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Vecpiebalgas novada pašva d bas izdevumsl

Šajā numurā:
■ Skolās noslēdzas mācību gads
■ Pašvaldības lēmumi un 
aktualitātes
■ Muzeju nakts aizvadīta, 
gatavojamies kultūras svētkiem
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■ Par godu Valsts valodas dienai  Piebalgas muzeju apvienība “Orisāre” izsludināja 
konkursu “Tā runā piebaldzēns!”. Konkursa mērķis - rosināt skolēnus apzināties 
latviešu valodas bagātību un piebaldzēnu izloksnes vietu tajā, bagātināt valodu, 
izmantojot Piebalgas izloksni, aktualizēt aizmirstu vēsturiskā  Piebalgas  
novada  vārdu radošu lietojumu un noskaidrot, kā runā šodienas piebaldzēns. 
13. maijā  notika konkursa  uzvarētāju apbalvošana. Laureāti: Anete Cīrule 
(Inešu pamatskola), Maira Asare, Diāna Tunte, Paula Diāna Šulca, Aivis Šulcs 
(Vecpiebalgas vidusskola), Kristiāna Pogule un Sindija Ozola (Jaunpiebalgas 
vidusskola). Videosižetus ar apskatīt: https://www.youtube.com, kā arī 
pašvaldības mājas  lapā: http://vecpiebalga.lv/notikumu-apskats. 
■ EP vēlēšanu provizoriskie rezultāti Vecpiebalgas novadā: visvairāk balsu 
nodotas par partiju „Vienotība” (57,25%), Nacionālo apvienību „VL! -Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK” (16,28%), ZZS (15,92%). Balsstiesīgo iedzīvotāju skaits 
novadā - 3611, nobalsojušie - 1122. Apkopojot rezultātus, Vecpiebalgas pagasta 
vēlēšanu iecirknī par derīgām atzītas  417 zīmes, Dzērbenes - 206, Inešu - 184, 
Kaives - 107.   
■ Vecpiebalgas centrā blakus katlu mājai tiek būvēta koģenerācijas stacija - jauna, 
moderna un ekoloģiska  katlu māja,  kas ražos siltumu un arī elektroenerģiju. 
Līgums  noslēgts  ar SIA „BioEnerģija VT”. Izpilddirektors Hugo Duksis 
skaidro: „Vecpiebalgas novada dome atbalstīja uzņēmēju iniciatīvu par katlu 
mājas teritorijas paplašināšanu. Koģenerācijas stacija tiks  būvēta  arī Taurenē, 
kur to veiks  SIA „Taurenes koģenerācijas stacija”. No pašvaldības nauda  katlu 
māju būvei netiek prasīta, bet noteikts daudzums siltumenerģijas tiks piegādāts 
par ievērojami zemāku cenu. Tas būs iespējams tādēļ, ka siltumenerģija būs 
blakus produkts, kas radīsies, ražojot elektroenerģiju. Arī jaunajās katlu mājās 
kurināmais būs šķelda. Tas ļaus mums nākotnē samazināt siltumenerģijas 
tarifus, un iedzīvotājiem par šo pakalpojumu būs jāmaksā mazāk.”
■ 24./25. maijā Lietuvā, Pakruojis motokrosa  trasē  norisinājās  Eiropas 
čempionāta zonas posms, uz kuru devās arī mūsu novada jaunais  motobraucējs  
Kristiāns  Freimanis.  65cc klasē abos braucienos  Kristiāns  bija pārliecinošs  
līderis un divu braucienu summā izcīnīja 1. vietu. Apsveicam!

ĪSUMĀ 

No 7. līdz 13. jūlijam piecos 
Vecpiebalgas novada pagastos

kultūras nedēļa „Vecpiebalga atver durvis”
Nāc un piedzīvo!

7. jūlijs - viesmīlīgie Ineši
19.00 kultūras nedēļas atklāšana

8. jūlijs -  jauneklīgi muzikālā Taurene
19.00 Jānis Lūsēns, Ojārs Vācietis, Ģirts 

Ķesteris  koncertizrādē „PUS ES”
7,00 EUR
 
9. jūlijs - noslēpumainā Kaive
17.00 Kaives muižas parka pārsteigumi un 

muižas ļaužu īpašie piedāvājumi viesiem
19.00 Vecpiebalgas  amatierteātra  „Sumaisītis”  izrāde  Mati  Unts  „Čārlija 

krustmāte”
Režisore: Inese Pilābere 
3,00 EUR 

10. jūlijs - romantiskā Vecpiebalga
14.00 bērnu pēcpusdiena „Ienāc pasakā!” Kārļa Skalbes  „Incēnos”. Pasaku 

pasaule brīvā dabā, radošas  darbošanās  un  mākslas  darbnīcas
17.00 pie K. Skalbes muzeja „Saulrieti” muzikāla  izrāde pēc K. Skalbes pasaku 

motīviem ,,Baltā  Kaķīša  brīnumvārdi”. Librets - Inguna Bauere, mūzika - Jānis 
Lūsēns, režisors - Varis Brasla, lomās: Ģirts Ķesteris,  Uldis Anže,  Andris Keišs,  
Januss  Johansons, Baiba  Neja, Ivars Puga

5,00 EUR
21.00  saulrietā „Saulrietos” - Vēstule draugam. Oj. un Im. Lasījums ar skaņu 

partitūru. Vilis Daudziņš. Kaspars Znotiņš. Jēkabs Nīmanis
7,00 EUR
*Brīvdabas izrādes. Aicinām skatītājus ierasties ar saliekamajiem krēsliem, 

plediem vai citiem rīkiem sēdēšanai. 

11. jūlijs - nostalģiskā Dzērbene 
17.00 Mariannas Okolokolakas 3. padomju retro auto brauciens ar tematiskām 

pieturām Vecpiebalga - Dzērbene
21.00 zaļumballe ar bufeti Augstajā kalnā 

12. jūlijs - Dižā diena novadā
10.00 -15.00 Audēju diena Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku 

ekspozīcijā „Vēveri”.
Tirgus slātaviešu gaumē
12.00 - 18.00 Senās pils svētki Vecpiebalgā 
Vecpiebalgas pilsdrupās uzstāsies senās mūzikas grupa  Obscurus  Orbis. 

Seno cīņu paraugdemonstrējumi (klubs - Heiligenberg). Starplaikos pasākuma 
apmeklētāji varēs izbaudīt viduslaiku virtuves labumus

16.00 lieluzvedums  Alauksta  estrādē „Augstā dziesma, skani, skani!”. Librets 
- Gundars Ignats, mūzika - Jānis Lūsēns, režisors - Varis Brasla, lomās: Uldis  
Dumpis, Uldis  Anže, Ivars  Puga, Ģirts Ķesteris, Andris Keišs, Aigars  Vilims, 
Baiba  Neja, Marta  Līne, Mārtiņš  Meiers, Dace Everss

21.00  balle
7,00 EUR

13. jūlijs - apcerīgā Vecpiebalga
12.00 dievkalpojums Vecpiebalgas baznīcā
14.00 koncerts - dzied Ieva Akurātere
Ieeja pret ziedojumiem Vecpiebalgas baznīcas torņa celtniecībai

Pašvaldība Eiropas Zivsaimniecības fondā iesniegtā projekta „Pašvaldības ceļa „Estrāde 
- Raskumi” rekonstrukcija” ietvaros ir veikusi ceļa „Estrāde - Raskumi” rekonstrukciju. 
Ceļa tehniskais projekts, kas ir saskaņots Amatas apvienotajā būvvaldē 2013. gada 22. 
februārī (Nr.12 A-VEC), paredz, ka uz ceļa tiek uzstādīta aizšķērsojošā barjera un ceļa 
zīme Nr.301, kas paredzētas, lai pastiprinātu pludmales apmeklētāju drošību un ierobežotu 
iespēju novietot automašīnas tam nepiemērotās vietās labiekārtotajā pludmalē. Pirms 
barjeras ir izveidota autostāvvieta P-1, kur var ērti novietot automašīnas un no kuras 
gājēji var doties uz pludmali.

 Alauksta estrādes kompleksa rekonstrukcija un labiekārtošana tika pabeigta 2014. gada 
15. maijā. Šobrīd tiek izstrādāti Alauksta estrādes kompleksa teritorijas un pludmales 
lietošanas saistošie noteikumi, kas paredzēs kārtību, kādā tiks nodrošināta iespēja iebraukt 
teritorijā, lai piekļūtu Alauksta estrādei un ielaistu ezerā laivas. Pašlaik iebraukšana 
Alauksta estrādē un piekļuve pie laivu ielaišanas vietas notiek, iepriekš sazinoties ar 
Vecpiebalgas novada pašvaldības Saimnieciskā dienesta Vecpiebalgas pagasta komunālās 
daļas vadītāju pa tālruni 27003576. Sākot ar 2014. gada 1. jūniju līdz 15. septembrim, par 
Alauksta estrādes teritoriju atbildēs dežurants. 

Vecpiebalgas novada pašvaldība izstrādājusi Vecpiebalgas novada publisko ezeru 
apsaimniekošanas koncepcijas projektu. Pašlaik norit darbs pie Vecpiebalgas novada 
ezeru apsaimniekošanas  noteikumu  izstrādes. Lūdzam  novada iedzīvotājus  iesniegt 
priekšlikumus par novada ezeru apsaimniekošanu, tai skaitā par kuģošanas līdzekļu 
izmantošanu vai aizliegšanu.

Hugo Duksis, izpilddirektors

Par  Alauksta  ezera atpūtas kompleksu un 
Vecpiebalgas novada ezeru apsaimniekošanu

30. maijā darba vizītē 
Vecpiebalgas novadā 
viesojās zemkopības 
ministrs Jānis Dūklavs  
un  ministrijas  pārstāvji 
- Valsts  sekretāra 
vietnieks  Aivars  Lapiņš  
un biroja vadītāja 
Kristīne  Rīna.

Tikšanās  laikā  ar  
novada  lauksaimniekiem  
Inešu pagasta  pārvaldē 
amatpersonas  informēja  
par  Lauku  attīstības  
programmas  2014.-
2020. gadam  atbalsta 
pasākumiem, tiešajiem maksājumiem 
un citām  aktualitātēm. Viena  no  tām 
- lai  pildītu  ES  prasības un sekmētu  
kūtsmēslu  krātuvju būvniecību lopkopības 
saimniecībās, šajā  pavasarī  Lauku  atbalsta  
dienestā  zemniekiem  būs  pieejams atbalsts  
par  kopumā  četriem  miljoniem  eiro. Izpildīt  
šo prasību  ir svarīgi  arī tāpēc, ka  turpmāk 
uz ES investīcijām  varēs  pretendēt  tikai  
tās  saimniecības, kas kūtsmēslu krātuves 
būs izbūvējušas.

Ar  lauksaimniekiem  tiekas  
zemkopības  ministrs

Sanākušie   uzklausīja  ministra  
skaidrojumu  un  argumentus   par Latvijas  
nostāju ES  lauksaimniecības  politikas  
jomā, diskutēja  par  akcīzes  nodokli, 
birokrātisko prasību mazināšanu un 
citiem jautājumiem. Ministrs  arī  atzina, 
ka  nākamajā plānošanas  periodā  lielāka  
uzmanība tiks pievērsta mazo un vidējo 
zemnieku un ražotāju atbalstam. 

Dzidra  Ješkina
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Domes sēde 2014. gada 22. maijā 
VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ 

 Pieņemtie lēmumi:
1. Noraidīt vairāku privātpersonu  iesniegumu par Vecpiebalgas novada domes 2014. 

gada 13. februāra lēmuma ”Par Dzērbenes vidusskolas un Dzērbenes mūzikas skolas 
reorganizāciju” atcelšanu.

2. Pagarināt 2003. gada 1. maijā noslēgto telpu nomas līgumu starp Kaives pagasta 
padomi un z/s ”Kalna  Māļi”, pārslēdzot jaunu telpu nomas līgumu par telpām ”Dārziņos”, 
Kaives pagastā, kas būves kadastrālās uzmērīšanas lietā apzīmēta ar Nr.20;21 un 25 
(kopējā platība 43,4 m2). 

3. Nodot biedrībai ”Latvijas Sarkanais Krusts” bezatlīdzības lietošanā uz pieciem 
gadiem  nedzīvojamās telpas Taurenes pagasta  „Vecmuižā” ar kopējo platību  85,7 m2  
(atbilstoši būves pirmā stāva shēmai telpas Nr.9-16). Noteikt nedzīvojamo telpu lietošanas 
mērķi - sabiedriskā labuma darbība un palīdzības sniegšana iedzīvotājiem. 

4. Deleģēt  Vecpiebalgas  novada domes priekšsēdētāju Ellu Frīdvaldi-Andersoni dalībai 
biedrības „Latvijas zaļie ceļi” dibināšanā.

5. Apstiprināt Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammai „Mācību literatūras 
iegāde” piešķirto līdzekļu sadali starp Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības 
iestādēm:

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

6. Pēc 2013./2014. mācību gada beigām noteikt pirmsskolas grupu darbības laiku 
bērnu pieskatīšanai vasaras periodā:

 Vecpiebalgas vidusskolā līdz 2014. gada 15. augustam;
 Inešu pamatskolā līdz 2014. gada  30. jūnijam;
 Dzērbenes vidusskolā līdz 2014. gada 20. jūnijam;
 Taurenes pamatskolā līdz 2014. gada 30. jūnijam;
 Skujenes pamatskolā līdz 2014. gada 30. jūnijam.
Līdz  2014. gada 1. septembrim kompensēt no pašvaldības budžeta ēdināšanas 

uzņēmumam SIA „Rivus” EUR 0,50 par pusdienu gatavošanu un EUR 0,12 - launaga 
gatavošanu vienam bērnam pirmsskolas grupā.

7. Piešķirt  rūpnieciskās zvejas tiesības un zvejas limitus pašpatēriņam 50 m Alauksta 
ezerā 3 personām, 30 m Nedža ezerā  3 personām, 30 m Pāvītes ezerā 1 personai, 
30 m Kaives ezerā 1 personai, 30 m Kapsētas ezerā 1 personai, 25 m Gailīša ezerā 2 
personām.

8. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības kultūras iestāžu nolikumu.
9. No 2014. gada 22. maija anulēt 10 cilvēkiem sniegtās ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu.
10. Komandēt domes priekšsēdētāju Ellu Frīdvaldi-Andersoni uz projekta „Green 

Ways Product” darba semināru Rovigo pilsētu Itālijā no šā gada 31. maija līdz 3. jūnijam. 
Domes priekšsēdētājas prombūtnes laikā domes priekšsēdētājas pienākumus pilda domes 
priekšsēdētājas vietnieks Valdis Cīrulis.

11. Rīkot otro izsoli Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
„Kagaiņi” (Vecpiebalgas pagasts) atsavināšanai, pazeminot  izsoles sākumcenu ne vairāk 
kā par 20 %. Noteikt nekustamā īpašuma „Kagaiņi” nosacīto cenu – EUR 11 383,00.

12. Izstrādāt zemes ierīcības projektu  nekustamo īpašumu „Klētnieki” (Taurenes 
pagasts) un „Kalna Lodēni” (Inešu pagastā)  zemes vienību sadalīšanai. 

13. Piekrist jauna īpašuma izveidošanai, kas atdalīts no nekustamā īpašuma „Lejas 
Cepļi”  (Vecpiebalgas pagastā). Piešķirt  atdalītajai zemes vienībai 5,53  ha kopplatībā,  
jaunu nosaukumu „Veccepļi”. 

14. Precizēt  NĪVKS IS reģistrēto pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemes vienību  
platības atbilstoši  kadastra kartē grafiski noteiktajām platībām.

15. Atzīt, ka Vecpiebalgas novada pašvaldībai ir piekritīgas neapbūvētas zemes vienības, 
kas nepieciešamas  pašvaldības funkciju veikšanai - koplietošanas ceļu uzturēšanai. 
Sarakstā iekļautas 2 „Pils parks”  zemes vienības  0,44 ha kopplatībā. 

16. Atzīt, ka Vecpiebalgas novada pašvaldībai ir piekritīgas apbūvētas zemes vienības, 
par kurām  „Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma”  25. panta 4. daļai  noslēdzami zemes nomas līgumi. 
Sarakstā iekļautas 3 zemes vienības - „Šķūnis Jēkuļos”, „Kalna Gulbji”, „Kalna Gulbju 
kūts” -  0,70 ha kopplatībā.

17. Atzīt, ka Vecpiebalgas novada pašvaldībai ir piekritīgas neapbūvētas zemes vienības, 
par kurām  „Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma”  25. panta 2.1. daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes 
nomas līgumi. Sarakstā iekļautas 4 zemes vienības - „Plivči”, „Branjenieki”, „Kļaviņi”, 
„Rīgas” -  5,30 ha kopplatībā.

18. Atzīt, ka Vecpiebalgas novada pašvaldībai ir piekritīga neapbūvēta zemes vienība, kas 
nepieciešama  pašvaldības funkciju veikšanai -  komunālo pakalpojumu nodrošināšanai. 
Sarakstā iekļauta 1 zemes vienība - „Katlumāja” – 1,69 ha kopplatībā.

19. Atzīt, ka Vecpiebalgas novada pašvaldībai ir piekritīga apbūvēta zemes vienība, 
kas nepieciešama  pašvaldības funkciju veikšanai - pašvaldībai piederošo ēku un būvju 
uzturēšanai. Sarakstā iekļauta 1 zemes vienība - „Pils Parks” -  0,02 ha kopplatībā.

20. Atzīt, ka Vecpiebalgas novada pašvaldībai ir piekritīgas neapbūvētas zemes vienības 
- starpgabali,  kuriem nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam. Sarakstā 
iekļautas 4 zemes vienības - „Aizkalni”, „Aizkalni”, „Aizkalni”, „Stirnas” – 17,35 ha 
kopplatībā.

21. Atzīt, ka Vecpiebalgas novada pašvaldībai ir piekritīga neapbūvēta zemes vienība, 
kas nepieciešama  pašvaldības funkciju veikšanai - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanai 
un uzturēšanai. Sarakstā iekļauta 1 zemes vienība - „Ogres upe”  - 0,98 ha kopplatībā.

22. Iznomāt daļu  no neapbūvētās zemes vienības „Ceļmalas” (Taurenes pagastā)  
lauksaimniecībā izmantojamās zemes  0,09 ha kopplatībā  lauksaimnieciskai izmantošanai 
(nomas līguma termiņš - 5 gadi), „Meža Bānūži” (Taurenes pagasts)  lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes daļu 1,2  ha kopplatībā  lauksaimnieciskai izmantošanai ( nomas 
līguma termiņš - 5 gadi), daļu  neapbūvēto zemes vienību „Apši” ( Dzērbenes pagastā) 
9,3  ha kopplatībā  lauksaimnieciskai izmantošanai (nomas līguma termiņš - 5 gadi), 
daļu  neapbūvētās zemes vienības „Apši” ( Dzērbenes pagastā) 7,3  ha kopplatībā  
lauksaimnieciskai izmantošanai (nomas līguma termiņš - 5 gadi), daļu  no neapbūvētas 
zemes vienības „Jaunmelderi” (Taurenes pagastā) 16, 5 ha kopplatībā lauksaimnieciskai 
izmantošanai (nomas līguma termiņš - 10 gadi), daļu  no neapbūvētās zemes vienības 
„Ceļmalas” (Taurenes pagastā)  lauksaimniecībā izmantojamās zemes  0,06 ha kopplatībā  
lauksaimnieciskai izmantošanai (nomas līguma termiņš - 10 gadi).

23. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases  publiskās peldvietas labiekārtošanai pie Ineša 
ezera - EUR 45 430, tai skaitā pašvaldības ceļa „Kļavas - Pludmale” rekonstrukcijai - 
EUR 30 828  un peldvietas labiekārtojuma  autostāvlaukuma  izbūvei - EUR 14 602. 
Atmaksas termiņu aizņēmumam noteikt 10 gadus.

24. Precizēt  Vecpiebalgas  novada  domes  2014. gada 24. aprīļa lēmumu Nr.12 „Par 
rūpnieciskās zvejas tiesībām” (protokols Nr.5) un 2014. gada 24. aprīļa lēmumu Nr.13  
”Par sabiedrisko zivju inspektoriem” (protokols  Nr.5) balsojuma daļu sekojoši: PAR 
- V. Cīrulis, L. Grudule, V. Melbārdis, I. Navra, I. Radziņa, D. Skrastiņa, E. Frīdvalde-
Andersone, PRET - nav , ATTURAS -  J. Vīlips. Pārejā lēmumu lemjošā daļa paliek 
nemainīga.

Nākamā  Vecpiebalgas  novada domes  sēde notiks  2014. gada 
26. jūnijā plkst. 15.00  Kaives pagastā. 

VECPIEBALGAS  NOVADA  DOM
Domes s de 2014. gada 22. maij

S d  piedal s deput ti: Edgars BĒRZKALNS, Valdis CĪRULIS, Ella FRĪDVALDE-
ANDERSONE, Līva GRUDULE, Viesturs MELBĀRDIS, Inese NAVRA, Ilona RADZIŅA,
Daina SKRASTIŅA, Jānis VĪLIPS. 

Pie emtie l mumi:
1. Noraidīt vairāku privātpersonu  iesniegumu par Vecpiebalgas novada domes 2014. gada 13. 

februāra lēmuma ”Par Dzērbenes vidusskolas un Dzērbenes mūzikas skolas reorganizāciju” 
atcelšanu. 

2. Pagarināt 2003. gada 1. maijā noslēgto telpu nomas līgumu starp Kaives pagasta padomi un z/s 
”Kalna  Māļi”, pārslēdzot jaunu telpu nomas līgumu par telpām ”Dārziņos”, Kaives pagastā, kas 
būves kadastrālās uzmērīšanas lietā apzīmēta ar Nr.20;21 un 25 (kopējā platība 43,4 m2).

3. Nodot biedrībai ”Latvijas Sarkanais Krusts” bezatlīdzības lietošanā uz pieciem gadiem  
nedzīvojamās telpas Taurenes pagasta  „Vecmuižā” ar kopējo platību  85,7 m2  (atbilstoši būves
pirmā stāva shēmai telpas Nr.9-16). Noteikt nedzīvojamo telpu lietošanas mērķi - sabiedriskā
labuma darbība un palīdzības sniegšana iedzīvotājiem.  

4. Deleģēt  Vecpiebalgas  novada domes priekšsēdētāju Ellu Frīdvaldi-Andersoni dalībai biedrības 
„Latvijas zaļie ceļi” dibināšanā.

5. Apstiprināt Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammai „Mācību literatūras iegāde” 
piešķirto līdzekļu sadali starp Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēm: 

Izglītības iestāde Finansējums 
kopā

tai skaitā
Valsts budžeta kapitālo 

izdevumu transferti 
pašvaldībām noteiktam 
mērķim (EKK 9510)-

mācību literatūra 

Valsts budžeta uzturēšanas 
izdevumu transferti 

pašvaldībām noteiktam 
mērķim (EKK 7310)- mācību

līdzekļi

Vecpiebalgas 
vidusskola 5028 3017 2011 

Inešu
pamatskola 908 608 300 
Dzērbenes 
vidusskola 1210 645 565 
Taurenes 

pamatskola 1701 1021 680 
Skujenes 

pamatskola 1134 329 805 
KOP  9981 5620 4361 

6. P c 2013./2014. m c bu gada beig m noteikt pirmsskolas grupu darb bas laiku b rnu 
pieskat šanai vasaras period :

Vecpiebalgas vidusskol  l dz 2014. gada 15. augustam; 
Inešu pamatskol  l dz 2014. gada  30. j nijam; 
Dz rbenes vidusskol  l dz 2014. gada 20. j nijam; 
Taurenes pamatskol  l dz 2014. gada 30. j nijam; 
Skujenes pamatskol  l dz 2014. gada 30. j nijam. 

Līdz  2014. gada 1. septembrim kompensēt no pašvaldības budžeta ēdināšanas uzņēmumam SIA 
„Rivus” EUR 0,50 par pusdienu gatavošanu un EUR 0,12 - launaga gatavošanu vienam bērnam 
pirmsskolas grupā.

21. maijā  Vecpiebalgas  novada pašvaldībā  notika  Saimniecības dienesta un skolu 
direktoru sanāksme. Galvenais dienas  kārtības jautājums bija  skolu sagatavošana 
2014./2015. mācību gadam. Līdz jaunā mācību gada sākumam tiks veikti remontdarbi 
visās novada skolās.

Kopīgā  sanāksmē  lemj  par  izglītības  iestāžu  
sagatavošanu  jaunajam  mācību  gadam 

Taurenes pamatskolā: 
•divu  klašu  grīdas remonts un   

    žalūziju uzstādīšana;
•siltumtīkla rekonstrukcija -   

    siltummezgla uzstādīšana;
•tiks izstrādāts projekts,  lai  

    nodrošinātu apkures sistēmas   
    pievienošanu Taurenes centrālai katlu  
    mājai;

•turpināsies darbs pie projekta par  
    Taurenes pamatskolas siltināšanu.

Skujenes pamatskolā:
•fasādes apmetuma remonts;
•pirmsskolas iestādes sētas izbūve;
•bruģa uzklāšana (finanšu iespēju  

    robežās).
Inešu pamatskolā:
•pirmsskolas iestādes remonts;

•klases grīdas nomaiņa un remonts;
•matemātikas kabineta grīdas remonts.
Dzērbenes vidusskolā:
•1. stāva rekonstrukcija;
•mēbeļu iegāde pirmsskolai;
•mājturības kabineta iekārtu iegāde.
Vecpiebalgas vidusskolā:
•sporta zāles siltināšana;
•pirmsskolas iestādes siltināšana;
•turpināsies darbs pie projekta par  

    kopmītnes siltināšanu;
•vecā korpusa siltumtīkla   

    rekonstrukcijas projekta izstrāde;
•solu nomaiņa estrādē;
•pirmsskolas iestādes nožogojuma  

    remonts;
•pirmsskolas iestādes ventilācijas  

    remonts.

Sanāksme  notika  konstruktīvi. Pārliecinājos, ka  nesen notikusī reorganizācija skolu 
saimnieciskajā  darbā ir veiksmīga. Paldies skolu direktoriem un saimnieciskajam 
dienestam par savstarpējo sadarbību! 

Hugo Duksis, izpilddirektors

Informācija strādājošajiem par nodokļa 
atvieglojumiem

Pamatojoties uz Ministru kabineta 
noteikumiem, par izmaiņām, kas attiecas 
uz nodokļa atvieglojumiem, ir atbildīgs 
pats darbinieks. Saskaņā ar  Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.21 „Kārtība, kādā 
izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa”:

• ja nodokļa maksātājs iegūst vai zaudē 
tiesības uz nodokļa  atvieglojumiem, tad 10 
dienu laikā par to paziņo Valsts ieņēmumu 
dienestam, iesniedzot visus nepieciešamos 
dokumentus, kas apliecina tiesības uz 
nodokļa atvieglojumiem;

• Valsts ieņēmumu dienests pēc nodokļa 
maksātāja iesniegto un uzrādīto dokumentu 
pārbaudes izdara attiecīgo ierakstu algu 
grāmatiņā vai sagatavo paziņojumu par 
izmaiņām nodokļa atvieglojumos;

• nodokļa maksātājs šo paziņojumu 
iesniedz darbavietā, kurā  iesniedzis  savu  
algu grāmatiņu.

Lai nerastos pārpratumi, lūdzu, 

savlaicīgi paziņot VID un darba devējam 
par izmaiņām nodokļu atvieglojumos.

Sākot no 2014. gada 1. jūnija, kad stājas 
spēkā jaunie Ministru kabineta noteikumi 
Nr.304 „Kārtība, kādā izsniedzama algu 
grāmatiņa”, algas nodokļa grāmatiņas būs 
pieejamas tikai elektroniskā veidā.

Arī pēc jauno noteikumu stāšanās spēkā 
nodokļa maksātājam jāinformē Valsts 
ieņēmu dienests par izmaiņām nodokļa 
atvieglojumos, savukārt  Valsts  ieņēmumu 
dienests informēs darba devēju.

Valsts ieņēmumu dienests atgādina, 
ka skolēniem, kuri vēlas strādāt vasaras 
mēnešos, un viņu vecākiem ir jāņem vērā 
vairāki nosacījumi, kas saistīti ar nodokļu 
maksāšanas kārtību un atvieglojumu par 
apgādībā esošām personām piemērošanu, 
lai novērstu nepatīkamo situāciju, 
ka vecākiem valstij jāatmaksā bērna 
nodarbinātības laikā nepamatoti piemērotie 
nodokļu atvieglojumi. Savukārt pēc tam, 
kad skolēns būs pārtraucis strādāt, vecākiem 
pašiem bērns būs jāatjauno apgādībā. 
Atgādinām, ka no 2014. gada 1. jūnija tas 
ir izdarāms elektroniski, izmantojot VID 
EDS.

Lauma  Bogdanova, algu grāmatvede
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Piebalgas  muzeju  apvienībai  „Orisāre”  
apstiprināti  3  jauni  projekti

No 1. jūnija  K. Skalbes memoriālajā  muzejā  tiks uzsākta projekta 
„Interaktīvas muzejpedagoģiskas  programmas „IENĀC PASAKĀ!” 
telpu un teritorijas izveide K. Skalbes muzejā „Saulrieti”” realizācija. 
Projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. Kopējā projekta summa 
7000,00 EUR. Projekta gaitā tiks iekārtota īpaša telpa aktivitātēm, 
kas adresētas ģimenēm ar bērniem, bet teritorijā tiks izvietoti vairāki 
interaktīvi objekti, kas palīdzēs atklāt K. Skalbes pasaku mācības 
un būtību. Bez  tam tiks izgatavoti pasaku tēlu kostīmi. Pēc projekta 
pabeigšanas muzeja piedāvājumā būs muzejpedagoģiska programma 
sākumskolas un pirmsskolas vecuma bērniem un ģimenēm ar bērniem „Ienāc pasakā!”

No 1. jūnija tiks realizēts projekts „Kārļa  Skalbes 135. dzimšanas dienas pasākumu cikls”. Projekta gaitā 
vasarā un rudenī tiks organizēti 3 pasākumi, veltīti  K. Skalbes 135. jubilejai. Šim projektam  finansējums iegūts 
no  AS „Latvijas Valsts meži” atbalstītās Vidzemes kultūras programmas, ko piešķir VKKF. Projekta summa 
2100,00 EUR.

No 1. jūnija līdz 15. decembrim  tiks  īstenots  projekts „Brāļu  Kaudzīšu  muzeja „Kalna Kaibēni” galvenās 
ēkas avārijas situācijas novēršana un turpmāko ēkas atjaunošanas darbu projekts”. Projektu atbalsta Valsts 
Kultūrkapitāla fonds. Kopējā projekta summa 5000,00 EUR.

Līva  Grudule, PMA „Orisāre” vadītāja

2013. gada 9. oktobrī Dzērbenes vidusskolas 
un Dzērbenes mūzikas skolas direktores 
Vecpiebalgas novada  pašvaldībā griezās ar 
iesniegumiem par šo skolu reorganizāciju, 
tās apvienojot. Pēc iesniegumu izskatīšanas 
un reorganizācijas lietderības izvērtēšanas ar 
Vecpiebalgas novada domes 2014. gada 13. 
februāra sēdes lēmumu Nr.2 Vecpiebalgas 
novada dome  nolēma reorganizēt Dzērbenes 
vidusskolu un Dzērbenes mūzikas skolu, tās 
apvienojot un izveidojot jaunu vispārējās 
pamatizglītības iestādi ar nosaukumu - 
Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas 
pamatskola, nosakot, ka Dzērbenes 
vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola 
ir Dzērbenes  vidusskolas un Dzērbenes 
mūzikas skolas saistību, prasību, finanšu 
līdzekļu, krājumu un ilgtermiņa ieguldījumu, 
kā arī mantas un nemateriālo vērtību, arhīva, 
lietvedības un Dzērbenes vidusskolas vispārējās 
pirmsskolas izglītības programmas, speciālās 
pamatizglītības programmas izglītojamiem 
ar mācīšanās traucējumiem, pamatizglītības 
programmas un Dzērbenes mūzikas skolas 
profesionālās ievirzes programmu pārņēmēja, 
kā arī tika nolemts reorganizāciju pabeigt līdz 
2014.  gada 25. augustam, tas ir, līdz jaunā 
mācību gada sākumam. Kā tas redzams no 
minētā lēmuma, Dzērbenes mūzikas skolu 
nav plānots likvidēt, kā arī nav plānots likvidēt 
Dzērbenes  vidusskolu, bet ir nolemts tās 
apvienot, kā rezultātā nebūs divas atsevišķas 
izglītības iestādes - Dzērbenes vidusskola un 
Dzērbenes mūzikas skola.  

Pirms lēmuma pieņemšanas par reorganizāciju 
darba grupa Vecpiebalgas novada pašvaldības 
izpilddirektora vadībā bija nonākusi pie 
atzinuma, ka apvienošana ir vajadzīga un 
atbalstāma vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, lai  
dotu skolēniem iespēju saņemt kvalitatīvu 
izglītību un varētu attīstīt izglītības iestādes 
infrastruktūru, jo līdz šim skolēnu mazā  skaita 

Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālajā dienestā aprīlī  trūcīgas 
personas statuss no jauna noteikts 43 personām. Kopā novadā ir 221 
trūcīga persona. Aprīlī kopumā pabalstos izmaksāti EUR 7620,41, no 
tiem:  GMI pabalstam EUR 281,71, apkures pabalstam EUR 512,22, 
brīvpusdienām skolās EUR 4971,52, cita veida pabalstos EUR 
1854,96, sociālajām garantijām bāreņiem un audžuģimenēm izlietoti 
EUR 1721,67.

Atkārtoti aicinām sociālo grupu iedzīvotājus ierasties pie sava pagasta 
sociālajiem darbiniekiem un saņemt  pārtikas  paku  komplektus.

Joprojām var pieteikties Algoto pagaidu sabiedrisko darbu 
programmā, kuras darbība paredzēta līdz šī gada novembrim. Projekta 
ietvaros katru mēnesi tiek nodrošināta iespēja vienlaicīgi  strādāt  14  
bezdarbniekiem. Katra  bezdarbnieka dalības ilgums šajā projektā 
- 4 mēneši vai, sākot ar septembri, - atlikušais laiks līdz projekta 
beigām. 

Pagastu pensionāru padomēm atgādinu, ka novada pašvaldība 
apmaksā autobusu vienas dienas ekskursijai valsts teritorijā. Par 
konkrēto laiku un maršrutu sazināties ar sava pagasta sociālo 
darbinieku, lai laicīgi var pieteikt transportu. Nepieciešamības 
gadījumā var zvanīt arī Sociālā dienesta vadītājai pa telefonu - 
29279931.

40 Vecpiebalgas novada bērni no trūcīgām un maznodrošinātām 
ģimenēm 17. maijā devās ekskursijā  uz Rīgu un apmeklēja Mākslas 
un dizaina muzeju, Nacionālo operu, Leļļu teātra izrādi „Gudrais 
zobiņš”.  Gidu  pakalpojumi ekskursijām un teātra  biļetes tika 
sponsorētas no projekta „Garā pupa” tiem bērniem, kas iepriekš nav 
piedalījušies šādos pasākumos. 

Tuvojas  mācību gada noslēgums. Lūgums bērnu vecākiem turpmākos 
mēnešus lielāku vērību pievērst savu bērnu brīvā laika organizēšanai. 
Bērnu  saskarsmes problēmu gadījumā vērsties Sociālajā dienestā, kur  
ir iespēja  saņemt pašvaldības apmaksāta psihologa konsultācijas.

Vecpiebalgā 12.,13.,17.,19. jūnijā  būs pieejams zobu higiēnists 
bērniem. Pārvietojamais kabinets  atradīsies pie novada 
pašvaldības ēkas Vecpiebalgā.  Sīkāka informācija pie sociālās 
darbinieces darbam ar ģimeni un bērniem – Sintijas  Dubovas, telefons 
- 22003709.

Aicinām  sievietes veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai 
- „Veselības centrs 4” mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 13. 
jūnijā pie Sociālā dienesta ēkas Taurenes pagasta „Rudiņos” 
(pārbaude tikai pēc iepriekšēja pieraksta). Sievietēm, kuras ir 
saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta 
valsts skrīninga programmas ietvaros, izmeklējums ir bez maksas 
(uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus  kopš iesūtīšanas datuma). Ar 
ģimenes vai ārstējošā  ārsta norīkojumu  izmeklējums maksā  EUR 
2,85, ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta norīkojumu, kuram NAV 
līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu, - izmeklējums ir PAR  
MAKSU.  Pieraksts  notiek  pa  telefoniem - 67 14 28 40 un 27 86 
66 55.

 Anita Kamerāde, 
Sociālā  dienesta  vadītāja

Sociālā  dienesta  aktualitātes  

Par Dzērbenes vidusskolas un Dzērbenes mūzikas skolas reorganizāciju
dēļ ES finansējuma piesaiste bija ierobežota. 
Otrkārt, optimizējot izglītības iestāžu darbību, 
mūzikas izglītības nodrošināšanā iesaistītie 
pedagogi un jaunizveidotās izglītības iestādes 
direktora vietnieks, kura uzdevums būs 
nodrošināt mūzikas izglītības iegūšanu, netiks 
iesaistīti saimniecisko jautājumu risināšanā, 
tādējādi varēs nodarboties tikai ar kvalitatīvas 
mūzikas izglītības iegūšanas nodrošināšanu. 
Treškārt, atsevišķiem skolu administrācijas 
darbiniekiem apvienojot pienākumus, tiks 
ietaupīti līdzekļi, kas tiks novirzīti izglītības 
iegūšanas kvalitātes nodrošināšanai. 
Ceturtkārt, uzlabojot izglītības iestādes vadības 
darbu, apvienojot administrāciju, izveidoto 
izglītības iestādi varēs nodrošināt ar atbilstoši 
kvalificētiem speciālistiem, kuru piesaistīšanā 
līdz šim Dzērbenes mūzika skolā  bija grūtības. 

Pēc reorganizācijas tiks nodrošināta līdz 
šim abās izglītības iestādēs īstenoto izglītības 
programmu pēctecība, vienota administratīvā 
un saimnieciskā darbība, tādējādi tas neskars 
skolēnu  tiesības  turpmāk  iegūt  izglītību  
atbilstošā  kvalitātē.

Vecpiebalgas novada pašvaldība  pēc lēmuma 
pieņemšanas 2014. gada 12. martā   ir organizējusi  
Dzērbenes mūzikas skolas audzēkņu vecāku, 
pedagogu sapulci, kurā tika izskaidrota skolu 
reorganizācijas nepieciešamība. Tika veikta 
arī Dzērbenes mūzikas skolas audzēkņu 
vecāku anketēšana, kā arī vecāku aptauja par 
Dzērbenes mūzikas skolas reorganizāciju.  
Rezultātā tika konstatēts, ka no trīspadsmit 
Vecpiebalgas novada pašvaldībā iesniegtajām 
anketām, atbildot uz jautājumiem par Dzērbenes 
mūzikas skolas direktores darba vērtējumu un 
mācību procesa organizāciju, desmit anketās 
norādīts, ka neapmierina direktores sadarbība 
ar vecākiem, pedagogiem, audzēkņiem vai 
neapmierina pašreizējā mācību procesa 
organizācija, savukārt trīs anketās norādīts, ka 
apmierina pilnībā. Aptaujas rezultāti liecina, 

ka ir nepieciešams uzlabot izglītības iestādes 
- Dzērbenes mūzikas skolas -  pedagogu un 
iestādes vadītājas darba kvalitāti, ko plānots 
veikt reorganizācijas rezultātā.

Izglītības pieejamībai reorganizācijas dēļ 
nenotiks izmaiņas, jo rezultātā izveidojamās 
izglītības iestādes atrašanās vieta ir Dzērbene. 
Četrdesmit septiņi Dzērbenes mūzikas skolas 
audzēkņu vecāki  ir rakstiski  atbalstījuši  
Vecpiebalgas novada domes 2014. gada 13. 
februāra sēdes lēmumu Nr.2 par Dzērbenes 
vidusskolas un Dzērbenes mūzikas skolas 
reorganizāciju, tās apvienojot un izveidojot 
jaunu vispārējās pamatizglītības iestādi ar 
nosaukumu - Dzērbenes vispārizglītojošā 
un mūzikas pamatskola, bet  divdesmit divi 
Dzērbenes mūzikas skolas vecāki un daļa 
pedagogu,  šādu reorganizāciju neatbalsta.

Tādējādi lielākā daļa no Dzērbenes 
mūzikas skolas audzēkņu vecākiem atbalsta 
Vecpiebalgas novada domes 2014. gada 13. 
februāra sēdes lēmumu Nr.2  par Dzērbenes 
vidusskolas un Dzērbenes mūzikas skolas 
reorganizāciju, tās apvienojot un izveidojot 
jaunu vispārējās pamatizglītības iestādi ar 
nosaukumu - Dzērbenes vispārizglītojošā un 
mūzikas pamatskola.

Vecpiebalgas novada pašvaldībā ir griezušies  
vairāki mūzikas pedagogi ar priekšlikumu 
strādāt reorganizētajā izglītības iestādē, kā 
arī vairāki esošie pedagogi apliecinājuši, ka 
turpinās darbu pēc Dzērbenes mūzikas skolas 
reorganizācijas, tāpēc bažām par iespējamu 
mūzikas pedagogu  trūkumu  vai izglītošanas  
neturpināšanu  nav  pamata.

Vecpiebalgas novada pašvaldība ir 
griezusies Kultūras ministrijā, kur atbilstoši 
normatīvajiem aktiem ir saskaņojusi minēto 
izglītības iestāžu reorganizāciju, izveidojot 
jaunu vispārējās pamatizglītības iestādi ar 
nosaukumu - Dzērbenes vispārizglītojošā un 
mūzikas pamatskola.

2014. gada 15. aprīlī Vecpiebalgas novada 
pašvaldībā ir saņemta 22 privātpersonu  atklātā 
vēstule, kurā ir  norādīts, ka Vecpiebalgas 
novada domes 2014. gada 13. februāra lēmums 
nav akceptējams - ne tā pieņemšanas veida, ne 
satura ziņā - un ir pretrunā ar labas pārvaldības 
principiem, kā arī neliecina par ilgtspējīgu, 
uz sadarbību vērstu kultūras un izglītības 
politiku novadā. Tāpat  vēstulē norādīts,  
ka  pastāv būtiski riski  jaunizveidojamajai  
izglītības iestādei kļūt  par pilnvērtīgu, tiesisku 
Dzērbenes mūzikas skolas tiesību, saistību un 
profesionālās ievirzes programmu pārņēmēju 
un tai varētu būt nepieciešams iziet patstāvīgu 
akreditācijas procesu, kas  apdraudēs valsts 
budžeta finansējuma saņemšanu nākamajā 
mācību gadā, kā arī tiek lūgts Vecpiebalgas 
novada domi  nekavējoties atcelt  2014. gada 13. 
februāra lēmumu daļā par Dzērbenes  mūzikas  
skolas  reorganizāciju.

2014. gada 22. maijā, pamatojoties uz 
iepriekš minēto un Vecpiebalgas novada 
domes 2014. gada 14. maija sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu komitejas  atzinumu 
(prot. Nr.5), Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
15. panta trešās daļas 2. punktu un 4. punktu, 
ceturtās daļas 1. punktu un 5. punktu, likuma 
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. 
punktu, Izglītības likuma 23. panta otro daļu, 
Vispārējās izglītības likuma 7. panta otro daļu, 
Vecpiebalgas novada dome, atklāti balsojot: 
„par” - 8, „pret” - 1, nolēma:

1. Noraidīt  privātpersonu  iesniegumu par  
Vecpiebalgas  novada  domes 2014. gada 13. 
februāra lēmuma „Par Dzērbenes vidusskolas 
un Dzērbenes mūzikas skolas reorganizāciju” 
atcelšanu. 

2. Lēmumu nosūtīt iesnieguma iesniedzējam  
Mārcim  Ločmelim - privātpersonai, kura šo 
iesniegumu parakstījusi pirmā.

Hugo Duksis, izpilddirektors

Izglītojošs  seminārs  meža  apsaimniekošanā
12. jūnijā  plkst. 10.00 Jaunpiebalgas pagasta „Tīrumjānēnos” pie Dzintras Vilks notiks izglītojošs seminārs 

par vidi saudzējošu meža apsaimniekošanu. Semināra laikā dalībnieki varēs  iepazīties ar „Tīrumjānēnu” dabas 
vērtībām, virszemes  ūdensteču  aizsargjoslām un regulētām  ūdenstecēm, kā  arī  tiks skaidroti  jautājumi 
par meža  apsaimniekošanas prasībām  īpaši  aizsargājamās dabas  teritorijās.  Dabas aizsardzības pārvaldes 
saldūdens biotopu eksperts  Andris  Urtāns stāstīs par upju aizsargjoslu funkcionalitāti un to, kā upju krastos 
notiekošais ietekmē ūdens kvalitāti un ūdens organismu ikdienu.  Tiks apspriesti arī aktuāli jautājumi - 
bebri, koki, ūdensaugi, smilšu  saneši un krastu kopšanas paņēmieni. Būs iespēja dabā vērot  Tūlijas   upes 
joslas apsaimniekošanas piemērus un tikties ar MKPC Cēsu nodaļas vadītāju Lailu   Šestakovsku, VMD  
Centrālvidzemes  virsmežniecības  inženieri vides aizsardzības jautājumos Daci Rāceni. „Tīrumjānēni” 
ir savdabīgi skaista vieta ar dabīgām  naktsvijoļu  pļavām, meža  takām un dabas  neskartību. Uz tikšanos 
„Tīrumjānēnos”!

                                      Benita Zvejniece, 
Vecpiebalgas novada lauku attīstības konsultante

Taurenes  pensionāri  pošas  ceļā  uz  Kurzemi
 Taurenes pagasta pensionāru padome 2014. gada 2. jūlijā organizē ikgadējo ekskursiju. Iepazīsimies ar 

kinopilsētu „Cinevilla”, kas ir vienīgais brīvdabas filmēšanas laukums Baltijā un lielākais Ziemeļeiropā.  
Apmeklēsim Pūres šokolādes muzeju, uzzināsim, kā top šokolādes produkcija. Būs iespēja to arī veikaliņā 
iegādāties. Salmu muzejā Tukumā redzēsiet ļoti daudzveidīgus izstrādājumus no salmiem. Muzeja  ekspozīcijā 
ir vairāk nekā 350  eksponātu. Tas ir vienīgais šāda profila muzejs Eiropā. Ja pietiks laika, ceļā uz Balto kāpu 
Plieņciemā apskatīsim arī citus objektus -  Šlokenbekas muižu vai Daces  Lukšēvicas  ekonomisko  dārzu.

Izbraukšana 2. jūlijā  plkst. 7.30 no Taurenes  autobusu  pieturas. Dalības maksa - 10.00 eiro.
Pieteikties līdz 25. jūnijam, zvanot: mob. - 26957588 vai vakaros laikā no 21.00 līdz 23.00 uz t. 

64170202. 
 Silvija Aņina, Taurenes pagasta pensionāru klubiņa vadītāja
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Ivetas Ērgles zīmēšanas darbnīca A. Austriņa muzejā.

Aizvadītās  Muzeju  nakts  izvērtējumsLīva Grudule, PMA”Orisāre” vadītāja:

 „Šogad noslēdzās Muzeju nakts trīs gadu cikls, kas 
iezīmēja trejkrāsaino dzintara tapšanas ceļu. Iepriekšējos 
gados godinājām dzintara auklētājus - zilo jūru un zaļo 
mežu. Šogad - sārto dzintaru. Dzintars tiešā nozīmē bija 
aplūkojams K. Skalbes „Saulrietos”, kur šogad eksponējam 
Lizetes Skalbes Zviedrijas laika rotaslietas. Šīm rotām ir 
īpaša emocionāla vērtība, jo trimdā Lizetei Skalbei tās bija 
piemiņa no dzimtenes, Latvijas simboli, uzliekami īpašās 
godu reizēs. 

Piebalgas muzeju apvienības muzeji šogad izvēlējās 
Muzeju nakti pavadīt dižo piebaldzēnu jubilāru zīmē. Vakars 
sākās ar Saulīšu balli „Kaikašos”, kur Antona Austriņa 130. 
jubilejas un Mudītes Austriņas 90. jubilejas gadā  atklājām 
izstādi „Saulīte  tekstilmākslā” un apbalvojām neparasto, 
krāšņo un oriģinālo saulīšu darinātājas no plašas apkārtnes, 
arī Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Inešu, Skujenes skolas. 
Aicinām ikvienu sezonas laikā iegriezties „Kaikašos” un 
papriecāties  par  bērnu  mākslinieciskās  fantāzijas lidojumu. 
Turklāt  atgādināšu, ka muzejs visiem pieejams bez maksas. 
Ar skanīgām dziesmām visus priecēja Vecpiebalgas 
vidusskolas meiteņu ansamblis  Intas  Apalupas vadībā. 
Vakara gaitā bērni varēja darboties  Ivetas  Ērgles zīmēšanas 
darbnīcā,  Ilzes  Braunas tamborēšanas darbnīcā un kopā 
ar tekstilmākslinieci Dzintru Vilks darināt īpašu sauli. Kopā  
šajā muzejā iegriezās 156 ciemiņi. 

Balva  par  profesionalitāti  dakterei  
Ilonai  Radziņai

 Jau otro gadu sadarbībā ar “Veselības centru 4”,  Latvijas Ārstu biedrību 
un ārstu asociācijām notika izdevniecības “Dienas Žurnāli”  organizētā akcija 
„Meklējam labu ģimenes ārstu”. Akcijas laikā Latvijas iedzīvotājus aicināja 
sūtīt  vēstules žurnālam „Veselība” un pastāstīt par saviem ģimenes ārstiem, 
kas palīdzējuši, iedvesmojuši un snieguši drošību, mierinājumu un cerību. 
Žurnāls „Veselība” saņēma simtiem vēstuļu ar sirsnīgiem un iedvesmojošiem 
stāstiem par pašaizliedzīgiem un profesionāliem ģimenes ārstiem.

Stāsta  izdevniecības „Dienas Žurnāli” galvenā redaktore un direktore 
Inga Gorbunova: „Par to, ka mūsu medicīnā ir problēmas, ka ir nepietiekams 
finansējums un bieži nākas sastapties ar neprofesionālu attieksmi no medicīnas 
darbinieku puses, mēs uzzinām daudz biežāk. Labie stāsti daudzkārt  paliek 
neizstāstīti, tāpēc var rasties iespaids, ka tādu vispār nav. Mūsu mērķis bija 
pierādīt  pretējo. Vienlaikus  pateikt paldies labajiem dakteriem un pastāstīt 
ikvienam, kas varbūt saskāries ar citādu attieksmi, ka mums ir labi ārsti, 
kurus pacienti ciena un mīl gan par profesionālajām prasmēm,  gan arī par 
vienkārši cilvēcisku attieksmi un pašaizliedzīgām rūpēm par pacientu. Ļoti 
ceru, ka šī akcija vērsīsies plašumā un kļūs par noturīgu tradīciju.”

16. maijā  Rīgas Stradiņa Universitātes Aulā notika akcijas „Meklējam  
labu  ģimenes  ārstu” svinīgā noslēguma ceremonija, kurā tika pasniegtas 
trīs balvas kategorijā „Mans mīļais ģimenes ārsts”, divas balvas kategorijā  
„Profesionālis”, viena balva kategorijā  „Latvijas labākais jaunais ģimenes  
ārsts”,  kā arī  ārsti tika vērtēti  divās īpašās nominācijās - BTA specbalva tika 
pasniegta „Atsaucīgākajam ģimenes ārstam” un „LYL Krila eļļas” specbalva 
„Iedvesmojošākajam ģimenes ārstam”. Nominācijā “Profesionālis” tika 
godināti divi Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas un Latvijas Lauku ģimenes 
ārstu asociācijas izraudzīti mediķi - Vecpiebalgas novada ģimenes ārste 
Ilona Radziņa un  Sēlpils  pagasta ģimenes ārste Vija Pelčere. 

Apsveicam! 

 Šogad 120. dzimšanas diena dzejniekam  Jānim  
Sudrabkalnam. Turklāt  tieši 17. maijā!  Lielisks, emocionāli 
krāsains un neaizmirstams jubilāram veltīts  koncerts 
izskanēja „Jāņaskolas” Lielajā  klasē. Par pozitīviem 
mirkļiem te gādāja brīnišķīgie  Linda un Edžus  Ķaukuļi,  J. 
Sudrabkalna  dzeju lasīja brašie Vecpiebalgas vidusskolas 
puiši  Kārlis  Apalups, Ingus Pētersons un Jēkabs  Brauers.  
Apmeklētāji ugunskura gaismā varēja minēt Olivereto  
takas noslēpumu un baudīt maija vakaru dabā. Vakara gaitā 
„Jāņaskolā” iegriezās 251 apmeklētājs. 

Kārļa  Skalbes 135. dzimšanas dienai par godu devāmies 
nebijušā pārgājienā no „Saulrietiem” pa  K. Skalbes takām 
uz  Alauksta ezeru un atpakaļ. Pārgājienā piedalījās vairāk 
nekā 100 dalībnieki.  Par šo notikumu gandarīts bija ikviens  
gājējs, pēc  iestiprināšanās pauzes Alauksta  estrādē arī 
atceļš nebija grūts, bet skaists gan.  Vaktskalnā, no kura 
sākās  gaismas taka uz „Saulrietiem”, ceļinieki varēja 
veldzēt slāpes (piedodiet, par to nebijām parūpējušies ceļā) 
un atpūsties, dziedot  vai klausoties lielisko Kārļa  Apalupa 

muzicēšanu. Nakts laikā ļaudis varēja noklausīties dzeju 
paša Kārļa  Skalbes izpildījumā, pārbaudīt savu drosmes 
slieksni Mošķu kambarī, kopā ar Kalnu Garu, kurš šoreiz 
bija pārvērties par Vardi un  visu nakti lēkāja ap muzejmāju, 
visus apmeklētājus laipni sagaidīja   Baltais  Kaķītis un 
mazliet baisuma iedvesa Spociņš. To visu varējām īstenot, jo 
palīgos pieteicās un visu nakti čakli un godprātīgi nostrādāja 
Vecpiebalgas vidusskolas meitenes:  Maira  Asare, Paula  
Diāna  Šulca un Diāna  Tunte. „Saulrietos” uzņēmām 300 
apmeklētājus.

Reinim  Kaudzītem  šogad - 175. „Kalna  Kaibēnos” 
Muzeju nakts notika skolas garā ar lekciju un eksāmenu 
noslēgumā. Viesus zinībās ievadīja Skolastēvs  Aivars  Ošiņš 
un neaizstājamā palīdze šajā naktī  Inese  Pilābere. 

Paši izturīgākie Muzeju nakts dalībnieki sagaidīja 
noslēgumu  vienos  naktī  Kārļa  Saklbes „Incēnos”. Esam 
priecīgi, ka izturējāt un apsolām citu gadu vairs nelikt tik 
ilgi gaidīt... Noslēgumā  notika  loterija un cienāšanās ar 
5 jubilejas kūkām. Laikam gan nekad vēl Vecpiebalgā  
nebija  redzētas  tādas jubilejas kūkas, uz kurām attiecīgie 
gadu skaitļi - 90, 120, 130, 135,175. Varējām izbaudīt 
Vecpiebalgas saimnieču devumu un secināt, ka ikviena 
no mūsu cepējām - gan Anta  Krama, gan 
Vecpiebalgas veikala „Elvi” cepējas, gan Edīte  
Mežmale un Inese  Šļaukstiņa ir pelnījušas balvu 
par visgardāko lauku kūku.  

Desmitā   Muzeju  nakts  aizvadīta. 
Esam gandarīti, ka iecerētais izdevās, esam 
izanalizējuši kļūdas, ko ņemsim vērā citu gadu. 
Kamēr Rīgas muzeji un rīdzinieki diskutē 
par to, vai maz šī tradīcija  jāturpina, jo tā 
pārvēršas par balagānu un stāvēšanu rindās, 
mēs  priecājamies, ka  pie mums nāk draudzīgi 
ļaudis, nāk baudītāji un lieliski cilvēki, kuri gan 
priecājas paši, gan emocionāli uzlādē mūs. Tāpēc 
- Muzeju nakts Vecpiebalgā būs arī nākamgad! 
Jo mūsu kultūras iestādēs viss ir kārtībā, 
eksponāti nav apdraudēti un memoriālās mājas 
spēj uzņemt tik daudz apmeklētāju, cik mums 
parasti ir. Mēs nealkstam pēc ļaužu pūļiem, 
bet gan priecājamies par to, ka varam teju ar 

katru aprunāties un ka Vecpiebalgā vienu 
nakti gadā visi pakalni laistās labvēlīgā  
gaismā.  Tiek diskutēts arī par to, vai tas, 
ka Muzeju nakts ir bezmaksas pasākums, 
ir izšķirošais nosacījums lielajam 
apmeklētāju pieplūdumam. Domāju, ka 
lielākoties nē.  Jo, piemēram,  mēs (tāpat 
kā neskaitāmi citi muzeji) Starptautiskajā 
Muzeju dienā 18. maijā  katru gadu 
piedāvājam bezmaksas apmeklējumu, 
šogad to izmantoja 6 cilvēki... Mums pat 
ir muzejs, kas visu sezonu ir apmeklējams 
bez maksas, tas ir vismazāk apmeklētais 
muzejs mūsu apvienībā... Pliks “bez 
maksas” vēl neko nenozīmē. Savukārt 
Muzeju nakts kā maksas pasākums nav 
mūsu plānos, vēlamies palikt draudzīgi 
un ikvienam pieejami vismaz reizi gadā, 
vismaz Muzeju naktī. 

Mēs  paši vien noteikti nevarētu 
paveikt visu to, ko paveicām, un piedāvāt 
jums visu to, ko piedāvājām, ja mums 
nebūtu atbalstītāji un sponsori. Kamēr 

Vecpiebalgā dzīvo un strādā tik atsaucīgi ļaudis, varam 
droši realizēt savas idejas un rīkot muzeju pasākumus. 
Bez  jums  mēs  to nevarētu. Liels, sirsnīgs paldies šiem 
jaukajiem cilvēkiem un kolektīviem! Mūsu atbalstītāji un 
palīgi šajā reizē bija: Ainārs un Dace Čačkas, veikals „Elvi”, 
Mareks  Radvilavičs, Anta  Krama, Anitra un Mārtiņš   
Tupiņi, Vecpiebalgas vidusskolas meiteņu ansamblis un 
Inta  Apalupa, Maira Asare, Paula   Diāna   Šulca, Diāna 
un Vineta   Tuntes, Rigonda   Prīse, Jolanta  Krastiņa, Inese 
Pilābere, SIA „Nodus” veikals   Piebalga, Linda un Edžus   
Ķaukuļi, Ingus  Pētersons, Kārlis Apalups, Jēkabs   Brauers, 
Dzintra   Vilks, Iveta  Ērgle, Ilze  Brauna, Inese  Dzene, 
Ineta  Elksne. Lai dots devējam atdodas! Paldies visiem 
Muzeju nakts apmeklētājiem par sapratni, draudzīgumu un 
iedvesmu turpmākajiem pasākumiem!”

Mārīte  Šķēle, Dzērbenes skolas muzeja vadītāja: 
„Priecājos, ka mēs pratām visās radošajās darbnīcās 
saglabāt galveno tēmu - saistību ar dzintaru. Tajā pašā 
laikā saglabājām privātās  kolekcijas un nakts orientēšanās 
tradīciju par godu tās iedibinātājam - septiņdesmito gadu 
skolotājam - Uldim Šafranekam.

Par  lietām,  tām  pašām,  īpašāk...
 24. maija vakarā  Vecpiebalgas  

kultūras  nama  durvis  tika  
atslēgtas  ar  īpašām atslēgām, lai 
par  ikdienu parunātos  īpašāk... 
Kultūras  nama  amatiermākslas 
kolektīvu  koncertā. Šajā vakarā 
bija visi kopā - kolektīvi, vadītāji, 
draugi, radi, visi, kas vēlējās sevi 
apliecināt, sev gūt un citiem dot. 
Tas nekas, ka reizēm nokrītam, 
bet  ceļamies, reizēm raudam, 
reizēm smejamies, bet tomēr 
kopā turamies! Daudzveidīgu  
koncertprogrammu sniedza  
visi kultūras  nama  kolektīvi: 
pirmsskolas   vecuma bērnu deju 
kolektīvs „Mazputniņš”, vadītāja 
Mārīte Lācgalve, tautisko deju 
kolektīvi - „Mudurainis” un 
„Slātaviņa”, vadītāja Antra  
Grinberga, „Balga”, vadītājs Klāvs Zārdiņš, amatierteātris „Sumaisītis”, režisore Inese  Pilābere,  vokālais 
ansamblis „Lūna”, vadītāja Agrita  Eškina, mūsdienu deju grupa „Krelles” , vadītāja  Žanna  Otersone.            
Vecpiebalgas audēju kopas, vadītāja Dagnija Kupče, darbi papildināja skatuves noformējumu. Video par  
kolektīviem veidoja  Aivis  Šulcs, bet par „Balgu” - Klāvs  Zārdiņš. Īpašo viesu statusā uzstājās Ērgļu 
saieta nama deju kolektīvs „Rūdis”, vadītāja Antra Grinberga,  un Vecpiebalgas vidusskolas mūsdienu 
deju grupa „Zig-Zag”, vadītāja  Žanna  Otersone. Pēc koncerta  amatiermākslinieki svinēja padarītā darba 
mirkli kopējā ballītē. Paldies visiem par paveikto šajā sezonā!  Nekas jau nepāriet,  jo tā tas notiek - laiks  
vienkārši  iet, un  tā tas notiks. Laiks  vienkārši  ies, un  viss  turpināsies!

 Zigrīda  Ruicēna, 
Vecpiebalgas  kultūras  nama vadītāja
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14. maijā  apmeklētājiem svinīgi durvis vēra jaunais „Ūdensrozes” 
bistro pie degvielas uzpildes stacijas. Uzņēmuma vadītājs  Rihards  
Eniks  stāsta, ka ideja paplašināt uzņēmuma darbību briedusi jau pasen: 
„Ir jācīnās un smagi jāstrādā, lai iepatiktos cilvēkiem. Pērn pavasarī  
sākām saimniekot kafejnīcā „Ūdensroze”, gada laikā esam attīstījuši arī 
kūpinājumu biznesu. Un, lūk, tagad atkal jauns izaicinājums - bistro. 
Ēdināšanas uzņēmumam laukos ir savas specifiskas iezīmes - vasarās 
ir liels viesu pieplūdums, ziemas mēnešos ir klusāks periods. Izvērtējot 
tirgus nišu, nonācām pie secinājuma, ka Vecpiebalgā pietrūkst vietas, 
kur var ātri, garšīgi un par pieņemamu cenu  paēst. Kad  radās  iespēja 
iegūt telpas uzņēmuma darbības paplašināšanai, izmantojām šo  iespēju. 
Lielas izmaiņas viesu plūsmā šovasar  negaidām, protams, festivāla  
laiks  būs īpaši piesātināts, un mums  jārēķinās, ka apmeklētāju būs 
vairāk  nekā citkārt. Esam izanalizējuši  arī iepriekšējās vasaras 
rādītājus un ceram, ka būsim ko iemācījušies no pieredzes. Kas notiks 
šeit -  bistro - , tas pagaidām ir liels nezināmais. Jaunā bistro ēdienkarte 
veidota, izprotot strādājošo cilvēku vajadzības pēc ātri iegūstama, 
kvalitatīva un garšīga ēdiena. Cenas starp kafejnīcu un bistro atšķirsies, 
jo katrai no ēdināšanas vietām ir cits koncepts. Bistro tās, protams, būs 
zemākas, taču tas nenozīmē, ka atšķirsies kvalitāte.” Šobrīd uzņēmumā 
- kafejnīcā „Ūdensroze” un bistro - tiek nodarbināti 15 cilvēki, taču 
vasaras sezonā  plānots darba vietu skaitu palielināt līdz pat 20. Kā 
atzīst uzņēmuma vadītājs, darbinieku pietiek, taču komandā vēlētos  
redzēt  labus  pavārus. „Nāciet, paskatieties, nogaršojiet!” aicina bistro 
saimnieks Rihards Eniks.  

Dzidra Ješkina

Rallijsprints „Kalnamuiža 2014”

Liepājas  pusē  10. maijā  norisinājās 
rallijsprints “Kalnamuiža 2014”, kurā mums 
izdevās izcīnīt augsto ceturto vietu 4wd 
open klasē (ātrākā klase), kā  arī posma 
kopvērtējumā, kas ļauj gada kopvērtējumā 
mums ierindoties 3. vietā.

Apsteidzām vairākus patiešām spēcīgus 
braucējus, kas brauc ar daudz jaunākas 
paaudzes automašīnām kā, piemēram, 
mitsubishi evo 9 un 10 , kas 3 - 6 reizes  naudas 
izteiksmē pārsniedz mūsu auto vērtību.

Pirms rallija   visu nedēļu  noslimoju, 
kas atspoguļojās arī rallija sākumā,  kad 
ierindojāmies tikai 12. vietā pirmajā  
ātrumposmā. Ar katru posmu kļuvām  ātrāki - 
pieradām  pie visiem apstākļiem un tehnikas,  
jo nebijām kārtīgi notestējuši auto uzlabojumus 
un nebijām arī  nopietni trenējušies.

Diemžēl automašīnas dzinējs tikko  izturēja 

sacensības, jo, kā jau zināms,  mums pieejamā 
tehnika nav jauna. Tagad tiek atjaunots dzinējs, 
kas prasa daudz darba un finanses. Ceru ka 
mums  viss izdosies.

Šis rezultāts mūsu komandai bija liels 
sasniegums un  tas liek mums vēl vairāk 
censties - gatavot tehniku un trenēties, lai 
varētu iekļūt labāko trijniekā.

Paldies  visiem  atbalstītājiem,  kas  dod 
mums  iespēju  startēt un izskanēt  Vecpiebalgas 
vārdam Latvijas rallija sacensībās!

Paldies Andrim  Lustem, Jānim  Bērziņam 
un Rolandam Kaucim, kuri pašaizliedzīgi 
palīdz sagatavot rallija automašīnu startam.

Nākamais  posms  Jēkabpilī  21. jūnijā - 
rallijsprints “Viduslatvija 2014”.  Tiekamies!

Kārlis  Nebars, autosportists
Edgara Leonova foto

Meklē  arvien  jaunas  iespējas, 
kā  attīstīt,  paplašināt  un  uzlabot  

uzņēmuma  darbību

UZŅĒMĒJDARBĪBA

SPORTS
Ar  Vecpiebalgas  komandas  uzvaru  

noslēdzas  starpnovadu  volejbola  čempionāts

No janvāra līdz maijam par starpnovadu čempiona titulu volejbolā cīnījās 9 komandas no 
Vecpiebalgas, Līgatnes, Priekuļu, Cēsu un Pārgaujas novada. Mūsu pašvaldību pārstāvēja 
un  komandā spēlēja Artūrs  Krams, Jēkabs  Zommers, Jānis  Jurkāns, Kaspars  Krieviņš, 
Gundars Tomašs, Toms  Strelkovs, Pēteris Lāpselis, Jānis  Daļeckis, Andris  Jermacāns, 
Jānis  Vītiņš, Normunds  Vītiņš, Alvis   Čičkanovs.  Spraigās cīņās tika aizvadītas 8 spēles, 
rezultātā Vecpiebalgas komandai 1. vieta, Cēsu komandai „Fono” - 2., Straupes komandai 
- 3. Vecpiebalgas volejbolistu koordinators Normunds  Vītiņš komandas sniegumu vērtē 
atzinīgi: „Uzvara čempionātā ir nopietnu treniņu rezultāts. Šādās sacensībā piedalāmies 
jau vairākus gadus, ar katru reizi aug spēlētāju meistarība. Šis gads mums ir veiksmīgs, 
jo arī Kausa izcīņā parādījām labu sniegumu un ieguvām 3. vietu. Protams, lai čempiona 
titulu noturētu, cītīgi jātrenējas, nedrīkst atslābt, jo arī konkurenti ir spēcīgi. Paldies visiem 
spēlētājiem!”

Vecpiebalgas volejbolisti. No kreisās: Normunds  Vītiņš, Andris  Jermacāns, 
Jānis  Daļeckis, Toms  Strelkovs.

Bistro saimnieki  Zaigonis  Bērziņš, Lāsma un Rihards  Eniki ir 
pārliecināti, ka ēdināšanas uzņēmumiem ir nākotne.

SKOLU ZIŅAS
Dzērbenes  vidusskolas  skolēniem  balva  par  labām  

sekmēm - ekskursija
Mācību gads noslēdzies! Katrs skolēns var 

izvērtēt savus sasniegumus un nepadarītos darbus. 
Kā  balvu par labām un teicamām sekmēm šogad 
skolēni saņēma ekskursiju. Lai pateiktos vecākiem, 
aicinājām līdzi arī viņus. Maršruts interesants un 
izglītojošs - Cinevilla, Ķemeru nacionālā parka Purva 
takas, Ķemeru sēravoti un atpūta pie jūras. Cinevillā  
kopā  atcerējāmies tur uzņemtās filmas „Rīgas sargi” 
un „Rūdolfa mantojums”, varējām apskatīt ēkas - 
butaforijas, izjust senatnes elpu. Bērni teica, ka  tagad  
filmas skatīsies tā, it  kā paši tur piedalītos. 

Ķemeru  purva  takās skolotāja A. Pētersone 
iepazīstināja ekskursantus ar dažādiem purva augiem 
(daudzi  pirmo  reizi  redzēja  kukaiņēdēju augu 
raseni) un dzīvo radību (ķirzakas un čūskas gan 

Meža  stādīšana - tradīcija  Dzērbenes  vidusskolā
Arī  šogad  7. maijā  

konkursa „Mammadaba  
meistarklase” ietvaros  
Dzērbenes vidusskolas 
1. - 9. klašu skolēni un 
audzinātāji skolotājas 
Sarmītes Stērstes 
vadībā devās uz mežu 
pie Taurenes ezera, 
lai stādītu priedītes un 
eglītes.

Kad izkāpām no 
autobusa, mūs jau 
gaidīja mežzinis Uldis 
Radziņš ar stādu kastēm 
un stādīšanas stobriem. 
Pēc īsas pamācības 
koku stādīšanā cītīgi 
uzsākām darbu. 
Lielākajai daļai skolēnu 
darbs jau bija zināms, 
jo viņi meža stādīšanas 
talkās piedalās atkārtoti. 
Bet pašiem mazākajiem 
skolēniem šis bija jauns 
piedzīvojums, iegūtas 
jaunas zināšanas un 
prasmes. Drošības sajūtu deva arī mammas, kas 
bija atnākušas palīgā. Skolēni strādāja pāros, un 
darbs gāja uz priekšu raiti. Katrs centās iestādīt 
pēc iespējas vairāk mazo priedīšu. Apstādījām 
apmēram 1,5 ha.

Kā atalgojumu „Latvijas Valsts meži” uzsauca  skolēniem 
cienastu. Katrs saņēma arī piemiņas veltes.

Braucot mājās, jutāmies gandarīti par paveikto.
 

Ērika Arāja

neredzējām, jo bija ļoti karsts laiks). Bērniem bija 
interesanti uzzināt dabā, kā veidojas purvs, cik biezs 
ir kūdras slānis, par dūņu izcilajām īpašībām. Gaisā 
vējoja vaivariņu, purva rāvas un sēra smarža. 

Ķemeru sēravoti mūs pacienāja ar veselīgu, bet 
ne visai garšīgu sērūdeni. Tas savulaik Ķemerus 
padarīja slavenus tuvās un tālās zemēs. Diemžēl no 
senās godības nekas nav palicis pāri! 

Pēc  tik  izzinošām  nodarbībām ekskursanti  bija  
pelnījuši  atpūtu  pie jūras. Ūdens bija silts (tā  teica  
drosmīgie  peldētāji), saule spoža, vējiņš mīlīgs. 
Bērni un vecāki bija priecīgi un apmierināti par 
saturīgi pavadīto dienu.  

Ērika Arāja
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Lego konstruktori, 
izrādās, ir spējīgi 
mācīt par pasauli 
mums apkārt. Caur 
aizraujošu aparātu 
konstruēšanu varam 
iemācīties par berzi, 
inerci, spiedienu, 
elektrību un daudzām 
citām šos aparātus 
darbinošām fizikas 
zinībām.

20. maijā  Z(in)oo 
centra nodarbību 
vadītāju  Daces un 
Ingmāra vadībā 
Skujenes pamatskolas 1.-5. klašu skolēni mācījās, kas ir masa, noskaidroja, vai un cik precīzi 
varam noteikt svaru ar rokām, no lego konstruktora daudzajām sīkajām detaļām uzbūvēja ierīci 
svara noteikšanai. Nodarbībās kopā ar bērniem darbojās arī Skujenes un Inešu pamatskolas 
skolotājas. Z(in)oo  centra nodarbību mērķis ir ne tikai dot zināšanas, bet gan atraisīt zinātkāri. 
Gan skolēnu, gan skolotāju  acīs to nodarbības laikā varēja pamanīt ikkatrs.

SKOLU ĪSZIŅAS
Dzērbenes vidusskolā
• Maija sākumā Dzērbenes Augstā kalna apkārtnē notika 

novada skolu skolēnu kross. Piedalījās 101 skolēns. Krosa 
trases veda pa kalniem un ielejām. Sportisti paši atzina, ka 
trases bijušas grūtas. Labākie  sasniegumi  dzērbeniešiem 
D. Kancēvičai (3. klase), N. Tētam (4. klase), T. Ņizinam 
(5. klase) un R. V. Laumanei (8. klase). 

• 24. maijā skolas komanda devās uz Liepu, lai 
piedalītos skrējienā „Apkārt Liepai”. Laiks bija ļoti karsts, 
skriet bija grūti, taču tas netraucēja R.V. Laumanei iegūt 
1. vietu. Uzteicami startēja arī D. Kancēviča un N. Tēts. 
Piedalījās arī J. Laumane, R. Laumanis un Dz. Kuzņecovs.  
Paldies  Laumaņu ģimenei par bērnu sportisko aktivitāšu 
atbalstīšanu!

• Katru gadu mācību gada noslēgumā Dzērbenē 
notiek Tūrisma dienas. Skolēni ļoti gaida šo pasākumu, 
kas  notiek pie Brenkūža  ezera. Pirmajā dienā notiek 
sacensības - konkurss „Dabas vērotājs”. Vakarā visiem 
jāveic naktstrase, jāmāk iekurt ugunskurs, ierīkot 
naktsmītnes. Otrā diena sākas ar brokastīm brīvā dabā, 
orientēšanos un tūrisma tehnikas pārbaudi. Pēc sātīgām 
pusdienām ceļš ved uz mājām. 

Skujenes pamatskolā
• Ar labiem rezultātiem šogad noslēgusies ZAAO 

projekta „Cilvēks vidē” šķiroto atkritumu akcija. 
Šopavasar savācām un nodevām otrreizējai pārstrādei 19 
m3 PET pudeļu (11131 gab.) un 4,5 t makulatūras. Paralēli 
šim vākumam  tika savākti un drošai noglabāšanai nodoti 
14,62 kg izlietoto bateriju. Mūsu skolēnu ģimeņu veikums 
tika augstu novērtēts Ziemeļvidzemes reģionā - esam 
ieguvuši 2. vietu PET pudeļu vākumā un balvā 150 eiro 
ekskursijai, kā arī dāvanu kartes kancelejas preču iegādei, 
kuras saņēma aktīvākie skolēni. Kopvērtējumā esam 
septītie. Paldies sākumskolas dabaszinību skolotāja Ivetai  
Rozmanei par „Šķiroto atkritumu akcijas” koordinēšanu 
skolā un katram skolēnam un skolēnu vecākiem par 
veikumu!

• Sociālo zinību skolotājas Ilonas Sopules-Žēperes 
rosināti, mūsu skolas 4. – 9. klašu skolēni ir to 283 skolu 
audzēkņu skaitā, kuri 9. maijā - Eiropas dienā - tiešsaistē 
www.esmaja.lv pārbaudīja savas zināšanas „Eiropas 

Atskatoties uz padarīto šajā mācību gadā, Skujenes 
pamatskolas skolēni un skolotāji 23. maijā  Kaives muižas 
parkā sniedza koncertu  Kaives pagasta iedzīvotājiem un 
viesiem. Tika sumināti olimpiāžu laureāti, labākie sportisti, 
kuri piedalījušies sacensībās, aktīvākie lasītāji, kā arī čaklākie 
vides draugi. Lai jauka un saulaina mums visiem šī vasara!

Vecpiebalgas vidusskolā
• 6. maijā Vecpiebalgas vidusskolā skolas absolvente 

Dace Kazāka akcijas “Atpakaļ uz skolu” ietvaros tikās 
ar 10. līdz 12. klašu skolēniem un runāja par Eiropas 
Savienību.

• 9. maijā par tradīciju kļuvušais Vecpiebalgas 
vidusskolas mācību gada atskaites koncerts kupli pulcināja 
skolēnu vecākus, skolotājus un viesus.

• 15. maijā Vecpiebalgas brīvprātīgo ugunsdzēsējs, 
glābējs Artis Melderis un 22. maijā ugunsdzēsēji no 
Jaunpiebalgas posteņa iepazīstināja bērnus gan ar 
ugunsdzēsēju mašīnas aprīkojumu, gan pastāstīja par 
savu darbu. Lekciju par elektrodrošību vadīja Slišāns.

eksāmenā”. Diena skolā sākās ar Eiropas stundu, kurā tika 
nostiprinātas zināšanas par ES un atkārtoti jau zināmie 
fakti. Jaunāko klašu skolēni darināja ES karodziņus - uz 
proporcionāli samazināta zilā papīra fona tika līmētas 
divpadsmit dzeltenas zvaigznītes. Dienas noslēgumā katrs 
eksāmenu kārtojušais skolēns un pieaugušais saņēma 
Atzinības rakstu no Eiropas Komisijas pārstāvniecības 
Latvijā par to, ka ir ieguvis plašas zināšanas par ES un 
kļuvis par Eiropas ekspertu.

• No  22. līdz 27. maijam notika projektu nedēļa.
• Cēsu novada atklātajā 2. - 4. klašu krosā 1. vieta 

Montai Aļeksejevai (3. kl.) un Keitai Zariņai (2. kl.), 3. 
vietā  Steļmačenoks (3. kl.). Skolotāja A. Krama. 

Vidzemes reģiona domrakstu konkursā 1. vieta Annai 
Kalniņai (10.V), 2. vieta Jēkabam Braueram (11.E). 
Skolotājas V. Lapiņa un I. Strelkova.

• Koru skatē 1.- 4. klašu koris ieguva 3. pakāpi, zēnu 
koris - 2. pakāpi. Vokālistu konkursā „Dziesmas spārnos” 
1. vieta Kārlim Apalupam (11.V) un pateicība Annai 
Balodei (5. kl.). Skolotāja I. Apalupa.

• Matemātikas konkursā „Tik vai cik” un olimpiādē 
atzinība Martai Agnesei Asarei un Sanijai Gobiņai. 
Skolotāja A. Glāzere.

• 23. Jauno vides pētnieku konkursā atzinība Elīnai 
Zivtiņai (11.V). Vidzemes reģiona projektā „Cilvēks 
vidē 2014” atzinība 10. klases kolektīvam. Skolotāja A. 
Eškina. 

• Novada pavasara rokdarbu izstādē atzinība Martai 
Agnesei Asarei, Laurai Kuhtai (4. kl.), Annemarijai  
Eglītei, Samantai  Vācei (5. kl.). Skolotāja V. Jansone.

Divpadsmitie  mirkli pirms skolas zvana svētkiem.

Lego  education  nodarbība  Skujenes  pamatskolā

Brīvais  laiks  kopā  ar  biedrību „Ģimenes atbalsta  
rokdarbu  studija” 

Visu mācību gadu 
ceturtdienu pēcpusdienas 
Skujenes pamatskolas 
skolēniem iezīmējās 
ar atšķirīgu brīvā laika 
pavadīšanu. Radošas 
nodarbības vadīja skolotāja 
Sandra  Slavišena - Dorša, 
izmantojot biedrības 
„Ģimenes atbalsta rokdarbu 
studija ” projektu materiālus 
un saņemot Amatas novada 
atbalstu. Sākumskolas 
skolēni izgatavoja dažādus 
rokdarbus. Vissaistošākās 
izrādījās termomozaīkas.  
Kopā lasījām pasaku grāmatas 
un pētījām enciklopēdijas, 
krāsojām dažādu uzdevumu 
grāmatas, spēlējām spēles.

16. maijā  biedrības projekta 
„Uzbūvē un izkrāso Latviju” 
ietvaros  Skujenes  pamatskolas pirmsskolas un sākumskolas bērniem devām iespēju būvēt 
mājas ar 3 veidu klučiem. Atsaucība bija liela, jo projekts paredz  konkursu par interesantāko 
radošās mājas piedāvājumu. Visu maiju skolēni aicināti zīmēt vai citādi   radoši izgatavot māju 
Latvijai. Kopā ar bērniem salikām Latvijas tūrisma puzli un izspēlējām faktu spēli „Latvija”.

 Paldies  Skujenes  pamatskolas bērniem par centīgo darbošanos!
 Biedrības „GARS” valde

Saulītes  tekstilmākslā

Antona Austriņa muzejā ,,Kaikašos” 
literātes Mudītes Austriņas saulīšu atveidu 
kolekcijai pievienojušies Vecpiebalgas 
novada skolu meiteņu radošie darbi - saulītes 
tekstilmākslā, kas darinātas dažādās tehnikās 
un materiālu salikumos. Izstāde tapusi sadarbībā 
ar A. Austriņa muzeja vadītāju Laumu Balodi 
un Piebalgas muzeju apvienības ,,Orisāre” 
krājumu glabātāju Marutu Cīruli, kas atzīst: 
,,Meiteņu  darbi  iederas saulīšu kolekcijā, un 
tos ir vērts redzēt citiem.” 

Ceļojošā izstāde ,,Saulītes tekstilmākslā” 
vispirms bija skatāma Vecpiebalgas vidusskolā, 
kas ir tās iniciatore. Izstādes atklāšanas 
dienā Vecpiebalgas vidusskolā viesojās 
abas muzeja speciālistes un izvēlējās savas 
simpātiju saulītes (to bija daudz!), piešķirot 
tām atbilstošas nominācijas. Maruta Cīrule 
stāstīja par Mudītes Austriņas dzīvi un saulīšu 
atveidu kolekcionēšanu. Tālāk  izstāde ceļoja 
uz Skujenes pamatskolu, tad uz Taurenes 
pamatskolu, un meitenēm tā bija lieliska 
iespēja gūt ierosmi citai no citas, salīdzināt 
darbiņus un vērtēt. Katrā skolā izstādes 
apmeklētāji  izvēlējās savas simpātiju saulītes. 
Bet Latvijas  Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 
filiālē ,,Vēveri” saulītes iepriecināja Comenius 
projekta dalībniekus no Polijas un Rumānijas, 
Turcijas un Francijas, Itālijas un Grieķijas.

Muzeju nakts pasākumā ,,Kaikašos” visas 
čaklās un radošās saulīšu darinātājas tika 
godinātas - tekstilmāksliniece Dzintra Vilks 
katrai meitenei, veltot sirsnīgus vārdus, 
pasniedza Goda rakstu un porcelānā  atveidotu 
saulīti. Novada  skolu mājturības skolotājas 
Maija Apsīte un Arnita Rēdmane atzina: 

,,Muzeja melnais ķēķis ir īstā vieta šai izstādei 
- katra saulīte mirdz. Nevarējām iedomāties, 
ka tik liela var būt saulīšu atveidojumu 
bagātība.” Kaut arī visi rokdarbi bija ļoti 
skaisti, visvairāk simpātiju balsu 4.-5. klašu 
grupā ieguva ,,Šķelmīgākā saulīte” (autore 
Laura Kuhta, Vecpiebalgas vidusskola) un 
,,Siltākā saulīte” (Anete Plūme un Lūcija 
Medne, Taurenes pamatskola), 6.-7. klašu 
grupā - ,,Saules buča” (Maija Miķelsone, 
Skujenes pamatskola) un ,,Tautiskākā saulīte” 
(Agnese Štimmere, Vecpiebalgas vidusskola), 
8.-9. klašu grupā - ,,Latvijas saule” (Madara  
Gunita  Demešenkova un Rita Ozola, Skujenes 
pamatskola). 

Saulīšu  siltumā A. Austriņa muzejā noritēja 
viss pasākums. Pieaugušie un lielākie bērni ar 
sajūsmu piedalījās tekstilmākslinieces Dzintras 
Vilks lielās gobelēna saules darināšanā, bet 
mazākie  ar aizrautību zīmēja savu saulīti 
Ivetas Ērgles vadībā. Bija patīkami no tālāk 
braukušiem viesiem dzirdēt atzinīgus vārdus 
par visu pasākumu, par ierosmi dot meitenēm 
iespēju radoši izteikties, par talantu izzināšanu 
un novērtēšanu, par iespēju redzēt šo saulīšu 
atveidu daudzveidību.

Paldies Jānim Ronim par porcelāna 
saulītēm! Paldies   vecākiem, kuri atrada laiku 
būt kopā ar savām meitām sestdienas vakarā 
muzejā! Paldies arī novada skolu kolēģēm par 
atsaucību!

Izstāde A. Austriņa muzejā būs skatāma visu 
šo sezonu. Laipni  lūdzu  to  apmeklēt!

Vija  Jansone, Vecpiebalgas vidusskolas 
mājturības skolotāja

Tekstilmāksliniece  Dzintra  Vilks, muzeju apvienības „Orisāre” speciālistes un jaunās  
mākslinieces - saulīšu kolekcijas autores.

Anda Lukstiņa
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Šogad lielu darbu padarījuši 
ir Vecpiebalgas vidusskolas 
bērni, kuri skanīgi dziedāja 
gan solo, gan ansambļos, gan 
koros. Šogad janvāra beigās 
notika tautasdziesmu konkurss 
„Lakstīgala”, kurā piedalījās 
4. klases meitenes Marta 
Asare, Laura Kuhta, Sanija 
Gobiņa un Marta Pundure, 
iegūstot 1. pakāpi un ceļazīmi 
uz Vidzemes reģiona konkursu 
Valkā. Arī no turienes meitenes 
atgriezās ar 1. pakāpes diplomu. 
Ar tautasdziesmām jaunās 
lakstīgalas ir kuplinājušas 
vairākus pasākumus pagastā, 
novadā un  Antona  Austriņa 
piemiņas pasākumu Rīgā.

Martā 1.-4. klašu un zēnu 
koris piedalījās koru skatē Cēsīs, 
un tas ir grūtākais pasākums, jo 1. klases bērniem ir jādzied tas pats repertuārs, kas 12. klases 
skolēniem. Nav iespējams, ka koristiem visas dziesmas patiks, tāpēc ir ļoti grūti bērnus motivēt 
kora repertuāram, bet dziedāšana korī vislabāk attīsta bērna dzirdi, balsi un izpratni par daudzām 
ar kultūru saistītām lietām. Pateicoties dalībai skatē, zēnu koris piedalījās zēnu koru saietā „Zaļā 
bumba”, kas jau 5. reizi notika Talsos. Koncertā piedalījās maestro Raimonds Pauls, kas bija 
sacerējis jaunu dziesmu tieši koru saietam. Koncertu ļoti atraktīvi vadīja Intars Busulis, no kura 
zēni dabūja autogrāfus. Arī  30. maija Cēsu koncertā var piedalīties tikai tie, kas dziedājuši skatē. 
Man prieks, ka arī šeit pārliecinoši varējām daudzināt Vecpiebalgas vārdu.

Par panākumu uzskatām 8. klases skolnieces Adrijas Žagares labās prasmes un zināšanas 
starpnovadu un Vidzemes novada mūzikas olimpiādē. Adrijas komponētā dziesma „Vakars” ar 
K. Skalbes tekstu bija viens no skanīgākajiem priekšnesumiem. Dziesma ieguva īpaši jauku 
noskaņu  klavieru un čella pavadījumā. Paldies  Annijai  Sniedzei par priekšnesumu ar čellu! 

Aprīlī notika solistu konkurss Cēsīs „Dziesmas spārnos”, mūsu novadu tajā veiksmīgi 
pārstāvēja  Anna  Balode, Kristīne  Kleinberga, Mārcis Bērziņš un Kārlis  Apalups. Šoreiz labāk 
veicās zēniem - Kārlis ieguva 1. vietu, bet  Mārcis 2. vietu.

Esam dziedājuši  visos skolas koncertos un pasākumos. Koncerts baznīcā gada beigās bija mūsu 
paldies visiem, kas ikdienā ir blakus, atbalsta un pamudina labiem darbiem, kad ir slinkums.

 No mūzikas skolotājām liels paldies vecākiem, kas neļauj saviem bērniem iet vieglāko ceļu, 
bet motivē mīlēt dziesmu, mīlēt mūziku. Kad bērni ir uz skatuves un dzied, ir liels prieks gan 
viņiem, gan mums.

Aizvadītais mācību gads Inešu pamatskolā
Noslēdzies mācību gads, un mēs varam izvērtēt sava padarītā darba rezultātus. Šajā mācību 

gadā Inešu pamatskolā skolēniem ir bijusi iespēja pilnveidot savas prasmes 24 dažāda veida 
aktivitātēs skolā, bet ārpus skolas esam piedalījušies 27 aktivitātēs.

Mūsu sasniegumi:
Ieva Annele 
Ludborža

3.vieta starpnovadu latv.val. un lit.olimpiādē;
atzinība „Likteņdārza ”pētniecisko darbu konkursā
„Likteņdārza stāsti”. 

sk.Balode
sk.G.Dadeika 

Toms Vaļkins 1.v. starpnovadu latviešu val. un lit.olimpiādē,
1.v.starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē,
 valsts ģeogrāfijas olimpiādes dalībnieks; 
atzinība informātikas olimpiādē;
3.v.starpnovadu vides projektu olimpiādē;
atzinība valsts konkursā „Vēsture ap mums” . 

sk.S.Balode 
sk.A.Skaidrā

sk.V.Miķelsone
sk.G.Dadeika 

Rihards 
Sarmulis 

atzinība Cēsu vēsturiskā rajona zēnu mājturības un 
tehnoloģiju olimpiādē.

sk.V.Krams 

Dzintars 
Daļeckis 

3.v.skrējienā „ Apkārt Liepai”. sk.A.Praulīte

Pēteris Ronis atzinība starpnovadu angļu valodas olimpiādē. sk.I.Namiķe
Arta Pipcāne atzinība starpnovadu matemātikas olimpiādē;

atzinība Cēsu Valsts ģimnāzijas pētniecisko darbu 
konkursā.

sk.S.Berķe
sk.G.Dadeika 

Anete Cīrule 2.v.valsts konkursā „Vēsture ap mums”; 
konkursa ”Tā runā piebaldzēns” laureāte. 

sk.G.Dadeika 
sk.S.Balode 

Mikus 
Cimdiņš

atzinība Dabas muzeja rīkotajā konkursā „Cielavas 
gudrība” pavasara kārtas finālā.

sk.V.Miķelsone

Mārtiņš
Metums 

atzinība Cēsu vēsturiskā rajona zēnu mājturības un 
tehnoloģiju olimpiādē;
3.v. valsts konkursā „Es. Telpa.Vide.” mākslas un 
dizaina jomas programmas audzēkņiem. 

sk.V.Krams 

sk.V.Miķelsone
S.Cimdiņa

Madara Ilze 
Eglīte

atzinība R.Mūkam veltītajā radošo darbu konkursā;
2.v. skrējienā ,,Apkārt Liepai”.  

sk.S.Balode 
sk.A.Praulīte

Gunta Krastiņa 1.v. Cēsu novada atklātajās skolu sacensībās pavasara 
krosā 4.kl. grupā;
2.v.skolu sacensībās rudens krosā.

sk.A.Praulīte

Karīna
Tomsone 

3.v. Latvijas Tautas frontes 25. gadadienai veltītajā
radošo darbu konkursā ”Mans novads, mana pilsēta”. 

sk.E.Rutka 

Rihards 
Grigāns

atzinība pētniecisko darbu konkursā „Mazs cinītis gāž
lielu vezumu”. 

sk.E.Rutka 

Verners 
Stūrītis 

2.v. Cēsu novada atklātajās skolu sacensībās pavasara 
krosā 3.kl.grupā.

sk.A.Praulīte

Nauris 
Kristaps 
Metums 

2.v. starpnovadu latviešu val.2.kl.olimpiādē.
atzinība pētniecisko darbu konkursā „Mazs cinītis gāž
lielu vezumu”. 
2.v. Cēsu novada atklātajās skolu sacensībās pavasara 
krosā 2.kl.grupā.

sk.E.Leiboma 

sk.A.Praulīte

Skolas 
komanda 

2.v. skrējienā „Apkārt Liepai”; 
3.v. vēsturiskā Cēsu raj. 2. - 4.kl. pavasara krosā.

sk.A.Praulīte

Ar labiem rezultātiem studijas „Vārds ”dalībnieki piedalījās vēsturiskā Cēsu rajona skatuves 
runas konkursā, bet skolas deju kolektīviem 1. pakāpes diploms deju skatē. Studijas „ Do- Re 
- Mi”  meitenes mūs priecē ar jau otro izdoto mūzikas albumu „Dziesmas gada garumā”, bet 
skolas sportisti par labiem rezultātiem skrējienā ,,Apkārt Liepai” tika apbalvoti ar naudas 
prēmiju 100 EUR, kas tiks izlietota sporta inventāra iegādei. 

 Bet pats svarīgākais ir ikdienas mācību darbs, tā vadīšana, lai skolēns iegūtu kvalitatīvu 
izglītību, būtu konkurētspējīgs. Lai veicinātu mācību motivāciju un atbildību par savu padarīto 
darbu, skolā izveidota precīza mācību sasniegumu vērtēšanas sistēma  un organizēti konkursi. 
Ar uzņēmēju - J. Roņa, V. Cīruļa - atbalstu ir iedibinātas balvas: Zinību balva, ko saņem skolēni 
par sasniegumiem ārpus skolas, un naudas prēmija par regulāru un sistemātisku mācību darbu, 
pozitīvu saskarsmi un aktivitāti skolas sabiedriskajā dzīvē.

Konkursa „Čaklākie  grāmatu  lasītāji” sākumskolā uzvarētāji: Nauris  Kristaps  Metums 
(2. kl.), Ralfs  Reinsons (2. kl.), Mārcis  Andersons (1. kl.), Ance Rutka (2. kl.), Kristaps Ronis 
(2. kl.).

Mācību darbā ir svarīga katra skolēna izaugsme un atbildība par sava darba rezultātiem, 
tāpēc skolā organizējam konkursu par vidējā vērtējuma kāpinājumu, kurā zelta medaļu saņem 
katrs, kas 2. semestrī mācījies labāk nekā pirmajā.

Par  atbildīgu un rezultatīvu  darbu  naudas  prēmijas 20, 14, 7 EUR vērtībā saņem:
                                                vid. vērtējums

       Ar labiem rezultātiem studijas „Vārds ”dalībnieki piedalījās vēsturiskā Cēsu rajona skatuves 
runas konkursā, bet skolas deju kolektīviem 1. pakāpes diploms deju skatē. Studijas „ Do- Re - 
Mi”  meitenes mūs priecē ar jau otro izdoto mūzikas albumu „Dziesmas gada garumā”, bet 
skolas sportisti par labiem rezultātiem skrējienā ,,Apkārt Liepai” tika apbalvoti ar naudas 
prēmiju 100 EUR, kas tiks izlietota sporta inventāra iegādei.  
        Bet pats svarīgākais ir ikdienas mācību darbs, tā vadīšana, lai skolēns iegūtu kvalitatīvu
izglītību, būtu konkurētspējīgs. Lai veicinātu mācību motivāciju un atbildību par savu padarīto 
darbu, skolā izveidota precīza mācību sasniegumu vērtēšanas sistēma  un organizēti konkursi. Ar 
uzņēmēju - J. Roņa, V. Cīruļa - atbalstu ir iedibinātas balvas: Zinību balva, ko saņem skolēni par 
sasniegumiem ārpus skolas, un naudas prēmija par regulāru un sistemātisku mācību darbu, 
pozitīvu saskarsmi un aktivitāti skolas sabiedriskajā dzīvē.
Konkursa „ akl kie  gr matu  las t ji” sākumskolā uzvarētāji: Nauris  Kristaps  Metums (2. 
kl.), Ralfs  Reinsons (2. kl.), Mārcis  Andersons (1. kl.), Ance Rutka (2. kl.), Kristaps Ronis (2. 
kl.).
   Mācību darbā ir svarīga katra skolēna izaugsme un atbildība par sava darba rezultātiem, 
tāpēc skolā organizējam konkursu par vidējā vērtējuma kāpinājumu, kurā zelta medaļu saņem 
katrs, kas 2. semestrī mācījies labāk nekā pirmajā. Šogad tie ir: 

4.kl. 6.kl 7.kl. 8.kl 9.kl 
L.Vozņesenska 
G.Krastina 

E. Mārtinsons 
M. Eglīte 
E. Vizulis 
M. Metums 
M. Cimdiņš
E. Eglītis 

A. Pipcāne P. Ronis 
T.Vaļkins

K. Ribakovs 
R.  Sarmulis 
Dz. Daļeckis 
E. Ķepītis 
I. A. Ludborža 

Par  atbild gu un rezultat vu  darbu  naudas  pr mijas 20, 14, 7 EUR v rt b  sa em:
                                                vid. vērtējums 
Toms Vaļkins 8,1 8.kl. 
Anete Cīrule 9,0 7.kl 
Ieva Annele Ludborža 8,0 9.kl 
Arta Pipcāne 8,4 7.kl 
Līva Vozņesenska 8,3 4.kl 
Elgars Mārtinsons 8,0 6.kl. 
Madara Ilze Eglīte 7,9 6.kl. 
Pēteris Ronis 7,6 8.kl. 
Edvīns Eglītis 7,5 6.kl. 
Nauris Kristaps Metums 9,0 2.kl. 
Ance Rutka  8,5 2.kl. 
Ralfs Reinsons 8,5 2.kl. 

Koncepcijā „Būt kopā” turpinām ģimenes un skolas sadarbību. Mācību  gadā  ikviena bērna 
vecāki ir atraduši laiku individuālām sarunām skolā ar klases audzinātāju, liela bija ieinteresētība 
Vecāku dienā .Vecāki vienmēr laipni gaidīti un sagaidīti visos skolas pasākumos.

Kopā mēs - vecāki, bērni, pedagogi - varam daudz!

Patīkamu atpūtu vasarā!
Ilze  Cīrule, direktores vietniece mācību un audzināšanas darbā

Kā  veicies  šajā  mācību  gadā 
Taurenes  pamatskolā?

Mācību gads noslēdzies ar vidējo vērtējumu 
skolā  - 6,14 balles (iepriekš 6,15). 

Atzinību un balvas saņem 9 skolēni 1.-3. 
klasēs , bet  4.-9. klasēs - 1 skolēns:

par ļoti labu, teicamu un izcilu mācību 
darbu :

2. klasē - Mareks Greizāns;
par  labu un ļoti labu mācību darbu: 
1. klasē - Samanta  Kendija  Kūlīte un 

Viktorija  Muraško;
2. klasē - Edgars  Rumba un Jurģis  

Zommers;
par  labu mācību darbu: 
1. klasē - Ruslans  Muraško;
2. klasē - Ģirts  Jakovļevs;
3. klasē - Rolanda  Ģēģere un Melisa  Polīna  

Stepāne; 
par ļoti labu, teicamu un izcilu mācību darbu 

naudas balvu saņem:
4. klasē - Alvis  Jakovļevs ar vidējo 

vērtējumu 8,78 balles;
par labu un teicamu mācību darbu 4.-9. 

klasēs naudas balvas saņem 4 skolēni:
4. klasē - Evija  Auce  Cimberga ar vidējo 

vērtējumu 8,33 balles;
6. klasē - Lūcija  Mende ar vidējo vērtējumu 

8,43 balles;
9. klasē - Helvijs Babris ar vidējo vērtējumu 

8,27 balles;
par  labu mācību darbu: 
4. klasē - Ralfs  Žuhovskis un Linda  Ance  

Ansviesule;

8. klasē - Jānis  Kučinskis;
9. klasē – Roberts  Klāvs  Užāns;
 par centīgu mācību darbu:
5. klasē - Anete  Plūme;
7. klasē - Agate  Ansviesule un Samanta  

Laura  Libere;
 par godalgotu vietu iegūšanu starpnovadu 

skolu mācību olimpiādēs un skolēnu 
pētniecisko darbu izstrādē un aizstāvēšanā 1.-
9. klasēs naudas balvu saņem 4 skolēni:

2. klasē - Mareks  Greizāns par iegūto 1. 
vietu kombinētā mācību olimpiādē (skolotāja 
I. Kallīte);

8. klasē - Jānis  Kučinskis par iegūto 3. vietu 
mājturības un tehnoloģiju olimpiādē (skolotājs 
J. Taujinskis);

7. klasē - Samanta Lauma  Libere par iegūto 
1. vietu skolēnu pētnieciskajā darbā „Dzēriens 
Coca-cola un tā ietekme uz veselību” (darba 
vadītāja D. Potaša);

9. klasē - Gatis Gedroics-Jurago par iegūto 3. 
vietu skolēnu pētnieciskajā darbā „Iekšdedzes 
dzinēji” (darba vadītāja I. Žagare);

Labākā liecība ar augstāko vidējo vērtējumu 
8,87 balles ir Alvim  Jakovļevam - balvā 
saņemot „Pūcīti”.

Augstākais klases vidējais vērtējums 
- „Ceļojošo pūci” iegūst 4. klase ar vidējo 
vērtējumu 6,92 balles.

K   veicies  šaj   m c bu  gad   Taurenes  pamatskol ?

   Mācību gads noslēdzies ar vidējo vērtējumu skolā  - 6,14 balles (iepriekš 6,15).
   Atzinību un balvas saņem 9 skolēni 1.-3. klasēs , bet  4.-9. klasēs - 1 skolēns:
par ļoti labu, teicamu un izcilu mācību darbu :
2. klasē - Mareks Greizāns; 
par  labu un ļoti labu mācību darbu:
1. klasē - Samanta  Kendija  Kūlīte un Viktorija  Muraško; 
2. klasē - Edgars  Rumba un Jurģis  Zommers; 
par  labu mācību darbu:
1. klasē - Ruslans  Muraško; 
2. klasē - Ģirts  Jakovļevs; 
3. klasē - Rolanda  Ģēģere un Melisa  Polīna  Stepāne;  
par ļoti labu, teicamu un izcilu mācību darbu naudas balvu saņem:
4. klasē - Alvis  Jakovļevs ar vidējo vērtējumu 8,78 balles; 
par labu un teicamu mācību darbu 4.-9. klasēs naudas balvas saņem 4 skolēni:
4. klasē - Evija  Auce  Cimberga ar vidējo vērtējumu 8,33 balles; 
6. klasē - Lūcija  Mende ar vidējo vērtējumu 8,43 balles; 
9. klasē - Helvijs Babris ar vidējo vērtējumu 8,27 balles; 
par  labu mācību darbu:
4. klasē - Ralfs  Žuhovskis un Linda  Ance  Ansviesule; 
8. klasē - Jānis  Kučinskis; 
9. klasē – Roberts  Klāvs  Užāns;
 par centīgu mācību darbu:
5. klasē - Anete  Plūme; 
7. klasē - Agate  Ansviesule un Samanta  Laura  Libere; 
 par godalgotu vietu iegūšanu starpnovadu skolu mācību olimpiādēs un skolēnu pētniecisko 
darbu izstrādē un aizstāvēšanā 1.-9. klasēs naudas balvu saņem 4 skolēni:
2. klasē - Mareks  Greizāns par iegūto 1. vietu kombinētā mācību olimpiādē (skolotāja I. 
Kallīte); 
8. klasē - Jānis  Kučinskis par iegūto 3. vietu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē (skolotājs J. 
Taujinskis); 
7. klasē - Samanta Lauma  Libere par iegūto 1. vietu skolēnu pētnieciskajā darbā „Dzēriens 
Coca-cola un tā ietekme uz veselību” (darba vadītāja D. Potaša); 
9. klasē - Gatis Gedroics-Jurago par iegūto 3. vietu skolēnu pētnieciskajā darbā „Iekšdedzes 
dzinēji” (darba vadītāja I. Žagare); 
Labākā liecība ar augstāko vidējo vērtējumu 8,87 balles ir Alvim  Jakovļevam - balvā saņemot 
„Pūcīti”. 
Augstākais klases vidējais vērtējums - „Ceļojošo pūci” iegūst 4. klase ar vidējo vērtējumu 6,92 
balles.

Klase

Vidējais vērtējums 
1. semestrī

2013./2014.m.g. 
gadā

2013./2013. m. g. 
4. klase 6.75 6.92 
5. klase 5.95 5.77 
6. klase 6.39 6.52 
7. klase 6.35 6.32 
8. klase 5.64 5.81 
9. klase 5.82 6.17 

„100% mācību stundu apmeklējums!”: 2. klasē - Indrai Gitai Bērziņai, Danielai Pinkai 
un Marekam Greizānam; 3. klasē - Rolandai Ģēģerei, Lāsmai Kitijai Mateusai, Melisai 
Polīnai Stepānei un Sandrim Artūram Dzelzem; 5. klasē - Nikam Cīrulim; 9. klasē - Lindai 
Čemodanovai.

Paldies  Taurenes  skolas Atbalsta fondam par balvām - naudas prēmijām (EUR 159,00 
kopsummā) 4. - 9. klašu skolēniem. Paldies vecākiem!      

Lai ikkatrā ģimenē un ikvienam no jums ir darbīga, krāsaina, rotaļīga, prieka un mīlestības 
pilna vasara!  

Ilona Žagare, direktores vietniece mācību darbā

Vēl  viens  gads  nodziedāts

     Jauku atpūtu vasarā vēlot, 
mūzikas skolotājas  Agrita  Eškina un Inta  Apalupa
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Dienā  skaistā, dienā jaukā - visi laukā, visi laukā! Tieši 
tā arī darīja pirmsskolas bērni, ņemdami  līdzi  savus mīļos 
tētus, mammas, krusttēvus, krustmātes, onkuļus, tantes, 
brāļus, māsas, vārdu sakot, visus, kuri  šajā 23. maija dienā 
varēja būt  kopā ar bērniem, lai jauki, jautri, aktīvi un mīļi 
pavadītu laiku. Pēc gājiena parādē, kurā devās klauniņi, 
„pipariņi”, rozā sienāži, „Zoodārzs  brīvdienas”, jūrnieki un 
visas citas krāsainas un smaidīgas ģimeņu  komandas (kopā 
47!), pēc  audzinātāju ziņojumu noklausīšanās un iesildīšanās 
visi saņēma ģimeņu kartes, lai varētu doties veikt 14 dažādus 
sportiskus, mākslinieciskus, muzikālus un ģimeniskus 
uzdevumus. Noslēgumā katra uzdevuma „tiesnese” pateica 
interesantākos novērojumus, piemēram, ka dvīņos ir spēks, 
ka garšīgai ģimenes zupai vajadzīga arī šķipsniņa palaidnību, 
ka visām bērnudārza audzītēm kopā ir jau 512 gadu. Lai  arī  
labo domu laternas  nekādi negribēja lidot, varbūt tā bija zīme 
turēties stingri ar abām kājām uz zemes un pašiem kalt savu 
laimi... Šokolādes medaļa droši vien ir apēsta, bet svarīgākais 
ieguvums ir kopā pavadītais laiks un gūtās pozitīvās emocijas.

Agita  Šulca

Īpašie gaviļnieki

 PASĀKUMI 
VECPIEBALGAS NOVADĀ

Ak, gadus neskaiti,
Tik pavasarus vien,
Kas tā kā putni
Tava mūža kokā skrien.

Ja jūs mani meklējat,
Meklējiet mani savās sirdīs.
Ja esmu tajās atradis savu vietu,
Tad tā tur būs vienmēr…

Mūžībā aizgājis

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

Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz katra mēneša 20. datumam. Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstu atbild autors. 
Izdevums iznāk 1 reizi mēnesī, tirāža 1700 eksemplāri.  Avīze iespiesta SIA “Latgales druka”

ALfRĒDS BĒRZIņŠ, Ineši  

Ņem no laimes vainadziņa
Pa vienam ziediņam,
Lai pietika katru dienu
Visā mūža gājumiņā!
(L.t.dz.)

Jaunākie Vecpiebalgas novadā:

Andris  Kalniņš  Dzērbenes  pagastā;
Valts  Pumpurs Dzērbenes pagastā;
Ārons  Plūme Dzērbenes pagastā;
Toms  Daniels  Kalniņš  Kaives  pagastā;
Anna  Dandena  Taurenes  pagastā;
Ritvars  Sarkans  Taurenes  pagastā;
Rovens  Drīlis  Vecpiebalgas  pagastā;
Kristaps  Spilva  Vecpiebalgas  pagastā.

Sveicam Tevi, jūnija jubilār!

PASĀKUMU AFIŠA

APSVEIKUMI

PATEICĪBA

SĒRU VĒSTS

60 -  Ojārs  Maļinovskis  Inešos
 Dzintra  Ermiča  Taurenē
70 -  Līvija  Aukšmukste  Dzērbenē  
 Lilita  Ignaša  Vecpiebalgā
 Andrejs Pēteris Nebars Vecpiebalgā
80  - Velta  Siliņa  Kaivē
99 -  Marta  Grāvele  Vecpiebalgā

Sveicam mazuli un viņa vecākus!

(A.de Sent - Ekziperī)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem. 

Dzērbenes pagastā
23. jūnijā plkst. 23.00 Augstajā kalnā Jāņu nakts 

zaļumballe kopā ar grupu „Gauja”. Darbosies bufete
Ieeja  - EUR 3,00

Taurenes pagastā
7. jūnijā plkst. 19.00  Taurenes estrādē dāmu 

deju grupa  „Pavasara sapņi”  aicina uz vasarīgu 
sadancošanos. Koncertā  piedalīsies  dāmu  deju 

grupas no Vecpiebalgas, Madonas, Cēsu un Pārgaujas 
novada. Pasākumu vadīs Jānis Gabrāns

Vakara  noslēgumā  zaļumballe kopā ar grupu 
„Kalvadoss”

Ieejas maksa  - EUR 3,50 
Darbosies bufete 

13. jūnijā plkst. 22.00 Taurenes estrādē diskotēka
Ieejas maksa - EUR 1,50 

22. jūnijā plkst. 19.00  Taurenes estrādē  
amatierteātra “Radi”  pirmssvētku pirmizrāde „Pacelt 

vabolīti” 
Pēc izrādes zaļumballe kopā ar grupu „Velves”

Ieejas maksa - EUR 3,00 
Darbosies  bufete

Vecpiebalgas  pagastā
9. jūnijā plkst. 12.00  bibliotēkā  Aivara Ošiņa  

fotogleznu izstādes  “Ej kur iedams, prātā bija un 
būs PIEBALGA...” atklāšana 

13. jūnijā plkst. 19.00 kultūras namā Vecpiebalgas 
vidusskolas 9. klases izlaidums

            22.00 - 03.00 ierakstu mūzikas ballīte
Iespēja rezervēt galdiņus, t. 26493591. Ieejas maksa 

uz ballīti - EUR 2,00

14. jūnijā plkst. 19.00  kultūras namā Vecpiebalgas 
vidusskolas 12. klases izlaidums

17. jūnijā plkst. 12.00  kultūras namā pensionāru 
klubiņa „Pīlādzītis” sarīkojums

Vecpiebalgas  pirmsskolas  ģimeņu  sporta  diena  
Alauksta  krastā

Omītes padoms vienmēr lieti noder. 

SAGAIDĪSIM  VASARAS  SAULGRIEŽUS
LATVIJAS  ETNOGRAfISKĀ  BRĪVDABAS  
MUZEJA  LAUKU  EKSPOZĪCIJĀ -MUZEJĀ  

„VĒVERI” VECPIEBALGĀ
21. JŪNIJĀ!

No plkst. 21.00  saimnieki gaidīs tuvus un tālus 
līgotājus 

PROGRAMMĀ:
• ziedu plūkšana un vaiņagu pīšana;
• siera siešana, sviesta kulšana un degustēšana;
• apdziedāšanas un aplīgošanas dziesmas;
• alus darīšanas konkurss  ar Valmiermuižas  alu;
• saimnieces rātnie un nerātnie padomi;
• ugunskura gatavošana (Māris  Zvaunis);
• līgotņu izdziedāšana ar  f/k ”Ore” un      

   Vecpiebalgas novada koriem;
• uguns aizdegšana un uguns rituāls; 
• dejas un rotaļas ar f/k „Ori”, f/k „Māras bērni” no  

   Dzērbenes, Vecpiebalgas deju kolektīva „Balga”  
   dejotājiem;

• saules sagaidīšanas dziesmas. 

Nāciet, lai  izdzīvotu  Saulgriežu  nakts  burvību!
Ieeja uz pasākumu  - bezmaksas!

Darbosies bufete!

TIKŠANĀS AR DEPUTĀTIEM
Pirmdien, 16. jūnijā,  plkst. 10.00  Inešu  

pagasta  pārvaldē  novada  iedzīvotājus  uz  
tikšanos aicina  deputāti  Inese  Navra un Edgars  
Bērzkalns.

Paldies Ilzei Braunai par sirsnību, iejūtību 
un palīdzību.

Ināra Oša

Laime toreiz vārtus vēra,
Kad jums kāra šūpulīti.
Ver, Laimīte, šodien vārtus,
Kopā dzīvi iesākot!
(L.t.dz.)

SVEICAM

BEZMAKSAS  DATORPRASMJU  APMĀCĪBA  
SENIORIEM

Lattelecom projekts „Pieslēdzies  Latvijai” piedāvā 
bezmaksas datorapmācību  cilvēkiem vecumā pēc 50 
gadiem, sniedzot teorētiskas un praktiskas iemaņas darbam 
ar datoru. Mācību  programma  veidota 3 līmeņos, apmācību 
dalībnieki pēc pašu izvēles var iziet viena, divu vai trīs 
līmeņu apmācības.

Apmācības notiek nelielās grupās -  līdz 10 cilvēkiem. 
Katra apmācības līmeņa ilgums ir trīs dienas, mācībām 
veltot četras stundas ik dienu. 

Pieteikšanās notiek trīs veidos:
• zvanot uz bezmaksas tālruni  - 80000822;
• mājas lapā: www.piesledzieslatvija.lv ;
• reģistrējoties pie skolotājas   Sigitas  Upenieces, mob.  

      tel. 29565288.
Lūgums  pieteikties  interesentus, lai  varētu  izveidot  

grupas  un  vienoties  par  vēlamo  laiku.
Pirmās grupas mācības varētu sākt jau jūlijā. Apmācību 

norises vieta - Vecpiebalgas vidusskola. Šādu grupu var 
veidot arī Taurenē. 

   Daci  Gravāni  un Aivaru  Sniedzi,  
kopējo dzīves ceļu sākot!


