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Vecpiebalgas novada pašva d bas izdevumsl

Šajā numurā:
■ Apmeklē kultūras un mākslas 
nedēļas pasākumus!
■ Kaivē atklāta 3D kinozāle
■ Pašvaldības valdījumā nodoti 
4 ezeri
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■  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2014. gada 26. jūnijā ir 
apstiprinājusi Vecpiebalgas novada pašvaldības projektu „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vecpiebalgas vidusskolas interneta ēkā”, 
nosakot, ka   projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir ne lielākas par 196817,02 eiro. 
Apstiprinātais KPFI finansējums ir 79,999992% no kopējām attiecināmajām izmaksām, 
kas ir ne lielāks par 157453,60 eiro, savukārt projekta iesniedzēja līdzfinansējums 
attiecināmo izmaksu segšanai - 20,000008% no kopējām attiecināmajām izmaksām, 
kas ir ne mazāks par 39363,42 eiro. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 0,00 eiro.
■  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2014. gada 26. jūnijā ir 
apstiprinājusi Vecpiebalgas novada pašvaldības projektu „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Taurenes pamatskolas ēkā”, nosakot, 
ka projektam apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir ne lielākas par 191902,90  eiro.  
Apstiprinātais KPFI finansējums ir 52,999991% no kopējām attiecināmajām izmaksām, 
kas ir ne lielāks par 101708,52 eiro, savukārt projekta iesniedzēja līdzfinansējums 
attiecināmo izmaksu segšanai – 47,000009%  no kopējām attiecināmajām izmaksām, 
kas ir ne mazāks par 90194,38 eiro. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 0,00 eiro.
■  Vecpiebalgas vidusskolā pirmie novada seniori skolotājas Sigitas Upenieces vadībā 
uzsāk Lattelecom sociālās atbildības iniciatīvas Pieslēdzies, Latvija! bezmaksas 
datorkursus. Šis ir pirmais gads, kad Pieslēdzies, Latvija! kursi norisinās Vecpiebalgā un 
tiem pieteikušies vairāk nekā 20 senioru. Datora un interneta apmācības norisināsies 
līdz pat oktobrim  un tām joprojām var pieteikties ikviens interesents no 50 gadu 
vecuma. 
■  31. maijā, atsaucoties uz sadarbības partneru ielūgumu, Vecpiebalgas kultūras nama 
deju kolektīvs „Mudurainis” un vokālais ansamblis „Lūna” viesojās Jaunpilī,  kur notika 
Jaunpils novada svētki. 

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

Pēc lieluzveduma tautas sadziedāšanās
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

17.  jūnijā valdība atbalstīja Juvera, Taurenes, Ineša un Alauksta ezera nodošanu 
Vecpiebalgas pašvaldības valdījumā.  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
(VARAM) skaidro, ka Alauksta, Ineša, Taurenes un Juvera ezeri arvien vairāk aizsērē un 
aizaug, izraisot augu valsts izmaiņas tajos. Šajos ezeros ir arī sapropeļa krājumi, ko iegūstot 
varētu pie reizes šos ezerus arī iztīrīt un sakopt, atjaunojot ūdenskrātuvju augu valsti, un 
saglabāt zivju resursus. Tas nodrošinātu arī Vecpiebalgas novada attīstību. Lai to īstenotu 
un piesaistītu Eiropas Savienības fondu līdzekļus šo pasākumu organizēšanai, Vecpiebalgas 
novada pašvaldībai ir nepieciešamas šo ezeru valdījuma tiesības.

 Kā nosaka MK rīkojums Nr.299 (publicēts 2014. gada 19. jūnijā), pašvaldībai turpmāk 
būs tiesības izmantot publisko ūdeņu resursus, ūdens ekosistēmas un no tām tieši atkarīgās 
sauszemes ekosistēmas, zemi zem publiskajiem ūdeņiem, zemes dzīles, kā arī zemes dzīļu 
derīgās īpašības atļautiem un normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem. Tāpat noteikts, ka 
pašvaldība var iznomāt publiskos ūdeņus un zemi zem tiem kā vienotu veselumu. 

 Izpilddirektors Hugo  Duksis skaidro: „Pašvaldība jau pirms šī lēmuma pieņemšanas ir 
mērķtiecīgi strādājusi, lai nodrošinātu novada teritorijā esošo publisko ezeru  ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu -  domājot par vērtīgo zivju populāciju, vairākkārt esam piesaistījuši Zivju 
fonda līdzekļus, kā arī ir izveidota labiekārtota pludmale Alauksta ezera krastā, tuvākajā 
laikā tiks pabeigti Ineša ezera pludmales iekārtošanas darbi. Par MK pieņemto lēmumu esam 
gandarīti, jo tas dos iespēju pašvaldībai piesaistīt ES fondu līdzekļus un veikt minēto ezeru 
ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanu un efektīvu izmantošanu sabiedrības interesēs.”

                                                                                                    
Dzidra  Ješkina

Pašvaldībai tiek piešķirtas Juvera, Taurenes, Ineša un 
Alauksta ezera valdījuma tiesības

8. jūnijā  koncertzālē  “Vidzeme” notika Cēsu  deju  apriņķa  
skate – koncerts  “Kad jasmīns piedurknē’’. Vecpiebalgas 
novada dejotāji uzrādīja ļoti augstu sniegumu - deju kolektīvs 
“Mudurainis’’ (vadītāja Antra  Grinberga) ieguva augstākās 
pakāpes novērtējumu, bet deju kolektīvs  “Balga’’ (vadītājs  Klāvs  
Zārdiņš) un “Juveris’’ (vadītājs Uldis  Blīgzna) ieguva pirmās 
pakāpes novērtējumu.

APSVEICAM!

Vecpiebaldzēni  Jaunpilī. 

26. jūnijā  pēc kārtējās Vecpiebalgas novada domes sēdes   pašvaldības deputāti, 
noskatoties filmu „Gravitāte”, atklāja 3D kinozāli Kaivē, kas tika izveidota ELFLA 
projekta  „Kinomānija Kaivē” (Nr.13-09-LL29-Z413201-000001) ietvaros. Turpmāk  
Kaives kinozālē tiks rīkoti filmu seansi, kas būs pieejami ikvienam Vecpiebalgas novada 
iedzīvotājam un viesim par pašizmaksu. Kamēr norisinās darbs pie organizatorisko 
jautājumu sakārtošanas, Vecpiebalgas novada pašvaldība dāvina iedzīvotājiem iespēju 
gūt savus pirmos 3D kino iespaidus Kaivē, noskatoties filmu „Gravitāte”. Par pasākuma 
norises datumiem un laikiem lūdzam sekot līdzi informācijai Vecpiebalgas novada 
pašvaldības mājas lapā.

Projekta  „Kinomānija  Kaivē” mērķis bija dažādot Vecpiebalgas novada iedzīvotāju 
brīvā laika pavadīšanas iespējas, izveidojot kinozāli  Kaives pagastā. Projekta ietvaros 
tika iegādāta nepieciešamā tehnika un aprīkojums, lai būtu iespējams kvalitatīvi skatīties 
kinofilmas ne tikai ierastajā  2D formātā, bet arī izbaudīt 3D kino pasauli.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 16096,52,  no tām ELFLA finansējums 
ir EUR 12072,38. Projektu  līdzfinansē  Vecpiebalgas  novada  pašvaldība.

 
                                                                                               Lelde Burdaja

Kaivē  noslēdzies  projekts  par  3D  kinozāles  izveidi 
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Domes sēde 2014. gada 26. jūnijā  
VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ 

 Pieņemtie lēmumi:
1. Iznomāt z/s „Mīļumbrici” neapbūvētās zemes vienības „Pie Uguntiņām” (Taurenes 

pagasts) lauksaimniecībā izmantojamo zemi 3,5  ha kopplatībā lauksaimnieciskai 
izmantošanai, nomas līguma termiņš  7 gadi. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības.

2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2013. gada publisko gada pārskatu.
3. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības telpu lietošanas un uzturēšanas 

noteikumus.
4. Apstiprināt grozīto Vecpiebalgas novada pašvaldības saimnieciskā dienesta 

nolikumu.
5. Apstiprināt grozītos maksas pakalpojumus Vecpiebalgas novada pašvaldībā, ko 

sniedz muzeju apvienība „Orisāre”.
6. Par Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas direktori iecelt līdzšinējo 

Dzērbenes vidusskolas direktori Ēriku Arāju. 
7. Apstiprināt Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas nolikumu.
8. Organizēt  iepirkuma  procedūru - atklātu  konkursu  „Siltumenerģijas  piegāde 

Vecpiebalgas novada Taurenes pagasta centralizētās siltumapgādes vajadzībām”.
9. Iesniegt projekta pieteikumu un piedalīties Eiropas Reģionālā attīstības fonda 

līdzfinansētajā projektā „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Vecpiebalgas novadā” 
kā projekta realizētājam, kur kopējās projekta izmaksas ir līdz  EUR 28 325,65, nodrošinot 
nepieciešamo priekšfinansējumu, t.sk. ERAF finansējums EUR 24 631,00 un pašvaldības 
līdzfinansējums 15% no projekta kopējām izmaksām -  EUR 3 694,65. Projekta realizācijai 
tiks ņemts kredīts Valsts kasē.

10. Apstiprināt Vecpiebalgas novada autobusu vadītājiem darba samaksu par 
nobrauktajiem kilometriem ārpus apstiprinātā skolēnu maršruta laikā  no 1. septembra 
līdz 31. maijam. 

11. Piešķirt  sieviešu resursu centram “Prieks”  EUR 400,00 vasaras nometnes 
rīkošanai.

12. Piešķirt finansiālu atbalstu biedrībai „Bērnu un jauniešu centrs „Dari Vari”” EUR 
390,61 sporta inventāra iegādei.

13. Piešķirt finansiālu pabalstu EUR 350,00 vienpadsmit Vecpiebalgas novada 
dalībniekiem transporta izdevumu segšanai dalībai deju festivālā Eiropiāde, kas no 2014. 
gada 21.- 28. jūlijam norisināsies Polijas  pilsētā  Kielcē. 

14. Piešķirt finansiālu atbalstu EUR 85,00 Vecpiebalgas novada komandām dalībai 11. 
pļaušanas čempionātā Pļaviņu novada Stukmaņos.

15. Piešķirt finansiālu atbalstu EUR 180,00  sešiem pašvaldības bērniem dalības maksai 
Latvijas Sarkanā Krusta rīkotajā 6 dienu atpūtas un piedzīvojumu diennakts nometnē 
„Tavs vasaras smaids”.

16. Pieņemt dāvinājumu - nekustamo īpašumu „Lejas”, kas sastāv no zemes 7,56 ha 
kopplatībā un dzīvokļiem Nr.1 un Nr. 3 „Ozolkalnā”, Kaives pagastā, Vecpiebalgas 
novadā.

17. Pieņemt dāvinājumu no SEB bankas EUR 700,00 kultūras nedēļas „Vecpiebalga 
atver durvis” rīkošanai.

18. Pagarināt uz laiku līdz 3 mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas brīža administratīvā 
akta izdošanas termiņu par  2014.  gada 10. maija  iesniegumu, kurā lūgts pieņemt 
lēmumu novērst ar nelikumīgu būvniecību radītās sekas un uzlikt par pienākumu viena 
mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas atjaunot iepriekšējo stāvokli un nojaukt 
nekustamajā īpašumā ”Griškas”, “Kalna Apiņi” ( Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas 
novads) nelikumīgi uzstādīto metāla barjeru, likvidēt akmens un žagaru sakrāvumu un 
melnzemes uzbērumu, jaunizveidoto jaunaudzi uz servitūtu ceļa, kā arī iestādīto ozolu uz 
robežlīnijas.

19. Uzstādīt ceļazīmi Nr. 113  ”Nelīdzens ceļš” (slieksnis), izveidojot divus ātruma 
slāpētājus („guļošos policistus”) uz pašvaldības ielas „Vidusskolas ceļš” un divas Nr. 
323 ceļazīmes ”Maksimālais ātruma ierobežojums 30 km/h” uz Vecpiebalgas novada 
pašvaldības ielas ”Vidusskolas ceļš”, Vecpiebalgas novadā, Dzērbenes pagastā, apdzīvotā 
vietā ”Dzērbene”. Uzstādīt ceļazīmi Nr. 528 ”Dzīvojamā zona” un ceļazīmi Nr. 529 
”Dzīvojamās zonas beigas” Alauksta ielā, Vecpiebalgas pagastā, kā arī divas ceļazīmes 
Nr.113 ”Nelīdzens ceļš” (slieksnis), attiecīgi izveidojot divus ātruma slāpētājus  („guļošos 
policistus”), Ziemeļu ielā 13 pie bērnudārza un pie kopmītnēm Vecpiebalgas pagastā. 
Uzstādīt ceļazīmi Nr.528  ”Dzīvojamā zona” un ceļazīmi Nr. 529  ”Dzīvojamās zonas 
beigas” Parka  ielā, Brežģa  ielā, Ezera  ielā, Krasta  ielā un Gaujas  ielā Taurenes pagastā, 
kā arī izveidot ātruma slāpētāju („guļošo policistu”) pie mājas Parka iela 8 Taurenes 
pagastā. 

20. Apstiprināt Gunāru Pētersonu par Vecpiebalgas novada sabiedrisko zivju 
inspektoru. 

21. Piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un zvejas limitus pašpatēriņam: 15 m Tauna 
ezerā 1 personai, 30 m Juvera ezerā - 1 personai, 30 m Zobola ezerā - 1 personai.

22. Apvienot nekustamos īpašumus „P30” ( Taurenes pagastā) 24,7 ha platībā  un īpašumu 
„Bez adreses” Taurenes pagastā 0,08 ha kopplatībā, izveidojot nekustamo īpašumu 24,78 
ha kopplatībā, kas sastāv no 4 zemes vienībām. Piešķirt jaunajam īpašumam nosaukumu 
„Autoceļš P30”, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads. 

23. Piekrist jauna īpašuma izveidošanai, kas atdalīts no nekustamā īpašuma „Kūlas” 
(Vecpiebalgas pagasts). Piešķirt  atdalītajai zemes vienībai 4,9  ha kopplatībā  jaunu 
nosaukumu  - “Veckūlas”.

24. Izstrādāt zemes ierīcības projektus  nekustamiem īpašumiem „Ceceri” (Dzērbenes 
pagasts) un „Gala  Ķidēni” (Inešu pagasts). 

25. Apstiprināt SIA „Latīpašums - mērniecības birojs” izstrādāto zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpašumam “Vectūļi 1” (Inešu pagasts).

26. Mainīt nekustamā īpašuma  „Spurēni” (Inešu  pagasts)  zemes vienības  daļai  
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - ražošanas objektu apbūves zeme -  zivsaimniecību 
un zivjaudzētavu apbūve – 0,7 ha. Pārējai  nekustamā  īpašuma „Spurēni” daļai saglabāt 
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras  galvenā  saimnieciskā  darbība ir lauksaimniecība.

27. Noteikt nekustamā īpašuma „Būvmateriālu veikals Piebalga” (Vecpiebalgas pagasts) 
vienai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - komercdarbības objektu 

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

apbūves zeme – 0,7316  ha un otrai zemes vienībai 0,2008 ha kopplatībā lietošanas 
mērķi - inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme - 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.

28. Noteikt, ka  zemes vienība „Katrīnas kapi” (Ērgļu  pagasts) 0,6 ha kopplatībā nav 
nepieciešama Vecpiebalgas novada pašvaldības funkciju īstenošanai. Atzīt, ka šī  zemes 
vienība ir ieskaitāma rezerves zemes fondā.

29. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu 13 nodokļa maksātājiem, kuriem triju 
gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu 
maksājumu piedziņu  un parāda kopsumma nav lielāka par 15 eiro. Kopējā dzēsto parādu 
summa - EUR 56,72.

30. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu 8 nodokļa maksātājiem. Kopējā dzēsto 
pārmaksu summa - EUR 102,91.

31. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 
„Elektroni”-1 (Vecpiebalgas pagasts). Noteikt nekustamā īpašuma „Elektroni”-1  nosacīto 
cenu - EUR 10410,00.  Apstiprināt izsoles noteikumus.

32. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Gaujas 
iela 3-12 (Taurenes pagasts). Noteikt nekustamā īpašuma Gaujas iela 3-12 nosacīto cenu 
- EUR 4680,00. Apstiprināt izsoles noteikumus.

33. Sadalīt nekustamā īpašuma „Jauncelmi”  (Inešu pagasts) zemes vienību, izveidojot 
3 zemes vienības. Divām  zemes vienībām 2,2 un 5,3 ha kopplatībā piešķirt  nosaukumu 
„Jauncelmi”, Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads, trešajai zemes vienībai 0,2 ha kopplatībā 
piešķirt nosaukumu „Tožiņi - Celmi - Jaunkabulēni”.

34. Iznomāt apbūvētās zemes vienības „Smeiļi” (Vecpiebalgas  pagasts) lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes daļu  0,3   ha kopplatībā, nomas līguma termiņš - 5 gadi. Noteikt 
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

35. Neveikt īpašuma „Gaujaskrasts” (Taurenes pagasts) sadalīšanu un atsavināšanu. 
36. Atzīt, ka Vecpiebalgas novada pašvaldībai ir piekritīga neapbūvēta zemes vienība 

- starpgabals  „Garnis” (Kaives pagasts),  kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu 
koplietošanas ceļam. Starpgabala  kopplatība 17,35 ha.

37. Precizēt 2014. gada 22. maija lēmuma Nr. 34 „Par aizdevumu pieprasījumu 
pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei” (sēdes 
protokols Nr.6) 1. punktu  šādā  redakcijā: „Ņemt aizņēmumu EUR 45 430 no Valsts 
kases  projekta „Publiskās peldvietas labiekārtošana pie Ineša ezera” realizācijai - EUR 
14 602 un projekta  „Pašvaldības  ceļa „Kļavas - Pludmale” rekonstrukcija” realizācijai 
-  EUR 30 828”.  

38. Ņemt aizņēmumus no Valsts kases projektu realizācijai: „ Zivju resursu pavairošana 
un atražošana Vecpiebalgas novada Juvera ezerā” - EUR 1524,60,  „Zivju resursu 
pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Taurenes ezerā” - EUR 653,40, „ Zivju 
resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Ineša ezerā” - EUR 5999,66, 
„Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Alauksta ezerā” - EUR 
5339,70.

39. Piekrist jauna īpašuma izveidošanai, atdalot no nekustamā īpašuma „Alauksta iela 
7” (Vecpiebalgas pagasts) divas zemes vienības 8,2 ha kopplatībā. Piešķirt  atdalītajām  
zemes vienībām jaunu nosaukumu  - “Roberti”. Noteikt nekustamam īpašumam lietošanas 
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

40. Noteikt no  zemes vienības „Vectūļi 1” (Inešu pagasts) atdalītajai  zemes vienībai  
0,4 ha kopplatībā lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība.

Nākamā  Vecpiebalgas  novada  domes  sēde notiks 2014. gada 24. 
jūlijā plkst. 15.00 Vecpiebalgas pagastā.

Vasara bez ūdens priekiem un peldēšanās nav īsta vasara, tas ir laiks, kad vairums no 
mums dodas labākas atpūtas vietas meklējumos.   Pateicoties Dzērbenes jauniešiem, kurus  
organizēja Inga  Melngaile,    šovasar tika  sakopta un izveidota  atpūtas vieta  Augstā 
kalna (Arāja) ezera krastā. Pirms daudziem gadiem  šeit jau bija labiekārtota peldētava, 
taču pēdējos gados atpūsties gribētājus ērtības ezermalā negaidīja. Prieks, ka jaunieši, 
neviena nemudināti, paši izdomāja, atnāca un izdarīja labu darbu. Tagad iekārtotajā 
laukumā  prieks atpūsties visiem - kā pašiem jauniešiem, tā citiem peldētājiem. Ļoti ceru, 
ka ikviens atpūtnieks spēs novērtēt jauniešu paveikto un aizejot atstās tikpat sakoptu 
apkārtni. Aicinu iniciatorus atnākt uz Dzērbenes pagasta pārvaldi, lai kopīgi padomātu 
par turpmākajiem darbiem peldvietas labiekārtošanā, iespējams, ka nākotnē varam arī 
piesaistīt projektu līdzekļus vai ES finansējumu. 

Paldies jauniešiem un gaidīsim kopā saulainu vasaru! 
                                

Viesturs Melbārdis, Dzērbenes pagasta komunālās daļas vadītājs

Dzērbenes centra (Augstā kalna) 
peldētavas atdzimšana
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Sociālā  dienesta  aktualitātes

*Atkarībā no darba apjoma un specifikas iespējamas atlaides, kā arī papildu  uzcenojums. 
Par izmantoto darbu autortiesību izmantošanu ir atbildīgs izmantotājs.
Skolēniem, studentiem un citiem pētniekiem krājuma izmantošana pētnieciskos nolūkos ir bez 

maksas.

Maksas pakalpojumi,  ko sniedz muzeju apvienība „Orisāre”

Gads  deputāta amatā: viedokļi  un  ierosinājumi
 Vecpiebalgas novada domes 

deputāts  Edgars  Bērzkalns: 
 Nemanot  pagājis gads, kopš 

esmu ievēlēts par Vecpiebalgas 
novada domes deputātu. Šajā laikā 
vairāk esmu sapratis deputāta 
ikdienas tiesības un pienākumus, 
kā rezultātā ir izveidojusies 
lielāka praktiskā pieredze, nekā tā 
bija līdz šim. Novada iedzīvotāji 
nereti, satiekot mani ikdienā, 
uzdod dažādus jautājumus par 

novada problēmām un nākotni. Iedzīvotāju jautājumus 
iedalu divās daļās - ātri atbildami jautājumi un jautājumi, kuri 
prasa laiku, lai uz tiem atbildētu. Lai kvalitatīvi atbildētu uz 
jautājumiem, man ir iespējas  izmantot juridiskās zināšanas, 
kas vairāku gadu garumā tika iegūtas Biznesa augstskolā 
„Turība”. 

Man ir izdevies noorganizēt tikšanos ar iedzīvotājiem 
gandrīz visos novada pagastos, bet diemžēl laika trūkuma 
dēļ izpalika tikšanās ar Dzērbenes pagasta iedzīvotājiem. 
Minēšu galvenos iedzīvotāju viedokļus, kas izskanēja 
tikšanās reizēs: 

1. Iedzīvotāji ir neapmierināti, ka pašvaldības 
transportlīdzekļi, kurus izmanto darbinieki un amatpersonas, 
tiek izmantoti ārpus darba laika arī sestdienās un svētdienās. 
Īpaši tiek norādīts uz Kaives saimnieciskā dienesta mašīnas 

Maksas pakalpojumi,  ko sniedz muzeju apvien ba „Oris re”

Pakalpojums M rvien ba
Cena 
(EUR)

bez
PVN

Muzeja kr tuves un las tavas maksas pakalpojumi 
1. Kr juma materi lu izmantošana: 
Krājuma materiālu atlase (pēc pasūtītāju lūguma) 1 vienība 0,70 

Konsultāciju sniegšana par muzeja kolekcijām 1 konsultācija 3,00 

Krājuma materiālu izmantošana publicēšanai 
 (grāmatās, periodikā u.c.) 

1 vienība 3,00 

Krājuma materiālu fotofiksācija uz vietas muzejā
( bez publicēšanas tiesībām) 

1 vienība 0,70 

 Muzeja telpu īre, kino, TV ierakstiem u.c.  
(bez krājuma materiālu izmantošanas) 

1 diena 80,00 

Printēšana 1 puse A4 0,10 

Kopēšana 1 puse A4 0,10 

Skenēšana 1 lapa 0,15 

*Atkar b  no darba apjoma un specifikas iesp jamas atlaides, k  ar  papildu  uzcenojums.  
Par izmantoto darbu autorties bu izmantot js ir atbild gs izmantot js.????? 
Skol niem, studentiem un citiem p tniekiem kr juma izmantošana p tnieciskos nol kos ir bez 
maksas. 

Pakalpojums M rvien ba
Cena 
(EUR)

bez
PVN

2. Ieejas maksa muzej :     

LR skolēniem (grupās) 1 pers. 0,30 

Skolēniem 1 pers. 0,70 

LR pensionāriem 1 pers. 0,70 

Pārējiem 1 pers. 1,50 

Invalīdiem, pirmsskolas vecuma bērniem, bērnunamu, 
internātskolu, speciālo skolu, specializēto sociālās aprūpes
centru audzēkņiem; skolotājam/ai vai audzinātājam/ai, kas 
pavada audzēkņu grupu; 

1 pers. Ieeja 
brīva 

Uzrādot apliecības: ICOM biedriem, Latvijas muzeju 
darbiniekiem 

1 pers. Ieeja 
brīva 

Ģimene ( 2 vecāki un 2 un vairāk bērni) ģimene 3,00 

Ekskursija muzejā gida vadībā 1 grupa 
(no 10 pers.) 

3,00 

Videofilmēšana 1 pers. 4,50 

Maksas pakalpojumi,  ko sniedz muzeju apvien ba „Oris re”
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bez
PVN
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( bez publicēšanas tiesībām) 

1 vienība 0,70 

 Muzeja telpu īre, kino, TV ierakstiem u.c.  
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1 diena 80,00 

Printēšana 1 puse A4 0,10 

Kopēšana 1 puse A4 0,10 

Skenēšana 1 lapa 0,15 

*Atkar b  no darba apjoma un specifikas iesp jamas atlaides, k  ar  papildu  uzcenojums.  
Par izmantoto darbu autorties bu izmantot js ir atbild gs izmantot js.????? 
Skol niem, studentiem un citiem p tniekiem kr juma izmantošana p tnieciskos nol kos ir bez 
maksas. 

Pakalpojums M rvien ba
Cena 
(EUR)

bez
PVN

2. Ieejas maksa muzej :     

LR skolēniem (grupās) 1 pers. 0,30 

Skolēniem 1 pers. 0,70 

LR pensionāriem 1 pers. 0,70 

Pārējiem 1 pers. 1,50 

Invalīdiem, pirmsskolas vecuma bērniem, bērnunamu, 
internātskolu, speciālo skolu, specializēto sociālās aprūpes
centru audzēkņiem; skolotājam/ai vai audzinātājam/ai, kas 
pavada audzēkņu grupu; 

1 pers. Ieeja 
brīva 

Uzrādot apliecības: ICOM biedriem, Latvijas muzeju 
darbiniekiem 

1 pers. Ieeja 
brīva 

Ģimene ( 2 vecāki un 2 un vairāk bērni) ģimene 3,00 

Ekskursija muzejā gida vadībā 1 grupa 
(no 10 pers.) 

3,00 

Videofilmēšana 1 pers. 4,50 

Fotografēšana 1 pers. 1,50 

Jaunlaulāto rituāls „Saulrietos” 4 pers. 
(jaunlaulātie 
un vedēji) 

15,00 

par katru 
nākamo 
1.pers. 

1,50 

Bērnu dzimšanas dienas svinības ar pasaku varoņu
piedalīšanos K. Skalbes „Incēnos”

1 pasākums -  
2 stundas 

45,00 

3. rpusmuzeja pakalpojumi     

Telšu un ugunskura vieta „Kalna  Kaibēnu” un „Kaikašu” 
muzeja  apkārtnē

1 3,00 

Telpas nakšņošanai 1 pers. 8,00 

Telpas īre konferencēm, saviesīgiem pasākumiem ("Kalna 
Kaibēnu" personāla māja, K. Skalbes "Incēni") 

līdz 30 pers. 45,00 

Ekskursijas „Dižie piebaldzēni un viņu piemiņas vietas 
Piebalgā”

1 stunda 7,00 

Gida pakalpojumi pa Vecpiebalgas novadu 1 stunda 7,00 

Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālajā dienestā  
trūcīgas personas statuss maijā no jauna noteikts  48 
personām. Kopā novadā ir 189 trūcīgas  personas. Maijā 
kopumā pabalstos izmaksāti EUR 11245,09, no tiem:  
GMI pabalstam EUR 281,71, apkures pabalstam EUR 
1024,44, brīvpusdienām skolās EUR 7733,33, cita veida 
pabalstos EUR 2205,61. Sociālajām garantijām bāreņiem 
un audžuģimenēm izlietoti EUR 1721,67.

ES pārtikas paku izdale ir pabeigta, un jaunas pakas varēs 
saņemt ne ātrāk par augustu. 

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

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

Ņemot vērā Labklājības ministrijas pārbaužu rezultātus, 
vēlos atgādināt, ka saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, lai 
veiktu mājsaimniecību izvērtēšanu atbilstoši trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes statusam, visiem darbaspējīgajiem 

ģimenes locekļiem Sociālajā dienestā jāiesniedz dokumenti 
par iepriekšējo 3 mēnešu neto ienākumiem, kā arī 
bankas kontu izraksti par ienākošajām naudas summām. 
Nestrādājošiem darba spējīgā vecumā esošiem iedzīvotājiem 
jābūt reģistrētiem NVA kā bezdarbniekiem, jāmācās 
mācību iestādē vai jābūt reģistrētiem VID kā ienākuma 
nodokļa maksātājiem dažādās uzņēmējdarbības formās. 
Iesniedzot dokumentus trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes statusa noteikšanai, Sociālajā dienestā jāierodas 
personīgi  visiem pilngadīgajiem  ģimenes locekļiem, 
lai kārtotu nepieciešamās formalitātes un tiktu ievērotas 
„Fizisko personu datu aizsardzības likuma” prasības. 
Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties ar sociālajiem 
darbiniekiem individuāli par ērtāku pieņemšanas laiku vai 
vietu. Vēlos atgādināt, ka izrakstus no kredītiestāžu kontiem 
var izdrukāt no internetbankas sociālo darbinieku kabinetā 
bez papildu  samaksas. Lai saņemtu izrakstus banku filiālēs, 
ir jāmaksā komisijas maksa vairāku eiro apmērā  saskaņā ar 
katras konkrētās bankas cenrādi. 

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

Anita  Kamerāde,  
Sociālā dienesta vadītāja
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izmantošanu privātajām vajadzībām, piemēram, medībām.
2. Taurenes iedzīvotāji vēlas, lai ģimenes ārsta prakse 

būtu pieejama vairākas dienas nedēļā.
3. Kopumā iedzīvotāji ar novada administrācijas 

darbinieku darbību ir apmierināti, bet ir izņēmumi saistībā 
ar ētikas un zināšanu trūkumu atsevišķiem darbiniekiem.

4. Iedzīvotāji vēlas vismaz vienu reizi gadā publiski tikties 
ar novada priekšsēdētāju, lai uzdotu jautājumus un saņemtu 
atbildes. 

Izskanēja arī neapmierinātība, kas nav tieši saistīta ar 
pašvaldības darbību, piemēram, par jauna pārtikas veikala 
izveidi Vecpiebalgas centrā, jo tas ir konkurents vietējiem 
komersantiem un var radīt ainaviskuma trūkumu. Kopumā 
piekrītu iepriekš minētajiem iedzīvotāju viedokļiem un 
augsti vērtēju cilvēkus, kas atklāti pauž savu viedokli par 
dzīvi novadā. Protams, ir pozitīvi un negatīvi notikumi, kuri 
prasa risinājumus. Ja kāds saka, ka viss kārtībā, tad viņam ir 
beigusies attīstības vīzija. 

Nākotnē iespēju robežās vēlos turpināt rast risinājumus 
iedzīvotāju problēmām, kas saistītas ar pašvaldības darbību. 
Jau šobrīd jādomā par 2015. gada budžetu, jo tas kvalitatīvi 
nav izlemjams „10 minūtēs” vai „pāris dienās”. Jau tagad 
ir nojausma, ka nopietni jāvērtē izdevumi un ienākumi 
novada budžetā. Pēc manām domām, raugoties no finansiālā 
viedokļa un ekonomiskās situācijas novadā un republikā, 
jebkuram iedzīvotājam un pašvaldībai labie gadi ir „aiz 
muguras”. Novēlu visiem iedzīvotājiem atrast gudrību un 
raksturu realizēt savus mērķus.

Izstādē  Vecpiebalgas  
pagasta  bibliotēkā  Aivara  

Ošiņa   fotogleznas

Mūsdienās, kad  teju ikvienam ir fotoaparāts un  
nozīmīgākie notikumi tiek iemūžināti fotogrāfijās, pārsteigt 
ar ko neparastu ir pagrūti. Taču tikai retais no mums spēj  
ieraudzīt skaisto ikdienišķajā un šķietami nenozīmīgajā, 
notvert mirkli brīdī, kad gaismas spēle ir visizteiksmīgākā.  
Aivaram  Ošiņam  tas  ir izdevies. Fotoizstādē „Ej kur 
iedams, prātā bija un būs PIEBALGA”,  kas aplūkojama 
Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā,  ikvienā darbā  ir stāsts  
- naksnīgā   Piebalga, ceriņziedu   laiks, noslēpumainais   
Inesis…   Nopietni ar fotografēšanu Aivars sācis nodarboties 
pirms nepilniem trīs gadiem, kad ilgu pārdomu rezultātā 
iegādājies kvalitatīvus fotopiederumus: „Tiesa gan, jaunībā 
esmu mēģinājis eksperimentēt ar melnbaltajām fotogrāfijām, 
bet tā  laika  darbošanos nevar salīdzināt ar iespējām, ko 
sniedz mūsdienu tehnoloģijas.”

  Autoram  pašam  vistuvākā tēma  ir Latvijas  lauku ainava  
tās dažādībā un mainībā un putni, kas ir Aivara aizraušanās 
jau no bērnības, taču vissarežģītāk  notvert cilvēku emocijas 
un objektus  kustībā. Līdz šim lielākie panākumi foto jomā  
gūti, piedaloties  dažādos  konkursos.  Sadarbībā ar žurnālu 
„MMD”  top fotoreportāžas par medībām un medniekiem, 
nozīmīgs darbs ieguldīts, veidojot grāmatu „Pie tevis eju…”. 
Fotogrāfs stāsta, ka katru dienu fotografēšanas mākslā 
apgūst ko jaunu, kritiski raugās uz sākuma posma bildēm, 
jo ar šodienas skatu šķiet, ka tās ir „bildes bez skolas”. 
„Fotogrāfs uz pasauli skatās pavisam savādāk arī bez 
fotoaparāta. Visa daba man apkārt ir viena liela glezna, māka 
ir to ierāmēt. To var apgūt tikai ar pieredzi. Fotografēšana 
dod zināmu brīvību, tu aizej kā citā pasaulē… Būt  brīvam  
kā putnam debesīs, uz to vien nesas cilvēka prāts,” atzīst  
Aivars  Ošiņš.

Dzidra Ješkina
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Latvijas  Kopienu  Iniciatīvu fonds  
izsludina  projektu  konkursu  

biedrībām  un nodibinājumiem
Latvijas  Kopienu  Iniciatīvu 

fonda (LKIF) jau ilgus 
gadus atbalsta biedrības un 
nodibinājumus, kas veic kopienu 
centru funkcijas Latvijas reģionos, 
kuru darbības mērķis ir vietējo 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošana, kas īsteno dažādas 
iniciatīvas sociālā atbalsta 
vai pakalpojumu, veselības 
veicināšanas un izglītības jomā un 

kam ir stabila un ilglaicīga sadarbība ar vietējo pašvaldību 
un/vai vietējiem uzņēmējiem.

Turpinot  iesākto, 2014. gada 9. jūnijā LKIF izsludina 
projektu konkursu jaunā programmā “Plaukstošu 
kopienu attīstībai”. Tajā īpaša uzmanība būs pievērsta 
kopienu centru darba ilgtspējas nodrošināšanai un sociālās 
uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalstam.

Programmas  “Plaukstošu kopienu attīstībai”  ietvaros 
finansējumu var saņemt:

- jaunu pakalpojumu iedzīvotājiem ieviešanai;
- sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai;
- kopienas centra telpu sakārtošanai;
- mēbeļu un aprīkojuma iegādei;
- pasākumiem  iedzīvotāju  izglītības, veselības, un 

nodarbinātības veicināšanai.
Projektu pieteikumus var iesniegt līdz š.g. 29. augustam 

plkst. 16.00 slēgtā aploksnē personīgi LKIF telpās  
Kr.Valdemāra ielā 149,  507. kab. Rīga, LV-1013  vai sūtīt  
pa  pastu (pasta zīmogs 2014. gada 29. augusts)  ar norādi 
Programmai “Plaukstošu kopienu attīstībai”.

Plašāku informāciju var iegūt LKIF mājas lapā: www.
iniciativa.lv sadaļā “Projektu iesniedzējiem”.

SKOLU ZIŅAS

UZŅĒMĒJDARBĪBA  LAUKOS

 Medus - slavens ar savām ārstnieciskajām īpašībām - allaž 
būs pieprasīts un atzīts teju katrā mājā, turklāt šajā ziņā 
priekšroka gandrīz vienmēr tiek dota vietējam medum, jo 
tā vien šķiet, ka  medus kvalitāti garantē pats biškopis un 
viņa bites. 

 Uz divu novadu -  Vecpiebalgas un Ērgļu -  robežas 
Kaives pagasta  „Vecvītiņos” saimnieko bitenieks 
Uldis Zikmanis, kas  spītīgi turas pie apgalvojuma, 
ka ir vecpiebaldzēns paaudžu paaudzēs, jo Kaive tāds 
padomju gadu veidojums  vien esot: „Pēc jaunā sadalījuma 
„Vecvītiņu”  zeme ir sadalīta trīs  pagastos - Inešu, Kaives un 
Jumurdas, taču savulaik, kad šeit vēl saimniekoja mans tēvs 
un vectēvs,  skaitījās, ka esam pie Vecpiebalgas. Pabeidzis  
Kaudzīšu skolu, aizgāju mācīties uz Rīgu un tā 40 gadus 
galvaspilsētā arī pavadīju. Tolaik, manos jaunības gados, 
no kolhoziem jaunie muka prom kā no sērgas, taču vēlāk 
- deviņdesmitajos - nostaļģija pēc bērnības zemes atveda 
atpakaļ. Dzīvošanai laukos ir daudz priekšrocību, taču ceļi, 
jā, tie mums ir katastrofāli - mazie pamazām aizaug tā, ka 
divām pretimbraucošām automašīnām grūti izmainīties, 
bet  P-30, par kuru tik plaši un skaļi runāja pirms gada, 
atjaunošanu gaida joprojām un nav īstas skaidrības, vai 
vispār sagaidīs.” 

Vieniem biškopība ir nelielu peļņu nesošs hobijs, citiem 
nopietns  rūpals, lai nodrošinātu iztikšanu.  Uz jautājumu, 
kāpēc izvēle, uzsākot saimniekošanu, ir kritusi tieši uz 
bitēm,  Zikmaņa kungs vien nosmej: „Man grūta bērnība 
bija - tikko galva sniedzās pāri stropa malai,  vajadzēja iet 
palīgā tēvam apkopt bišu dravu. Citi puikas spēlēja bumbu 
vai peldējās, es - dūmus pūtu.”         Bērnībā apgūtās prasmes 
Zikmaņa kungs licis lietā visu mūžu - Pierīgas dārziņā 
allaž bijuši bišu stropi. Pārnākot uz laukiem,  paralēli ēku 
atjaunošanas darbiem tikusi iekopta arī drava. Iesākumā 
pārvestas  10 saimes, pamazām to skaits sasniedzis optimālo 
līmeni.  „Biškopība nav lielu peļņu nesoša nodarbošanās, 
bet maizīti nopelnīt var. 50 – 60 saimes ir pietiekami liels 
skaits, lai medus pietiktu ne tikai pašiem, bet vajag meklēt  
arī plašāku noietu. Tirgošanās gan nav mana stiprā puse, 
tur vajag talantu, taču klienti manu medu ir iepazinuši, 
par produkcijas noietu žēloties nevaru,” vērtē Uldis 
Zikmanis un iesaka arī jaunajiem, kuriem ir zeme, bet nav 
saprašanas, kādu lauksaimniecisko ražošanu uz tās attīstīt,  
izmēģināt spēkus šajā jomā. Turklāt šī nozare  atzīta par 

Mode mainās, medus paliek
perspektīvu un tai ir pieejami Eiropas fondu līdzekļi, ar to 
var nodarboties arī vaļasprieka līmenī un zināmā mērā tai ir 
sezonāls raksturs – jo, kā uzskata pieredzējušais biškopis,  
ja rudenī apzinīgi izdarīti visi nepieciešamie darbi, ziemā  
bitītes dravā nav jātraucē.  Savukārt  no pavasara, kad 
bites veic pirmos izlidojumus, līdz rudenim, kad saimes 
tiek ieziemotas,  saimniekam jābūt dravā.  Tiesa gan, 
tik vienkārši lietas nenotiek - ar to, ka iegādāsimies bišu 
saimes un sarūpēsim nepieciešamo inventāru, nekas nebūs 
līdzēts. Kā atzīst Zikmaņa kungs, bez zināšanām neiztikt, 
turklāt biškopim drava jāreģistrē gan Lauksaimniecības 
datu centrā, gan Pārtikas un veterinārajā dienestā un tāpat 
kā jebkuram citam pārtikas produktu ražotājam jāievēro 
noteiktas normatīvo aktu prasības. ” ”Vecvītiņos” inventārs 
un daži stropi bija saglabājušies no tēva laikiem, bet tagad 
jau izmanto modernu aprīkojumu, tāpēc visu gādāju no 
jauna, iekārtojām arī  telpu medus sviešanai un noliktavai. 
Dažkārt dzird, ka pārtikas ražotājiem PVD prasības liekas 
nepamatotas un pārspīlētas. Man šķiet, ka viss ir pareizi 
- jāiet līdzi laikam, nevar kā agrāk strādāt ķēķī. Turklāt 
ar labām iekārtām un  instrumentiem darbs rit veiklāk un 
produkcijai ir labāka kvalitāte,” skaidro biškopis.  

Runājot par šī gada ienesumu, Zikmaņa kungs ir 
piesardzīgs: „Tādos gados kā šis mūspuse nav tā labvēlīgā 
vieta biškopim, jo apkārt nav ne rapšu lauku, ne viršu 
klājumu. Visu labumu bitītes sanes no mežiem un pļavām. 
Šoziem bites pārziemoja labi, taču viss ziedu laiks būs 
pagājis ar lietu. Normālos laika apstākļos medu sviežu divas 
reizes, šogad vairāk par vienu nesanāks. Labajos gados ir 
saimes, kuras ienes vairāk par 50 kilogramiem  medus, bet 
šogad... Vēl gan ir cerība, ka jūlijā laika apstākļi uzlabosies, 
taču pavasara vākums rādās tāds paknaps.” 

Sarunas noslēgumā bitenieks īpaši uzslavē Latvijas 
Biškopības biedrību, kas  apmāca dravas kopējus, nodrošina 
konsultācijas, organizē konferences, izstādes, lekcijas. Arī  
Zikmaņa  kungs ir aktīvs biedrības organizēto pasākumu 
apmeklētājs un, lai  smeltos jaunas zināšanas un mācītos no 
citu pieredzes, ir pabijis biškopju saietos ne tikai mūsu valstī, 
bet tālu aiz tās robežām, tai skaitā  Austrālijā, Argentīnā, 
Norvēģijā.  Uldis Zikmanis  atzīst: „Vērtīgi pabraukāt un 
paskatīties, kā biškopji darbojas citās zemēs. Viens skolotājs 
ir paša zināšanas, otrs - citu pieredze.” 

Dzidra  Ješkina

SKOLU ĪSZIŅAS
Mācību gada noslēgums Inešu pamatskolā:
• Kustību dienas dalībnieki ne tikai izkustējās, bet arī izdarīja labu darbiņu - attīrīja 

skolas sporta laukumu no akmeņiem.
• Mazajās Mākslas dienās pulcējās mākslinieki no visām novada skolām. Pēc dalībnieku 

darbošanās bitenieka Aivara Radziņa bišu stropi izskatījās koši un dzīvespriecīgi.
• Mātes dienas koncerts iepriecināja gan dalībniekus, gan skatītājus.
• Ansamblis “Ki-Kī” un skolotāja Evita  Leiboma  maija beigās piedalījās Andra  Vildera 

50 gadu darba  jubilejas pasākumā  Cēsīs.
• Šogad skolēni liecības saņēma ekskursijas noslēgumā Kokneses pilsdrupās. Pirms tam 

apmeklējām Bauskas un Rundāles pilis. Liels paldies par šo lielisko iespēju Vecpiebalgas 
novada pašvaldībai un Monreālas Latviešu sabiedriskajam centram.

• Studija “Vārds” priecēja skatītājus Mazajās Teātra dienās ar divām ludziņām - 
“Māllēpītes pamošanās” un “Gandrīz  pasaka  tā  ir”.

Vecpiebalgas vidusskolā:
• 9. maijā Vecpiebalgas vidusskolas kolektīvs, vecāki, viesi pulcējās Vecpiebalgas 

baznīcā uz pateicības koncertu. Izskanēja muzikāli priekšnesumi par godu  mūsu 
tuvajiem cilvēkiem: tēviem, māmiņām, vecvecākiem, skolotājiem, draugiem. Klātesošos 
svinīgi uzrunāja mācītājs  I. Jonītis, vienojoties kopīgā lūgšanā.

• 30. maijā Cēsu sporta hallē notika  Skolēnu dziesmu un deju svētki  “Tuk - tuk brīvā!”. 
Dziesmu un deju svētku koncertu  kuplināja 30 koristi no Vecpiebalgas vidusskolas.

• Starptautiskajā konkursā „Ko tu zini par Baltijas jūru” atzinība  Dēzijai Elīzai 
Smirnovai un Ingum  Pētersonam (11.E). Konkursā „Cielavas gudrība” finālā atzinība 
Annai Balodei  (5. kl.), Mārcim Gobam, Uldivei Ksenijai Baltputnai (6. kl.). Skolotāja 
A. Bērziņa.

• Vecpiebalgas novada skolu krosā 1. vieta  Denisam Regnāram Steļmačenokam (3.kl.), 
Arturam  Sandrim Avenam (7.kl.), 2. vieta Montai Aļeksejevai (3. kl.), Niklāvam  Babrim 
(7. kl.), 3. vieta  Sanijai Gobiņai (4. kl.), Raivim  Jermakam, Sintijai  Cīrulei (7. kl.), 
Kitijai   Sarmulei, Kristeram  Slavēnam (8. kl.). Skolotāja A. Krama.

• Starpnovadu  skolu  atklātajās  sacensībās vieglatlētikā  pamatskolām 1. vietu ieguva 
Arturs Sandris Avens bumbiņas mešanā, Raivis Jermaks 800 m, Kristīne  Šmita (9.B) 
šķēpa mešanā, 2. vietu ieguva Arturs  Sandris  Avens lodes grūšanā, Mairita  Sļadzevska 
(7. kl.) bumbiņas mešanā, Kitija  Sarmule 100 m, Kristīne  Šmita lodes grūšanā, 3. vietu 
ieguva Mairita  Sļadzevska, Uldis  Sļadzevskis (8. kl.), Kitija  Sarmule tāllēkšanā. Skolotāji 
Agita un Māris Krami. 

•  Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule, gaiss un mitrums, lai uzziedētu un nestu 
sēklas. Tā arī mēs savas vēlmes ar varu nevaram īstenot. Neatlaidība un sīksta pacietība 
vainago darbu un palīdz arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes. /Zenta Mauriņa/

Sveicam Vecpiebalgas vidusskolas absolventus un novēlam rakstura stiprību un 
skaidrību par to, ko savā dzīvē vēlamies sasniegt!
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Jauno mākslinieku aktivitātes

Izvērtējuma laiks pienācis arī profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vizuāli plastiskā 
māksla” dalībniekiem. Darbojoties tikai 2-3 pēcpusdienas nedēļā, esam guvuši daudz.

 Janvāris mums sākās ar audzēkņu I semestra darbu skati, kad kopā ar programmas audzēkņu 
vecākiem brīdi pakavējāmies jaukās sarunās, baudījām mūsu skolas skatuves mākslas 
entuziastu priekšnesumus, priecājāmies par bērnu un vecāku izdomu, saņemot „Laimes akas” 
pārsteiguma dāvaniņas. 

Svarīgākais notikums ir ikgadējais valsts konkurss. Šī gada tēma „Es. Telpa. Vide”, tāpēc 
nodarbībās pētījām cilvēka un telpas mijiedarbību - kā cilvēks veido un rada vidi, meklējām 
atbildes uz jautājumu, kas ir arhitektūra, attīstot daudzveidīgas zināšanas un prasmes par 
telpu, vidi un arhitektūru. Jauna pieredze mums visiem ir skolas absolventa, šobrīd Rīgas 
Celtniecības koledžas arhitektūras nodaļas audzēkņa, Rūdolfa Cīruļa iesaistīšanās šajā izpētes 
procesā. Viņš sniedza bērniem vērtīgas atziņas un praktiskus padomus maketu veidošanā. 
Ieguldītais darbs deva panākumus. Vecuma grupā 10 - 12 gadi Elizabetei  Katei  Antonei un 
Mārtiņam  Metumam 3. vieta. 

Šajā mācību gadā programmas īstenošanā kā pedagogi iesaistījās Zane un Jānis Roņi. Viņi 
ienesa jaunas vēsmas audzēkņu radošo prasmju pilnveidošanā, nesavtīgi ieguldīja personīgos 
līdzekļus un veiksmīgi izmantoja „Piebalgas porcelāna fabrikas” materiālo bāzi. Gada laikā 4. 
klases  audzēkņi ne tikai pilnveidoja veidošanas prasmes, strādājot ar dažādiem materiāliem, 
bet arī  katrs ir izdzīvojis sarežģīto porcelāna izstrādājuma tapšanas tehnoloģisko procesu. 
Tagad viņi lepojas ar savu dizainēto un apgleznoto porcelāna krūzīti. Apgūstot priekšmetu 

Mācību ekskursija

23. maijā Vecpiebalgas vidusskolas 4., 6. kl. kolektīvs un jaunsargi devās mācību ekskursijā uz 
Lielvārdes pusi. Lielvārdes poligonā mūs iepazīstināja ar Gaisa spēku uzdevumiem un vērtībām. 
Skaista dabas ainava pavērās no informācijas centra torņa. Helikopteru novietnē mēs redzējām 4 
helikopterus. No tiem 2 bija Gaisa spēku rīcībā. Katrs no mums varēja iekāpt lidaparātā un iepazīties 
ar tā iekārtojumu. Kaprāle  Zanda  Bergmane  pastāstīja par glābēju darbu un ekipējumu.

Tālāk devāmies uz  Uldivena pili, kur 11.,12. gs. dzīvojušas latviešu ciltis. Pils teritorijā ir koka 
celtnes bez skursteņiem un ar zemām durvīm. Senāk puiši jau no 13 gadiem stājušies karotāju rindās. 
Patīkami bija redzēt skolotāju Ilonu  Strelkovu  ietērpjamies  senlatviešu apģērbā.

Pastaiga  pa  Jumpravas pagasta  Gaiļu takām manī radīja pārdomas, ka tās vairāk ir piemērotas 
pilsētas bērniem. Mums, lauciniekiem, viss šķita pašsaprotams, bet baudīt skaistos dabas skatus bija 
iespaidīgi.

Ekskursija  noslēdzās  Trušu karalistē. Tur varējām priecāties par kazām, putniem, cūkām un 
trusīšiem. Bija iespējams  tos arī pabarot ar kāpostiem un burkāniem. Atpūtas centrs atradās gleznainā 
Ogres upes senlejā. Jutām, ka bijām gaidīti, jo mūs visus, arī skolotājas, Karalistes darbinieki  
izšūpināja  lielajās  šūpolēs. 

  Liels paldies Vecpiebalgas pašvaldībai par mācību ekskursijas sponsorēšanu! Pateicamies Matīsa  
Cināta  tētim  par  Lielvārdes  poligona  izrādīšanu. 

Marta Asare, 4. klases skolniece

Jaunieši  piedalās  vides  projektos  
un  organizē  konkursus

Atkal pagājis viens mācību gads, kurā čakli strādājām, lai pierādītu sevi 
visdažādākajās jomās. Manuprāt, mums tas visiem ir izdevies! 

Jau otro gadu pēc kārtas mūsu skolas, šogad jau 10. klase, piedalījās „Zaļās 
jostas” rīkotajā projektā „Tīrai Latvijai!”. Projekta ietvaros mēs organizējām 
dažādus konkursus, kuros varēja piedalīties gan skolas skolēni, gan skolotāji. 
Čaklākos dalībniekus apbalvojām ar dažādām balviņām, kuras  sponsorēja  
SIA  „ Noduss”. Paldies viņiem!

Vislabāk skolēniem bija veicies makulatūras vākšanas konkursā, jo šogad 
atkal tika  savāktas 2,5 tonnas. Visčaklākie vācēji individuāli bija Agnese  
Volmane (1. kl.), Mārtiņš  Arājs (10. kl), Diāna  Tunte (9. b kl.) Marta Agnese  
Asare (4. kl), Roberts  Graudums (6. kl.), Ralfs  Kuzmans (5. kl), Linda  
Ašnevica (3. kl.), Marta  Pundure (4. kl) un Renārs  Pundurs (5. kl.), bet klašu 
grupās čaklākās bija 1. klase, 9. b klase, 4. klase, 5. klase un 2. klase.  

Diezgan labi bija veicies arī bateriju vākšanas konkursā, kurā pa 2 gadiem 
tika savākti 70 kg bateriju.  Mūsu skolai tas ir diezgan daudz, bet Latvijas 
mērogā mēs ierindojāmies tikai 106. vietā. Kopumā šajā konkursā piedalījās 
289 skolas. Skolas čaklākie bateriju vācēji bija Karīna Keita  Sābule (2. kl.), 
Laura  Denova (10. kl.), Ervīns  Gruņins (2. kl.), Edgars  Gusts  Gulbis (1. kl), 
Sintija  Spilva (2. kl.), Sanija  Gobiņa (4. kl.), Zigmunds  Kazanovskis (5. kl.), 
Luīze  Elīza Baltputna (2. kl.). Paldies par aktīvu darbu akcijā arī skolotājām 
- Agitai  Bērziņai, Birutai Kuzmanei un Andai  Balodei! 

Skolotājai Antrai  Eškinai ir liels gandarījums par to, ka Vecpiebalgas 
vidusskolas skolēni iesaistās vides konkursos arī individuāli. Piemēram, 
Jurģis  Vološins, Nauris  Kuzmans un Viktors  Žavaronkovs no 10. klases 
piedalījās  Coca-Cola  rīkotajā konkursā „PET pudeles otrā dzīve”. Konkursa 
ietvaros bija jāizveido vides objekts no tukšām PET pudelēm, kuras ražo  
Coca-Cola HBC. Pēc tam objekts bija jānobildē, jāpievieno īss apraksts un 
jānosūta organizētājiem. Diemžēl,  rezultāti vēl nav paziņoti, bet cerams, ka 
puišiem ir veicies labi.

Paldies visiem, kas piedalījās, 10. klasei par konkursu rīkošanu, rezultātu 
apkopošanu un balviņu sagādāšanu, kā arī vislielākais paldies mūsu audzītei 
Antrai  Eškinai, kura ar savu neatlaidību bīdīja mūs uz priekšu visa gada 
garumā un neļāva mums apstāties pusceļā!

Apkopojot visus rezultātus, var secināt, ka mūsu skolas skolēni ir radoši, 
atsaucīgi un  ar lielu vēlmi piedalīties dažādos konkursos. Cerams, ka šī vēlme 
un aizrautība nezudīs arī citos gados un  ka  mazāko klašu skolēni pārņems  
mūsu  tradīciju  piedalīties  šajā  vides  projektā.

Anna Kalniņa,  
Vecpiebalgas  vidusskolas 10. klases skolniece

- mākslas valodas pamati, skolēni devās mācību ekskursijā un apmeklēja dažādu konfesiju 
baznīcas Madonā. Rezultātā  tapa radošie darbi -  ikonas pēc Bībeles stāstu motīviem. 

Īpaši veiksmīga, manuprāt, izdevās mūsu novada skolu Mākslas diena. Kopīgi darbojoties, 
skolēni īstenoja uzņēmēja biškopja Aivara Radziņa sen lolotu ieceri - savu bišu dravu padarīt 
krāsaināku un interesantāku. Mākslas dienu un programmas audzēkņu veikumu varēs skatīt 
ikviens bišu dravas apmeklētājs. Liels paldies Radziņu ģimenei par ieinteresētību, pašiniciatīvu 
un materiālo atbalstu pasākuma organizēšanā!

16. jūnijā - pelnītā ekskursija. Šoreiz devāmies uz Saldus pilsētu - gleznotāja Jaņa Rozentāla 
dzimto pusi. Pirmais apskates objekts - 2012. gada Latvijas arhitektūras gada labāko darbu 
skates Lielās balvas ieguvēja - Saldus mākslas un mūzikas skola. Direktore Vēsma Krūmiņa 
mūs iepazīstināja ar savu sapņu skolu, atklājot arī dažādus ēkas tehniskos smalkumus. Varējām 
aplūkot un izvērtēt šeit izstādītos valsts konkursa dalībnieku darbus. Tālāk sekoja uzdevumiem 
un spēlēm bagātā  Saldus pilsētas apskate un viesošanās izcilā latviešu gleznotāja dzimtajās 
mājās „Bebros”. Saimnieces  rāmais stāstījums, rūpīgi glabātās mākslinieka piemiņas lietas, 
jumta stāvā izvietotie jauno mākslinieku darbi izstaroja īpašu auru. Šādā noskaņā senatnīgajā 
goda istabā audzēkņi  saņēma  sava darba gada novērtējumu - liecības. 

Tagad gan skolēni, gan pedagogi izbauda vasaras brīvlaiku. Jūlijā būsim aktīvi novada 
kultūras dzīves norišu dalībnieki, bet radošu ideju pilni tiksimies nākamajam darba posmam 
2. septembrī  plkst. 16.00.  Ja arī  tev patīk darboties ar zīmuļiem, krāsām un dažādiem 
materiāliem un ir 8 - 9 gadi, ar prieku uzņemsim tevi savā pulkā!

 „Radošo darbnīcu” telpās audzēkņi, vecāki un ikviens interesents tiek gaidīts apskatīt 
audzēkņu 2. semestra veikumu - darbu skati. Informācija par „Radošo darbnīcu” apskates 
iespējām, programmas darbību un jauno dalībnieku uzņemšanu pa telefonu -  22026815.

Sanita Cimdiņa, Inešu  pamatskolas  profesionālās ievirzes  
izglītības  programmas „Vizuāli  plastiskā māksla”  skolotāja
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Mācību priekšmetu olimpiādēs šajā mācību gadā arī labi rezultāti - deviņas 1. vietas, 
piecpadsmit 2. vietas, divpadsmit 3. vietas un trīspadsmit atzinības. Vairākās olimpiādēs 
godalgas ieguvuši Maira  Asare (vēstures olimpiādes starpnovadu posmā 1.  vieta un 
valsts posmā 2. vieta, latviešu valodas olimpiādē 2. vieta, bioloģijas un ķīmijas olimpiādē 
3. vieta), Ringolds Zvaigzne (bioloģijas un matemātikas olimpiādē 2. vieta, ķīmijas 
olimpiādē 3. vieta, fizikas olimpiādē atzinība), Simona Klodža (bioloģijas olimpiādē 2. 
vieta, angļu valodas olimpiādē 3. vieta, latviešu valodas olimpiādē atzinība), Kristīne 
Kuzmane (matemātikas olimpiādē 2. vieta, ekonomikas un latviešu valodas olimpiādē 
3. vieta) un Jēkabs Zommers (bioloģijas un ķīmijas olimpiādē 2. vieta, matemātikas 
olimpiādē atzinība). No pedagogiem visvairāk godalgu līdzējušas kaldināt mājturības 
skolotāja Vija Jansone (8) un bioloģijas skolotāja   Agita  Bērziņa (6).

    Mācību priekšmetu olimpiādēs šajā mācību gadā arī labi rezultāti - deviņas 1. vietas, 
piecpadsmit 2. vietas, divpadsmit 3. vietas un trīspadsmit atzinības. Vairākās olimpiādēs
godalgas ieguvuši Maira  Asare (vēstures olimpiādes starpnovadu posmā 1.  vieta un valsts 
posmā 2. vieta, latviešu valodas olimpiādē 2. vieta, bioloģijas un ķīmijas olimpiādē 3. vieta), 
Ringolds Zvaigzne (bioloģijas un matemātikas olimpiādē 2. vieta, ķīmijas olimpiādē 3. vieta, 
fizikas olimpiādē atzinība), Simona Klodža (bioloģijas olimpiādē 2. vieta, angļu valodas 
olimpiādē 3. vieta, latviešu valodas olimpiādē atzinība), Kristīne Kuzmane (matemātikas 
olimpiādē 2. vieta, ekonomikas un latviešu valodas olimpiādē 3. vieta) un Jēkabs Zommers 
(bioloģijas un ķīmijas olimpiādē 2. vieta, matemātikas olimpiādē atzinība). No pedagogiem 
visvairāk godalgu līdzējušas kaldināt mājturības skolotāja Vija Jansone (8) un bioloģijas 
skolotāja   Agita  Bērziņa (6). 

Olimpi žu uzvar t ji

Nr. Olimpi de Skol na v rds un uzv rds Godalga Skolot ja v rds un uzv rds
1. Biolo ijas olimpi de Sintija Igaune 1. Agita Bērziņa
2.  Jēkabs Zommers 2. Agita Bērziņa
3.  Maira Asare 3. Agita Bērziņa
4.  Ringolds Zvaigzne 2. Agita Bērziņa
5.  Simona Klodža 2. Agita Bērziņa
6.  Lauma Lāce 3. Agita Bērziņa
7. Fizikas olimpi de Nauris Kuzmans 1. Biruta Grunska 
8.  Ringolds Zvaigzne A Biruta Grunska 
9. mijas olimpi de Jēkabs Zommers 2. Antra Eškina 
10.  Maira Asare 3. Antra Eškina 
11.  Ringolds Zvaigzne 3. Antra Eškina 
12. Ekonomikas olimpi de Kristīne Kuzmane 3. Lolita Žagare 
13.  Dita Kazakeviča 2. Lolita Žagare 
14. Latviešu valodas olimpi de Maira Asare 2. Vita Lapiņa
15.  Alise Gulbe 1. Vita Lapiņa
16.  Agija Baumane A Vita Lapiņa
17.  Elīna Zivtiņa 2. Ilona Strelkova 
18.  Kristīne Kuzmane 3. Ilona Strelkova 
19.  Dita Kazakeviča 2. Ilona Strelkova 
20.  Simona Klodža A Ilona Strelkova 
21. Krievu valodas olimpi de Viktors Žavoronkovs 2. Sandra Makare 
22.  Elīna Zivtiņa 3. Sandra Makare 
23. Ang u valodas olimpi de Apalups Kārlis 1. Velga Jēriņa
24.  Simona Klodža 3. Velga Jēriņa
25.  Andris Brauers A Daiga Šatrovska 
26.  Toms Niko Krūmiņš A Daiga Šatrovska 
27. V stures olimpi de Maira Asare 1. Žanna Otersone 
28.  Maira Asare 2. Žanna Otersone 
29. M jtur bas un tehnolo iju olimpi de Annemarija Eglīte 1. Vija Jansone 
30.  Elizabete Kate Antone 3. Vija Jansone 
31.  Loreta Ločmele  A Vija Jansone 
32.  Kristiāna Kalniņa 1. Vija Jansone 
33.  Krista Kristiāna Spirģe 3. Ija Kazaka 
34.  Elizabete Kate Antone 1. Vija Jansone 
35.  Annemarija Eglīte 2. Vija Jansone 
36.  Agnese Štimmere 2. Vija Jansone 
37.  Elēna Zeltiņa 3. Vija Jansone 
38.  Kitija Sarmule 1. Ija Kazaka 
39. M zikas olimpi de Adrija Žagare 2. Agrita Eškina 
40. 3. klases latviešu valodas olimpi de Rēzija Krieviņa A Anda Balode 
41. Matem tikas olimpi de Andris Brauers 3. Antoņina Glāzere 
42.  Silvestrs Pētersons A Antoņina Glāzere 
43.  Agnese Štimmere A Ruta Šarkovska 
44.  Jēkabs Zommers A Ruta Šarkovska 
45.  Ringolds Zvaigzne 2. Ruta Šarkovska 
46.  Kristīne Kuzmane 2. Ruta Šarkovska 
47. ,,Hei, matem ti i”  Sanija Gobiņa A Antoņina Glāzere 
48. Lietiš s inform tikas olimpi de Silvestrs Pētersons A Sigita Upeniece 
49. Toms Niko Krūmiņš A Sigita Upeniece 

    Skolēnu atestācijā par labākajām mācību darbā tika atzītas Maira  Asare (9. kl.) un Simona 
Klodža (12. kl.), par labākajiem mākslinieciskajā pašdarbībā – Adrija  Žagare (8. kl.) un Jēkabs 
Brauers (11. kl.), par labākajiem sabiedriskajā darbā - Diāna Tunte (9. kl.) un Kārlis  Apalups 
(11. kl.), par labākajiem sportistiem - Kristers  Slavēns (8. kl.) un Toms  Budrēvics (10. kl.), par 
labākajiem   saskarsmes  kultūrā - Jēkabs Zommers (9. kl.) un Simona  Klodža (12. kl.).  
    Labākās klases titulu atkārtoti ieguva 2. klase (audzinātāja  Biruta  Kuzmane), 5. klase 
(audzinātāja Daiga  Šatrovska) un 10. klase (audzinātāja  Antra  Eškina), bet erudītākās klases 
titulu  -  6. klase  (audzinātāja  Vita Lapiņa).  

Paldies par godprātīgi veiktu darbu! 
Saulainu vasaru vēlot:                                                                             

                                                                Ilona   Strelkova,  direktores  vietniece  mācību  darbā

BILDE labākie macibas vecp Skolēni, kuriem  liecībā  tikai 8, 9, 10 balles.   

JA NESANĀK VIETA, TAD TABULU (SARKANO) VAR NELIKT.

Skolēnu atestācijā par labākajām mācību darbā tika atzītas Maira  Asare (9. kl.) un 
Simona Klodža (12. kl.), par labākajiem mākslinieciskajā pašdarbībā - Adrija  Žagare 
(8. kl.) un Jēkabs Brauers (11. kl.), par labākajiem sabiedriskajā darbā - Diāna Tunte (9. 
kl.) un Kārlis  Apalups (11. kl.), par labākajiem sportistiem - Kristers  Slavēns (8. kl.) un 
Toms  Budrēvics (10. kl.), par labākajiem   saskarsmes  kultūrā - Jēkabs Zommers (9. kl.) 
un Simona  Klodža (12. kl.). 

Labākās klases titulu atkārtoti ieguva 2. klase (audzinātāja  Biruta  Kuzmane), 5. klase 
(audzinātāja Daiga  Šatrovska) un 10. klase (audzinātāja  Antra  Eškina), bet erudītākās 
klases titulu  -  6. klase  (audzinātāja  Vita Lapiņa). 

Paldies par godprātīgi veiktu darbu!
Saulainu vasaru vēlot:                                                                            

Ilona   Strelkova,  direktores  vietniece  mācību  darbā

SKOLU ZI AS

Lab kie  m c bu  un  audzin šanas  darb   Vecpiebalgas  vidusskol

30. maij  Vecpiebalgas kultūras namā svinīgajā mācību gada noslēguma pasākumā tika 
sumināti  Vecpiebalgas  vidusskolas  labākie mācību un audzināšanas darbā.
     Mācību gadu ar ļoti augstiem vērtējumiem (gadā liecībā tikai 8, 9, 10 balles) beidza 12 
skolēni: Rinalds  Baumanis un  Keita  Zariņa (2. kl.), Rēzija  Krieviņa, Rūdolfs  Rudzītis un 
Mārtiņš  Šatrovskis (3. kl.), Diāna  Davidova, Sanija  Gobiņa un Marta  Pundure (4. kl.), Valērija 
Tolkunova  (5. kl.), Andris  Brauers (6. kl.), Maira  Asare (9. kl.) un Simona  Klodža (12. kl.).  

    Visaugstākais  vidējais  vērtējums sākumskolā  Keitai  Zariņai un 3. klasei (audzinātāja Anda 
Balode), pamatskolā - Andrim Braueram un 5. klasei (audzinātāja  Daiga Šatrovska), vidusskolā
– Simonai  Klodžai un 11. klasei (audzinātāja  Agita  Bērziņa).

Augst ko vid jo v rt jumu ieguv ji
Klase 1. vieta 2. vieta 3. vieta 

2. Keita Zariņa (8.50) Rinalds Baumanis (8.00) Paula Tauloviča (7.00) 
3. Rēzija Krieviņa (8.00) 

Rūdolfs Rudzītis  
Mārtiņš Šatrovskis 

Beāte Bāliņa (7.50) 
Elza Oļševska 

Roberts Sniedze (7.00) 

4. Marta Pundure (8.80) Sanija Gobiņa (8.70) 
Marta Agnese Asare 

Kuhta Laura (8.11) 

5. Valērija Tolkunova (8.82) Anna Balode (8.55) 
Loreta Ločmele 

Ralfs Kuzmans (8.27) 

6. Andris Brauers (8.93) Silvetrs Pētersons (8.57) Kristaps Kurzemnieks 
(7.36)

7. Agnese Štimmere (8.13) Elēna Zeltiņa (8.00) Kerija Krastiņa (7.64) 
8. Adrija Žagare (8.35) Nikola Strazda (8.18) Annija Sniedze (8.00) 
9.a Maira Asare (8.80) Sintija Igaune (8.53) 

Jēkabs Zommers 
Gundars Tomašs (8.00) 

9.b Alfa Toka (8.00) Krista Kristiana Spirģe (7.73) Renāte Sniķere (6.93) 
Māris Kaštanovs 

10.E Alise Gulbe (7.80)  Nauris Kuzmans (7.27) Mārtiņš Arājs (7.07) 
10.V Agija Baumane (7.75) Anna Kalniņa (7.06) Monta Puriņa (6.81) 
11.E Ringolds Zvaigzne (8.63) Ingus Pētersons (7.94) 

Jēkabs Brauers 
 Anete Dzene (7.44) 

11.V Elīna Zivtiņa (8.05) Kārlis Apalups (7.26) Kristīne Kleinberga ( 6.95) 
12.E Simona Klodža (8.67) Kristīne Kuzmane (7.87) 

Santa Gruele 
Dita Kazakeviča (7.86) 

12.V Intars Valainis (6.19) Lauma Lāce (6.00) Helēna Amane (5.80) 

SPORTS

Ar  Avelīnas  Lāces un Gunāra  Zommera uzvaru kopvērtējumā ir noslēgusies Vecpiebalgas 
šautriņu mešanas 2013./ 2014. gada  sezona. Deviņus mēnešus, lai noskaidrotu labākos šautriņu 
metējus no tuvākas un tālākas apkārtnes, ceļu uz Vecpiebalgu mēroja šī sporta veida entuziasti. 
Kopumā sacensībās piedalījās 12 dāmas un 61 kungs, kupli pārstāvēts bija Vecpiebalgas novads. 
Šajā sezonā dāmu un kungu sniegums tika vērtēts atsevišķi.  Dāmām - sīvā cīņā ar Kristīni 
Kuzmani - Vecpiebalgas čempiones titulu izcīnīja  Avelīna  Lāce.

Dāmu Top - 6: Avelīna  Lāce (Ineši ) - 84 p., Kristīne  Kuzmane (Vecpiebalga ) - 78 p., Zeltīte  
Strade  (Lizums ) - 56 p., Lelde  Prūse  (Vecpiebalga ) -  40 p., Zane Zvejniece  (Vecpiebalga ) 
- 35 p., Zanda   Jurkāne  (Vecpiebalga ) - 31 p.

Kungu turnīrā intriga saglabājās līdz pēdējās kārtas noslēgumam. Uz čempiona titulu 
pretendēja trīs dalībnieki, taču ar  uzvaru  pēdējā  kārtā  galveno  godalgu  izcīnīja  Gunārs 
Zommers, bet otro vietu no Jāņa Ieviņa  “izrāva”  Matīss  Bauers.

Kungu Top – 6: Gunārs Zommers ( Madona ) - 134 p., Matīss  Bauers  (Vecpiebalga ) - 125 
p., Jānis  Ieviņš  (Cēsis ) - 123 p., Oskars  Kuzmans  (Vecpiebalga ) - 115 p., Jānis Muižnieks  
(Cēsis) -  95 p., Ivo  Mote  (Veselava ) -  76 p.

Sacensību noslēgumā  tika apbalvoti  godalgoto  vietu  un dažādu  nomināciju  ieguvēji. 
Pie balvām tika arī labākie debitanti  - Anna  Kalniņa un Armands  Mivrenieks, kā arī labākie 
statistikas  rādītājos - Oskars  Kuzmans un Jānis  Ieviņš. 

Sīkāk par rezultātiem Vecpiebalgas šautriņu mešanas kluba  mājaslapā: www.darts-
vecpiebalga.lv .

Paldies par atbalstu Vecpiebalgas  novada  domei, kafejnīcas “Laura”  kolektīvam  un personīgi  
Andim  Dzenim,  Piebalgas  porcelāna  fabrikai un  personīgi Jānim Ronim. Paldies visiem, kas 
atbalstīja un piedalījās kluba rīkotajos turnīros!

Septembrī, kad  uzsāksim 2014./ 2015. gada  sezonu, tiek gaidīti jauni sacensību dalībnieki. 
 

 Ilgvars  Lācis

Noslēdzies  Vecpiebalgas  šautriņu  mešanas  čempionāts 

Labākie  šautriņmetēji:  Matīss  Bauers, Gunārs  Zommers, Avelīna Lāce, 
Kristīne  Kuzmane, Jānis  Ieviņš. 

Labākie  mācību  un  audzināšanas  darbā  Vecpiebalgas  vidusskolā
30. maijā Vecpiebalgas kultūras namā svinīgajā mācību gada noslēguma pasākumā tika 

sumināti  Vecpiebalgas  vidusskolas  labākie mācību un audzināšanas darbā.
Mācību gadu ar ļoti augstiem vērtējumiem (gadā liecībā tikai 8, 9, 10 balles) beidza 12 

skolēni: Rinalds  Baumanis un  Keita  Zariņa (2. kl.), Rēzija  Krieviņa, Rūdolfs  Rudzītis 
un Mārtiņš  Šatrovskis (3. kl.), Diāna  Davidova, Sanija  Gobiņa un Marta  Pundure (4. 
kl.), Valērija Tolkunova  (5. kl.), Andris  Brauers (6. kl.), Maira  Asare (9. kl.) un Simona  
Klodža (12. kl.). 

 Visaugstākais  vidējais  vērtējums sākumskolā  Keitai  Zariņai un 3. klasei (audzinātāja 
Anda Balode), pamatskolā - Andrim Braueram un 5. klasei (audzinātāja  Daiga Šatrovska), 
vidusskolā – Simonai  Klodžai un 11. klasei (audzinātāja  Agita  Bērziņa). 

Augstāko vidējo vērtējumu ieguvēji

Skolēni, kuriem  liecībā  tikai 8, 9, 10 balles.  

Olimpiāžu uzvarētāji
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Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamo īpašumu “Kagaiņi” Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā (kadastra 
apzīmējums 4292 001 0215), kas sastāv no zemesgabala 2,37 ha platībā un 1 ēkas – 
dzīvojamās mājas ar sabiedriskām telpām (kadastra apzīmējums 4292 001 0215 001) 539,2 
m² platībā. Nekustamā īpašuma sākumcena  EUR 11383,00 ,  nodrošinājuma nauda - EUR 
1422,87, reģistrācijas nauda - EUR 50,00. 

Izsole notiks 2014. gada 11.jūlijā plkst.10.00 Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās 
Vecpiebalgas pagastā, Alauksta ielā 4. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta 
sastāvu un reģistrēties izsolei var līdz 2014.gada 11. jūlija plkst. 9.00 Vecpiebalgas novada 
pašvaldībā Vecpiebalgas pagastā, Alauksta ielā 4, pie sekretāres. Tālr. informācijai 64170464, 
26115317. 

Nekustamā īpašuma izsolePar  novada  čempionu  titulu  cīnās  
pludmales  volejbolisti 

Jau  otro  mēnesi  Vecpiebalgas  vidusskolas volejbola laukumā norisinās  spraigas  cīņas  par 
novada  čempionu  titulu  pludmales  volejbolā. Čempionu noteiks pēc trīs posmu rezultātiem.  
Ir notikuši divi posmi,  trešais -  izšķirošais - posms notiks 11. un 12. jūlijā.

1. posma  uzvarētāji: 1. vietā -  Kārlis Bērziņš, Jānis  Daļeckis  (vidū), 2. vietā  - Toms 
Strelkovs,  Kaspars  Krieviņš,  3. vietā - Alvis Čičkānovs, Ivars Stivriņš. 

No 1. līdz 30. 
jūlijam notiks 
SIA “ZAAO” 
(ZAAO) organizēta 
e l e k t r o t e h n i k a s 
savākšanas akcija 
“Sper EKOsoli”, 
kuras laikā 

iespējams bez maksas nodot nolietotu, 
neizjauktu dažāda izmēra elektrotehniku, 
sākot no ledusskapja un beidzot ar mobilā 
telefona lādētāju un citām ierīcēm.

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas 
vadītāja Ginta Gailuma: ”Elektrotehnika satur 
daudz dažādu materiālu, kas pēc nolietošanās, 
izmesti, piemēram, neatbilstošos konteineros, 
mežos un citviet, var radīt draudus cilvēka 
veselībai un apkārtējai videi. Vairākas 
elektrotehnikas detaļas ir piemērotas otrreizējai 
pārstrādei. Akcijas mērķis ir samazināt šo 
materiālu nonākšanu tiem nepiemērotās 
vietās, mudināt iedzīvotājus domāt par resursu 
saudzēšanu. Atgriežot  otrreizējai pārstrādei 
piemērotos materiālus apritē, tiek sperts solis 
tuvāk sakoptākai Latvijai.”

Akcijas laikā ZAAO EKO laukumos jeb 
šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos 
bez maksas no iedzīvotājiem tiks pieņemta 
visdažādākā elektrotehnika: televizori, 
ledusskapji, veļas mašīnas, trauku mazgājamās 
mašīnas, datori un monitori, radio aparāti, 
mūzikas centri, magnetolas, telefoni, putekļu 
sūcēji, gludekļi, fēni, tējkannas, blenderi  un 
cita mazā virtuves sadzīves tehnika, mobilie 
telefoni un to lādētāji u.c. 

Nolietotu elektrotehniku var nodot jebkurā 
no 18 ZAAO EKO laukumiem, kas atrodas 
Alojā, Apē, Augšlīgatnē, Balvos, Cēsīs, 
Jaunpiebalgā, Limbažos, Mazsalacā, Rūjienā, 
Salacgrīvā, Saulkrastos, Smiltenē, Strenčos, 
Valkā, Valmierā un reģionālajā atkritumu 

Notiks  nolietotās  elektrotehnikas  
vākšanas  akcija “Sper  EKOsoli”

apsaimniekošanas centrā “Daibe”. EKO 
laukumu darba laiki un akcijas nolikums 
pieejams uzņēmuma mājaslapā: www.zaao.lv. 

Nododot elektrotehniku, EKO laukuma 
apmeklētājs tiek aicināts aizpildīt īpašu akcijas 
kuponu un piedalīties balvu izlozē. Uzvarētājus 
noteiks, izlozējot vienu kuponu katrā no 18 
EKO laukumiem, kupona iesniedzējs balvā 
saņems T-kreklu ar SIA „ZAAO” apdruku. 
Visi kuponi, kas EKO laukumos iemesti 
akcijas kuponiem paredzētajās kastēs, 
automātiski piedalās izlozē par galveno 
balvu  - putekļu sūcēju - robotu Infinuvo  
CleanMate  QQ-2LT, trim dāvanu kartēm 
kancelejas preču iegādei un akcijas atbalstītāju 
simpātiju balvām: Valmieras pilsētas 
pašvaldības Sabiedrisko attiecību un tūrisma  
nodaļas suvenīru komplektu ar zīmolu “Zaļā 
Valmiera”, pirmās EKO augstskolas Baltijā 
Vidzemes Augstskolas suvenīru komplektu, 
kā arī “Valmiermuižas alus” darītava, godājot 
latviskās tradīcijas, ciena rūpes par tīru dabu 
un sakārtotu vidi, tāpēc akcijas uzvarētājiem 
dāvās iespēju ciemoties alus darītavā, lai 
izzinātu, kā nesteidzīgi top dzīvs un dabīgs 
alus.

Atgādinām, ka ZAAO bez maksas savāc 
nolietotu, neizjauktu sadzīves elektrotehniku 
arī pēc telefoniska vai rakstiska pieteikuma, 
izbraucot uz mājām. Nolietotas elektrotehnikas 
savākšanu var pieteikt pa tālruni 642 81250 
vai mob. tālr. 26132288, kā  arī  sūtot e-pastu 
ar pieteikumu uz: zaao@zaao.lv. Personas, kas 
izmanto  šo pakalpojumu, konkrētajā  akcijā  
nepiedalās. 

 SIA ZAAO ir pašvaldību uzņēmums, kas 
nodrošina atkritumu savākšanu, šķirošanu, 
uzglabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu, 
apglabāšanu un sabiedrības izglītošanas  
aktivitātes. Uzņēmums apkalpo  28  
pašvaldības.

Jau trešo gadu pēc kārtas skaisti iekārtotu 
un sakoptu zemnieku saimniecību īpašnieki 
aicināti pieteikties konkursam “Skaistākā   
lauku saimniecība  2014”, kuru kopīgi organizē 
Latvijas vadošais piena pārstrādes uzņēmums 
Food  Union un žurnāls IEVAS Māja. Šogad 
pirmo gadu pieteikumus var iesniegt ne tikai 
saimniecību īpašnieki, bet ikviens to zinātājs, 
sadarbības partneris, kaimiņš, draugs vai rads. 
Pieteikties konkursam var līdz šī  gada 30. 
jūlijam, rakstot  uz saimnieciba@santa.lv.

„Gaume, izpratne par sakoptu vidi un 
tradīciju pārmantojamību ir mūsu spēks un 
vienlaikus pārliecība par to, ka Latvijas zemē 
vienmēr būs visskaistākās lauku saimniecības,” 
uzsver un uz dalību konkursā aicina Latvijas 
Valsts prezidents, konkursa “Skaistākā  lauku   
saimniecība 2014” patrons  Andris  Bērziņš.

Priecīgs un gandarīts par dalību un 
uzvaru pērnā gada konkursā “Skaistākā 
lauku saimniecība 2013” ir Kocēnu novada 
Mazdzērvīšu saimnieks Jānis  Ločmelis. Viņš 
uzsver sakoptas sētas nozīmi saimniecības 
pēctecības nodrošināšanā: “Uzvara konkursā ir 
liels pagodinājums. Bet lielākais gandarījums, 
ka saimniecībā strādā mūsu trīs dēli. Jaunā 
paaudze nav aizbēgusi no laukiem, jo viņiem 
nav bijis jābrien dubļi līdz namdurvīm.” 

“Sakopta lauku sēta gandrīz vienmēr 
nozīmē arī augstu darba ražīgumu. To mēs, 
Food  Union, esam novērojuši, ik dienu 
sadarbojoties ar teju 1000 piena piegādātājiem 
no visas valsts. Tādēļ no sirds aicinām uz brīdi 
nolikt darbus pie malas un pieteikties nu jau 
par skaistu tradīciju kļuvušajam konkursam 

Aicina  pieteikties  konkursam  
„Skaistākā  lauku  saimniecība  2014”

“Skaistākā lauku 
saimniecība  2014”,” 
papildina Food 
Union padomes 
priekšsēdētājs un 
konkursa žūrijas 

loceklis  Harijs  Panke.
„Žurnāla IEVAS Māja lappusēs lepojamies 

ar skaistām un sakoptām lauku saimniecībām. 
Vēlamies atrast un godināt arvien vairāk 
šādas mājas un to saimniekus,” norāda Tīna  
Sidoroviča, žurnāla  IEVAS  Māja  galvenā  
redaktore.

Konkursā  aicināts  pieteikties ikviens 
zemnieku saimniecības īpašnieks, kurš veic 
lauksaimniecisko darbību un ir izveidojis 
skaistu, sakoptu lauku sētu. Šogad konkursā 
zemnieku saimniecības var pieteikt arī citi - šo 
saimniecību īpašnieku radi, draugi, paziņas, 
kaimiņi vai sadarbības partneri. Lai  pieteiktos,  
jāsūta zemnieku saimniecības nosaukums, 
saimnieka vārds, uzvārds, adrese un kontakti, 
kā arī pieteicēja  vārds, uzvārds un kontakti uz:  
saimnieks@santa.lv līdz šī gada 30. jūlijam.

Konkursa “Skaistākā lauku saimniecība 
2014” uzvarētājs balvā no Food  Union 
saņems apmaksātu braucienu divām personām 
uz Berlīnes Zaļo nedēļu - pasaules lielāko  
starptautisko pārtikas, lauksaimniecības un 
dārzkopības izstādi 2015. gada 16. - 25. 
janvārī, kā arī citas vērtīgas dāvanas no Food  
Union un žurnāla IEVAS  Māja. Visi konkursa 
finālisti tiks aicināti uz svinīgo apbalvošanu 
īpašā pieņemšanā pie Valsts  prezidenta. 

Konkursā tiks vērtēts gan saimniecības tēls, 
sākot no ceļa rādītāja un izpļauta grāvja līdz 
pagalmā lepni paceltam karogam, gan to, kā 
saimniekošana sadzīvo ar koptu dārzu. Īpaša 
uzmanība tiks pievērsta latviešu tradicionālo 
un kultūrvēsturisko elementu saglabāšanai, kā 
arī jaunām, neparastām idejām, atradumiem 
un risinājumiem. Par konkursa dalībniekiem 
tiks stāstīts žurnālā  IEVAS  Māja, IEVA  un 
Ievas  Dārzs. Detalizēts konkursa nolikums 
atrodams: www.manizurnali.lv .

Gaujas Nacionālā parka Informācijas centrs ir iecerējis grandiozu 
projektu - apkopot Vidzemes vietu un cilvēku stāstus. Lai to paveiktu, 
mums, protams, ir nepieciešams vidzemnieku atbalsts.

Ikviena ģimene glabā nostāstus par to, kā iepazinušies viņu vecvecāki, 
kādi īpaši notikumi norisinājušies māju apvidū, kā tās ieguvušas savus 
vārdus, kādi smieklīgi, neparasti, baisi vai varonīgi atgadījumi piemeklējuši 
senčus, paziņas, ģimenes locekļus, kaimiņus vai varbūt pašus…

Līdztekus “lielajai” vēsturei, kura aprakstīta skolas mācību grāmatās, 
dzīvo arī “mazā” vēsture - cilvēku stāsti, kuros tāpat kā “lielajā” ierakstīta vietas mentalitāte un 
liktenis.

Arī Krišjānim Baronam kāda tautasdziesma  bija pati pirmā. Un reti kurš varēja iedomāties, 
par cik grandiozu projektu tas izvērtīsies.

Mēs aicinām jebkuru vidzemnieku sūtīt mums savus stāstus - vai nu rakstiskā veidā uz e-
pastu: vidzemes.legendas@inbox.lv vai nofilmējot teicēja stāstīto un uzliekot uz servera failiem.
lv/vidzemes_legendas. Rakstītajam varat pievienot arī fotogrāfijas, kurās redzams - teicējs, māja 
vai jebkura vieta, par kuru ir stāsts. Stāsta apjoms var būt dažāds - no dažiem teikumiem līdz 
pāris lapas pusēm.

Mēs tos apkoposim  un tie vienkop būs lasāmi mājaslapā: www.gnp.lv
Bet šā gada 2. augustā tiksimies pasākumā Vidzemes leģendas pie Zvārtes ieža, kur varēsim 

redzēt filmu, kura tapusi, apkopojot rakstītos un video stāstus, darbosies radošās seno amatu 
darbnīcas - iemācīsimies liet sveces, gatavot māla traukus, grebt spēka karoti, spēlēsim stipro 
vārdu spēles - aizsardzībai, mīlestībai un veiksmei, būs brīvā akmens tribīne, no kuras dalīties 
stāstos, jautras rotaļas bērniem un citas interesantas lietas. Būsim parūpējušies, lai komfortabli 
un priecīgi šai vienā no skaistākajām vietām ar īstu vidzemnieku kopā nākšanas garu pavadītu 
skaistu sestdienu.

Visaizraujošākā stāsta autoru gaida stipra balva.
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Īpašie gaviļnieki

 PASĀKUMI 
VECPIEBALGAS NOVADĀ

Prieku  kā saules  glāstu
Ik rītu no jauna rast!
Un laimi ikdienas stāstā
Allaž nosargāt prast!

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

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 Nebare

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

AIVArS ŠTĀLS, Ineši

Šūpo mani, māmuliņa,
Vītoliņa šūpulī,
Lai es augu tik lokana
Kā vītola  žagariņš.
(L.t.dz.)

Jaunākie Vecpiebalgas novadā:

Sveicam Tevi, jūlija jubilār!

PASĀKUMU AFIŠA APSVEIKUMI

PATEICĪBA

SĒRU VĒSTS

60 -  Edīte  Mežmale Inešos
70 -  Jānis  Draulis Inešos
 Lolita  Eglīte Taurenē
 Aija   Sokolova Taurenē
 Maija  Galiņa Vecpiebalgā
80 -  Albīna  Vieglais Vecpiebalgā
90 -  Dzidra  Kalniņa Dzērbenē 
91 -  Ausma  Smukule Vecpiebalgā 
92 -  Lilija   Apine Dzērbenē
99 -  Kārlis  Eglītis Taurenē

Elīna Kaņepe Taurenes pagastā,
Santa Kuligina Inešu pagastā

(K.Skalbe)

26. jūlijā plkst. 19.00 muižas parka 
estrādē Inešos  Mazās  Kalniņa  dienas

Pēc  koncerta zaļumballe kopā ar grupu  
“Vēja runa’’

Ieeja -  EUR 7,00;  bērniem līdz 12  gadu 
vecumam  - par brīvu,  uzrādot apliecinošu 

dokumentu

      Patiess  prieks  par mazbērnu, bērnu, radu, 
draugu, klubiņa „Pīlādzītis” un Vecpiebalgas 
novada domes laba vēlējumiem un mājīgo  
uzņemšanu  kafejnīcā „Ūdensroze”.

Lai jūsu laimei jūras plašums
Un mīlestībai - saules mūžs!

SVEICAM

AUDZĒKŅU  UZŅEMŠANA  
VECPIEBALGAS  VIDUSSKOLĀ

Vecpiebalgas vidusskola 
turpina uzņem audzēkņus 10. 
klasē, piedāvājot apgūt

• vispārējās vidējās izglītības 
programmu;

• matemātikas, dabaszinību 
un tehnikas virziena izglītības 
programmu.

Lai varētu apgūt attiecīgās 
programmas priekšmetu 
ciklu, tad pamatskolas apliecības sekmju izrakstā gada 
vērtējumiem jābūt vismaz pietiekamiem un atsevišķos 
priekšmetos (eksaktā virziena  programmai) - fizika, 
ķīmija, datori, matemātika - kopsumma ir 24 balles.

Skolēni var sevi pilnveidot sportā, mākslinieciskajā 
pašdarbībā, mācību izglītojošos un praktiskās ievirzes 
pulciņos.

Skolēni saņems stipendiju:
• par augstāko vidējo vērtējumu izglītības programmā;
• par  ļoti apzinīgu mācību darbu (regulāri apmeklē 

skolu, mācās pēc spējām, ieinteresēts);
• par izteiktiem panākumiem kādā no virzieniem 

(sports, mākslinieciskā pašdarbība).
Pārrunas uzņemšanai 10. klasē notiks 

22. augustā no plkst. 9.00.

Informācija: t. 64161448, 28302021;  e-pasts: 
vecpiebalga.vsk@vecpiebalga.lv .

Indru  Legzdiņu un  Jāni  Lūku, 
kopējo dzīves ceļu sākot!

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem. 

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

Sveicam Idu riekstiņu Inešos 
100. jubilejā!

Vēlam veselību un dzīvesprieku!

Andrejs Pēteris Nebars

PIESAKIES  VIDES  FILMU  STUDIJAS  rAIDĪJUMAM  „CIEMOS”

     Uz mūsu zemes ceļiem ir simtiem pieturu. Ja  pagaida,  atbrauc piedzīvojums un aizved ciemos.
    Mums  padomā  ir  spēle, ko gribam izspēlēt kopā ar Latvijas ciemu un mazpilsētu ļaudīm, atklājot 
mūsu zemes kluso stūru noslēpumus. Ja tevī vēl mājo bērnības spēļu aizrautība, acs visur meklē 
noslēpumus un kāro tos izzināt, un  tu proti sarunāt lietas ar vietējiem, tad tieši tevi mēs meklējam 
jaunam piedzīvojumam. Mēs parūpēsimies par spēles garu, bet tu atrodi sev biedrus un piesakies!
     Mūs interesē 3 paaudzes - jaunība, briedums un viedums. Jums nav jābūt radiniekiem, bet no 
viena ciema vai vismaz novada. Un pat ja pagaidām esi viens un domā biedrus atrast vēlāk - piesa-
kies tāpat. 
    Ņem lapu, rakstāmo un uzraksti par sevi tā, lai mums nav garlaicīgi lasīt. Vai vēl labāk - paņem 
filmējamo un pastāsti bez rakstīšanas.
Pieteikumu sūti uz:  raidijumsciemos@gmail.com
Vairāk informācijas:  www.vfs.lv

IeSpēja bērnIeM apMeklēt 
zobārStu par brīVu

   Veselības centrs „Adoria” ai-
cina vecākus pievērst uzmanību 
savu bērnu mutes higiēnai un 
veselībai, lai jau bērnībā nerastos 
nopietnas zobu problēmas, ku-
ras var ietekmēt turpmāko mutes 
veselības stāvokli. Veselības centrs 
piedāvā zobārstniecības pakal-
pojumus gan pieaugušajiem, gan 
bērniem. Jaunās zobārstniecības 

iekārtas padara zobu labošanas procesu nesāpīgāku, 
līdz ar to bērniem pamazām pazūd bailes un nepatika 
pret procedūrām. Rūpēs par mūsu jaunatnes veselību  
veselības centrs “Adoria”  ir gatavs rast iespēju bērniem 
līdz 18 gadu vecumam nodrošināt zobu aprūpi bez mak-
sas. 
    Vienmēr esat laipni gaidīti veselības centrā „Adoria”, 
Aleksandra  Čaka iela 70-3, Rīga, LV-1011, tālrunis: 
67315000, fakss: 67847097, e-pasts: info@adoria.lv . 

Vecpiebalgas novadā bērniem 
līdz 18 gadu vecumam bez 

maksas zobārstniecības pa-
kalpojumi pieejami Dzērbenes 
zobārstniecības kabinetā. 
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr.  

29135854.




