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■ 25. jūlijā saiešanas slātaviešu  garā  „Vecpiebalga atver durvis”  ietvaros  
Vecpiebalgas pagasta centra birzītē notiks Amatnieku tirgus! Lūdzam 
pieteikties amatniekus un mājražotājus! Kontaktpersona: Dagnija Kupče, 
t. 26054322.
■ Nīderlandes un Latvijas apvienotā blakusvāģu motokrosa ekipāža Etjēns  
Bakss/Kaspars Stupelis guva uzvaru pasaules čempionāta piektajā posmā, kas 
norisinājās Vācijas pilsētā Šopfheimā, pakāpjoties uz dalītu otro vietu sezonas 
kopvērtējumā. Lepojamies un sveicam sportistus, īpaši mūsu novadnieku 
Kasparu Stupeli!
■ Vecpiebalgas novadā brīvprātīgo ugunsdzēsēju posteņi darbojas Vecpiebalgā 
un Taurenē.  Atzīmējot  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta profesionālos 
svētkus - Ugunsdzēsēju dienu un  Latvijas ugunsdzēsības 150. gadadienu, 
Vecpiebalgas novada pašvaldība par profesionalitāti un atbildību, glābjot 
un aizsargājot cilvēku dzīvības, dabas un materiālos resursus, ar piemiņas 
veltēm sveica mūsu novada brīvprātīgos ugunsdzēsējus - Andi Dzeni, Arti 
Melderi, Vitāliju Krastiņu, Santi Bērziņu, Gati Zvejnieku, Alekseju  Sļadzevski, 
Andreju Dukaļski, Nikolaju  Pavlovu, Gitu Pavlovu. Svētkos piedalījās arī 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu daļas komandieris Kaspars  
Dravants.  Muzikālu apsveikumu  sagatavoja Inešu pamatskolas kolektīvs. 
■ Valsts  Meža dienests ar 2015. gada 25. aprīli ir noteicis ugunsbīstamā perioda 
iestāšanos visā valsts teritorijā. Saudzēsim mūsu zaļo dabu!
■ No 5. maija PVD ir uzsācis savvaļas lapsu un jenotsuņu kārtējo vakcināciju 
pret trakumsērgu. Vakcīnas tiek izvietotas vienmērīgi Latvijas A daļā 25 600 
km2 platībā.  

ĪSUMĀ 

Sagaidīsim Vasaras saulgriežus un  izdzīvosim 
saulgriežu nakts burvību Latvijas Etnogrāfiskā 

brīvdabas muzeja lauku ekspozīcijā  
„Vēveri”, Vecpiebalgā, 21. jūnijā!

No 22. līdz 26. jūlijam
saiešana slātaviešu garā „Vecpiebalga atver durvis”

Nāc un piedzīvo!
22. jūlijs, trešdiena. Uz „Jāņaskolu” Jaunpiebalgā!
Pārnovadu satikšanās Emīla Dārziņa 140. dzimšanas dienas noskaņās.
17.00 Stāstu pēcpusdiena „Vientuļā priede?!”
 Piebaldzēnu dzimtas. Dārziņi. Dzimtas pētnieces stāsti. Pētniece Ieva Rubīna 
par Dārziņu dzimtu.
Hernhūtiešu meitas. Rakstnieces stāsti. Inguna Bauere par Emīla Dārziņa māti.
Viens, kas bija vienīgais… Muzejnieces stāsti. Ārija Ozola par Emīlu Dārziņu.
Vienīgais, bet kopīgais. Sarunas, pārdomas, mūzika.
*20.00 Emīla Dārziņa mūzikas koncerts.
EUR 5,00

23. jūlijs, ceturtdiena. Uz Vecpiebalgas  „Saulrietiem”! 
14.00 Bērnu pēcpusdiena „Ienāc pasakā!” Kārļa Skalbes  „Incēnos”. Pasaku 
pasaule brīvā dabā, radošas darbošanās un mākslas darbnīcas.
Pie K. Skalbes muzeja „Saulrieti”:
*17.00 jau 3. gadu publikas iemīļotā muzikālā 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.
EUR 5,00
20.30  Saiešanas slātaviešu garā  „Vecpiebalga atver durvis” atklāšana.
21.00  Koncerts  „Draugs, kur laimīgs esi bijis…” Skaistākās dziesmas par
 Piebalgu. Koncertā piedalās: Kristīne  Zadovska, Ingus Pētersons, 
Zigfrīds Muktupāvels, Andris  Ērglis, Uldis Anže, Ivars Puga, Ģirts Ķesteris 
un mūziķi Jāņa Lūsēna vadībā.
EUR  7,00 

24. jūlijs, piektdiena. Uz Taureni! 
18.00 4. Mariannas Okolokolakas padomju  retro auto brauciens  ar 
tematiskām pieturām. Pulcēšanās pie kafejnīcas „Ūdensroze” Vecpiebalgas centrā.
21.00 Taurenes estrādē novada amatiermākslas kolektīvu teatralizēts 
uzvedums „Ak, šī jaukā lauku dzīve...”
Lauku  zaļumballe kopā ar grupām „Kad sanāk” un „Transleiteri”.

25.jūlijs, sestdiena. Caur Vecpiebalgu uz Inešiem!
10.00 Audēju diena. Amatnieku tirgus Vecpiebalgas pagasta centra birzītē.
20.00   Mazās Kalniņa dienas Inešu estrādē. Grupa „Autobuss debesīs” un 
īpašie viesi. Spēka dziesmas.
Balle 
EUR 7,00 (koncerts+ balle)

26.jūlijs, svētdiena. Svētku izskaņā!
10.00 Svētku noslēguma dievkalpojums Vecpiebalgas  ev. lut. baznīcā. 
12.00 Koncerts Vecpiebalgas  ev. lut. baznīcā. Kristīne Zadovska un Jānis Lūsēns.
Ieeja pret ziedojumiem Vecpiebalgas baznīcas torņa celtniecībai.
14.00 Kapusvētku  dievkalpojums Vecpiebalgas Jaunajos kapos.

*Brīvdabas izrādes. Aicinām skatītājus ierasties ar saliekamajiem krēsliem, 
plediem vai citiem rīkiem sēdēšanai.

Programmā: 
• plkst. 19.00 Vecpiebalgas amatierteātra „Sumaisītis”  izrāde  R. Blaumanis  

„Skroderdienas Silmačos”;
• pēc izrādes aplīgošana, ielīgošana un vainagu pīšana, saules pavadīšana, uguns 

iedegšana, veiklības spēles un rotaļas, danču nakts ar folkloras kopu „Dandari”, 
Hāgenskalna muzikantiem un deju kolektīvu „Balga”, saullēkta sagaidīšana.

Pavasara rosība klubiņā „Pīlādzītis”

Pavasaris atnācis ar dažādām aktivitātēm arī pensionāriem „Pīlādzītī”.  19. aprīlī 
ciemojāmies pie Zosēnu pagasta senioru kluba „Gauja”,  uz  kopīgo tikšanos  bija ieradušies 
arī jaunpiebaldzēni. Saiešanas organizatores -  Aina  Lauka un Dzidra Prūse  - bija parūpējušās 
par jauku pārsteigumu - koncertu, kurā mūs priecēja  bērnu un dāmu deju grupu priekšnesumi 
un dziedātājas Anitas Ozolas skanīgā balss. 

Kā ikkatru pavasari, arī šogad piedalījāmies Lielajā talkā un sakopām centra birzīti. Tas bija 
kārtīgs darbs un arī omulīga kopā būšana mūsu Ieviņas vadībā. 

Tā kā klubiņa pensionāri ir aktīvi pagasta kultūras pasākumu atbalstītāji, maijā apmeklējām 
gan Mātes dienai veltītos pasākumus, gan amatiermākslas koncertus. No pasākumiem īpaši 
gribu atzīmēt Muzeju nakti. Mums ļoti patika daudzveidīgais un interesantais piedāvājums. 
Paldies  kultūras un muzeju darbiniekiem par radošo izdomu! 

Maijs ir iedvesmas un jaunu izaicinājumu mēnesis. Arī mēs, Vecpiebalgas seniori, savā 
ikdienā cenšamies ienest gadalaikam atbilstošas noskaņas. Šogad pavisam agri varējām vērot 
pirmo varavīksni, arī pavasara ziedu parāde jau pilnā plaukumā. Varavīksnei ir septiņas krāsas, 
nedēļai - 7 dienas, tāpēc  mēs uz tikšanos saposāmies apģērbā,  katrai nedēļas dienai veltot 
savu varavīksnes krāsu. Tā kā aizvadītā mēneša svinamo dienu sarakstā bija arī Ģimeņu diena, 
ikmēneša saietā ielūkojāmies arī savu dzimtu vēsturē. Izrādījās, ka dažiem no „Pīlādzīša” 
dalībniekiem  tās ir itin kuplas  -   no 10 līdz 30 cilvēkiem. Kaut  skolās būtu tik lielas 
klases!  

  Lai visiem mūsu novadā skaista, silta un krāsaina vasara! 
Daina Jansone

Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums

 XI Latvijas  Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Vecpiebalgas 
novadu pārstāvēs:
Inešu pamatskolas 5.-9. klašu TDK, vadītāja Antra Grinberga;
Skujenes pamatskolas 1.-4. klašu TDK, vadītāja 
Solvita Krastiņa;
Vecpiebalgas vidusskolas 5.-6. klašu TDK „Vēveri”, 
vadītāja Mārīte Lācgalve;
Vecpiebalgas vidusskolas 7.-9. klašu TDK „Atskabarga”, 
vadītāja Antra Grinberga;
Vecpiebalgas  kultūras  nama TDK „Slātaviņa”, 
vadītāja Antra Grinberga;
Vecpiebalgas  un Jaunpiebalgas vidusskolas jauktais koris, vadītājas  
Inta Apalupa, Iveta Rīsmane -Lūse, Māra Vīksna.
SVEICAM!
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ 

 Pieņemtie lēmumi:

Sēdē piedalās deputāti: Valdis CĪRULIS,  Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE,  
Līva GRUDULE, Viesturs MELBĀRDIS,  Ilona RADZIŅA,  Jānis VĪLIPS.

Domes ārkārtas sēde 2015. gada 21. maijā 

1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - apbūvēta 
zemesgabala „Koģenerācijas stacija” (Taurenes pagasts) pārdošanas vērtību - EUR 940,00. 
Atsavināt Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu - apbūvētu zemesgabalu 
„Koģenerācijas stacija” SIA „Taurenes koģenerācijas stacija”.

Domes sēde 2015. gada 28. maijā
Sēdē piedalās deputāti: Edgars BĒRZKALNS, Valdis CĪRULIS, Ella 
FRĪDVALDE-ANDERSONE , Līva GRUDULE, Viesturs MELBĀRDIS,  
Inese NAVRA,  Ilona RADZIŅA, Daina SKRASTIŅA, Jānis VĪLIPS.

 Pieņemtie lēmumi:
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Vējarozes” (Dzērbenes pagasts) izsoles 

rezultātus - izsolē piedāvātā augstākā cena  - EUR 6320. Pārdot nekustamo īpašumu izsoles 
augstākās cenas piedāvātājai.

2. Pārdot atkārtotā izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo  īpašumu 
„Nedrebes” (Inešu  pagasts). Noteikt nekustamā īpašuma   nosacīto cenu - EUR 55 000. 
Apstiprināt izsoles noteikumus.

3. Neapstiprināt  dzīvokļa īpašuma „Rūķīši”-1  (Taurenes pagasts)  izsoles rezultātus. 
Pārdot atkārtotā izsolē pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu, noteikt tā nosacīto cenu 
- EUR 540 un apstiprināt izsoles noteikumus.

4. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo  īpašumu 
„Jaunvīdokšas” (Taurenes  pagasts). Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu - EUR 3 900 
un apstiprināt izsoles noteikumus.

5. Veikt nekustamā īpašuma „Pagastmāja” (Dzērbenes pagasts)  sagatavošanu atsavināšanai 
- tirgus vērtības noteikšanu un izsoles noteikumu sagatavošanu.

6. Apstiprināt SIA „Topometrs” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam „Katlu māja” (Inešu pagasts). Piešķirt no īpašuma  zemes vienības atdalāmajai 
zemes vienībai 0,4698  ha kopplatībā un ēkai, kas atrodas uz šīs zemes vienības, nosaukumu 
un adresi:  „Centrs”, Ineši, Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads un noteikt zemes  lietošanas 
mērķi - ražošanas objektu apbūves zeme - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. 

7. Atdalīt no nekustamā  īpašuma  „Veclaidzi” (Taurenes pagasts)  zemes vienību un 
pievienot to nekustamam īpašumam „Vējrozes” (Taurenes pagasts), neizstrādājot zemes 
ierīcības projektu. Noteikt nekustamam  īpašumam „Vējrozes”  lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

8. Iznomāt daļu  no zemes vienības „Dzērbenes vidusskola” (Dzērbenes  pagasts)  0,10 
ha kopplatībā  rekreācijas vajadzībām , nomas līguma termiņš - 5 gadi; neapbūvētu  zemes 
vienību „Pagasta zeme” 7,2 ha platībā un zemes vienību „Pie Ārēniem Briņģos” 1,3 ha 
platībā  (Inešu   pagasts), nomas līguma termiņš - 5 gadi; zemes vienības „Attīrīšanas 
iekārtas” ( Vecpiebalgas  pagasts)  lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu  0,5   ha 
kopplatībā, nomas līguma termiņš - 10 gadi. Visām zemes vienībām noteikta nomas maksa 
1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

9. Precizēt Vecpiebalgas  novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 3/2015 „Grozījumi 
Vecpiebalgas novada pašvaldības 2009.  gada 15. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 
„Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums”.

10. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5/2015 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 
saistošajos noteikumos Nr.13/2011 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Vecpiebalgas 
novadā””.

11. Sākot ar 2016. gada 1. janvāri noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Vecpiebalgas novada  administratīvajā teritorijā - EUR 12,66 (bez PVN) par 1 m3 
atkritumu.

12. Papildināt 2011. gada 20. aprīļa Vecpiebalgas novada domes Darba samaksas 
un sociālo garantiju nolikumu ar 6. punktu „Amatpersonu un darbinieku kvalifikācijas 
paaugstināšana”, izsakot to šādā redakcijā:

„6.1. Struktūrvienības vadītājs, saskaņojot ar izpilddirektoru, izvērtē    amatpersonas   
(darbinieka) kvalifikācijas paaugstināšanas nepieciešamību un nodrošina tai iespēju 
paaugstināt kvalifikāciju, kompensējot vai sedzot mācību izdevumus apstiprinātā budžeta 
ietvaros un saglabājot mēnešalgu.

6.2.  Pašvaldība nesedz ar kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus gadījumos:
6.2.1. ja amatpersona/darbinieks vēlas paaugstināt kvalifikāciju ar tiešo darba pienākumu 

veikšanu nesaistītā nozarē;
6.2.2. ja amatpersona/darbinieks nav ieguvis kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un tam 

ir nepieciešams atkārtoti apmeklēt kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu;
6.2.3. ja šos izdevumus pilnā apmērā sedz starptautiskās organizācijas, kas organizē    

kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu;
6.2.4. ja pašvaldības budžetā nav paredzēti līdzekļi. 
6.3. Darbiniekam ir tiesības pēc savas iniciatīvas un par saviem līdzekļiem apmeklēt 

kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, saglabājot mēnešalgu, pirms tam saņemot 
rakstisku savas struktūrvienības vadītāja un izpilddirektora atļauju.”

13. Noraidīt  2015. gada 14. maija iesniegumu, kurā lūgts segt dalības maksu par semināra 
”Publiskie iepirkumi” apmeklējumu. 

14. Veikt grozījumus 2015. gada kultūras iestāžu amata vienību sarakstā, nosakot amata 
algas un slodzes likmi pašvaldības kultūras un tautas namu darbiniekiem, kā arī pašdarbības 
kolektīvu vadītājiem.

15. Apstiprināt  papildinātus maksas pakalpojumus Vecpiebalgas novada pašvaldībā, ko 
sniedz pagastu pārvaldes (Ekskursija Piebalgas novadpētniecības muzejā Inešos:  pieaugušie 
(1 persona)  - EUR 0,70, skolēni  (1 persona ) -  EUR 0,30), kultūras iestādes (Vecpiebalgas 
muižas zāles izmantošana konferenču un semināru organizēšanai (citu organizatoru veidots 
pasākums noteiktam cilvēku lokam 1 stunda) - EUR 41,32 bez PVN), Piebalgas muzeju 
apvienība (Telpu īre laulības noslēgšanas ceremonijai ar atļauju fotografēt un filmēt K. 
Skalbes memoriālajā muzejā “Saulrieti” - EUR 70,00).  

16. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases  EUR 67 505  Vecpiebalgas muižas pils ēkas jumta 
seguma atjaunošanai. Aizdevumu izmantot 2015. gada laikā, atmaksas termiņš  -  10 gadi.

17. Ņemt aizņēmumus no Valsts kases Zivju fonda projektu realizācijai:  EUR 7170 - 
„Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Alauksta ezerā”, EUR 7170 
- „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Ineša ezerā”, EUR 1000 - 

„Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Taurenes ezerā”, EUR 2650  
- „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Juvera ezerā” . Aizdevumus  
izmantot 2015. gada laikā, atmaksas termiņš - 3 gadi. 

18. Pamatojoties uz Civillikuma 1895. pantu par saistību tiesību noilgumu un parādu 
piedziņas neiespējamību, bijušo dzīvokļu īrnieku nāvi atzīt par bezcerīgiem debitoriem un 
norakstīt no bilances parādus par dzīvokļa īri par parādu kopējo summu uz 30.04.2015. 
- EUR 151,65. 

19. Noraidīt Vecpiebalgas tradicionālā karatē kluba 2015. gada 14. maija  iesniegumu par 
finansiāla atbalsta sniegšanu dalībai seminārā un Baltijas karatē čempionātā.

20. Noraidīt 2015. gada 14. maija  iesniegumu par finansiāla atbalsta sniegšanu dalībai 
Latvijas čempionātā rallijsprintā.

21. Piedalīties Vidzemes Tūrisma asociācijas īstenotajā  projektā  „GreenWays Outdoor”. 
Deleģēt domes priekšsēdētāju Ellu Frīdvaldi-Andersoni kā pārstāvi projekta darbības laikā 
plānotajās aktivitātēs.

22. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības kultūras nodaļas nolikumu.
23. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Vecpiebalgas  

Novada  Ziņas” nolikumu.
24. Piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un zvejas limitus 1 murdam Alauksta ezerā 6 

personām, 1 murdam Taurenes ezerā - 1 personai, zvejas tiesības un zvejas limitus  Ilzes 
ezerā - 1, Stupēna ezerā - 1, Pāvītes ezerā - 1, Arāja ezerā - 3, Tauna ezerā - 1, Gailīša ezerā 
- 1 personai.

25. Atcelt Vecpiebalgas novada domes 2015. gada 23. aprīļa domes sēdes Nr.6 lēmuma 
Nr.13 „Par rūpnieciskās zvejas tiesībām” 11. punktu un precizēt Vecpiebalgas novada domes 
2015. gada 23. aprīļa domes sēdes Nr.6 lēmumu Nr.13 „Par rūpnieciskās zvejas tiesībām”. 

26. Apstiprināt komunālo pakalpojumu tarifus Dzērbenes pagasta administratīvās 
teritorijas komunālo pakalpojumu saņēmējiem  par pakalpojumiem, kurus no 2015. gada 1. 
maija veic Vecpiebalgas novada pašvaldības Saimnieciskais dienests. Pievienotās vērtības 
nodoklis maksājams papildus atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2015. gada 25. 
jūnijā plkst. 15.00 Vecpiebalgas pagastā.  

Domes sēdes ir atklātas. Laipni lūdzam!

Pakalpojuma nosaukums EUR bez 
PVN

M rvien ba

Ūdens piegāde  0,50 EUR/m3

Kanalizācija 0,50 EUR/m3

Apkure 42,69 EUR/MWh 
Aukstā ūdens uzsildīšana apkures sezonas 
laikā

2,95 EUR/m3

Asenizācijas pakalpojums (traktors+4m3

muca)  
(brauciena attālums līdz 1 km) 

15,00

0,50

EUR /1 
muca 
EUR / km 

N kam  Vecpiebalgas novada domes s de notiks 2015. gada 25. j nij  plkst. 
15.00 Vecpiebalgas pagast .

Domes sēdes ir atklātas! Laipni lūdzam! 

Vecpiebalgas novada domes saistošie noteikumi Nr.3/2015
„Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2009. gada 

15. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Vecpiebalgas 
novada pašvaldības nolikums””

1. Izdarīt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2009. gada 15. jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.1 „Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums” (apstiprināti ar Vecpiebalgas novada 
domes 2009. gada 15. jūlija  sēdes lēmumu  (protokols Nr. 03, 16. §), grozījumi: 20.04.2011, 
26.06.2013, 25.09.2013, 27.11.2013, 20.12.2013, 22.01.1014, turpmāk - Nolikums, šādus 
grozījumus:

1.1. Izteikt Nolikuma 6. punktu šādā redakcijā:
„6. Administrācija ir pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu 

izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.”
1.2. Izteikt Nolikuma 6.1.punktu šādā redakcijā:
„6.1. Administrācijas sastāvā ietilpst:”
1.3. Papildināt Nolikuma 6.1.punktu ar jauniem 6.1.1., 6.1.2.,6.1.3.,6.1.4.,6.1.5.,6.1.6. 

punktiem šādā redakcijā:
„6.1.1. pašvaldības izpilddirektors;
6.1.2. grāmatvedības un finanšu nodaļa;
6.1.3. attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļa;
6.1.4. jaunatnes lietu nodaļa;
6.1.5. saimnieciskais dienests;
6.1.6. kultūras nodaļa;
6.1.7. visas pašvaldības domes iestādes.”
1.4. Izteikt Nolikuma 6.2. punktu šādā redakcijā:
„6.2. Papildus Nolikumā noteiktajai kompetencei administrācija pieņem lēmumus 

šādos jautājumos:”
1.5. Papildināt Nolikuma 6.2. punktu ar jauniem 6.2.1.,6.2.2.,6.2.3., 6.2.4.,6.2.5., 6.2.6., 

apakšpunktiem šādā redakcijā:
„6.2.1. zemes īpašumu sadalīšana, apvienošana vai zemes robežu pārkārtošana;
6.2.2. zemes lietošanas mērķu noteikšana vai maiņa;
6.2.3. nosaukumu piešķiršana un maiņa zemes īpašumiem (izņemot ielas, parkus un 

laukumus);
6.2.4. adrešu piešķiršana un maiņa adresācijas objektiem;
6.2.5. zemes platību precizēšana, zemes robežu noteikšanas, apsekošanas vai atjaunošanas 

aktu parakstīšana, zemes robežu plānu un apgrūtinājumu plānu saskaņošana;
6.2.6. izziņu  sagatavošana un izsniegšana par atteikumu izmantot nekustamā īpašuma 

pirmpirkuma tiesības.”
1.6. Svītrot Nolikuma 6.3.punktu.
1.7. Svītrot Nolikuma 8.8.punktu.
1.8. Papildināt Nolikuma 13. punktu ar jaunu 13.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
„13.8. Darījumu  ar  lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisiju (5 locekļi).”
2. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. 

pantā noteiktajā kārtībā.
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1. Izdarīt Vecpiebalgas novada domes  16.11.2011 saistošajos noteikumos Nr.13/2011 
“Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Vecpiebalgas novadā”, turpmāk Noteikumi šādus 
grozījumus:

1.1. Papildināt Noteikumu V. daļu „Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi un tiesības” ar 
jaunu 28.12.punktu šādā  redakcijā:

„28.12. Atkritumu apsaimniekotājam ne retāk kā vienu reizi gadā līdz nākamā gada 
1. aprīlim ir pienākums iesniegt pašvaldībā informāciju par iepriekšējā gadā konstatēto 
savākto sadzīves atkritumu svara un tilpuma attiecību, kā arī proporciju starp apglabāšanai 
nodoto un faktiski apglabāto sadzīves atkritumu apjomu. Ja gadā, par kuru tiek sniegta 
minētā informācija, ir mainījusies svara un tilpuma attiecība vai proporcija starp 
apglabāšanai nodoto un faktiski apglabāto atkritumu apjomu attiecībā pret iepriekšējā 
atkritumu apsaimniekotāja iesniegtajā maksas aprēķinā norādīto par vairāk nekā 10%, 
apsaimniekotāja sniegtajai informācijai  pievienojams precizēts maksas par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu aprēķins.”

1.2. Izteikt  Noteikumu  41.punktu šādā redakcijā:
„41. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:
41.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, 

dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu izveidi 
un uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā 
arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz Ziemeļvidzemes 
atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu 
apsaimniekošanas jomā;

41.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais  tarifs par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu atkritumu poligonā “Daibe”, ņemot vērā atkritumu apsaimniekotāja saskaņā 
ar X.1punktu pašvaldībai sniegto informāciju un aprēķinu;

41.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā 
apmērā, ņemot vērā atkritumu apsaimniekotāja saskaņā ar 28.12.punktu pašvaldībai 
sniegto informāciju un aprēķinu.”

2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Saimniecisko jautājumu risinājumi
Par Vecpiebalgas muižas ēkas jumta remonta  nepieciešamību

Inešu pagasta padome Kultūras ministrijai pieprasīja finansējumu Vecpiebalgas muižas 
jumta nomaiņai, jo esošais šifera segums bija kritiskā stāvoklī un vairs nebija remontējams. 
Kultūras ministrija pagaidu jumta izbūvei piešķīra LVL 3000. 

2006. gadā toreizējais Inešu pagasta padomes priekšsēdētāja p.i. A.Rutkis kopā ar 
deputātiem pieņēma lēmumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ saimnieciskā kārtā uzstādīt 
pagaidu jumtu, lai saglābtu muižas ēku. Pagaidu jumts savu ir nokalpojis, tāpēc nepieciešams 
uzstādīt pastāvīgu jumtu.

Vecpiebalgas muiža ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, un pašvaldības pienākums ir 
rūpēties par pils saglabāšanu. SIA „Būvprojekts” veica ēkas tehnisko apsekošanu un izstrādāja 
projektu „Vecpiebalgas muižas pils ēkas jumta seguma atjaunošana”. Lai nepieļautu tālāku 
ēkas elementu bojāšanos un siltumefektivitātes samazināšanos, ēkai nepieciešams veikt 
atjaunošanas darbus, tāpēc Vecpiebalgas novada dome 28. maija sēdē pieņēma lēmumu 
ņemt aizņēmumu no Valsts kases EUR 67 505,00 projekta I kārtas realizēšanai. 

  
                       Viesturis Burjots, Inešu pagasta komunālās daļas vadītājs

Par siltā ūdens piegādi Vecpiebalgas pagasta daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotājiem vasaras sezonā

Šā gada martā Vecpiebalgā darbu uzsāka šķeldas koģenerācijas stacija. Stacijā šķelda tiek 
gazificēta un ar iegūto koka gāzi darbojas trīs iekšdedzes dzinēji. Stacijas elektriskā jauda ir 
0,135MW un siltuma jauda 0,330MW. Apkures sezonā SIA „KRPT” stacijā saražoto siltumu 
piegādāja Vecpiebalgas pašvaldībai, tādējādi samazinot katlu mājas kurināmā patēriņu un 
iekārtu noslodzi. Savukārt ārpus apkures sezonas, kad katlu mājā netiek ražots siltums, 
stacijā saražotais siltums tiek pa tiešo pievadīts gala patērētājiem siltā ūdens sagatavošanai. 
Vasaras sezonā iedzīvotājiem tiek saglabāta brīva izvēle, kādā veidā tiek uzsildīts viņu 
patērētais siltais ūdens - individuālajos elektriskajos ūdens sildītājos jeb boileros vai ar 
centralizēti pievadīto koģenerācijas stacijā saražoto siltumu. 22. maijā notika prezentācija, 
kurā   iepazīstinājām klātesošos ar aprēķiniem, cik izmaksā ūdens uzsildīšana ar elektrību. 
Ideālos apstākļos, kad sildelementu lietderību nesamazina kaļķakmens uzaugums, 1m3 
ūdens uzsildīšana maksā vismaz 8,78 eiro, bet boilera fiksētie siltuma zudumi ir vismaz 7 
eiro mēnesī. SIA „KRPT” ūdens uzsildīšanas tarifs ir 6,72 eiro/1m3 - tātad par gandrīz 25% 
zemāks par elektrības izmaksām ūdens sildīšanai.

Lēmums lietot vai nelietot centralizēti uzsildīto ūdeni ir absolūti individuāls, to nekādā 
veidā neiespaido pārējo mājas iedzīvotāju izvēle.

Lai neapgrūtinātu  iedzīvotājus, siltā ūdens skaitītāja rādījumus tāpat kā līdz šim ir 
jāziņo pašvaldībai, kas tālāk šīs ziņas nodos SIA „KRPT”. Rēķinu par patērētā siltā ūdens 
uzsildīšanu varēs saņemt gan elektroniski, gan pasta kastītē. Visērtāk rēķinu samaksāt 
internetbankā, bet, ja klients vēlas veikt norēķinus skaidrā naudā, būs jādodas uz Pasta 
nodaļu.

Matīss Počs, SIA „KRPT” pārstāvis

Par ūdenstilpju papildināšanu ar zivju mazuļiem

Domes sēdē tika pieņemts lēmums ņemt aizņēmumu Valsts kasē Zivju fonda projektu 
realizācijai, kā rezultātā četras  pašvaldības ūdenstilpes tiks papildinātas ar zivju mazuļiem. 
Šo projektu īstenošana ir ļoti svarīga mūsu novadam, ne tikai saglabājot vērtīgo zivju 
populāciju Ineša, Alauksta, Taurenes un Juvera ezerā, bet arī veicinot tūrisma attīstību 
novadā, piesaistot tūristu un makšķernieku vēlmi doties uz mūsu novada ezeriem. 
Pašvaldība iesniedz projektu pieteikumus par maksimāli pieļaujamo summu, taču par to, 
cik liels būs finansējums katra ezera papildināšanai, lemj Zivju fonds, piedaloties dažādu 
vides institūciju pārstāvjiem. Izvērtējot finansējuma piešķiršanu, vērā tiek ņemta ūdenstilpes 
platība, makšķernieku iemaksas Zivju fondā u.c. Līdz ar to summas, kas tiek atvēlētas katrai 
ūdenstilpei, atšķiras.

                                           Hugo Duksis, izpilddirektors

     Konkursa rīkošana par tiesībām nodrošināt apkures 
pakalpojumu Vecpiebalgas pagastā

Pašvaldība no SIA “Granulu Mobilais Siltums” ir saņēmusi piedāvājumu pārņemt 
apkures pakalpojuma sniegšanu Vecpiebalgas pagastā. SIA “Granulu Mobilais Siltums” 
nodarbojas ar dažādu siltumenerģijas risinājumu projektiem, šobrīd uzņēmums ir uzstādījis 
un apkalpo 12 dažādu jaudu (līdz 4,2 MW) katlu mājas dažādos Latvijas novados, 
tuvākās no tām atrodas Jaunpiebalgā un Ērgļos. Siltumenerģijas piegādātāji ir izteikuši 
pakalpojuma piedāvājumu, kas paredz: jaunu apkures katlu ar jaudām no 50kW līdz 10MW 
uzstādīšanu, katlumājas jaudu piemērojot gala patērētāja individuālajām vajadzībām; 
uzstādāmo katlumāju ieviešanu, pieslēgšanu, kā arī apkalpošanas darbu veikšanas 
nodrošināšanu ar SIA “Granulu Mobilais Siltums” līdzekļiem; kurināmā izejvielas - 
koksnes šķelda un kokskaidu granulu piegādes nodrošināšanu ar SIA “Granulu Mobilais 
Siltums” līdzekļiem; siltumenerģijas pārdošanas cenas patērētājiem nepaaugstināšanu, 
iespējams - pat samazināšanu.

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87. panta 3. daļā un 88. panta 1. daļā ir noteikti kritēriji, 
kuriem iestājoties, pašvaldība drīkst iesaistīties komercdarbības veikšanā. Tā kā gatavību 
sniegt siltumapgādes pakalpojumu ir izteicis komersants, pašvaldībai ir pienākums 
izskatīt piedāvājumu un lemt, vai šis piedāvājums ir mūsu iedzīvotājiem izdevīgs. Turklāt 
pašvaldībai jāpārvērtē nepieciešamība turpmāk darboties kā komersantam, lai nedeformētu 
tirgu jomās, kur pastāv konkurence. Saskaņā ar likumdošanu tiks rīkots atklāts konkurss 
uz tiesībām nodrošināt apkures pakalpojumus Vecpiebalgas pagastā. Pašvaldība par 
siltumenerģijas piegādi slēgs līgumu ar komersantu, kurš uzvarēs konkursā. Iedzīvotāji 
savā ikdienā būtiskas pārmaiņas neizjutīs, jo tāpat kā līdz šim par patērēto siltumu saņems 
rēķinu no pašvaldības. 

  Hugo Duksis, izpilddirektors

Vecpiebalgas novada domes saistošie noteikumi Nr.5/2015
„Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.13/2011
„Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi 

Vecpiebalgas novadā”

Par aizsargājamo ainavu apvidus „Vecpiebalga” 
dabas aizsardzības plāna izstrādi

Kopš  2014. gada  rudens notiek dabas aizsardzības plāna  izstrāde  aizsargājamo  ainavu 
apvidum (turpmāk tekstā - AAA) „Vecpiebalga”. Dabas aizsardzības plāns ir dokuments, 
kurā tiek apkopota informācija par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un sniegti priekšlikumi 
tās apsaimniekošanai un aizsardzībai  (tai skaitā priekšlikumi funkcionālajam zonējumam 
un individuālajiem  aizsardzības un izmantošanas noteikumiem). Dabas aizsardzības  plāna 
izstrādi AAA  „Vecpiebalga” veic vides konsultāciju uzņēmums SIA „Estonian, Latvian 
& Lithuanian Environment”, pasūtītājs ir Dabas aizsardzības pārvalde  projekta  „Latvijas 
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju  integrācija teritorijas plānojumā  (Integrētie plānojumi)” 
ietvaros, un viens no tā izstrādes mērķiem ir tuvināt dabas aizsardzības plānu un teritorijas 
plānošanas dokumentus, lai palīdzētu pašvaldībai un zemes īpašniekiem labāk plānot 
teritorijas izmantošanu. Dabas aizsardzības plāns ir rekomendējošs dokuments, taču tā 
prasības pašvaldībai un valsts institūcijām ir jāņem vērā, paredzot teritorijas izmantošanu un 
apsaimniekošanu. Tāpat  arī dabas aizsardzības plānu ņem vērā, izvērtējot dažādu Eiropas 
fondu līdzekļu piešķiršanu, piemēram, tūrisma  infrastruktūras izveidei.

Dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros teritoriju apseko dažādu nozaru eksperti - gan 
sugu un biotopu eksperti, gan ainavu un kultūrvēstures speciālisti, tāpēc AAA „Vecpiebalga” 
iedzīvotājus aicinām izturēties ar izpratni un atļaut ekspertiem nepieciešamības gadījumā 
šķērsot vai apmeklēt privātīpašumu teritoriju (šādu pienākumu nosaka arī Sugu un biotopu 
aizsardzības likuma 9. pants), kā arī sniegt ekspertiem interesējošo informāciju, piemēram, 
par zālāju apsaimniekošanu u.c. Īpašniekiem, kuri saņem platībmaksājumu bioloģiskās 
daudzveidības uzturēšanai zālājos un kuru zālāji ir inventarizēti līdz 2013. gadam, ekspertu 
veiktie apsekojumi ļaus iegūt precīzāku informāciju par to statusu. Gadījumā, ja zālājs 
izrādīsies atbilstošs Eiropas Savienības aizsargājamā biotopa statusam, jau nākamajā gadā 
būs iespēja saņemt paaugstinātu maksājumu atbilstoši zālāja ražības klasei.

Kopš dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas ir notikusi informatīvā sanāksme  
(2014. gada 28. novembrī). Atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodibināta plāna izstrādes 
uzraudzības grupa  (tās pienākums ir sekot līdzi plāna izstrādei, izteikt priekšlikumus un 
nodrošināt, ka tiek ievērotas gan pārstāvēto institūciju intereses, gan dabas aizsardzības 
prasības) un notikusi pirmā uzraudzības grupas sanāksme (2015. gada 26. februārī). Nākamā 
uzraudzības grupas sanāksme plānota augustā, un, tāpat kā pārējās sanāksmes plāna izstrādes 
ietvaros, to var apmeklēt visi interesenti.

 Zemes īpašniekus, kuri tuvāko gadu laikā plāno izveidot kādu tūrisma 
infrastruktūras objektu, aicinām līdz augusta sākumam iesniegt dabas aizsardzības 
plāna izstrādātājiem par to informāciju, lai plāna izstrādes gaitā šīs ieceres varētu 
izvērtēt un iekļaut plānoto apsaimniekošanas pasākumu kartē, tādējādi  nākotnē 
atvieglojot objektu saskaņošanas procedūru un finansējuma piesaisti.

Dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana notiks šī gada rudenī, un tās laikā 
visiem interesentiem būs iespējams iepazīties ar plāna saturu un priekšlikumiem  teritorijas 
apsaimniekošanai un aizsardzībai, kā  arī sniegt savus komentārus. Informācija par 
apspriešanas sanāksmēm un dabas aizsardzības plāns būs pieejams gan Vecpiebalgas 
novada pašvaldībā, gan interneta resursos - Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā (www.
daba.gov.lv, informācija par sanāksmēm tiek publicēta kalendārā), projekta „Integrētie 
plānojumi” mājaslapā (www.integralplan.daba.gov.lv) un plāna izstrādātāju mājaslapā 
(www.environment.lv). 

Dabas aizsardzības plāna izstrādātāju tālrunis: 67242411, informācija par projektu 
„Integrētie plānojumi” -  projekta eksperte Daina Bojāre, 29452407. 

Anete Pošiva-Bunkovska

Atbalsta pasākumi  maznodrošinātām un trūcīgām personām
Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālajā dienestā aprīlī trūcīgas personas statuss no 

jauna noteikts 48 personām. Kopā novadā ir 144 trūcīgas personas. Kopumā pabalstos 
mēnesī izmaksāti EUR 7267,65 (no gada sākuma EUR 28404,33), no tiem: GMI pabalstam 
EUR 386,85 (no gada sākuma EUR 1404,55), apkures pabalstam EUR 1337,09 (no gada 
sākuma EUR 4068,93),  brīvpusdienām skolās EUR 2074,95 (no gada sākuma EUR 
7769,85), sociālajām garantijām bāreņiem un audžuģimenēm izlietoti EUR 1920,92 (no gada 
sākuma EUR 7683,68), cita veida pabalstos EUR 1547,84 (no gada sākuma EUR 7476,94), 
samaksai par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem 
pakalpojumiem mēnesī izlietoti EUR 2659,89 (no gada sākuma EUR 10217,24).

 Lai saņemtu  atlaides par izlietoto elektroenerģiju, lūdzu Sociālajā dienestā laikus vērsties 
ģimenes trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa noteikšanai. Personām  ar  invaliditāti  
joprojām ir iespējams pieteikties uz asistenta pakalpojumiem. 

Sociālais dienests pārtikas paku izdali nodrošinās trūcīgajiem  iedzīvotājiem. Šajā izdales 

periodā ir mainīts paku sastāvs un arī ir  stingrāki izdales noteikumi. Atbalsta komplektus 
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros var saņemt tikai ģimene vai 
persona, kurai pašvaldības sociālais dienests izdevis:

• izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam;
• izziņu (lēmumu), kas apliecina, ka ģimene  (persona) ir nonākusi ārkārtas vai krīzes 

situācijā, un kas izsniegta sakarā ar to, ka ģimenei (personai) piešķirts vienreizējais pabalsts  
ārkārtas situācijā.

Fonda ietvaros atbalsta komplektus nevar saņemt maznodrošinātas personas.
Lai saņemtu pārtikas vai cita veida pakas, līdzi jāņem trūcīgas  personas  statusu 

apliecinošas izziņas oriģināls, uz kura tiks izdarītas atzīmes par paku izsniegšanu. Personai 
pienākošās pakas var saņemt arī citos izdales punktos.

Anita Kamerāde, Sociālā dienesta vadītāja
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Vecpiebalgas novada pašvaldības 
informatīvā izdevuma

„Vecpiebalgas Novada Ziņas” nolikums
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šis nolikums nosaka Vecpiebalgas novada 

pašvaldības informatīvā izdevuma „Vecpiebalgas Novada 
Ziņas” (turpmāk tekstā saukts Izdevums) izdošanas mērķi, 
uzdevumus, kārtību, kā arī finansēšanu.

1.2. Nolikums saistošs Vecpiebalgas novada domei, tās 
dibinātām iestādēm un struktūrvienībām, kā arī jebkurai 
fiziskai un juridiskai personai, kura pēc savas iniciatīvas 
vēlas publicēt vai ierosināt Izdevumā informāciju. 

1.3. Redakcija savā darbībā ievēro Latvijas Republikas 
normatīvos aktus, domes lēmumus, domes priekšsēdētāja 
un izpilddirektora norādījumus.

2.  Izdevuma tiesiskais pamats un mērķis
2.1. Izdevuma dibinātājs un izdevējs ir Vecpiebalgas 

novada dome.
2.2. Izdevuma izdošanu finansē Vecpiebalgas novada 

pašvaldība no budžeta līdzekļiem.
2.3. Izdevuma mērķis ir nodrošināt operatīvas, objektīvas 

un visaptverošas informācijas sniegšanu Vecpiebalgas 
novada iedzīvotājiem par domes lēmumiem, pašvaldības un 
tās iestāžu darbību, notikumiem Vecpiebalgas novadā.

3. Izdevuma izdošanas kārtība
3.1. Izdevums tiek izdots latviešu valodā, tas ir periodisks, 

nepieciešamības gadījumā var tikt izdots speciālizlaidums.
3.2. Izdevuma drukāšanu veic juridiska (fiziska) persona 

uz ārpakalpojuma līguma pamata, kas noslēgts, ievērojot 
Latvijas Republikas normatīvos aktus.

3.3. Izdevums tiek izplatīts bez maksas Vecpiebalgas 
novada administratīvajā teritorijā.

3.4. Izdevumā publicētā informācija tiek ievietota 
elektroniskajā formātā Vecpiebalgas novada tīmekļa vietnē 
- www.vecpiebalga.lv .

3.5. Par Izdevuma izdošanu atbild Vecpiebalgas novada 
pašvaldības administrācija.

3.6.  Izdevuma saturu saskaņo Vecpiebalgas novada 
pašvaldības izpilddirektors.

4. Izdevumā publicējamā informācija
4.1. Izdevumā publicē Vecpiebalgas novada domes 

oficiālos dokumentus - domes lēmumus, iekšējos un 
ārējos normatīvos aktus un paziņojumus, kuri saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem ir obligāti publicējama informācija.

4.2. Papildus 4.1.punktā minētajam Izdevumā publicē 
pašvaldības un tās iestāžu informatīvos materiālus 
par pašvaldības un tās iestāžu darbību un izmaiņām 
administratīvajās procedūrās, informāciju par notikumiem 
novadā  un citas sabiedrībai svarīgas ziņas.

5. Izdevumā nepublicējamā informācija
5.1. Jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, ierosinot 

jebkuru publikāciju Izdevumā, jāņem vērā, ka Izdevuma 
finansēšanu nodrošina no pašvaldības budžeta līdzekļiem, 
kurus pamatā veido Vecpiebalgas novadā dzīvojošo 
iedzīvotāju iemaksātie nodokļi, un tāpēc Izdevums nav 
izmantojams komerciālos nolūkos, kā arī jebkuru subjektīvu 
personisko viedokļu paušanai.

5.2. Ikvienai personai ir tiesības paust savu viedokli ar 
jebkura cita masu saziņas līdzekļa palīdzību.

5.3. Izdevumā nav publicējama informācija, kura:
5.3.1. neatbilst publicējamās informācijas prasībām 

saskaņā ar nolikuma 4. punktu, kā arī izdevuma mērķim;
5.3.2. satur atsevišķas personas subjektīvu vērtējumu 

par kādu citu fizisku vai juridisku personu (piemēram, 
uzskatiem, darbībām, ārējo izskatu, kompetenci utt.). 
Subjektīvs vērtējums ir datu kopums, kuru izcelsmes avots 
nav zināms;

5.3.3. informācija ir ar komerciālu raksturu;
5.3.4. privāta rakstura informāciju, t.i., satur ziņas par 

faktiem, kas attiecas uz vienu vai vairāku personu privāto 
dzīvi.

5.4. Informācija, kurai nav saskatāmi 5.3. punktā minētie 
ierobežojumi, var netikt publicēta Izdevumā, ja tas ir pilnībā 
nokomplektēts vai pieprasītajai publikācijai tās apjoma dēļ 
izdevumā nav vietas. Šajā gadījumā informācijas publicēšana 
tiek pārcelta uz nākamo Izdevumu, tai rezervējot vietu.

6. Informācijas iesniegšanas un ievietošanas kārtība
6.1. Publicējamo informāciju iesniegt jau sagatavota 

raksta formā vai iesniedzot publicējamus oficiālos 
dokumentus Vecpiebalgas novada pašvaldībā vai pagastu 
pārvaldēs atbilstoši Dokumentu  juridiskā spēka likumam 
un citiem normatīvajiem aktiem vai nosūtīt publicējamo 
informāciju parakstītu ar drošu elektronisko parakstu  uz e-
pastu: vecpiebalga@vecpiebalga.lv .

6.2. Rakstu autori un informācijas sniedzēji ir atbildīgi 
par publicēšanai iesniegtās informācijas saturu. 

6.3. Informācija kārtējam Izdevumam jāiesniedz līdz katra 
mēneša 20. datumam.

6.4. Veicot iesniegtās informācijas pirmapstrādi pirms 
publicēšanas, atbildīgajam Vecpiebalgas   novada pašvaldības 
administrācijas darbiniekam ir tiesības:

6.4.1.pieprasīt un saņemt no pašvaldības speciālistiem, 
pašvaldības iestāžu vadītājiem un citām amatpersonām 
publicēšanai nepieciešamo informāciju;

6.4.2. saņemt no amatpersonām  vispusīgu skaidrojumu, 
kas attiecas uz publicējamo informāciju;

6.4.3. strīdus par Izdevumā ievietojamo informāciju 
izskata Vecpiebalgas novada dome.

SABIEDRISKĀS  AKTIVITĀTES 
Iepazīsim citādo Igauniju!

Katru gadu novada pašvaldība pensionāriem piešķir 
autobusu ekskursijai. Šo iespēju Taurenes pagasta 
pensionāri izmanto ar prieku. Tā ir iespēja pabūt kopā, 
daudz ko interesantu ieraudzīt un gūt labas emocijas. Arī 
šogad, 3. jūlijā, Taurenes pagasta pensionāri tiek aicināti 
uz vienas dienas ekskursiju pa Igauniju. Ekskursijas  
maršrutu  palīdzēja izplānot  tūrisma aģentūra „Travel Biz”, 
kā arī uzņēmās to vadīt, sniedzot gida pakalpojumus. 

Iepazīstināšu ar ieplānoto programmu. Viesosimies 
Mustvē  pilsētiņā, kur apmeklēsim muzeju, kā arī dārzus. Pa 
ceļam uz Kallasti apskatīsim Alatskivi pili, kas celta igauņu, 
vācu un skotu būvniecības tradīcijās. Pēc tam dosimies uz 
Kallasti, kas ir viens no skaistākajiem zvejniekciemiem 
Peipusa ezera krastā. Dienas turpinājumā - vēderprieki 

Kalnjā. Šajā zvejnieku ciematā varēsim nogaršot vietējos 
zivju un sīpolu ēdienus. Mūs uzņems vietējais sīpolu 
audzētājs un padalīsies savā pieredzē un stāstos. Ekskursijas 
laikā apmeklēsim suvenīru veikaliņu. Mājupceļā piestāsim 
Tartu, lai kaut uz mirkli sajustu šīs burvīgās pilsētas auru. 
Izbraukšana 3. jūlijā plkst. 7.00 no Taurenes autobusu 
pieturas. Dalības maksa EUR 10,00. Aicinu interesentus pēc 
iespējas ātrāk pieteikties ekskursijai, jo ir laikus jāiesniedz 
braucēju saraksts. Pieteikties pa tel. 26957588 vai 
64170202 vakaros līdz 29. jūnijam. Braucienā līdzi obligāti 
jāņem pases.

Silvija Aņina, 
Taurenes pensionāru klubiņa „Randiņš” vadītāja

Veloorientēšanās Dzērbenē  aktīvās atpūtas piekritējiem
Saulainā  9. maija dienā 

15 aktīvi jaunieši piedalījās 
veloorientēšanās sacensībās 
divās dažādās garuma 
distancēs. Aktīvi  pavadīt šo 
dienu bija ieradušies jaunieši no 
Raunas, Dzērbenes, Taurenes, 
Valmieras. Tautas klasē (15 
km) 3.vietu godam izcīnīja 
Betija Balode un Kristaps 
Kurzemnieks  (Taurene), 2. 
vietu nosargāja Sanija Gobiņa 
un Anna Balode (Taurene), 
1.vietu izrāva Katrīna Sirmā 
un Agris Puriņš (Rauna). 
Sporta klasē (42 km) 3. vieta 
Dzintaram Kuzņecovam 
(Dzērbene), 2. vieta -  Rēzijai 
Laumanei un Tomam Ņizinam (Dzērbene), 1. vietu pārliecinoši ieguva jautrā četrotne - BMX braucējs Arvis Kārkliņš ar 
draugiem Lāsmu Kārkliņu, Kristeru Leitlandu, Kristapu Viskuli. Mazo distanci kopā ar Andri Ruču izbrauca arī jaunākie 
dalībnieki - Fēlikss Aukšmuksts un Tomass Laputevs. Finišā visi dalībnieki godīgi atzina, ka pa meža takām nedaudz 
apmaldījušies, tāpēc nācies nelielus distances posmus mērot kājām.  Prieks, ka jaunieši aktīvi pavadīja laiku un guva 
pozitīvas emocija no velobrauciena. Paldies visiem, kas parūpējās, lai  pasākuma laikā braucējus neapdraudētu četrkājainie 
mājdzīvnieki, un  Vitai Kukošai par atsaucību!

Biedrība „Dzērbes krāces”

Muzeju naktī tika uzsākta akcija „Rainis un Aspazija klauvē!”
Šā gada Muzeju naktī, 16. maijā, tika uzsākta jauna 

akcija „Rainis un Aspazija klauvē!”, visas vasaras garumā 
rosinot  apciemot ne tikai jubilāru Raiņa un Aspazijas, bet 
arī citu Latvijas rakstnieku, literātu un kultūras darbinieku 
memoriālos muzejus, gūstot iespēju akcijas noslēgumā 
saņemt balvas. Akcija papildina Memoriālo muzeju 
apvienības Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gadā rīkoto 
ceļojumu ciklu ar tādu pašu nosaukumu. 

Akcija „Rainis un Aspazija klauvē!” norisināsies no 16. 
maija līdz 15. augustam, bet balvu saņēmēji tiks izlozēti 
Raiņa 150. dzimšanas dienā - 2015. gada 11. septembrī. 
Izlozētas  tiks gan vērtīgas grāmatas, gan teātra un koncertu 
biļetes, muzeju apmeklējumu brīvbiļetes, suvenīri un citi 
labumi. 

Lai piedalītos akcijā, līdz augusta vidum jāpaspēj apmeklēt 
vismaz seši akcijā iesaistītie rakstnieku muzeji. Akcijas laikā 
šajos muzejos varēs saņemt kartītes, kurās visas vasaras 

Vecpiebalgas amatiermākslas kolektīvu veltījums Latvijas 
neatkarības atjaunošanas svētkiem 

1. maijā Vecpiebalgas kultūras nama amatiermākslas kolektīvi - tautisko  deju kolektīvs „Mudurainis”, „Slātaviņa”, 
„Atskabarga”  (vadītāja Antra  Grinberga), „Balga”  (vadītājs Klāvs Zārdiņš), „Mazputniņš”  (vadītāja  Mārīte Lācgalve), 
amatierteātris „Sumaisītis” (režisore Inese Pilābere),  kā arī vieskolektīvi - Dzērbenes folkloras kopa  „Māras bērni”  
(vadītāja  Mārīte Šķēle) un Madonas kultūras nama dāmu deju grupa (vadītāja  Valentīna  Zepa) -  satikās koncertā „Ieliec 
roku dvēseles kabatā!”, kas  bija kā veltījums Latvijas neatkarības atgūšanas 25. gadadienai. Skatuves  noformējumam tika 
izmantoti Vecpiebalgas audēju kopas (vadītāja Dagnija  Kupče) darbi. Koncerts izskanēja  par prieku katram māksliniekam 
un  katram kolektīvam kā solis pretī vasarai.

                   Zigrīda Ruicēna, kultūras nodaļas vadītāja

garumā jāsakrāj sešu unikālo zīmogu atzīmes. Aizpildīto 
kartīti, norādot savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, 
jāatstāj muzejā, kurā saņemts pēdējais  zīmogs. Īpašo zīmogu 
akcijas laikā varēs saņemt arī grāmatu un kultūrpreču mājā 
„NicePlace Mansards”, Barona ielā 21a, Rīgā. Vienā kartītē 
nedrīkst būt divi vienādi zīmogi, arī tad, ja viens un tas pats 
muzejs vasaras laikā apmeklēts vairākas reizes.  

„Vasara ir atvaļinājumu un ceļojumu laiks. Raiņa un 
Aspazijas jubilejas gadā aicinām doties ciemos un brīvdienu 
plānus apvienot ar ceļojumu uz kādu no Latvijas dižgaru 
muzejiem, iepazīstot gan viņu literāro devumu, gan dabas 
un kultūras bagātības visos novados. Akcijā īpaši aicinām 
piedalīties ģimenes ar bērniem un novērtēt muzeju īpašo 
piedāvājumu mazajiem apmeklētājiem,” rosina akcijas 
rīkotāji no Memoriālo muzeju apvienības. 

Akcijā iesaistīto muzeju saraksts: http://vecpiebalga.lv/
aktualitates .



2015. gada jūnijs                                                                VECPIEBALGAS  Novada Ziņas                                                                                            5

Poētiskā Aspazija (Ilona Radziņa)  un Īstais Rainis (Aivars 
Radziņš) saņēma Kultūras ministrijas Muzeju nodaļas balvu 

par izcilo latviešu dzejnieku atveidu Muzeju naktī. 

KULTŪRA
 

KULTŪRAS  NOTIKUMI  ĪSUMĀ
1. maijā dāmu deju kolektīvi  „Pavasara sapņi” 

un  „Kaiva”  piedalījās dziesmu un deju festivālā  
„Stalbes pavasaris 2015”, 23. maijā  „Pavasara 
sapņi” kuplināja  koncertu „Sadancošanās 
ziedonī”  Mārcienā. 

5. maijā Vecpiebalgas novada kultūras 
darbinieki piedalījās LNKC rīkotajā  seminārā 
Mārupē.

16. maijā notika Cēsu dziesmu apriņķa koru 
skate - koris „Pie Gaujas”  ieguva I pakāpes,  
koris „Vecpiebalgas muiža” - II pakāpes 
novērtējumu.

30. maijā  deju kolektīvs  „Juveris”  piedalījās 
Latvijas senioru deju svētkos „Piecdancis” 
Madonā.

30. maijā koris „Pie Gaujas” piedalījās  koru 
koncertā  „Latvieša  dziesma  Jelgavas vārtos” 
Jelgavā.

Maijs Dzērbenes tautas namā
Maija sākumā Dzērbenes bērnu un jauniešu teātra 

studijas audzēkņi plašākai publikai piedāvāja noskatīties 
jauniestudējumu - mūziklu „Brēmenes muzikanti”. Mazie 
aktieri pirmizrādei gatavojās nopietni, gada garumā 
katru nedēļu notika mēģinājumi, tika gatavoti tērpi un 
iestudētas dziesmas. Lai viss izdotos skaisti, jāpateicas 
mūsu atbalstītājiem un labajiem gariņiem. Vecpiebalgas 
un Dzērbenes bibliotekāres sagādāja lugu, Lelde Slaidiņa- 
Zaļakmentiņa īpaši mums sarakstīja dziesmas un palīdzēja 
ar muzikālo pavadījumu izrādes laikā, Aija Grugule 
palīdzēja gatavot  kostīmus, bet Arita Andersone un Renita  
Ratniece  rūpējās par grimu un frizūrām aktieriem. Paldies 
arī puišiem - Andrim Verdenfeldam, Reinim Niklasam un 
Igoram Šmitam - par skaistajām dekorācijām! Ar šo izrādi 
13. maijā viesojāmies arī Dzērbenes skolā.

6. maijā rokdarbu pulciņa dalībnieces devās pie 
pieredzējušajām mākslas studijas „Vēverīšas” audējām 
smelties jaunas zināšanas. Brauciens bija ļoti rosinošs un 
noderīgs, tika nodibināti kontakti, noskatītas jaunas idejas. 
Esam ļoti pateicīgas Dagnijai Kupčei par sirsnīgo uzņemšanu 
un noderīgajiem padomiem.  

7. maijā sadarbībā ar novadpētniecības muzeja darba 
grupu devāmies uz Dzērbenes kapiem, kur pieminējām 
Cimdu  Jettiņu  viņas 91. dzimšanas dienā, apmeklējām arī 
citu ievērojamu dzērbeniešu atdusas vietas. Muzeja darba 

grupas kārtējās tikšanās laikā  tautas namā tika prezentēti no 
jauna muzejā savāktie un apkopotie materiāli.

Bērnu un jauniešu vokāli instrumentālā grupa „Isidora 
pagalms” 21. maijā devās uz kafejnīcu „Ūdensroze”, lai 
ar savu muzicēšanu priecētu apmeklētājus un darbiniekus. 
Kolektīvs ir ļoti pateicīgs „Ūdensrozes” kolektīvam par 
silto uzņemšanu.   

Lai arī laika apstākļi mūs nelutināja, 23. maijā ar tautas 
deju koncertu „Ja man visi ceriņi reiz piederētu...” atklājām  
Dzērbenes  estrādes vasaras sezonu. Mēģinājums sākās ar 
lietu, bet dejotāju pūles tika atalgotas  - koncerta laikā uzlija 
pavisam nedaudz, diemžēl dejotājiem koncerta laikā neklājās 
viegli, jo skatuves  grīda pēc lietus ļoti slīdēja. Tas gan 
nemazināja dejotprieku, jo skatītāji kolektīvus ar aplausiem 
atbalstīja un uzmundrināja. Koncertā piedalījās 11 deju 
kolektīvi, kuri pārstāvēja  Ošupes, Priekuļu, Dzērbenes un 
Taurenes kultūras un izglītības iestādes. Milzīga pateicība 
jums, mīļie dejotāji, par pacietību un izturību. Paldies 
visiem  kolektīvu vadītājiem, īpaši koncerta virsvadītājiem 
Uldim Blīgznam un Andrim Saksam, Leldei Slaidiņai- 
Zaļakmentiņai  un viņas dziedātājiem - Diānai un Ernestam,  
kā arī  atbalstītājiem - Vinetai Razgalei un Aijai Grugulei. 
Pēc skaista koncerta dejotāji un skatītāji bija nopelnījuši 
zaļumballi ar grupu „Apvedceļš”.

Daina Šmite, Dzērbenes tautas nama vadītāja

Pavasara koncerts „Dzirkstošais spēks” Inešos
Tautas  namu  dvēsele  ir pašdarbnieki. Pateicoties 

cilvēkiem, kuri ar prieku dzied, dejo un spēlē teātri, 
mēs varam saglabāt un uzturēt kultūras tradīcijas. 
Inešos pavasaris ir īpašs, jo plašā un skanīgā 
koncertā kolektīvi atrāda skatītājiem savu  veikumu  
sezonā. Šogad skatītāju sirdis vēsajā pavasarī sildīja 
skolas dziedošā popgrupa  „KI-KĪ” (vadītāja Evita 
Leiboma), bērnu tautisko deju kolektīvs (vadītāja 
Līga Beķere), koris „Vecpiebalgas muiža” (diriģents 
Jānis Rijnieks), tautas nama deju kolektīvi  „Kopā  
nost!” un  „Drostaliņas” (vadītāja Antra Grinberga) 
un  amatierteātris „Ineši” (režisors Viesturis Burjots), 
kas vakara gaitā izspēlēja  trīs humora skečus. Tā 
kā pavasara vēstneši ir putni, koncerta vadīšana 
bija uzticēta  spārnotajiem draugiem - vārnai (tēlā 
iejutās Pēteris Ronis), mazajam  zvirbulītim  (Rolands  Garais) un 
lielajai miegamicei  pūcei  (Ilze  Kuligina). Paldies iespaidīgo masku 
meistarei Gunitai Skalbei un visiem amatiermākslas  kolektīvu 
dalībniekiem un vadītājiem  par ieguldīto darbu un prieku, ko dodat 
saviem skatītājiem!

Pārdomās par pasākumu dalās Velta  Daldere: „Pārsteidza mūsu 
pašmāju aktieru spēja iejusties tik dažādās raksturlomās. Ļoti patika, 
ka šogad koncertu kuplināja Inešu pamatskolas dejojošo un dziedošo 
skolēnu priekšnesumi. Ar labu skanējumu klausītājus priecēja 
„Muižas koris”, ar straujām dejām jauniešu tautisko deju kolektīvs 

Muzeju nakts Raiņa un Aspazijas zīmē

Gadskārtējā Muzeju nakts aizvadīta.  Lai arī nakts bija 
auksta un ārpus siltām mājām doties nevedināja, tomēr 
tie, kuri izvēlējās spītēt laika apstākļiem, jādomā, reizē ar 
Aspaziju varētu skandēt: „Ziedonis  mostas! (..) Koki un 
krūmi deg zaļā ugunsgrēkā.”

Jo tieši dabas atmoda, koši zaļā pasaule, ievziedu akcenti 
un putnu treļļi ir Piebalgas Muzeju nakts pievienotā vērtība. 
Doties pāri pakalniem un baudīt, paraudzīties pa kāda muzeja 
logu un iemūžināt mirkli, pie kura darbdienās atgriezties. 

Latvijā  Eiropas muzeju nakts šogad bija veltīta Raiņa un 
Aspazijas 150. jubilejai. Sākumā  mums tas šķita mulsinoši, 
neiespējami, ar Vecpiebalgu nesaistīti.  Daži skopi fakti un 
dažas tikšanās. Tomēr  tieši  šis izaicinājums ziemā radīja 
daudz ideju vētru un pret pavasari jau sapratām, ka ieceru ir 
pat vairāk, nekā spējam tās realizēt.

Lūk, daži spilgti mirkļi!
Saule Raiņa un Antona Austriņa darbos un dzīves izjūtā, 

Vecpiebalgas audēju kopas darbos un Annijas Sniedzes čella 
skaņās, vakara saule „Kaikašu” logā un tik omulīgi siltā 
lauku mājas istabā kā tālos ciemos pie vecmāmiņas un  nav 
saprotams vairs, vai doties tālāk vai pakavēties vēl mazliet.  

Vakaros „Jāņaskolas”  Lielās klases logos iespīd silta 
Piebalgas vakara saule, apspīd ciemiņus, Emīla Dārziņa 
ģīmetni, pasauli iekrāso maigos toņos, aicina pavērties ārā 

un ieraudzīt, cik gan mūspusē  neaizmirstami maija vakari. 
Tovakar tas viss bija kopā ar Lindas Ķaukules sirsnīgi 
dziedātajām dziesmām un Stefana Sudjēra stāstiem. Kas 
Emīlam Dārziņam un Aspazijai kopīgs, to vēl visas sezonas 
gaitā varat doties noskaidrot uz „Jāņaskolu”, ja nepaspējāt 
Muzeju naktī.  Savukārt franču fotogrāfu un ceļotāju Stefanu 
Sudjēru atkal gaidīsim ciemos Piebalgā rudenī, kad viņš 
dosies savā otrajā Latvijas ceļojumā kājām. Pirmā Latvijas 
ceļojuma fotogrāfijas gan aicinām apskatīt līdz 28. jūnijam 
„Jāņaskolā”.  Izstāde tapusi sadarbībā ar Francijas institūtu 
Latvijā.

Kad saule pošas uz rietu, jādodas uz „Saulrietiem”! Ne 
viens vien izmantoja iespēju runāt Raiņa un Aspazijas dzejas 
saulrietā no Kārļa Skalbes mājas balkona. Gandarījums, ka 
bija gana daudz tādu, kuri pat no galvas bija iemācījušies! 
Krēslai metoties, uz lielo durvju sliekšņa -  pasaciņa kā 
jau latviešu Pasakķēniņa mājās iedomājams. Vecpiebalgas 
vidusskolas skolēnu ēnu teātra izrādes šajā vakarā 
sajūsmināja publiku un izskatījās, ka ne viens vien pat nakts 
melnumā projām dodas gaišā noskaņojumā. Maira Asare ar 
draugiem - Andri  Braueru, Anniju  Sniedzi, Diānu Tunti, 
Samantu  Elliņu, Armandu Višņovu, Martu Agnesi  Asari, 
Renāti  Sniķeri un Paulu Šulcu  radīja brīnumu!

Ja pamanījāt, ka no muzeja uz muzeju ceļo ļaudis ar 
sarkanu puķi pogas caurumā vai pie krūtīm, tad tie bija 
pastrādājuši  Ijas Kazākas un  Antras Miezītes sarkano puķu 
darbnīcā. Ja nu vēl neesat ieskatījušies Aspazijas dzeju 
krājumā „Sarkanas puķes”, kas tā iedvesmoja savulaik jauno 
Skalbi, varbūt šogad ir vērts palasīt.

Īpašo Raiņa dāvanu Kārlim Skalbem varat braukt lūkoties 
arī vasarā, parādīsim, pastāstīsim. Tāpat kā izstādi „Nācijas 
mīļākā grāmata!” Raiņa vingrošana Slobodskā enerģiskās 
Rigondas Prīses vadībā gan bija tikai Muzeju nakts pasākums 
un diemžēl desiņas Ērika Gatare ikdienā arī nepiedāvās.  Arī 
Muzeju naktī bez Aināra Čačkas un Vecpiebalgas veikala 
„Elvi” atbalsta mēs to nevarētu. Paldies! 

Raiņa meditācijas stūrītis „Zem vientulības tumšzaļiem 
spārniem” gan laikam daļai sagādāja vilšanos. Ja tā, 
piedodiet mums šo tehnisko ķibeli! Tikai jau pēc Muzeju 
nakts, kad slēdzām visas telpas, atklājām, ka austiņas kādā 
brīdī izkritušas no skaņraža un tajās nekāda meditatīva 
mūzika neskan, kā solījām.   

Bet kur tad pats Rainis, kur Aspazija? Bildēs, dziesmās, 

sarunās!  Un, protams, „Kalna Kaibēnos”! Kā tur 1905. gadā 
bija, kad Rainis viesojās Vecpiebalgā, to meklējiet  rakstos 
vai vaicājiet muzejniekiem, bet šajā īpašajā pasākumā kādu 
versiju par tālajiem notikumiem izspēlēja mūsu amatierteātra 
„Sumaisītis”  aktieru grupa  režisores Ineses Pilāberes 
vadībā. Aktieru  Ilonas un Aivara Radziņu, Lindas un Andra 
Lapiņu, Kārļa Apalupa un Mareka Radvilaviča  brīnumainās 
pārvērtības, iemiesojoties dižajos latviešos, nodrošināja 
talantīgā grima un tērpu māksliniece  Ilze Bindemane- 
Kļava. Tas viss kopā bija neaizmirstami, godprātīgi, atbildīgi 
un cilvēcīgi jauki! Atklāšu mazu noslēpumu, to ogu maizi, 
ko Līze Kaudzīte dižajiem viesiem piedāvāja (un ko viņiem 
lāgā nemaz nebija laika nobaudīt), mums laipni izcepa Agita 
Krama. Te vēlos piebilst, ka, pasākumus rīkojot, būtiska 
nozīme ir atsaucīgiem cilvēkiem, un katra palīdzība ir no 
svara, jo paši vien mēs maz ko iespētu. Mēs novērtējam 
katru, kas mūs atbalsta. Un bez iepriekš minētajiem tie bija 
arī kafejnīcas „Ūdensroze” saimnieki, rūpējoties par mūsu 
franču viesi. 

Jau pēc Muzeju nakts saņēmām jauku ziņu, ka Kultūras 
ministrijas Muzeju nodaļa un ICOM Latvija mums piešķīrusi 
balvas par Raiņa un Aspazijas atveidu Muzeju naktī. Turklāt 
esam uzvarējuši pat divās nominācijās - Poētiskā Aspazija 
un Īstais Rainis! Par to vislielākais paldies gan Ilonai un 
Aivaram Radziņiem, gan Ilzei Bindemanei - Kļavai, bildēs 
abus dižos iemūžināja Aivars Ošiņš.

Arī par Taurenes Muzeju nakti esam saņēmuši pozitīvas 
atsauksmes un, kā atzina Ginta Babre, pasākums bijis pat 
kuplāk apmeklēts, nekā cerēts. 

Jauki, ka cilvēkiem šajā naktī bija iespēja pakavēties arī 
Vecpiebalgas baznīcā!

Arī  tie, kuri ciemojās „Vēveros”, priecīgi stāstīja par 
daudzveidīgajām amatu darbnīcām un labi pavadītu vakaru.

 Kopumā Muzeju nakts bija izdevusies un arī apmeklētāju 
atsaucība bija tieši tik liela, lai mēs saprastu, ka jums to 
vajag. Un nekādas rindas vai drūzmēšanās mūsu muzejos 
nav novērojamas, par ko prieks. Paldies, ka bijāt ar mums 
un uz tikšanos vasarā muzejos! 

Akcija „Rainis un Aspazija klauvē!” ir tikai sākusies. 
Un, protams, kur gan citur var iegūt veselus četrus  akcijas 
zīmodziņus, ja ne Piebalgas  muzejos!

Līva Grudule, PMA „Orisāre” vadītāja

Kaivēnieši pulcējas 
uz Mātes dienas 

pasākumu
9. maijā Kaives pagastā notika Mātes 

dienai veltīts koncerts, kurā amatierteātris 
„AkA” un Kaives Jaunais ansamblis radīja 
pārdomu pilnu un nedaudz smeldzīgu 
noskaņu. Māmiņas un citus pasākuma 
dalībniekus iepriecināja ne tikai ziedi, bet 
arī interaktīvs ceļojums pa Dienvidameriku 
- Peru, Monako, Čīli un citām valstīm. 
Pasaules apceļotājs un septiņu ceļojumu 
grāmatu autors Pēteris Strubergs ieveda 
mūs šo eksotisko valstu kultūras, dabas 
krāšņumu, smaržu un garšu pasaulē. 
Paldies visiem pasākuma dalībniekiem - 
gan skatītājiem, gan māksliniekiem. Šī bija 
tā reize, kad mēs varējām dot, saņemt un 
pildīt  sevi ar pozitīvām emocijām. 

Agnese Caunīte - Bērziņa, 
tautas nama vadītāja  

„Kopā nost!”. Arī senioru deju kolektīva „Drostaliņas” dāmu 
sniegums bija lielisks  - netrūka ne tempa, ne elegances. Un vēl katrai 
dejai atbilstošs tērps! Man šīs stundas aizritēja nemanot, jo pasākums 
bija interesants. Vēlos atzīmēt, ka mūsu tautas namā arī iepriekšējie 
pasākumi tika  rīkoti pārdomāti un interesanti. Žēl tikai, ka skatītāju 
interese ne vienmēr ir pietiekami liela.” 

Jau pavisam drīz - rudens pusē - sāksim gatavot jaunu programmu, 
ar kuru iepriecināsim savus skatītājus nākampavasar.  Lai silta un 
saulaina vasara! 

Sarmīte Beķere, Inešu tautas nama vadītāja
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Jānim Teodoram Oltem jeb „mācītājam”, kā Kaivē 
viņu mīļi dēvē, šogad apritēs 95 gadi. Viņš ir pagasta 
vecākais iedzīvotājs, dzimis 1920. gada 5.oktobrī 
un sava mūža lielāko daļu pavadījis Kaives pagasta 
„Gropiņos”. Kā izcils kultūras darbinieks par 
nopelniem Latvijas labā 1997. gadā apbalvots ar Triju 
Zvaigžņu ordeņa III pakāpes goda zīmi (Bronzas goda 
zīme),  viņš ir saņēmis arī barikāžu dalībnieka piemiņas 
medaļu. Latviešu leģionārs, divas reizes represēts un 
izsūtīts, liels savas valsts patriots, sabiedrībā mīlēts 
un cienīts cilvēks, īsts goda vīrs. „Ar veselīgu humora 
izjūtu, asprātību un nenogurstošu optimismu apveltīts 
cilvēks, cilvēks - sabiedrības dvēsele, interesants 
sarunu biedrs, kas burvīgi stāsta atgadījumus no 
dzīves un dzied, cilvēks - enciklopēdija, kurš savu 
dzīves pieredzi un uzkrātās gara bagātības nesavtīgi 
dala citiem,” tā Jāni raksturo kaivēnieši.

Jānis ir bagāts - kopā ar sievu Vizbulīti, kura 1987. 
gadā pāragri aizgāja mūžībā,  izaudzināti divi bērni:  
dēls Juris ir a/s „Latvenergo” speciālists, meita Dace 
- skolotāja Ogres Valsts ģimnāzijā, sagaidīti  pieci 
mazbērni - Karīna, Nils, Kaspars, Ivo un Mārtiņš. 

Šobrīd Jānis Olte dienas vada Vecpiebalgas sociālās 
aprūpes centrā - gadi liek sevi manīt, un arī veselība 
vairs nav tik laba, lai saimniekotu patstāvīgi.  Kad 
satiekamies, Jānis kā vienmēr ar savu neizsīkstošo 
humoru saka: „Dāmas klātbūtnē es negulēšu...” un 
ceļas no savas gultas.

- Jāni, pastāstiet, lūdzu, par savu dzīves gājumu, 
jo reti kuram tas bijis tik raibs un notikumiem 
bagāts.

- Esmu vecākais pagasta iedzīvotājs un arī šajā namā 
visvecākais, bet cilvēkam ne laiku, ne dzimšanas vietu 
nav atļauts izvēlēties pašam. Es piedzimu pēc Pirmā 
pasaules kara Skujenes pagasta „Daktās”. Bēgot 
no Pirmā pasaules kara briesmām, māte -  Marija 
Kleinberga - būdama jauna meitene, no Kurzemes 
nokļuva Vidzemē. Kad es pirmo reizi ieraudzījis saules 
gaismu, bērnu saņēmēja  teikusi, ka es ilgi nedzīvošot, 
bet viņa tomēr kļūdījās - deviņdesmit četri gadi jau 
šai saulē aizvadīti, un tā nav nieka lieta.  Man, mazam 
esot, vecaistēvs atdeva tēvam māju Piebalgā, un tā no 
skujenieša es pārtapu par piebaldzēnu. Septiņu gadu 
vecumā beidzās mana saulainā bērnība - agri rītos pa 
aukstu rasu, kaujoties ar miegu, ar ragulopu pulku 
vajadzēja doties ganībās. Un kur nu vēl lielās bailes no 
pērkona! 1929. gada rudenī vecāki mani nodeva mācībā 
Ogrēnu sešgadīgajā pamatskolā. Tur manu skanīgo 
balsi ievēroja skolas kora vadītājs Jānis Vēliņš. Tolaik 
gan ļoti pārdzīvoju, ka 1. klasē mani kā vienīgo zēnu 
ielika korī pie meitenēm dziedāt, jo trūka altu. Pēc 

Vasaras vidū - 18. jūlijā - Kaives pagasts atzīmēs 50. jubileju. Gatavojoties svētkiem, 
Kaives kultūras darbinieki kā no akas dienas gaismā ceļ savas bagātības. 

Šoreiz - stāstus par pagasta iedzīvotājiem.

KAIVĒNIEŠU STĀSTI
gada es biju priecīgs par pārvietošanu pie tenoriem, jo 
tiku projām no meitenēm. Jau, mācoties pamatskolā, es 
iesaistījos dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, darbojos 
Ogrēnu 475. mazpulkā. Kā mazpulcēns stāvēju arī 
godasardzē, kad Vecpiebalgas Skolas kapos atklāja 
pieminekli brāļiem Kaudzītēm.  No 1938. līdz 1941. 
gadam mācības turpināju Cēsu Valsts arodskolā, un 
visu mācību laiku dziedāju diriģenta Berholca vadītajā 
skolas korī, bet brīvdienās un brīvlaikos Augusta Brača 
vadītajā Leimaņu Izglītības biedrības korī. Šajā dzīves 
periodā es sāku aktīvi aizrauties ar teātra spēlēšanu. 
Režisors Bračs bija ļoti prasīgs mēģinājumos, nedeva 
mums nekādas atlaides. Atceros, ka mēģinājumi bieži 
vien notika „Gropiņu” lielajā istabā. 30. gadu nogalē  
es piedalījos Leimaņu izglītības biedrības iestudētajās 
izrādēs - R. Blaumaņa  „Indrānos” Augusta Zīvarta 
režijā, R. Blaumaņa „Zagļos” Edītes Lazdas režijā, 
J. Akuratera  „Priecīgais saimnieks” Augusta Zīvarta 
režijā, A. Brača dramatizētajā uzvedumā „Piebalgas  
dziesminiekiem”, kurā kurzemnieku pārticībai pretī 
stādītas piebaldzēnu gara bagātības, R. Blaumaņa 
„Trīnes grēkos” A. Brača režijā, kur, paveroties 
priekškaram, pirmoreiz skatītāji varēja redzēt vietējā 
mākslinieka Augusta Zīvarta no  „Brožiem”  gleznotās 
dekorācijas. 1940. gada rudenī spēlēju J. Raiņa lugā 
„Ģirts Vilks” Helēnas Rūtes režijā, bet decembrī A. 
Upīša „Ziņģu Ješkas uzvara” Pētera Blīgznas režijā. 
Abi režisori bija no Vecpiebalgas.

Tālāk dzīves ceļi samezglojās un nepavisam nevijās 
tā, kā biju iecerējis. Pēc Cēsu Valsts arodskolas 
beigšanas saņēmu norīkojumu doties darbā uz 
rūpnīcu „Vairogs”, bet plānus izjauca 1940. gada 17. 
jūnijs un gadu vēlāk - Līgo vakarā -   karš. Ulmanis 
teica: ”Es palikšu savā vietā, jūs palieciet savās 
vietās!” Mēs klausījāmies radio, cilvēki raudāja. 
Ienāca krievu armija, tad vācieši, un viss sagriezās. 
1942. gada februārī izsludināja mobilizāciju vācu 
leģionā, bet Vecpiebalgā bija tīfa karantīna, un mani 
dienestā neiesauca. Leģionā nokļuvu  1943. gadā, 
kad man bija 23 gadi. Jaunībā jau visi esam varoņi. 
19. latviešu divīzijas sastāvā karš mani aizveda līdz  
Kurzemes katlam. Tur 1945. gadā nokļuvu gūstā un 
pēc tam filtrācijas nometnē Kuldīgā, pēc kuras sekoja 
izsūtījums uz Komsomoļsku pie Amūras. Tikai 1946. 
gada oktobrī saņēmu atļauju atgriezties mājās.  

Kas jums palīdzēja izturēt?
Dzimtenes mīlestība un naids pret krievu nodarījumu. 

Dziesma palīdzēja mums izturēt. Mēs „plēsāmies” 
pie fričiem, bet viņi - kārumnieki lieli - gāja laupīt 
pie zemniekiem, zemnieki skrēja pie mums: ”Nāciet, 
puiši, palīgā!” Palīdzējām ar’. Man kauns par tiem 
cilvēkiem, kas noliedz  leģiona svarīgumu un nomelno 
to. Vai tad būtu labāk, ja mēs kā gļēvuļi būtu nošauti 
kādā Vācijas apgabalā?

Kā izvērtās turpmākais liktenis pēc atgriešanās?
Kad mani atbrīvoja un vilciens ar bijušajiem 

leģionāriem iebrauca  Šķirotavas stacijā, mūs sagaidīja 
iekšlietu ministrs A. Eglītis. Viņš apsveica mūs ar 
atgriešanos dzimtenē un teica: ”Kaut jūsu rokas ir 
aptraipītas asinīm, tomēr partija un valdība jums 
ir piedevusi, meži ir pilni ar mežabrāļiem, kuri jūs 
aicinās, bet jūs aiciniet viņus ārā.” Pēc atgriešanās 
strādāju ceļu daļā vispirms Skujenes, pēc tam Ogres 
- Ērgļu pusē, kur mani draugs iekārtoja. Pa kara laiku 
pieklususī kultūras dzīve sāka mosties. Darbību atsāka 
A. Brača vadītais Leimaņu koris, kurā no 1947. līdz 
1949. gadam turpināju dziedāt. Viss jau sāka vērsties 
uz labo pusi, bet laikam jau nebijām gana pāraudzināti. 
1949. gada 25. martā mūsu ģimeni atkal saņēma - mani, 
māti, tēvu un jaunāko brāli. Gadījuma pēc Latvijā palika 
tikai mans vidējais brālis, jo bija aizgājis pie drauga. 
26. martā no Vecpiebalgas caur Dzērbeni, Amatu, 
Ieriķiem utt. devos izsūtījumā - otrreiz pa to pašu ceļu, 
tikai uz pusi tuvāk - uz Sibīriju celt kolhozus Tomskas 
apgabalā, Malčānovas rajonā. Lai gan svešumā īsti 
neskanēja dziesma, tomēr tika svinēti Ziemassvētki, 
dziedātas garīgās dziesmas, uzvesta luga „Kā bagātā 
Čāpiņa dēls precējās”, ko vietējie iedzīvotāji nāca 
skatīties ar lielu interesi. Sibīrijā izveidoju ģimeni - 
apprecējos ar represēto latvieti Vizbulīti Ģibuli, kurā 
ieskatījos jau pa ceļam uz Sibīriju, kad Vizbulīte 
raudādama meklēja savu māti. Dzimtajās mājās „Jaun-
Gropiņos” atgriezos pēc daudziem izsūtījuma gadiem 
- 1957. gadā jau kā ģimenes cilvēks ar sievu, dēlu Juri 

un divus mēnešus veco Dacīti. Pēc atgriešanās Latvijā 
sāku strādāt kolhozā „Drošais ceļš”, bet no 1969. gada 
„Ot. Oškalna” kolhozā par brigadieri, un tā 12 gadus 
līdz aiziešanai pensijā.  Pēc izsūtījuma, nu jau abi ar 
sievu, atkal aktīvi iesaistījāmies pašdarbībā. Spēlējām 
teātri, dziedājām korī.

Jūs pazināt daudzus ievērojamus piebaldzēnus. 
Pastāstiet!

Abi ar dzejnieku Augustu Braču nākam no divām 
„Gropiņu” sētām un esam dzimuši ar 40 gadu starpību. 
Brača vadībā es sāku darboties pašdarbības kolektīvos 
- mācījos spēlēt teātri, dziedāju korī un iemīlēju 
pašdarbību uz mūžu. Viņa vadībā darbojās Leimaņu 
koris, viņš iestudēja teātra izrādes pašdarbības teātrim 
līdz 50. gadu vidum, izveidoja izglītības biedrības 
bibliotēku, bet kultūras dzīvē aktīvi darboties turpināja 
līdz pat 1959. gadam. 1922. gadā, kad tika nodibināta 
Leimaņu izglītības biedrība, Augustu Braču ievēlēja 
par tās priekšsēdētāju. Tieši 20. - 30. gados biedrības 
veikums bija ļoti iespaidīgs: tika rīkoti tautas dziesmu 
vakari, priekšlasījumi, politiskas sapulces, kora, solo 
un klavieru koncerti, līdz 1936. gadam iestudētas 
68 lugas. Mans kaimiņš bija arī rakstnieks Pēteris 
Ozoliņš, viņš nāk no  „Jaudzumiem”. Pazinu arī Jonāsu  
Miesnieku, kuram  Leimaņu galā bija sievas māja. 

Esat viens no I. Selecka filmas „Nāc lejā, bālais 
Mēnes!” varoņiem. Kādas ir atmiņas par šo laiku?

Jā, tas bija 1993. gadā. Filmas galvenie varoņi bija 
zemnieki - trīs Jāņi - Jānis Steķis, Jānis Silickis un es. 
Katrs ar saviem uzskatiem, bet mūs visus trīs vienoja 
mīlestība uz zemi. Filma uzņemta zemniekiem svarīgā 
laika posmā, kad sākotnējais entuziasms apdzisis, 
piedzīvota vilšanās un pašiem jāmācās savā zemē 
izdzīvot. Pa šiem gadiem kontakti ar Ivaru Selecki nav 
zuduši, režisors pie manis bija atbraucis, kavējāmies 
atmiņās par tiem laikiem. Viņš ir elegants, prīmā 
kungs.

Jūs bijāt arī sadzīves tradīciju kopējs un novada 
vēstures apzinātājs.

1985. gadā no Cēsu vēstures un mākslas muzeja 
saņēmu pateicību par sniegto atbalstu dzimtā 
novada vēstures izpētē. Esmu līdzautors reģionālajai 
kultūrvēstures enciklopēdijai  „Piebalgas grāmata”, 
kurā koncentrēti sakopoti faktu materiāli un plašs 
informācijas klāsts par Leimaņu daļu. Esmu izstaigājis 
daudzas sētas, lai precizētu ziņas un vāktu materiālus 
vairākām grāmatas sadaļām. Manuskripts tika 
sagatavots 1996./1997. gadā, bet dažādu apstākļu dēļ 
tas vēl joprojām nav publicēts.

Kā „runas vīrs” (šodien moderni teiktu - vakara 
vadītājs) bieži tiku aicināts uz godiem, svinībām un 
svētkiem, jo man bija cilvēkiem, ko teikt, es pratu 
viņus iepriecināt, sasmīdināt un dažu labu reizi arī 
liku padomāt. Esmu bijis aktīvs korists, aktieris, 
Ziemassvētku vecītis - viss, ko vēlaties! Daudzās  kāzās 
ar sievu Vizbulīti esam bijuši vedēju godā. Padomju 
laikos mums pat tika piešķirta 2. vieta Cēsu rajonā 
ievesto pāru ziņā - kopējā dzīves ceļā esam ievadījuši 
17 jaunās ģimenes.

Kā kļuvāt par „mācītāju”?
Aizsākums tai visai lietai bija Sibīrijā, jo tur daudzi 

nespēja izdzīvot un mira, bet nebija, kam izvadīt. Tā 
nu es izvadīju pirmo - jaunu puisi, kurš nomira no 
diloņa. Tad, jau Latvijā esot, man zināmam cilvēkam 
sievu govs nobadīja, un bēres iekrita tieši tad, kad 
Vecpiebalgā bija kapusvētki.  Visi mācītāji bija 
aizņemti, bet skolotāji negāja, jo baidījās. Tā nu es 
kritu nežēlastībā - man vajadzēja izvadīt. Taisnību 
sakot, es arī biju pārbijies un gribēju vai bēgt, bet tad 
piegāju pie brāļu Kaudzīšu kapa un atguvu spēku. Viss 
noritēja godam.

Jāni, kāda, jūsuprāt, būs Kaive pēc gadiem 50?
Kaivei vajag viena uzņēmīga cilvēka, kas varētu 

izdomāt, kā attīstīt ražošanu Kaivē. Meži Kaivē ir 
izcirsti, tie būtu jāatjauno, mežs prasa lielu kopšanu 
un līdzekļus. Nekad nevajag nožēlot jaunībā padarīto, 
ej tik, kur dzīve šalc, jo to vairs neiegūsi, ko būsi 
nokavējis, jo dzīve ir viena. Ļoti gribētos redzēt Kaives 
50 gades svētkus parkā, es noteikti posīšos uz tiem.

Intervijas tapšanā piedalījās Kaives pagasta 
bibliotēkas vadītāja Maija Burjote un  skolotāja un 
Jāņa Oltes ģimenes draugs Līga Steķe. Jāņa Oltes 
dzīves stāsts pilnībā būs lasāms topošajā grāmatā par 
Kaivi un kaivēniešiem „Stāsti par Kaivi!”.

JĀNIS OLTE 
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Jūs bijāt Kaives ciema priekšsēdētāja no 1975. līdz 
1989. gadam. Lūdzu, pastāstiet par laiku, ko pavadījāt 
Kaivē un kā vadāt dienas šobrīd!

Esmu dzimusi 1933. gadā Rēzeknes apriņķa (tagad 
Madonas novada) Barkavas pagastā. Pēc septiņgadīgās 
skolas beigšanas pārcēlos uz dzīvi Rīgā un mācījos 
vakara vidusskolā, 1953. gadā iestājos LLA (tagad LU) 
Agronomijas fakultātē, kuru arī pabeidzu. Strādāju 
Skrundas rajona Nīkrācē, bet tajā  paša rudenī pārgāju 
darbā uz Priekules rajona lauksaimniecības inspekciju, 
kur strādāju līdz rajona likvidācijai. Pēc Priekules rajona 
pievienošanas Liepājas rajonam sāku strādāt Priekules 
1.vidusskolā par ķīmijas skolotāju. Dēla veselības dēļ 
1971. gadā pārcēlāmies uz Cēsu rajonu un sākumā strādāju 
O. Oškalna kolhozā par ekonomisti. 1975. gadā mani 
ievēlēja par Kaives ciema priekšsēdētāju, un šajā amatā 
nostrādāju veselus  četrpadsmit gadus līdz aiziešanai 
pensijā. Pēc tam pārcēlos uz dzīvi Raunas pagastā pie 
dēla Mārtiņa, bet 2011. gadā - uz Gulbeni, kur dzīvoju arī 
šobrīd. Aizbraukusi uz Raunu, sāku nopietni pievērsties 
literārajai darbībai, līdz tam biju rakstījusi dažādus 
pasūtījuma apsveikumus. Darbojos Cēsu kultūras biedrībā 
„Harmonija”. Iznākušas divas dzejoļu grāmatas, kā arī 
prozas darbs „Bērzsalas”, kurā aprakstīta mana bērnība, un 
„Sīksts kā Ventmalas kārkls”, kurā sakārtoju vīra atmiņas 
visa viņa mūža garumā.

Kolhozā ilgi nenostrādāju, bet, strādājot ciema padomē, 
ļoti atsaucīgs ciema padomes darbam bija kolhoza 
priekšsēdētājs Aivars Riekstiņš. Darbā ļoti palīdzēja ciema 
padomes darbinieki, kolektīvā nesaskaņu nebija. Valsts 
svētkos un citos ciema teritorijā notiekošajos pasākumos 
kopīgi strādāja ciema padomes un kolhoza darbinieki. 
Kopīgi organizējām kolhoza sienas avīzes izdošanu, 
dažādus pasākumus, piemēram, komjauniešu un pensionāru 
vakarus, ražas svētkus, piedalījāmies rajona skatēs un 
sacensības. Vienmēr sajutu apkārtējo cilvēku atbalstu.

Kādi ir jūsu vaļasprieki? 
Vienmēr esmu darbojusies pašdarbībā - gan dziedājusi 

koros, gan dejojusi tautiskās dejas. 60. gados piedalījos 
Vispārējos latviešu dziesmu svētkos, taču lielākoties esmu 
dziedājusi dažādos ansambļos, mans beidzamais ansamblis, 
kura vadītāja bija Ņ. Zūzena, bija Kaives ansamblis. Mēs 
piedalījāmies rajona skatēs un pašmāju sarīkojumos. 1971. 
gadā, kad atbraucu uz Kaivi, Vizbulītes Oltes dramatiskajā 
teātrī iestudējām G. Priedes lugu „Lejā pie stacijas”. Skatē 
par labākiem aktieriem tika atzīti Jānis Olte un mans vīrs 
Roberts Fridrihsons. Mēģinājumi notika Leimaņu muižā. 
Es zināju visas lugas no galvas, jo biju sufliere, režisores 
labā roka. Sastāvā bija apmēram desmit aktieru. Viens 
no maniem lielākajiem vaļaspriekiem ir grāmata. Sevi 
saucu par grāmatu tārpu. Kad pārcēlāmies uz Kaivi, pusi 
no smagās mašīnas aizņēma grāmatas. Vēl viens hobijs 
man ir sērkociņu etiķešu kolekcionēšana - esmu savākusi 
aptuveni 10 000 eksemplāru, kolekcionēju arī vēstuļu 
aploksnes ar zīmējumiem un nozīmītes no ceļojumiem. 
Savulaik nodarbojos ar izšūšanu un adīšanu, šobrīd esmu 
aizrāvusies ar lupatu paklājiņu darināšanu, man to ierādīja 
kaimiņiene. Žēl taču laukā mest vecās drēbes! Televīziju 
skatos ļoti reti, bet, ja nu tomēr, tad tās ir ziņas, prāta 
spēles, sports vai labs koncerts. Manuprāt, cilvēks nevar tā 
vienkārši dīkā sēdēt un neko nedarīt, jo pasaulē ir tik daudz 
interesantu lietu un nodarbju. Nav laika garlaikoties!

Ko jūs vēlētu Kaivei nākotnē? 
Lai Kaives lauki nepaliktu neapstrādāti, gribu 

Kaives pagastam novēlēt nākotnē sagaidīt atpakaļ 
prom aizbraukušos jauniešus. Vēlos redzēt enerģiskus 
cilvēkus, kuri sekmīgi darbojas savā biznesā un nodrošina 
darbavietas, un daudzas kuplas ģimenes.

Mirdza Fridrihsone

Baiba Olte 

Baiba  Olte ir dzimusi kaivēniete. Bērnību kopā 
ar brāļiem Nauri un Oskaru pavadījusi Kaives centra 
vienīgajā  trīsstāvu mājā. Baibas mamma Astrīda tolaik 
strādāja kolhoza kantorī par sekretāri, bet tētis Valdis 
bija traktorists. Baibas agro bērnību atceros ļoti labi, 
kopā uzaugām, bija kopīgas  spēlēšanās smilšu kastē 
un šūpošanās, kopīgas „ekspedīcijas” pēc zemenēm, 
būdiņu celšana vietējā krūmājā un pagalma kariņi. 
Baibas bērnības atmiņas ir gaišas, jo tolaik šeit valdīja 
liela rosība, pagalmā vienmēr varēja satikt draugus, 
ar ko kopā gan  parotaļāties, gan arī kopīgas blēņas 
pastrādāt. Mūsu vecāki bija aizņemti darbā, tādēļ laiku 
vadījām vieni paši. Baiba stāsta: „Uzaugu kopā ar 
puišiem - gan brāļiem, gan kaimiņiem. Mazotnē, kamēr 
dzīvojām centrā, mamma mūs ar vecāko brāli sūtīja uz 
bērnudārzu Ērgļos, kur pavadījām visas darbadienas. 
Bijām priecīgi, kad bija iespēja palikt mājās kaimiņu 
onkuļa uzraudzībā, tad nebija jāievēro stingrais režīms 
un varējām spēlēties savā nodabā, nereti mammu no 
darba sagaidījām, līdz ausīm nosmērējušies dubļu 
peļķē. Kad man apritēja 5 gadi, pārcēlāmies uz 
dzimtas mājām „Jaun - vīģebi”. Skolas gaitas uzsāku 
Kaudzīšu pamatskolā, bet atlikušās divas klases 
pabeidzu Skujenes pamatskolā, jo 1998. gadā Kaudzīšu 
pamatskolu slēdza. Skolas laikā dejoju  tautiskās dejas, 
darbojos dramatiskajā pulciņā, piedalījos arī citās 
aktivitātēs. Mīļākie priekšmeti bija vēsture, ģeogrāfija 
un ģeometrija. Pēc pamatskolas beigšanas, kā vairums 
skolēnu, devos mācīties uz Vecpiebalgas vidusskolu. 
No skolas brīvajā laikā braukāju uz Kaives dramatiskā 
pulciņa mēģinājumiem, ko tolaik vadīja Jasmīna 
Ošiņa. Pēc Valmieras 36. arodvidusskolas beigšanas 
sāku strādāt savā profesijā kafejnīcā „Kafijas nams”, 
kas bija mana pirmā darbavieta. Valmierā  nodzīvoju 
desmit gadus, tas bija skaists laiks. Ar draudzeni 
īrējām divistabu dzīvokli netālu no centra. Kad alga 
kafejnīcā samazinājās, sāku strādāt suvenīru veikaliņā 

tirdzniecības centrā „Valleta”. Brīvo laiku pavadīju 
pārsvarā laukos, jo man patīk  šiverēties  pa dārzu, 
rakņāties pa zemīti. Esmu īsts zemes bērns. Mani 
piesaista lauku rāmums, arī fiziski smagais darbs. Patīk, 
ka pēc padarīta darba var aiziet gulēt ar gandarījuma 
sajūtu, jo tu redzi darba vērtību. Viens no maniem 
hobijiem ir detektīvu un kriminālromānu lasīšana.”

Kad runājam par sadzīviskām lietām, Baiba atklāj: 
„Kādu laiku strādāju restorānā Rīgā, tiesa, galvaspilsēta 
man mīļa nekļuva. Burzma un mašīnas, cilvēku atturība 
un vienaldzība - tu ej pa pārpildītu ielu un tomēr jūties 
vientuļš… Rīgā varēja labi nopelnīt, taču nebija brīvā 
laika, kad nopelnīto tērēt, par tikšanu uz laukiem 
nemaz nerunājot. Atgriezos Valmierā, kur pēc ilgiem   
meklējumiem izdevās atrast darbu apģērbu veikalā, bet 
saimnieki savu darbību gribēja  pārcelt uz Rīgu, un tā 
es izvēlējos atgriezties laukos, lai atvieglotu vecākiem 
mājas soli. No bērnības mēs esam audzināti kā liela 
ģimene un tā arī turamies kopā, protam cienīt cits citu 
un protam strādāt un novērtēt lauku darbu. Vecākie  
brāļi ir kļuvuši patstāvīgi un dzīvo pilsētās. Brālis 
Sandis izmācījās par lauksaimnieku, viņš visticamāk 
paliks un saimniekos tēva mājās. Savu dzīvi noteikti 
gribu saistīt ar laukiem, vai tā būs Kaive, šobrīd nevaru 
apgalvot.”

Kad vaicāju, kādu Baiba Kaivi redz pēc gadiem 
piecdesmit, viņa kļūst domīga un saka: „Kaive būs, 
taču šeit saimniekos tikai lielsaimnieki. Cilvēku jau 
vairāk neradīsies, jo visi cenšas iekarot pilsētas, brauc 
uz ārzemēm. Manuprāt, jaunatne neprot strādāt, viņi 
domā, ka vecāki visu iedos, pašiem nekas nebūs jādara. 
Šodienas jaunieši krietni atšķiras no mūsu paaudzes - 
mums bērnībā bija savi pienākumi un darbi, kas jāveic. 
Racionāli domājot, nākotnē tūrisma nozare varētu būt 
viena no šejieniešu uzņēmējdarbības iespējām. Taču 
tad ir jādomā par netradicionālu piedāvājumu.” 

Agnese Caunīte - Bērziņa

Mīļās rokdarbnieces, kas gatavo motīvus Kaives svētku musturdeķim!
Svētki strauji tuvojas, tāpēc lūgums pasteigties ar motīvu darināšanu. Darinot 
motīvus, atcerēsimies, ka tiem jābūt  adītiem vai tamborētiem (20x20cm) no 

vidēji rupjas dzijas. Krāsa un raksts - pēc pašas izvēles.
Lai svētkos būtu mazāk darba un varētu baudīt citas aktivitātes, lūgums 

gatavos motīvus atgādāt rokdarbu pulciņam “Saulessvece” vai atstāt Kaives 
pagasta bibliotēkā līdz 15.06.2015.

Sīkāka informācija pie pulciņa vadītājas Ineses Sutas, tālr. 28670130.
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SKOLU ZI AS

M s lepojamies! 
     Tuvojas mācību gada noslēgums, un varam atskatīties uz Inešu pamatskolas
skolēnu un pedagogu  sasniegtajiem rezultātiem ārpus skolas un novada robežām: 

Gunta 
Krasti a

1.vieta Cēsu novada atklātajās sacensībās
rudens krosā;
2.vieta starpnovadu skolu sacensībās
distanču slēpošanas stafetē

sk. A. Praul te

Elgars
M rtinsons

2.vieta Vidzemes novada skolu krosā;
2.vieta Cēsu novada atklātajās sacensībās
rudens krosā

sk. A. Praul te

Mikus Cimdi š 1.vieta starpnovadu skolu sacensībās
distanču slēpošanā;
2.vieta starpnovadu skolu sacensībās
distanču slēpošanas stafetēs;
2.vieta Latvijas Jaunatnes ziemas 
olimpiādē;
2.vieta starpnovadu skolu 7.- 9. kl. 
projektu konkursā  ”Tie ir vārdi no 
manas tautas” 

sk. A. Praul te

sk. G. Dadeika 

Anete C rule 3.vieta starpnovadu latv. val. un lit. 
olimpiādē;
1.vieta K. Skalbem veltītajā literāro
pasaku konkursā;
2. v. starpnovadu K. Skalbem veltīto
radošo darbu konkursā;
Atzinība R. Mūkam veltītajā rodošo 
darbu konkursā;
Mākslinieka J. Anmaņa balva 
pētniecisko darbu konkursā „Vēsture ap 
mums” 

sk. S. Balode 

sk. G. Dadeika 

Arta Pipc ne 2. vieta K. Skalbem veltītajā radošo 
darbu konkursā;
Atzinība starpnovadu  8. kl. angļu val. 
olimpiādē;
Atzinība starpnovadu vides projektu 
olimpiādē;
3. vieta valsts vides projektu olimpiādē

sk. S. Balode 

sk. I. Nami e
sk. V. 
Mi elsone 

P teris Ronis 3.vieta starpnovadu bioloģijas olimpiādē;
Cēsu vēsturiskā rajona skatuves runas 
konkursa laureāts; 
2. pakāpes diploms Vidzemes 

sk. V. 
Mi elsone 
sk. S.Balode 

Inešu pamatskolā
�. maijs. Mātes dienai veltīts skolas gada noslēguma koncerts. Vakarā ansamblis „Ki-

Kī” un 1.-4. klašu deju kolektīvs piedalās svētku koncertā Vecpiebalgas muižā.
13. maijs. Jura Alunāna dzimšanas diena, kad Latvijā svinam Valsts valodas dienu. 

Inešu skolā tās bija kustību  aktivitātes, kad stādījām baltās mārpuķītes pie Inešu pagasta 
robežzīmēm ar vēlējumu: „Lai Latvijā valsts valoda vienmēr ir  latviešu valoda!”, un 
skolas sporta laukuma pļavā  ar domām par mūsu sportistu sasniegumiem pasaulē, bet 
pie lielajām pagasta šūpolēm vēlējām latviskajām tradīcijām nepazust   pasaules kultūras 
bagātībās. Šajā dienā iepazināmies ar  Jura Alunāna kā valodnieka devumu mūsdienu  
latviešu valodas skanējumam.

14. maijs. Skolas dziedātāji sveic ugunsdzēsēju profesijas pārstāvjus viņu profesijas 
150. dzimšanas dienā.

15. maijs. Skolas zvana svētki 9. klasei. Pēc �. klases sagatavotajiem pārbaudījumiem 
un „zelta zivtiņas” izmakšķerēšanas bija patīkami atcerēties  aizvadītos skolas gadus pie 
vecāku sarūpēta kliņģera kopā ar skolotājiem.

22. maijs. Skolas solistes - Asnate Briška, Elizabete Cīrule, Karīna Tomsone - atbalstīja 
dziedātājus solistu konkursā Taurenes skolā. 

2�. maijs. Ikgadējā Mazā zinātniskā konference. Pēcpusdienā klašu pārgājieni un 5./6.- 
gadīgo bērnu mācību gada noslēguma pasākums kopā ar vecākiem.

2�. maijs. Skolas ekskursiju diena. 5./6.- gadīgie bērni  ciemojās Kaives parkā un skatījās 
kino, bet 1.-9. klašu skolēni, izmantojot  „Vītola fonda” finansējumu, iepazinās ar latviešu 
strēlnieku cīņu vēsturi Pirmā pasaules kara laikā. Šogad Inešu skolas bērni liecības saņēma 
Ziemassvētku kauju muzeja apmeklējuma laikā.

29. maijs. Mācību gada pēdējā diena izdejota latvju rakstos deju svētkos Ērgļos koncertā 
„Tince grib mācīties”.

SKOLU ĪSZIŅAS

Mēs lepojamies!
Tuvojas mācību gada noslēgums, un varam atskatīties uz Inešu pamatskolas skolēnu un 

pedagogu  sasniegtajiem rezultātiem ārpus skolas un novada robežām:

SKOLU ZIŅAS

Ceļa sākumā  mūs pārņem bailes, mēs gribam visu izdarīt 
pareizi. Mēs bieži apbrīnojam citu cilvēku gājumu un tikpat 
bieži varam mācīties no citu cilvēku kļūdām. Paraugs noder 

vien salīdzināšanai, lai mēs redzētu, kā citi izprot dzīvi. 
Taču, kā veidot savu dzīvi labāku, - katra paša ziņā.

(P. Koelju)

kultūrvēsturiskā novada skolēnu
skatuves runas konkursā;
Latvijas Nacionālā arhīva Atzinības
raksts pētniecisko darbu konkursā
„Vēsture ap mums” 

sk. G. Dadeika 

Toms Va kins 1. vieta starpnovadu bioloģijas
olimpiādē;
Valsts bioloģijas olimpiādes dalībnieks; 
Atzinība starpnovadu 9. kl. vēstures 
olimpiādē;
Atzinība R. Mūkam veltītajā radošo 
darbu konkursā

sk. V.Mi elsone

sk. G. Dadeika 
sk. S. Balode 

Nauris 
Kristaps 
Metums 

1.vieta starpnovadu latviešu valodas 
olimpiādē 3. kl. 

sk. E. Leiboma 

K rlis Ivars 
Bra is

3.vieta starpnovadu sākumskolas
matemātikas, dabaszinību olimpiādē 4. 
kl.

sk. E. Rutka 

Verners
St r tis 

 3.vieta starpnovadu skolu sacensībās 2. - 
4. kl. krosā

sk. A. Praul te

Elizabete 
C rule 

3.vieta skrējienā „Apkārt Liepai” sk. A. Praul te

Madara Ilze  
Egl te 

Atzinība J. Sudrabkalnam veltīto
miniatūru konkursā

sk. S. Balode 

Vairis St r tis Atzinība J. Sudrabkalnam veltīto
miniatūru konkursā

sk. S. Balode 

Agnese Brence Atzinība starpnovadu izteiksmīgās runas 
konkursā pirmsskolas audzēkņiem

sk. I. Jane 

Annija L na
Ber e

Atzinība starpnovadu izteiksmīgās runas 
konkursā  ”Mana sapņu dienu zeme” 

sk. I. Jane 

5./6.gad go
b rnu grupa 

3.vieta Vides izglītības projektā „Cilvēks
vidē 2015”  ZAAO glezna - Pavasaris 
mežā

sk. I. Jane 

1. - 4. kl. deju 
kolekt vs 

2. pakāpe Cēsu apriņķa tautas deju 
kolektīvu atlases skatē

sk. L. Be ere 

5. 9. kl. deju 
kolekt vs 

1. pakāpe Cēsu apriņķa tautas deju 
kolektīvu atlases skatē

sk. A. 
Grinberga

Programm   „Vizu li  plastisk   m ksla”

Kate Elizabete 
Antone

3. pakāpes diploms konkursā
„Rakstu darbi” Vidzemē

sk. S. Cimdi a

Arta Pipc ne 2. pakāpes diploms konkursā
„Rakstu darbi”  Vidzemē

sk. V. 
Mi elsone 

Mikus Cimdi š Pateicība par piedalīšanos
Vidzemes novada vizuālās un 
vizuāli plastiskās mākslas
konkursā - izstādē
„Rakstu darbi” 

sk. S. Cimdi a

sk. V. 
Mi elsone

Anete C rule

Kristaps Ronis Vizuālo darbu konkursa „Himnas 
goda diena” laureāts

sk. V. 
Mi elsone 

   

Lai ar  n kamaj  gad  daudz labi padar tu darbu! 

Ilze C rule, Inešu pamatskolas direktores vietniece  
mācību un audzināšanas jomā

BILDE inesu sk. Zinību balles laureāti.

SKOLU ZI AS

M s lepojamies! 
     Tuvojas mācību gada noslēgums, un varam atskatīties uz Inešu pamatskolas
skolēnu un pedagogu  sasniegtajiem rezultātiem ārpus skolas un novada robežām: 

Gunta 
Krasti a

1.vieta Cēsu novada atklātajās sacensībās
rudens krosā;
2.vieta starpnovadu skolu sacensībās
distanču slēpošanas stafetē

sk. A. Praul te

Elgars
M rtinsons

2.vieta Vidzemes novada skolu krosā;
2.vieta Cēsu novada atklātajās sacensībās
rudens krosā

sk. A. Praul te

Mikus Cimdi š 1.vieta starpnovadu skolu sacensībās
distanču slēpošanā;
2.vieta starpnovadu skolu sacensībās
distanču slēpošanas stafetēs;
2.vieta Latvijas Jaunatnes ziemas 
olimpiādē;
2.vieta starpnovadu skolu 7.- 9. kl. 
projektu konkursā  ”Tie ir vārdi no 
manas tautas” 

sk. A. Praul te

sk. G. Dadeika 

Anete C rule 3.vieta starpnovadu latv. val. un lit. 
olimpiādē;
1.vieta K. Skalbem veltītajā literāro
pasaku konkursā;
2. v. starpnovadu K. Skalbem veltīto
radošo darbu konkursā;
Atzinība R. Mūkam veltītajā rodošo 
darbu konkursā;
Mākslinieka J. Anmaņa balva 
pētniecisko darbu konkursā „Vēsture ap 
mums” 

sk. S. Balode 

sk. G. Dadeika 

Arta Pipc ne 2. vieta K. Skalbem veltītajā radošo 
darbu konkursā;
Atzinība starpnovadu  8. kl. angļu val. 
olimpiādē;
Atzinība starpnovadu vides projektu 
olimpiādē;
3. vieta valsts vides projektu olimpiādē

sk. S. Balode 

sk. I. Nami e
sk. V. 
Mi elsone 

P teris Ronis 3.vieta starpnovadu bioloģijas olimpiādē;
Cēsu vēsturiskā rajona skatuves runas 
konkursa laureāts; 
2. pakāpes diploms Vidzemes 

sk. V. 
Mi elsone 
sk. S.Balode 

Zinību balles laureāti. 

Programmā  „Vizuāli  plastiskā  māksla”

Lai arī nākamajā gadā daudz labi padarītu darbu!

 Ilze Cīrule, Inešu pamatskolas direktores vietniece 
mācību un audzināšanas jomā

SVEICAM NOVADA 
SKOLU ABSOLVENTUS!
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Vecāku diena Dzērbenes skolā
Patīkamu  pārsteigumu vecākiem Mātes dienā sagādāja Dzērbenes vispārizglītojošās 

un mūzikas pamatskolas audzēkņi un pedagogi. Koncerts bija veltīts ne tikai māmiņām, 
bet arī vecmāmiņām, vectētiņiem, tētiem, māsām un brāļiem. Gatavojoties pasākumam, 
bērni rakstīja domrakstus  par tuvākajiem ģimenes locekļiem, fragmentus no tiem varējām 
klausīties koncertā. Paldies, bija ļoti aizkustinoši! Koncertā skanēja dzeja, solodziesmas, tika 
izdejoti deju raksti. Vecāki, kas šajā mācību gadā aktīvi iesaistījās skolas dzīves veidošanā, 
saņēma pateicības rakstus. Arī bērni bija sagatavojuši īpašas dāvaniņas vecākiem - laimīgās 
sēkliņas, no kurām dārzos tagad asnus dzen saulespuķes. Pēc koncerta ģimenes un skolotāji 
pulcējās uz kopīgu vakarēšanu. Saviesīgās sarunās un rotaļās laiks paskrēja nemanot. Paldies  
skolas kolektīvam par jauko pasākumu! Īpaši vēlos uzsvērt skolotāju  ieinteresētību katra 
skolēna spēju attīstīšanā. Mēs, vecāki, varam būt gandarīti par skolotājiem, kuri saskata 
mūsu bērnu talantus, nešķiro, bet iesaista dažādos sporta un mūzikas pasākumos. Īpašs 
paldies skolotājai  Baibai Baltiņai un  Sarmītei Stērstei!

Vēlu visiem - gan skolēniem, gan pedagogiem - siltu vasaru un jaukas brīvdienas!
                                                   

Daina Šmite

Dzērbenes vispārizglītojošajā un 
mūzikas pamatskolā

Vides aktivitātes 
Noslēdzies ikgadējais Mammadaba projekts. Visa mācību gada garumā skolēni kopā 

ar skolotājiem piedalījās dažādās aktivitātēs - orientēšanās sacensībās „Dēka”, ekskursijā 
Vijciema čiekurkaltē, kopa skolas apkārtni rudenī un pavasarī, devās „Mazajā pārgājienā” 
uz kokapstrādes uzņēmumu „Toto”, gatavoja un izlika putnu būrīšus, vides pulciņa 
ietvaros darbojās vides sakopšanas talkā mežā, piedalījās mācību stundās mežā un citos 
pasākumos. 27., 28. maijā notika ļoti gaidītās Tūrisma dienas. 15. maijā gan lieli, gan 
mazi devās stādīt mežu. Šogad stādījām priedītes bijušā karjera vietā. Darbs grūts, jo 
zeme mālaina, pielijusi. Nepieciešamas iemaņas un spēks, lai priedīte nonāktu paredzētajā 
vietā.  Talcinieki izstādīja visus mežziņa atvestos stādus. Darbs veicās raiti! Kā garšoja 
mežziņa  atvestais cienasts! Novēlējām priedītēm dūšīgi augt un izturēt!  

Valsts valodas diena 
Katru gadu maijā mūsu skolā notiek „Lasīšanas konference”, kuras moto šogad skanēja 

„Katrā zarā, katrā ziedā valodiņa skan!”. Tā kā laiks mūs nelutināja, lija lietus un pūta 
brāzmains vējš, tad visas aktivitātes notika telpās. Diena sākās ar „valodisku” rīta rosmi. 
Bērniem ļoti patika „interesantie” valodas uzdevumi - vārdu atšifrēšana, sajauktie vārdi, 
sakāmvārdu salikšana. Neierasts uzdevums  - valodas rēbusu risināšana. Skolēni teica, ka 
vēlētos arī ikdienā risināt rēbusus. Nopietnajiem uzdevumiem sekoja valodas un kustību 
rotaļas. Bērni saprata, ka arī latviešu valodu var apgūt kustību rotaļā. Mūs ļoti iepriecināja 
un pārsteidza teātra kopas izrāde „Brēmenes muzikanti”, kuru sabiedriskā kārtā vada 
Daina Šmite. Izrāde bija interesanta, bērni izcili spēlēja savas lomas, dziedāja ansamblī 
un solo. Sekoja „klusā lasīšana”, kuras laikā katrs varēja izvēlēties vietu,  pozu un 20 
minūtes lasīt savu līdzpaņemto grāmatu. Viens otrs tā aizrāvās ar lasīšanu, ka nespēja 
pieslēgties nākamajiem uzdevumiem! Skolēnu vērtējums: jo grūtāks uzdevums, jo vairāk 
gribas to atrisināt; ļoti patika valodas rēbusi; iemācījāmies līdz šim nezināmu vārdu 
nozīmes; apguvām jaunas kustību rotaļas, saistītas ar valodu. Patika! 

                                    Ērika Arāja, direktore

Pavasara sportiņš Taurenes pamatskolā

Dzērbenes ezeru vilinājums
Zemes veidošanās procesi ir atstājuši redzamas pēdas Dzērbenes reljefā. Redzamākās 

un interesantākās ir daudzās ezerdobes, kuras izveidojušās dziļajās vagās. Gandrīz katrā 
ezerā ūdens dziļums mērāms vairākos desmitos metru. Ezeru krasti ir gan ļoti stāvi, gan 
arī lēzeni. To krastos tiek saudzēti dažādi aizsargājamie priežu un egļu biotopi. Tajos mēs 
varam skatīt un sajust milzīgos kokus.

Tādu dabas dāvanu varam saņemt katrs - atliek tikai uzdrīkstēties un doties.
Saskatīt dabas vērtības, pārvērtības bija arī skolas vides pulciņa dalībnieku mērķis. 

Katram dalībniekam vajadzēja ieraudzīt pārmaiņas ezeru krastos un pieguļošajās 
teritorijās, noteikt pārmaiņu cēloņus.

Tika plānots būt pie 14 ezeriem, ceļā pavadīt 2 dienas. Katram grupas dalībniekam tika 
noteikti veicamie uzdevumi pārgājiena laikā.  

Vides pētnieku pārgājiens.
Skarbie laika apstākļi ieviesa korekcijas plānojumā, tika koriģēts maršruts. Daba 

piedāvāja lielisku iespēju - izdzīvošanas skolu reālos apstākļos. Lai nu kā, bet Juveris 
jau mūs gaidīja. Pirmās dienas vakarpusē laiks uzlabojās. Varējām domāt par uzdevumu 
izpildi, nakšņošanu, izklaidi un sarīkot atpūtas vietas sakopšanas talku. Un tad jau nakts 
ar savu romantiku, skarbumu, dažādiem atgadījumiem un Naktssardzi.

Nākamās dienas rīts atnāca ar skaistu saullēktu, agrām brokastīm, pošanos ceļā. Veicām 
izpēti Kaupēna ezera krastā. Pētījām bebru radītos ekonomiskos zaudējumus. Palīdzējām 
atbrīvot ceļu ūdenim caur bebru uzbūvēto dambi. Kā maza purva ezeru pērle mūs 
pārsteidza Sietaliņš – mazs, omulīgs purva ezerelis.

Kārtējās garšīgās pusdienas. Mājupceļš. Mugursomas ir kļuvušas vēl smagākas, ceļš 
vēl garāks.

Secinājām, ka pavisam mazie ezeri pārpurvojas. Par daža esamību liecina vairs tikai 
atsevišķi ūdens laukumi un stāvus miruši koki. Visbiežāk tie bija bērzi. Ezeru krastus  
cītīgi apdzīvo katra kārtīga koka bieds - bebrs. Pat stāvie krasti nav šķērslis koku labirinta 
veidošanai. Bebru dambji nosprosto ūdens plūdumu upītēs, kas savieno  ezerus. Šādā 
veidā tiek samazināta ūdens apmaiņa  ezeros. Cilvēka  klātbūtne  vērojama  iekārtotajās 
atpūtas vietās. Atkritumu daudzveidība joprojām pārsteidz.

Un tomēr - daba mums dod dāvanu - atliek vien saņemt.

Sarmīte Stērste, vides pulciņa vadītāja

PAZIŅOJUMS 
Jaunu audzēkņu uzņemšana mūzikas skolā  notiks 2015. gada 26. augustā. 

28. aprīlī notika starpnovadu skolu sacensības pavasara krosā 2.-4. klasēm. Komandu 
vērtējumā Taurenes pamatskola  9 „mazo” skolu grupā ieguva 2. vietu. 

Sacensības notika Cēsu pils parkā. Piedalījās pieci  2. klases  skolēni: Ruslans  Muraško, 
Denīza  Bērziņa, Renārs Ģēģeris, Viktorija  Muraško, Samanta Kendija  Kūlīte un seši 3. 
klases  skolēni - Edgars Rumba, Ģirts Jakovļevs, Mareks Greizāns, Līga Dandena, Indra 
Gita Bērziņa, Daniela Pinka. Savukārt  Markuss Krūmiņš, Artūrs Sandris Dzelze, Rolanda 
Ģēģere, Lūcija Mende ieguva pieredzi, tiesājot šāda veida sacensības,  bet skolotāja Iveta 
Kallīte bija liels palīgs, lai mazos „ātrumniekus” pieskatītu un mazliet pasargātu no lietus 
zem sava lielā lietussarga. Sacensībās ļoti liela un negaidīta veiksme uzsmaidīja Danielai  
Pinkai un Ruslanam  Muraško - iegūta godpilnā 3. vieta. Apsveicam!

6. maijā notika Vecpiebalgas novada skolu pavasara kross Inešos. Sacensībās startēja 
27 skolēni no pirmās līdz astotajai klasei. Šajās sacensībās bērni piedalās ar lielāku prieku, 
jo sacensību galvenais organizators  - novada sporta darba organizators Andris Praulītis 
- allaž  parūpējas par to, lai katrs sacensību dalībnieks pēc skrējiena saņemtu nelielas 
saldumu balviņas. Novada pavasara krosā 300 m skrējienā lieliski sevi  pierādīja gan zēni, 
gan meitenes: Danielai Pinkai un Ruslanam Muraško - 1. vieta , bet Ģirtam Jakovļevam 
- 3. vieta, līdz goda pjedestālam nedaudz pietrūka Edgaram Rumbam  (6.-7.v.), Renāram  
Ģēģerim (10.-11.v.), Indrai Gitai Bērziņai un Viktorijai Muraško dalītā 4.-5.v. 500 m lieliski 
sevi parādīja Rolanda  Ģēģere, iegūstot 3.vietu, Pērlei Johannai Bērziņai dalītā 4.-5.v., 
bet Melisai Polīnai Stepānei -6.v. un Lāsmai Kitijai Mateusai -7.v. 1000 m puiši arī centās 
neatpalikt no mazākajiem skrējējiem - savā vecuma grupā Kristaps Edijs Lībers izcīnīja 
7.v., Kristiāns Osis - 8.v., Lūcija Mende - 5.v. un Niks Cīrulis - 8.vietu. Apsveicam gan 
uzvarētājus, gan drosmīgos dalībniekus!

12. maijā piedalījāmies starpnovadu skolu sacensībās vieglatlētikā C un B grupām. 16 
skolu konkurencē  mūsu skolas C grupas komanda ieguva 5. vietu, bet B grupas komanda 
ar nepietiekamu dalībnieku skaitu palika 12. vietā. C grupā startēja un lieliski sevi parādīja 
Monika Silabriede, Aleksandrs Muraško, Niks Cīrulis, kā arī drosmīgie 5. klases puiši, 
t.i., gadu jaunāki: Renāts  Paegle un Alvis  Jakovļevs. D grupā veiksmīgi startēja Lūcija 
Mende, Kristaps Edijs Lībers un Kristiāns Osis. Tiesāšanas pieredzi šajās sacensībās 
ieguva Evija Auce Cimberga, Ralfs Žuhovskis (5. kl.) un Rinalds Jānis Kārkliņš (7. kl.). Un, 
ja mēs nākamgad tā cītīgāk patrenētos?

Skolas pavasara krosā 19. maijā lieliski sevi parādīja starpnovadu skolu 3.vietas 
ieguvējs un novadu skolu krosa 1.vietas ieguvējs Ruslans Muraško. Ruslans startēja pie 3., 
4. un 5. klašu zēniem, skrienot 800 metru distanci, kurā izcīnīja 1. vietu ar rezultātu 3:22, aiz 
sevis atstājot Sandri Artūru Dzelzi (4. kl.) un Markusu Krūmiņu (4. kl.). Bet meitenes 800 
metros pirmās trīs vietas sadalīja  starp  Rolandu Ģēģeri, Pērli Johannu Bērziņu un Melisu 
Polīnu Stepāni. C grupas zēniem un meitenēm konkurence ne tik liela, kur 1000 metros 
1. vieta - Anetei Plūmei un Kristiānam Osim. B grupā 1600 metros pirmā vieta Samantai 
Laurai Liberei, bet no zēniem 1. vieta Juliānam Jankevičam. 

Bet kā gāja pašiem mazākajiem? Pirmās un otrās klases skolēni skrēja 300 metrus, 
kuros 1. vieta - Viktorijai Muraško un Rimantam Liepiņam, 2. vieta - Saritai Iršeinai un 
Renāram Ģēģerim, 3. vieta - Denīzai Bērziņai un pirmās klases skolēnam Aleksim Vīlipam. 
Apsveicam!

 Mīļie vecāki, ja jūs sava ašā bērna vārdu nepamanījāt  šajā rakstiņā,  tad ir svarīgi piebilst, 
ka bērni, kuri startēja krosu sacensībās un vieglatlētikā, šajā krosiņā tika atļauts neskriet.

                         Ilona Žagare, sporta skolotāja

Taurenes pamatskolas mazpulks „Taurenīši”

Mazpulks „Taurenīši” dibināts 2015. gadā, tajā darbojas  16 biedri, no tiem 15 skolēni no 
2. līdz 5. klasei: Denīza Bērziņa, Renārs Ģēģeris, Rimants Liepiņš, Ģirts Mežaraups, Ruslans 
Muraško, Daniela Pinka, Edgars Rumba, Oskars Guoģis, Ģirts Jakovļevs, Jurģis Zommers, 
Amanda Strazdiņa-Gļeba, Markuss Krūmiņš, Ralfs Žuhovskis, Renāts Paegle un Alvis 
Jakovļevs. Mazpulka valdes priekšnieks - Alvis, vietnieks - Renāts, sekretāre - Amanda, 
grāmatvedis - Oskars. Prieks par Oskaru, kurš ar lielu atbildību veic savus pienākumus, 
savukārt Amanda centīgi rūpējas par dokumentu kārtošanu. Arī pārējiem biedriem ir savi 
pienākumi: fotografēt, izzināt vēsturi, organizēt pasākumus un sporta aktivitātes, kā arī 
uzņemties atbildību par saimnieciskajām lietām.

Mazpulcēna galvenais uzdevums, iesaistot arī vecākus, ir veikt projektu un mācīties 
pētniecības un biznesa prasmes dažādās jomās. Šajā gadā mūsu skolas mazpulcēni 
piedalījās konkursā „Putnu barotavu gatavošana” - darbojāmies ne vien praktiski, bet 
ieguvām arī teorētiskas zināšanas par putnu dzīvi.  Cītīgi talkojot, mācījāmies gan ābelītēm 
liekos zarus izgriezt, gan citus kokus apkopt. Mācību gada noslēgumā konkursā „Kas 
jāzina  mazpulcēnam?” piedalījās 8 drosmīgi mazpulcēni. Atbildot uz  27 jautājumiem, 
atzinību ir pelnījis Renārs Ģēģeris no 2. klases  un Renāts Paegle no 5. klases, kuru Markuss 
Krūmiņš (4. klase) ir mazliet apsteidzis, iegūstot 3. vietu. Savukārt ar viena punkta pārsvaru 
1. vietu ieguva Oskars Guoģis, 2. vietā atstājot Ģirtu Jakovļevu. Šobrīd visi mazpulcēni 
ir izvēlējušies un jau veic projekta 2. daļu un darbojas dažādās jomās - lauksaimniecībā, 
amatniecībā, rokdarbos utt. Bet par to jau konkrētāk runāsim rudenī!

Lai krāsaina, veselīga un darbīga vasara kopā ar bērniem!

Ilona Žagare, mazpulka vadītāja

Mazpulcēni talkā.
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Skujenes pamatskola gūst atzinību 
ZAAO projektā

6. maijā Limbažu 3. vidusskolā notika SIA „ZAAO” (ZAAO) vides izglītības projekta 
„Cilvēks vidē” noslēguma pasākums, pulcējot ap 200 radošākos un aktīvākos konkursu 
dalībniekus.

Arī Skujenes pamatskolas  skolēni un pirmsskolēni akcijā „Dabai labu darīt!”  otrreizējai  
pārstrādei šopavasar savāca 2 t makulatūras un 30 m3 PET pudeļu (13805 gab.), kā arī 
izlietotās baterijas, drošai noglabāšanai nodoti arī 10,4 kg izlietoto bateriju.

Par mūsu skolēnu ģimeņu veikumu balvās saņēmām dāvanu kartes kancelejas preču 
iegādei. 

Paldies jāsaka vecākiem, skolotājiem un vietējai sabiedrībai, kas, sadarbojoties ar skolu, 
izmanto iespēju organizēt dabai draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu savās saimniecībās. 

Čaklākie šķiroto atkritumu akcijā:

Paldies sākumskolas skolotājai Ivetai Rozmanei par „Dabai labu darīt!” akcijas 
koordinēšanu skolā un katram skolēnam un skolēnu vecākiem par veikumu!

Valda  Miķelsone, direktores vietniece  ārpusklases darbā

SKOLU ZI AS 
Skujenes pamatskola g st atzin bu ZAAO projekt

6. maijā Limbažu 3. vidusskolā notika SIA „ZAAO” (ZAAO) vides 
izglītības projekta „Cilvēks vidē” noslēguma pasākums, pulcējot ap 200 radošākos
un aktīvākos konkursu dalībniekus.

Arī Skujenes pamatskolas  skolēni un pirmsskolēni akcijā „Dabai labu 
darīt!”  otrreizējai  pārstrādei šopavasar savāca 2 t makulatūras un 30 m3 PET 
pudeļu (13805 gab.), kā arī izlietotās baterijas, drošai noglabāšanai nodoti arī 10,4 
kg izlietoto bateriju. 

Par mūsu skolēnu ģimeņu veikumu balvās saņēmām dāvanu kartes 
kancelejas preču iegādei.

Paldies jāsaka vecākiem, skolotājiem un vietējai sabiedrībai, kas, 
sadarbojoties ar skolu, izmanto iespēju organizēt dabai draudzīgu atkritumu 
apsaimniekošanu savās saimniecībās.  

akl kie š iroto atkritumu akcij :

V rds, uzv rds PET pudeles 
(gab.) 

Makulat ra
(kg) 

Baterijas 
(kg) 

Rezult ts

Maija
Miķelsone,7. kl. 

3893 118 0.9 1.v. PET 

Monta Linkuma, 
7. kl. 

2333 - - 2. v. PET 

Elīna Jakovļeva, 
7. kl. 

1688 - - 3. v. PET 

Mārcis Bērziņš,  
6. kl. 

1657 122 2.8 2.v. bat. 

Kristaps Žēpers,
5. kl 

- 392 - 1.v.mak. 

Madara Riekstiņa,
pirmsskolas gr. 

500 244 4.0 1. v. bat. 
2. v. mak. 

Miks Jānis Olte,  
9. kl 

220 172  3.v. mak. 

Emīls Arvīds
Ozols, 6. kl. 

   3.v. bat. 

Paldies sākumskolas skolotājai Ivetai Rozmanei par „Dabai labu darīt!”
akcijas koordinēšanu

 skolā un katram skolēnam un skolēnu vecākiem par veikumu! 

Valda  Mi elsone, direktores vietniece  ārpusklases darbā

Vecpiebaldzēni Comenius darba 
vizītē Rumānijā

24. aprīļa agrā rītā Vecpiebalgas vidusskolas darba grupa (skolotājas Daiga Šatrovska, 
Žanna Otersone, Agita Bērziņa, Ilona Strelkova un skolēni Jēkabs Zommers, Elīza Oša, 
Mārtiņš Arājs, Sintija Igaune) uzsāka vairāk nekā 24 stundu garo braucienu uz Rumāniju, 
lai piedalītos Comenius daudzpusējās partnerības projekta „Mācies mācīties! Attīsti savas 
autonomās mācīšanās prasmes!” pēdējā darba vizītē. 

Domāju, ka visu vārdā varu apgalvot - esam tikai ieguvēji, izvēloties garo ceļu veikt ar 
busiņu, jo pa ceļam varējām priecāties par skaistām dabas ainavām. Pirmā īstā lielā pietura 
bija Polijā - Krakovā. Krakova mazliet atgādina  mājas - mūsu Vecrīgu -, taču vēsturiskās 
celtnes, ko redzējām tur, šeit apskatīt nevar. Turpinot ceļu, nākamā spilgtākā pietura bija 
Slovākija. Visi kā viens bijām sajūsmā par iespēju baudīt varenos skatus no Tatru kalniem. 
Rumānijā, pilsētā Bajamare, iebraucām vēlu vakarā, taču mūs pacietīgi gaidīja mūsu „hosti” 
jeb skolēni, pie kuriem ciemojāmies visu nedēļu. 

Pirmajā darba vizītes dienā (svētdienā) iepazinām Rumānijas  kultūrvēsturi - pabijām 
tuvējos kalnu ciematos Maramurešas apgabalā un priecājāmies par skaisto dabu un 
dažādajiem cilvēkiem. Apskatījām gan vietējās baznīcas, klosteri un kapus, gan brīvdabas 
etnogrāfisko muzeju, kur varējām saskatīt līdzības ar mūsu senču dzīvi.

Pirmdien satikāmies skolā, kur katras dalībvalsts delegācija prezentēja savu mājasdarbu - 
projekta portfolio, kas lika mums katram individuāli izvērtēt, kā darbošanās divu  gadu ilgā 
projektā ir pilnveidojusi mūsu zināšanas un prasmju līmeni angļu valodā. Savukārt rumāņu 
valodas stundā centāmies apgūt šīs valodas minimumu - šis process izrādījās gana jautrs. 
Dienas otrajā pusē ar orientēšanās spēles palīdzību iepazinām Bajamares nozīmīgākos 
objektus.

Otrdien  devāmies divu stundu garā ekskursijā uz otro lielāko pilsētu Rumānijā - Kluža-
Napoka. Pabijām Salina Turda sāls raktuvēs, kur brīžiem sametās pavisam bailīgi no lielā 
augstuma un dziļuma. Izmantojām iespēju pabraukāties ar laivām pa sālsūdens ezeriņu 
un apskatīt raktuves no cita skatupunkta. Apmeklējām pilsētas botānisko dārzu, kur jau 
valdīja pavasaris un mūsu acis priecēja ziedošo tulpju un narcišu kolekcija. Tropisko augu 
siltumnīcās priecājāmies gan par kanēļa un kafijas koku, gan lotosa ziediem. 

Trešdienas rītā jau bija jocīga sajūta, jo mājās, protams, gribējās, taču tikpat liela bija 
vēlme redzēt vēl un vēl no Rumānijas. Skolā strādājām jauktās grupās un izvērtējām projekta 
plusus un mīnusus, kas palīdzēja saprast, ko un kā citreiz darīt labāk, un lika atcerēties 
visas jaukās lietas, kas projekta gaitā piedzīvotas. Īss, bet svarīgs brīdis bija tikšanās ar 
Bajamares pilsētas mēru. Vakarā pulcējāmies projekta noslēguma pasākumā skaistā 
vecpilsētas kafejnīcā, kur katra valsts rādīja savu otro mājasdarbu, un visi (ja godīgi - tikai 
paši drosmīgākie) vienojāmies arī kopīgā dejā, ko pāris stundu laikā mums iepriekšējā dienā 
bija iemācījusi skolotāja Žanna. Tika teikti daudzi paldies cilvēkiem, pateicoties kuriem šis 
projekts varēja sekmīgi norisināties. 

Priecīgi par visu redzēto, piedzīvoto un izdzīvoto jau naktī devāmies mājup - uz Latviju. 
Pieredze, ko katrs paņēma sev līdzi kā bagāžu, ir daudz vērtīgāka nekā reizēm mācību 
stundā skolā iegūtais, jo tā ir lieliska iespēja pārliecināties par savu varēšanu un būt kopā ar 
cilvēkiem, kuriem ir atšķirīga kultūra un paradumi.

Sintija Igaune, Vecpiebalgas vidusskolas 10. klases skolniece

Iepazīstam Rumānijas kultūrvēsturi - tuvējos kalnu ciematus Maramurešas apgabalā. 

Baltijas jūras projekta konference 
„Klimata pārmaiņas”

Baltijas jūras projekta ietvaros 2015. gada 8. maijā Jūrmalā, Pumpuru vidusskolā, 
norisinājās konference „Klimata pārmaiņas”. Vecpiebalgas vidusskolu šajā konferencē  
pārstāvēja bioloģijas skolotāja Agita Bērziņa un 10. klases skolnieces - Sintija Igaune, Helēna 
Lāpsele un Rita Ozola. Konferenci atklāja Baltijas jūras projekta nacionālā koordinatore  
Velga Kakse un Pumpuru vidusskolas direktore Irēna Kausiniece.

Konferences laikā meteorologs un žurnālists Toms Bricis aizraujošā lekcijā pastāstīja par 
to, kā top laika ziņas un cik svarīgi neapmaldīties daudzajos laika prognožu labirintos. Viņš 
arī runāja par šobrīd ļoti aktuālu tēmu - laika apstākļu izmaiņām Latvijā. Tikpat aizraujoši 
lekciju turpināja Pasaules Daba fonda eksperts Jānis Brizga, kas stāstīja par Baltijas jūras 
eitrofikāciju un klimata pārmaiņām un to galvenajiem  izraisītājfaktoriem, kā arī piedāvāja 
ar vides kalkulatora palīdzību noteikt savu ietekmi uz vidi.

Pēcpusdienā piedalījāmies  aktīvās nodarbībās, kur ar noteicēju palīdzību bija jāizpilda 
uzdevums - jānosaka Pumpuru apkārtnē un pie jūras sastopamie putni, ķērpji, gliemji un 
ūdensdzīvnieki. Lai arī pūta stiprs vējš, prieks no dalībnieku sejām nepazuda ne uz mirkli.

Konferences noslēgumā saņēmām apliecības un noskaidrojām turpmākos uzdevumus, 
viens no tiem  - Tallinas apmeklējums Baltijas jūras projekta ietvaros. Mūsu skolu vasaras 
sākumā šajā projektā pārstāvēs skolotāja Agita Bērziņa un 10. klases skolniece Sintija 
Igaune, tāpēc vaicāju Sintijai: „Kā  tu izvēlējies iesaistīties šajā projektā?”

Sintija: „Ir interesanti uzzināt par vidi, kurā dzīvoju. Braukājot uz pasākumiem un 
konferencēm, ir iespēja dzirdēt profesionāļu viedokli  par  aktuāliem jautājumiem. Ar 
projektu mani iepazīstināja skolotāja Agita. Esmu ļoti pateicīga, jo šajā laikā ir uzzināts un 
piedzīvots daudz interesanta.”

Paldies  skolotājai  Agitai Bērziņai par dāvāto iespēju un skolotājam Mārim Kramam par 
transporta jautājuma atrisināšanu!

Rita Ozola, Vecpiebalgas vidusskolas 10. klases skolniece

Baltijas jūras projekta konferencē: Sintija Igaune (no kreisās), skolotāja Agita Bērziņa, 
Rita Ozola, Helēna Lāpsele.

VIDUSLAIKU FESTIVĀLS CASTRUM PREBALGE 2015
11.jūlijā Vecpiebalgas pilsdrupās viduslaiku festivāls Castrum Prebalge 2015.

Nāc un izdzīvo savu viduslaiku sapni!
Pasākuma programma

10.00 Darbojas viduslaiku apmetne, tiek iekārtoti bruņu stendi, apmeklētājiem 
tiek atvērtas cīnītāju un amatnieku teltis.
11.00 Pasākuma atklāšana un dalībnieku iepazīstināšana.
11.30 Pieredzējuši cīnītāji un vēstures zinātāji atklās pirmo ieroču nesēju skolu 
bērniem un jauniešiem.
12.30 Cīnītāju turnīrs ar 11.-13.gs. bruņu ekipējumu.
14.30 Ieroču nesēju skolas dalībnieku pārbaudījumi vēstures faktu zināšanā, 
bruņojuma komponentu pārzināšanā un veiklībā.
15.00 Cīnītāju turnīrs ar 14.-15.gs. bruņu ekipējumu.
16.20 Ieroču nesēju skolas dalībnieku pārbaudījums cīnītāju ietērpšanā uz ātrumu.
17.00 Seno deju grupa Ballare stāstīs par galma dzīvi viduslaikos un mācīs 
viduslaiku dejas.
18.30 Kauja starp ordeņa karaspēku un bīskapa algotņiem.
* Bērnu turnīrs ar polsterētiem ieročiem.
* Amatnieki. Vēro, kā top podi, svilpavnieki, celaines un citas lietas. Izmēģini savu 
roku procesā.
* Šauj ar loku, met cirvjus un nažus.
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Vecpiebalgas bērnudārza gada raža

Kādā  dziesmiņā  dzied: „Bērni aug, bērni aug, bērni izaug dārziņā (..)” Šogad Vecpiebalgas 
bērnudārziņā,  skolotāju un auklīšu pieskatīti, mācīti un apmīļoti, auga 72  bērni. 

Dārza ražu rudenī novērtē vai izsver pēc tās lieluma vai daudzuma. Kā gan izvērtēt 
bērnudārza ražu? Varbūt pēc priecīgiem „labrīt, audzīt!” vai aizrautīgiem „bet tu zini…”, jo 
ne kilogramos, ne ballēs, nedz olimpiāžu rezultātos to nenosvērt?

Lai bērni veiksmīgāk apgūtu tās prasmes, ko paredz pirmsskolas izglītības programma, 
jāmācās ar prieku, rotaļājoties, protams, neizbēgamas ir pirmās grūtības, kuras jāiemācās 
pārvarēt, lai tad pēc padarīta darba ar lepnumu mammai un tētim varētu parādīt savu 
veikumu un priecāties kopā.

Prieks, pozitīvas emocijas  pirmsskolas vecumā ir ārkārtīgi svarīgas un nozīmīgas 
veiksmīgai bērnu attīstībai, tāpēc centāmies tās radīt ikdienā un ikkatros svētkos, padomājot 

gan par to, lai vecāki varētu redzēt, ko bērni apguvuši, gan par to, lai būtu kāds pārsteigums 
bērniem, gan radot iespēju vecākiem darboties kopā ar saviem mīluļiem: Tēvu dienā, 
ekskursijā uz Zooloģisko dārzu, Mārtiņtirgū, svinot Latvijas dzimšanas dienu, Ziemassvētkus 
un Mātes dienu, dejojot un dziedot lielajos Vecpiebalgas novada pirmsskolēnu dziesmu un 
deju svētkos, kopā ar ģimeni sportojot Alauksta krastā. Vai nav varena raža?!  Tā bērni 
aug - dārziņā!

Šogad decembrī mūsu bērnudārzam apritēs 30 gadi, tāpēc vēlamies sagatavot dāvanu - 
filmiņu. Aicinām visus, kuriem ir kādas interesantas fotogrāfijas vai video, sazināties ar Agitu 
Šulcu, rakstot uz e-pastu agita.sulca@inbox.lv , zvanot pa tālr. 26413004 vai personīgi. 

                                               Agita Šulca

Maijs Vecpiebalgas vidusskolā
Klāt ceriņu, kreimenīšu, ābeļdārzu ziedēšanas laiks. 

Nobeigumam tuvojas vēl viens mācību gads, un ilgi gaidītās 
vasaras brīvdienas ir pienākušas. Katram skolēnam, 
saņemot liecību, būs iespēja ielūkoties savos sasniegumos 
un izvērtēt tos.

Maijs ir izveidojies par  nopietnāko mācību darba mēnesi 
9. un 12.klases skolēniem, jo valsts pārbaudes darbu sesija 
iesākās tūlīt pēc Skolas pēdējā zvana izzvanīšanas.

Maijā ārpusklases aktivitāšu skaits Vecpiebalgas 
vidusskolā ir bijis bagātīgs. 

7.maijā ”Eiropas mājas” ietvaros skolā viesojās lektore 
Anita Kaminska, kas skolēniem pastāstīja, ko Latvijai 
nozīmē tās prezidentūra Eiropas Savienībā. Viņa dalījās 
ar lielisko pieredzi, ko guvusi kā brīvprātīgā darbiniece. 
Radošā darbošanās komandās vairoja zināšanas par Eiropas 
Savienību.

11.maijā tradicionālais Mātes dienai veltītais koncerts 
Vecpiebalgas ev. lut. baznīcā pulcēja daudz māmiņu un 
viesu. Pirms koncerta notika svinīgs svētbrīdis. Mācītājs 
aicināja mīlēt un godāt savus vecākus un spēku smelties 
piedošanā. „Par visu paldies gribēju  Tev pasacīt …” bija 
koncerta moto. Ticam, ka caur skanīgajām dziesmām 
iepriecinājām mūsu māmiņu sirdis, piepildījām tās ar 
mīlestības enerģiju. Pirmsskolēni savas māmiņas un 
vecmāmiņas samīļoja jau 8.maijā. Šoreiz sveicienus 
dāvāja ne tikai ar dziesmām, dzejoļiem un dejām, bet arī 
video sveicienos un virtuālajās gaisa bučās. Skolotājas un 
auklītes kā sveicienu svētkos ciemiņiem lasīja pasakas un 
dziedāja J.Lūsēna jaukās dziesmas “Dāvana” un “Agrā 
rūsa”. Laikam tiešām nav uz pasaules nekā burvīgāka kā 
sava bērna buča un ar mīlestību gatavota dāvana.

12.maijā  uz koru skati devās Jaunpiebalgas un 
Vecpiebalgas jautais koris un zēnu koris. Satraukums bija 
manāms, jo Rīgā Mežaparka estrādē sapņo dziedāt ikviens. 
Šoreiz ceļazīmi uz Dziesmu un deju svētkiem izcīnīja 
jauktais koris. 

13.maijā “Latvijas Meži” organizētajā akcijā papildināt 
meža bagātību devās 5. un 6.klases skolēni. Kociņi tika 
stādīti ar veltījumu Latvijas zaļajai bagātībai.

15.maijā Pēdējā zvana diena 9. un 12.klasei No šīs 
dienas zvans uz mācību stundām vairs nebūs domāts 
viņiem, bet tā vietā sāksies viens no atbildīgākajiem 
darbiem - valsts pārbaudes darbu kārtošana. Sveicienu 
svētkos izteica gan 1.klase, gan astotie, desmitie un 
vienpadsmitie. Vienpadsmitie bija izveidojuši īpašu video, 
kur savu sveicienu nodeva teju katrs skolas biedrs un 
īpaši jau skolotājas. Svinīgajā pasākumā skolas pagalmā 
varējām iejusties visos četros gadalaikos, jo vienpadsmitie 
divpadsmitos sveica attiecīgi gadalaikā, kurā katrs bija 
dzimis. Varējām uzzināt katra rakstura īpašības, vadoties 
pēc dzimšanas mēneša, un pavērot  interesantās aktivitātes, 
kurās piedalījās nākamie absolventi. Savu novēlējumu 
izteica skolas direktore, vēlot veiksmi eksāmenu sesijā. 
Pasākumu noslēdza gaidītais un  tradicionālais 9. un 
12. klašu skolēnu gājiens ap skolas dīķi.

19. maijā skolā viesojās portāla Prakse.lv pārstāve, lai 
iepazīstinātu skolēnus ar karjeras iespējām un ar situāciju 
jauniešu darba tirgū Latvijā. 10. un 11. klases skolēni 
izspēlēja darbā stāšanās intervijas un komunikācijas 
spēles.

Uz svētkiem ierodas 12. klase un audzinātāja Agita Bērziņa.

Audzēkņu paldies 9.  klases audzinātājai Astrai Piruškai.

22.maijā atraktīva izvērtās ģimeņu sporta diena 
pirmsskolā Alauksta estrādē. Prieks bija gan lieliem, gan 
maziem.

27.maijā atvadu sveicienus pirmskolai teica nākamie 
pirmklasnieki. Jau kā tradīcija ir izveidojusies Ceļa maizi 
skolas gaitām saņemt kādā no novada muzejiem. Šogad 
svinības notika muzejā „Vēveri”.

28.maijā  Vecpiebalgas kultūras namā Gada noslēguma 
koncerts - visa gada vidusskolas interešu izglītības darbs 
nodots skatītāju vērtējumam. Skanīgie aplausi un priecīgais 
noskaņojums liecināja, ka esam gatavi startēt Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, esam atvērti 
vasaras sveicienam: „Ziedi, ziedi, ziedu pļava, dzelteniem 
ziediņiem!”

Pēdējā skolas diena tika pavadīta Ērgļos, dejojot raitos 
deju soļus. 

30.maijā turējām īkšķus par 5.un 9.klases skolēniem, 
kuri devās uz ZZ čempionāta finālu Jūrmalā.

Individuāli sasniegumi:
10.klases skolniecei Helēnai Lāpselei valsts JBS konkursā 

“Baltā kārta” un „Zaļā kārta” 2. vieta, kopvērtējumā arī 
2. vieta, 11.klases skolniecēm Agijai Baumanei un Montai 
Puriņai Jauno vides pētnieku konkursā atzinība, Sintija 
Igaune laureātes titulu izpelnījusies starptautiskajā konkursā 
„BJP projekta logo” (sk. A. Bērziņa). 3. klases skolniece 
Keita Zariņa un 2. klases skolniece Agnese Volmane 
ieguvusi atzinību starpnovadu projektu konference “Mazs 
cinītis gāž lielu vezumu” (sk. B.Kuzmane un A. Jurgena). 
Jauno matemātiķu konkursā 7.klases skolniekam Andrim 
Braueram 1. vieta, Silvestram Pētersonam 3. vieta un 
Ralfam Kuzmanam atzinība (sk. B. Jēriņa un A.Glāzere).  

Zēnu korim skates 1.kārtā 2. pakāpe, 2. kārtā 3. pakāpe, 
jauktajam korim - 2. pakāpe (sk. I. Apalupa). 

Novēlam vasarā piedzīvot jautrus pārsteigumus, uzkrāt 
vitamīnus nākamajam mācību gadam!

 9.un 12.klašu skolēni, lai izdodas atvērt īstās durvis uz 
savu mērķi!

Laipni lūgti apmeklēt skolas mājas lapu, kurā var 
iepazīties ar sīkāku informāciju par skolā notiekošo un 
aplūkot fotogrāfijas.

Informāciju apkopoja skolotāja Inese Žvīgure
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Ja tu vēlies mācīties vakarskolas 10., 11., 
vai 12. klasē, tevi aicina Cēsu 2. vidussko-
las neklātienes punkts Taurenes pamatskolā. 
Mācības notiek vienu nedēļu mēnesī. Ja būs in-
teresenti, ir iespēja atvērt vakarskolas klasi pa-
matskolai (līdz 9. klasei). Pieteikties personīgi 
Taurenes pamatskolā, informācija: 22013985.

 

Sveicam Tevi, jūnija jubilār!

Katra  jauna  diena lai nāk kā jauna 
cerība, jauns solījums, jauna ticība, jauna 
enerģija un jauna sajūsma! 

…zvaigznes pie debesīm asarās mirkst, 
un tukšas kā klajums kļūst mājas…

Mūžībā aizgājuši:
ĒRIKS LORENCS, Dzērbene;

JĀNIS OGSTS, Dzērbene;
VELTA SILIŅA, Kaive;

VALIJA RUNIKA, Taurene;
VALDA ROGA, Vecpiebalga;

VELTA PAVLOVA, Vecpiebalga.

PASĀKUMU AFIŠA APSVEIKUMI

SĒRU VĒSTS

Īpašie gaviļnieki
60 -  Jānis Ķirķelis Dzērbenē
 Māris Bērziņš Inešos 
 Aina Balode Vecpiebalgā
 Edīte Ludāne Vecpiebalgā
 Inese Mincenberga Vecpiebalgā
 Uldis Teriška Vecpiebalgā

70 - Mirdza Liepa Dzērbenē
 Lilita Jekoviča  Taurenē
 Dzidra Āboliņa - Daldere Vecpiebalgā
 Ilga Lāce Vecpiebalgā

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem. 

PASĀKUMI VECPIEBALGAS  
NOVADĀ

Dzērbenes pagastā
12. jūnijā 23.00 - 3.00 Augstā kalna estrādē 

ierakstu mūzikas ballīte „Vasaras ziedonī” 
(mūzika visām gaumēm)

 Ieeja - EUR 2,00 

19. jūnijā plkst. 21.00 Augstā kalna estrādē  
uz Vasaras saulgriežu uzvedumu „Pirms Jāņiem 

pie pirtiņas...” ielūdz Dzērbenes 
amatiermākslas kolektīvi.

Būsiet mīļi gaidīti  ne tikai skatīties, bet arī 
iesaistīties ugunskura iedegšanas rituālā, 

rotaļās un dančos!

Inešu pagastā
13. jūnijā plkst. 22.00 Inešu pils parka estrādē 

zaļumballe kopā ar grupu „Dadži” 
Mūzika visām gaumēm.

Nāciet, iedejosim vasaru! 
Ieeja - EUR 4,00

Kaives pagastā
18. jūnijā kinozālē:

plkst.18.00  animācijas filma „Pūķi-2” (3D, 
ilgums - 1 h 41 min.). 

Ieeja - EUR 1,00
plkst. 20.00 režisora Aigara Graubas mākslas 

filma „Sapņu komanda 1935”
Ieeja - EUR 0,50

Taurenes pagastā
6. jūnijā plkst. 20.00 estrādes sezonas 

atklāšana „Parādi sevi savādāku caur teātri!”
Liepas  amatierteātra  „Krams” izrāde 

A. Banka „Meitiņa”
Ieeja uz izrādi - EUR 1,00 

Plkst. 22.00 zaļumballe kopā ar grupu 
„Pusnakts” 

Ieeja zaļumballē - EUR 3,00 

19. jūnijā plkst. 15.00 pagasta centrā pie 
„Rudiņiem” pirmsjāņu tirgus

Gādāsim pārsteigumus Līgām un Jāņiem!
Gaidīsim tirgotājus un pircējus!

Sīkāka informācija m. t. 22032942

22. jūnijā plkst.18.00 Taurenes estrādē 
amatierteātra „Radi” pirmizrāde 
 A. Ločmele  „Antons un Anna”

(Nepiemērotos laika apstākļos - Taurenes 
kultūras namā)

Ieeja uz izrādi - EUR 2,00 
Plkst. 22.00 (pēc izrādes) pirmsjāņu 

zaļumballes lustes kopā ar grupu „Liepavots”
Ieeja uz zaļumballi - EUR 4,00 

Vecpiebalgas pagastā
No 16. maija līdz 28. jūnijam E. Dārziņa un 

J. Sudrabkalna muzejā „Jāņaskola” apskatāma 
franču fotogrāfa un ceļotāja  Stefana  Sudjēra 

fotogrāfiju izstāde „Latvijas ceļojums”. Izstāde 
tapusi ar Francijas institūta Latvijā atbalstu.

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

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

19. jūnijā plkst. 19.00 kultūras namā 
amatierteātra  „Sumaisītis” pirmizrāde R. 
Blaumanis   „Skroderdienas  Silmačos”  

Ieejas - EUR 3,00
11. jūlijā no plkst.10.00 Vecpiebalgas 

pilsdrupās viduslaiku festivāls Castrum Prebalge 
2015. Nāc un izdzīvo savu viduslaiku sapni!

Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.
Informāciju apkopoja Dzidra Ješkina. Tālr.: 64161335; 64107279, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.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”

KAS? KUR? KAD? JAUNIEŠIEM

IEGŪSTI  IZGLĪTĪBU 
VAKARSKOLĀ!

Paldies par viesmīlību Latvijas Etnogrāfiskā 
brīvdabas muzeja filiāles „Vēveri” gidam Raitim 
Gosiņam.

Vecpiebalgas vidusskolas sagatavošanas 
grupas bērni, skolotājas un vecāki

Esi dzīvē saules stariņš,
Reti, reti- mākonītis! 

Jaunākie Vecpiebalgas novadā:

Kerija Cīrule 
Inešu pagastā;

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

7. jūnijā 
100. jubileju atzīmēs 

MARTA GRĀVELE. 
Sirsnīgi sveicam!

Līva Driķe 
Taurenes pagastā;

Adrija Fedotova 
Vecpiebalgas pagastā;

Marija Janovska 
Vecpiebalgas pagastā.

Dzērbenes jauniešu centrā
Pirmdienās  plkst.15.00 - lasāmstunda 
„Grega dienasgrāmata”
Otrdienās plkst.14.00 - filmu dienas
Trešdienās plkst.15.00 - spēļu dienas 
Ceturtdienās plkst.15.00 - radošās darbnīcas
Piektdienas - viesu dienas
4. jūnijā plkst.15.00 - veidosim galda 
spēli „Desas”
10. jūnijā plkst.18.00 - futbola turnīrs
11. jūnijā plkst.15.00 - gatavojam dārza 
dekorus „Mans draugs akmens” 
15. jūnijā plkst.15.00 - izlasītās 
grāmatas „Grega dienasgrāmata” pārspriešana
18. jūnijā plkst.15.00 - Vasaras 
saulgriežu ticējumi un tradīcijas

Kaives jauniešu centrā
30. jūnijā plkst. 17.00 - jauniešu 
domes tikšanās;
plkst. 20.00 - āra kinovakars  
(organizē jauniešu dome)

Vecpiebalgas JIC „Balgas strops”
Pirmdienās plkst.15.00 - sapulce kopā 
ar jauniešiem
Otrdienās plkst. 15.00 - radošā pēcpusdiena 
ar Beatrici
Trešdienās plkst. 15.00 - franču valoda 
ar Beatrici
Trešdienās plkst.17.00 - gruzīnu valoda 
ar Giorgi
18. jūnijā plkst.14.00 - orientēšanās 
sacensības „Vecpiebalga vasarā”

PATEICĪBA

 


