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Šajā numurā:
■ Bāriņtiesas darbs
■ Skolu aktualitātes
■ Brīvajiem brīžiem – 
grāmata

Vakcinēsimies 
pret covid-19!

  Godātie Vecpiebalgas novada iedzīvo-
tāji!
  Šajās dienās aprit gads, kopš dzīvojam 
savādāk, kā līdz tam. Tieši pirms gada 
visa pasaule arvien nopietnāk saskārās 
ar koronavīrusa Covid-19 uzliesmoju-
mu un straujo izplatību. Marta vidū arī 
Latvijā tika ieviesta ārkārtējā situācija, 
valdība bija spiesta reaģēt un noteikt 
ierobežojumus, kas radikāli mainīja 
mūsu ikdienu. Lai arī pie tā visa esam 
šķietami pieraduši un adaptējušies, ir 
pilnīgi skaidrs, ka šādā veidā savu ik-
dienu nākotnē nevēlamies veidot. Taču, 
lai atgrieztos normālā dzīves ritmā, ir 
tikpat skaidrs, ka tas būs iespējams ti-
kai tad, kad vīrusa izplatība mazināsies, 
kad saslimšanas riski nebūs tik lieli un 
bīstami mūsu veselībai un dzīvībai. Un 
šeit ir tikai viena izeja – vakcinācija.
  Vakcinācijas temats šobrīd valstī ir ak-
tualitāte numur viens, daudz par to tiek 
diskutēts un spriests – valdība cenšas 
tikt skaidrībā par nepieciešamo vakcīnu 
apjomu un vakcinācijas grafiku, bet sa-
biedrība vārās par to, vai vakcinācija ir 
laba vai slikta, cik tā ir nepieciešama un 
veselīga. Lai valdība tiek galā ar saviem 
uzdevumiem un mediķi ar saviem! Pro-
tams, vakcinācija ir brīvprātīga. Mūsu 
uzdevums ir būt atsaucīgiem un izman-
tot iespējas, lai beidzot varētu atgriez-
ties normālā dzīves ritmā. Ir jāizmanto 
iespēja vakcinēties! Tie, kuri baidās, 
vai vakcinācija nekaitēs viņu veselībai, 
lai negrābsta informāciju internetā, bet 
konsultējas ar ārstiem, visupirms jau ar 
saviem ģimenes ārstiem, jo tikai viņi 
kompetenti un profesionāli var pamatot 
vakcinēšanās nepieciešamību. 
  Ir ļoti laba ziņa - Vecpiebalgas novadā 
praktizējošie ģimenes ārsti – Uldis Va-
siļevskis, Zaiga Zariņa un Ilona Radzi-
ņa – visi ir gatavi nodrošināt vakcināci-
jas iespējas savās ārstu praksēs. Aicinu 
mūsu iedzīvotājus sazināties ar saviem 
ārstiem un pieteikties vakcinācijai! Arī 
pašvaldība nepieciešamības gadījumā 
atbalstīs ārstus un pacientus - aicinu sa-
zināties ar mūsu Sociālo dienestu tos, 
kuriem būtu nepieciešama palīdzība 
nokļūšanai vakcinācijas punktos pie ģi-
menes ārstiem.
  Vecpiebalgas novada iedzīvotāji! Bū-
sim atbildīgi pret savu un līdzcilvēku 
veselību. Vakcinēsimies, lai pēc iespē-
jas drīzāk mēs varētu atgriezties ieras-
tajā dzīves ritmā!

Indriķis Putniņš, 
domes priekšsēdētājs

Marts 2021. 
Priekšsēdētāja sleja.

Noskaidroti Latvijas labākie jaunatnes projektu īstenotāji
  9. februārī Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūra 
tiešsaistes pasākumā “Iz-
augsmes ceļojums” godināja 
aktīvākos un veiksmīgākos 
jaunatnes jomas projektu īs-
tenotājus. Nomināciju “Ak-
tīvākā pašvaldība” saņēma 
Vecpiebalgas novads. Par 
iegūto atzinību  un darbu ar 
jaunatni Vecpiebalgas nova-
da pašvaldībā saruna ar Jau-
natnes lietu nodaļas vadītāju 
Lindu Ķaukuli.

  Linda, cik projektu iepriekšējā programmu posmā  no 2014. 
līdz 2020. gadam Jaunatnes lietu nodaļa ir īstenojusi?
  Sešu gadu laikā esam īstenojuši 11 Erasmus+ un  Eiropas Solida-
ritātes korpusa projektus. No tiem ir gan īstermiņa, gan ilgtermiņa 
brīvprātīgais darbs, jauniešu apmaiņas un Solidaritātes projekts. Ja 
skaitām pa gadiem, tad tie ir vidēji 2 apstiprināti projekti gadā, pie 
šiem vēl varam pieskaitīt arī projektus, ko esam realizējuši kopīgi 
ar sadarbības partneriem citās valstīs un kas mūsu jauniešiem ir 
pavēruši iespējas apmaiņas braucienos pabūt Anglijā, Gruzijā, Spā-
nijā, Grieķijā, Vācijā, Norvēģijā un citviet pasaulē. 

  Varbūt padalies, kā panācāt tik veiksmīgu “izrāvienu”!
  Kad sāku strādāt Jaunatnes lietu nodaļā, latiņa bija jau uzlikta, jo 
Vecpiebalgas novads  tika atzinīgi novērtēts arī  iepriekšējā perio-
dā, īstenojot projektus programmā Jaunatne darbībā. Par to paldies 
pirmajai Jaunatnes lietu nodaļas vadītājai Leldei Burdajai (nodaļu 
vadīja līdz 2017. gadam), ar kuru kopā šo iesākto tradīciju turpi-
nājām, un tā turpinās vēl joprojām. Liela loma kvalitatīvā projektu 
realizēšanā ir komandas darbam un, protams, jauniešu līdzdalībai. 
Uzņemtais kurss bijis veiksmīgs, jo projektos ir piedalījušies vairāk 
nekā 100 novada jaunieši. Projektu rezultātā esam spējuši piesaistīt  
ievērojamu papildu finansējumu - vairāk kā 100 000 eiro – jauniešu 

iniciatīvām un aktivitātēm.  Vecpiebalgas vārds projektu kontekstā 
vairākkārt izskanējis kā visā Latvijā, tā ārpus tās robežām. Prieks, 
ka esam novērtēti. 

  “Balgas strops” ir arī aktīvs brīvprātīgā darba popularizē-
tājs…
  Strādājot ar vairākiem starptautiskiem projektiem, pēdējo septiņu 
gadu laikā Vecpiebalgas pašvaldībā esam vērojuši lielas pārmaiņas 
mūsu jauniešu vidū un vietējā sabiedrībā. Dažādu paaudžu cilvē-
ki kļūst atvērtāki un vairāk iesaistās aktivitātēs. Vietējie jaunieši 
izbauda Eiropas brīvprātīgo klātbūtni, un mēs varam redzēt un sa-
just nozīmīgu pievienoto vērtību, ko brīvprātīgie darbinieki sniedz. 
Šo gadu laikā pie mums ir pabijuši 12 brīvprātīgā darba veicēji 
no dažādām Eiropas valstīm: Vācijas, Gruzijas, Turcijas, Čehijas, 
Portugāles, Grieķijas un Spānijas. Katrs no viņiem ir sniedzis ie-
guldījumu jauniešu centra darbā, savukārt mūsu jauniešiem tā bija 
lieliska pieredze valodu apguvei un citu zemju kultūras iepazīša-
nai. Populārāks kļūst arī vietējais brīvprātīgais darbs - vairāki no-
vada jaunieši ir noslēguši brīvprātīgā darba līgumus ar pašvaldību, 
krāj nostrādātās stundas, pieredzi, saņem par to arī atalgojumu. To-
mēr svarīgākais, ko gūst jaunieši, veicot brīvprātīgā pienākumus, 
ir  gandarījums par lietderīgi pavadītu brīvo laiku, jaunas iemaņas, 
atzinība, iespējas piedalīties vietējos un starptautiskos projektos.

  Kādi ir izaicinājumi, ar kuriem ikdienā saskaries savā darbā 
jauniešu centrā?
  Šobrīd visas nodaļas darbinieku lielākais izaicinājums ir jauniešu 
aizsniegšana jeb kontaktēšanās virtuālajā vidē. Mēs arvien domā-
jam jaunus un atkal jaunus veidus, kā pie viņiem nokļūt, kādas 
aktivitātes, izaicinājumus, apmācības izdomāt, lai tikai būtu iespē-
ja ar viņiem uzturēt saziņu. Jauniešiem trūkst socializācijas iespē-
ju, viņi īpaši izjūt izolētību no saviem vienaudžiem. Ir jāsaprot, 
ka viedierīces neaizstāj klātbūtnes efektu. Daudzie ierobežojumi 
negatīvi ietekmē emocionālo labsajūtu - cilvēki šobrīd ir kūtrāki, 
nomāktāki… Tas ir tikai pašsaprotami.  Pandēmija dara savu, tāpēc 
mēs cenšamies darīt visu, lai nezaudētu saikni ar mūsu jauniešiem, 
atbalstītu un uzmundrinātu viņus - iesaistām  aktivitātēs un rosi-

nām izrādīt  iniciatīvu arī šajos apstākļos. 

  Kādi ir mūsu jaunieši un kāda ir jaunatnes dar-
binieka loma un nozīme jauniešu dzīvē?
  Es ļoti lepojos ar Vecpiebalgas novada jauniešiem, 
kuri ir vieni no daudzpusīgākajiem un aktīvākajiem 
jauniešiem visā Latvijā. Esmu daudz dalījusies ar 
mūsu darba labajiem piemēriem citos novados, un 
vienmēr tiek īpaši uzslavēta jauniešu lielā iesais-
te, viņu zināšanas neformālajā izglītībā. Mums ir 
ļoti talantīgi jaunieši daudzās jomās. Tas ir viens 
no mūsu svarīgākajiem uzdevumiem – pamanīt ik-
viena potenciālu un palīdzēt viņam to attīstīt. Pašos 
nodaļas pirmsākumos mēs to veiksmīgi darījām, 
veidojot kultūras pasākumus, piemēram, talantu 
šovu, rīkojām vairākiem jauniešiem foto izstādes, 
tagad ļaujam jauniešiem vadīt, piemēram, neformā-
lās aktivitātes, iesaistām sporta pasākumu organi-
zēšanā.

  Vai un kāda vietējiem jauniešu centriem ir nā-
kotne jaunajā novadā pēc administratīvi terito-

riālās reformas?
  To, kā būs, vēl pāragri spriest, 
taču provizoriski sāk iezīmē-
ties galvenie prioritārie pasāku-
mi. Šobrīd kopā ar kolēģiem no 
blakus novadiem strādājam pie 
jaunā jaunatnes darba modeļa 
jaunajā Cēsu novadā. Viena no 
prioritātēm, ar ko jāsāk, būs jā-
attīsta jaunatnes mobilais darbs. 
Tas nozīmē, ka jaunatnes darbs 
vairs nenotiks tikai konkrētā  jau-
niešu centrā, bet aptvers vairākus 
pagastus. Dzīvē tas izskatīsies 
tā, ka jaunatnes lietu speciālists 
regulāri dosies uz pagastiem, kā 
arī no pagastiem jaunieši tiks no-
gādāti uz, piemēram, konkrētu 
pasākuma norises vietu - nu jau 
pa visu jauno novadu. Iespējams, 
ka arī mūsu jauniešu centra teri-
toriālais darbošanās lauks papla-
šināsies uz Skujenes pusi, par ko 
mēs tikai priecājamies.

Dzidra Ješkina
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes ārkārtas sēde 2021. gada  19. februārī 
Sēdē piedalās deputāti: Agnese Caunīte-Bērziņa, Kristaps Driķis, Edžus Ķaukulis, 
Viesturs Melbārdis, Inese Navra, Indriķis Putniņš, Ilona Radziņa. 

1. Ar 2021. gada 23. februāri  1.-4. klasēm  atsākt mācību procesu klātienē izglītības iestā-
dēs - Vecpiebalgas vidusskolā un Vecpiebalgas novada pamatskolā. Lēmuma izpildei veikt 
nepieciešamos epidemioloģiskās drošības pasākums, lai nodrošinātu izglītojamiem iespēju 
nokļūt izglītības iestādēs drošā veidā.

Pieņemtie lēmumi:

Domes sēde 2021. gada 25. februārī 
Sēdē piedalās deputāti: Agnese Caunīte-Bērziņa, Arita Andersone, Edžus Ķaukulis, 
Inese Navra, Indriķis Putniņš, Ilona Radziņa.

1. Pieņemt zināšanai izpilddirektores L.Burdajas atskaiti par 28.01.2021. un 19.02.2021. 
domes lēmumu izpildi un atskaiti par pašvaldības darbu no 2020. gada 23.decembra līdz 
2021.gada 25.februārim.
2. Ar 2021. gada  26. februāri Vecpiebalgas vidusskolas 1.-4.klasēs apturēt klātienes mā-
cību procesu.
3. Atbrīvot Vecpiebalgas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Iritu Sirmo no amata pēc pašas 
vēlēšanās ar 2021. gada  17. martu.
4. Ievēlēt Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekli Ilzi Cīruli par Vecpiebalgas novada bā-
riņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju uz laiku līdz Vecpiebalgas novada bāriņtie-
sas iekļaušanai jaunizveidojamā Cēsu novada iestāžu sastāvā.
5. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2021.gada 25.februāra saistošos noteiku-
mus Nr.2/2021 “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku 
gādības”. Saistošie noteikumi tiks publicēti pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzī-
bas un reģionālas attīstības ministrijas. 
6. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2021.gada 25.februāra saistošos notei-
kumus Nr.3/2021 “Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu”. Saistošie 
noteikumi tiks publicēti pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālas 
attīstības ministrijas.
7. Apstiprināt “Vecpiebalgas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam” aktuali-
zēto Rīcības plānu 2020.-2021.gadam un “Vecpiebalgas novada attīstības programmas 
2013.-2020.gadam” aktualizēto Investīciju plānu 2021.-2022.gadam. Aktualizētais investī-
ciju plāns un rīcības plāns publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē www.vecpiebalga.lv sadaļā 
“Attīstības plānošanas dokumenti”.
8. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējošo daļu.
9. Apstiprināt Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju un komisijas noli-
kumu.
10. Precizēt Vecpiebalgas novada pašvaldības 25.04.2019. saistošos noteikumus Nr. 4/2019 
„Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Vecpiebal-
gas novadā”. Saistošo noteikumu konsolidētā redakcija tiks publicēta  pēc atzinuma sa-
ņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas.
11. Atkāpties no 2014. gada 3. jūlijā  noslēgtā dāvinājuma līguma.
12. Piešķirt sociālo palīdzību - pārtikas piegādi pārtikas pakas veidā (viena pārtikas paka 
katram bērnam 30,00 eiro vērtībā) – Vecpiebalgas novada izglītības iestāžu audzēkņiem 
un Vecpiebalgas novada pašvaldībā deklarēto ģimeņu bērniem: 1.-9.klašu skolēniem; au-
džuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem Vecpiebalgas novada izglītības iestāžu 1.-9.
klašu izglītojamajiem un 10.–12.klašu izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm; tiem Vec-
piebalgas novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri ir obligātajā izglītības 
vecumā un nevar apmeklēt pirmsskolu, sakarā ar pašvaldības skolēnu autobusa nekursēša-
nu un Covid 19 situācijas radīto ierobežojumu dēļ  visu mēnesi.
13. Par darbu Covid-19 pandēmijas laikā Vecpiebalgas novada pašvaldības pirmsskolas 
iestādēs nodarbinātajam tehniskajam un medicīnas personālam veikt piemaksas 7,35 lik-
mēm ar kopējām izmaksām EUR 2 205, kas ir EUR 300 par likmi (ar iekļautu darba devēja 
sociālo nodokli).
14. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Apaļais šķūnis” Taurenes pagastā izsoles 
rezultātus – izsolē piedāvātā augstākā cena   EUR 1450.00. Pārdot nekustamo īpašumu 
izsoles augstākās cenas piedāvātājam.
15. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Pie Butlēriem” Vecpiebalgas pagastā iz-
soles rezultātus – izsolē piedāvātā augstākā cena   EUR 7120.00. Pārdot nekustamo īpašu-
mu  izsoles augstākās cenas piedāvātājam.
16. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Maz-
meļļi” Dzērbenes  pagastā 0,41 ha platībā. Noteikt nekustamā īpašuma „Mazmeļļi” nosacī-
to cenu – EUR  806,00. Apstiprināt izsoles noteikumus.
17.  Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt nekustamo 
īpašumu -  zemes vienības „Kalnozoli” Dzērbenes pagastā,  „Dainas” un „Kalna Dainas” 
Dzērbenes pagastā, zemes vienības „Pie Vistiņām” Vecpiebalgas pagastā, zemes vienības 
„Jāņzemji” Dzērbenes pagastā - sagatavošanu atsavināšanai. 
18. Apstiprināt izstrādātos zemes ierīcības projekta grozījumus nekustamā īpašuma “Gava-
ri” Dzērbenes pagastā zemes vienības sadalīšanai.
19. Noslēgt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma  „Ceļmala” Kaives pagastā lauk-
saimniecībā izmantojamās zemes 0,1 ha platībā nomu lauksaimnieciskai izmantošanai per-
soniskās palīgsaimniecības vajadzībām, nomas līguma termiņš - 5 gadi. Zemesgabala no-
mas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabalu kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par minimālo 
zemesgabala  nomas maksu - 5 eiro. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam 
normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
20. Pagarināt zemes nomas līgumu par nekustamo īpašumu Dzērbenes pagastā -   „Ielejas” 
2,9  ha kopplatībā,  „Sabiedriskais centrs” 3,8  ha kopplatībā  un „Liepas” 2,4 ha koppla-
tībā - izmantošanu, nomas līguma termiņš - 5 gadi. Zemesgabalu nomas maksa gadā ir 1,5 
% no zemesgabalu kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par minimālo zemesgabalu  nomas 
maksu - 28 eiro. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos 
noteiktos nodokļus.
21. Apstiprināt izstrādātos zemes ierīcības projektus nekustamo īpašumu - “Vecdauguņi” 
Inešu pagastā, “Anderi” Kaives pagastā, “Vecsinepes” Kaives pagastā – sadalīšanai.
22.  Apstiprināt Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu.

Nākamā kārtējā novada domes sēde notiks 2021. gada 25. martā.
Domes sēdes ir atklātas!

Interesentiem ir iespēja piedalīties domes sēdē attālināti. Lai pieslēgtos sēdes tiešsaistei, 
zvanīt uz tālr. 22008446 vai rakstīt dome@vecpiebalga.lv .

Sēžu protokolus un audioierakstus skatīt pašvaldības interneta vietnē 
www.vecpiebalga.lv/pašvaldība/sēdes

Pieņemtie lēmumi:

Saņemtas sūdzības 
par suņu saimnieku bezatbildību

  Iegādājoties mājdzīvnieku,  īpašnieks uzņemas rūpes un atbildību par to. Tomēr ik pa 
laikam saņemam iedzīvotāju sūdzības par suņu saimnieku bezatbildīgo attieksmi. Arī 
šis gads nav izņēmums. Mājas mīluļa īpašnieka pienākums ir  parūpēties, lai dzīvnieks 
netraucētu apkārtējos, tomēr regulāri vērojams, ka suņi tiek palaisti  skriet savā nodabā 
bez pavadas, un iedzīvotāji pauž bažas par savu drošību, jo dzīvnieku uzvedība nav pa-
redzama. 
  Vecpiebalgas novada pašvaldības juriste Sandra Straupe skaidro: „Saskaņā ar 
Dzīvnieku aizsardzības likumu, katram dzīvnieka īpašniekam ir pienākums nodrošināt, 
lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu cilvēkus vai citus dzīvniekus. Normatīvo aktu 
prasības dzīvnieku turēšanai nosaka, ka pilsētās un ciemos, ja suns atrodas ārpus tel-
pām, suņa īpašnieks vai turētājs nodrošina pilnīgu attiecīgās teritorijas norobežošanu no 
publiskai lietošanai paredzētās teritorijas, novēršot iespēju sunim izkļūt no tās. Pilsētās 
un ciemos ārpus norobežotās teritorijas suni ved pavadā. Ja suns ir atzīts par bīstamu, 
tam ir jābūt uzliktam uzpurnim. Savukārt ārpus pilsētām un ciemiem, viensētās suni var 
turēt ārpus telpām nepiesietu tikai tad, ja tiek nodrošināts, ka suns neapdraud cilvēkus 
un dzīvniekus. 
  Iegādājoties dzīvnieku, tā īpašnieks vai turētājs uzņemas atbildību par dzīvnieka labtu-
rības un īpašo turēšanas prasību ievērošanu un veterinārmedicīniskās palīdzības nodro-
šināšanu, kā arī nepieļauj tā klaiņošanu. Pēdējā laikā ir saņemtas vairākas iedzīvotāju 
sūdzības par suņiem, kuru piederība ir zināma, taču tie klaiņo bez saimnieka un bez 
uzpurņa. Ja dzīvnieka īpašnieks neievēro šos noteikumus, viņš tiek saukts pie atbildības 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būsim atbildīgi pret citiem cilvēkiem un dzīvnie-
kiem un radīsim drošu vidi pastaigām brīvā dabā!”

Atskats uz Vecpiebalgas novada 
bāriņtiesas darbu 2020.gadā

  2020. gads Vecpiebalgas novada bāriņtiesas darbā bū-
tiskas pārmaiņas neradīja. Atbilstoši Bāriņtiesu liku-
mā paredzētajiem darbības principiem, bāriņtiesa savas 
kompetences ietvaros vadījās no bērna vai aizgādnībā 
esošas pilngadīgas personas tiesību un interešu prioritā-
ra aizsardzības principa, kā arī saskaņā ar normatīvajos 
aktos noteikto risināja bērnu un aizgādnībā esošo personu  
personisko un mantisko interešu aizsardzības jautājumus. 
Darbs netika pārtraukts un turpinājās arī mums visiem šajā 
sarežģītajā laikā,   izvērtējot prioritātes un steidzamību, 
izmantojot tehnoloģiju iespējas. Protams, ja tika saņemta 
informācija par iespējamu bērna apdraudējumu, ievērojot 
visus drošības pasākumus, devāmies pārbaudīt situāciju 
klātienē. Bērns ir jāredz, jāsadzird un jāsajūt, jo tikai tad 

var pieņemt labāko lēmumu bērna interesēs.
  Jāatzīst, ka bāriņtiesas darbs Latvijā līdz šim nav bijis augstu novērtēts. Nemitīga kri-
tika no medijiem, cilvēkiem sociālajos portālos un politiķiem. Tomēr ikdienā savu darbu 
turpinām veikt atbildīgi, ievērojot bērnu labākās intereses. Bāriņtiesa nedrīkst izpaust 
informāciju par bērnu trešajām personām, lai tā nekaitētu pašam bērnam. Rūpīgi ir jāiz-
vērtē katra saņemtā informācija, pirms tiek pieņemti lēmumi.  Jāatzīmē, ka jau šobrīd, 
reizē ar teritoriālo reformu, tiek zīmēta arī bāriņtiesas darbības jaunā karte, kuras veido-
šanā iesaistās bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Inese Saliņa.
2020. gadā bāriņtiesas lietvedībā bija 124 aktīvas lietas. 2020. gadā  aizgādības tiesības 
tika pārtrauktas diviem vecākiem (2 tēviem).  Bāriņtiesa ir sniegusi arī tiesā prasības 
pieteikumus par aizgādības tiesību atņemšanu, kas šobrīd ir procesā.
  Vēlos uzsvērt, ka Vecpiebalgas novada audžuģimenes un aizbildņi ļoti atbildīgi veic 
savus pienākumus. 17 bērniem tiek nodrošināta ārpusģimenes aprūpe gan Vecpiebalgas 
novadā, gan citos novados. Viens bērniņš ir ievietots institūcijā.
  Jāatzīst, ka ļoti lielu darba daļu aizņem atzinumu un citu dokumentu sagatavošana 
tiesai, kad tiek risināti jautājumi par saskarsmi, atsevišķu aizgādību. Tie ir emocionāli 
smagi arī bāriņtiesas darbiniekiem. 

NO 2021. GADA 18. MARTA BĀRIŅTIESAS 
DARBU VADĪS ILZE CĪRULE.  

  Pārskata gada laikā bāriņtiesa ir sniegusi novada iedzīvotājiem palīdzību mantojuma 
lietu kārtošanā (4 mantojuma lietas), gan ieceļot mantojuma aizgādņus, gan sastādot 
mantojuma sarakstus. Tāpat  mantojuma lietās ir pieņemti vairāki lēmumi nepilngadīgo 
bērnu un rīcībnespējīgu cilvēku interesēs. Strādājot ar novada iedzīvotājiem šo jautāju-
mu risināšanā, ir saņemta pozitīva atgriezeniskā saite par bāriņtiesas darba kvalitāti. Jop-
rojām bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētājas vietniece un bāriņtiesas locekles visos 
pagastos izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likuma 61. pantā minētos uzde-
vumus. Kopējais izdarītais apliecinājumu skaits periodā ir 182 apliecinājumi (visbiežāk 
tās ir pilnvaras, pirkuma līgumi, dāvinājumi u.c. apliecinājumi).
  Bāriņtiesa veica arī  aizgādnības uzraudzību, noskaidrojot, vai tiek nodrošināta aizgād-
nībā esošā cilvēka tiesību ievērošana. Tas nozīmē, ka bāriņtiesa ieceļ aizgādņus pilngadī-
gām personām ar ierobežotu rīcībspēju, kurām tiesa nodibinājusi aizgādnību. Bāriņtiesas 
pārraudzībā ir arī lietas par rīcībnespējīgām personām, kuras uzturas Ilgstošās sociālās 
aprūpes centrā “Vecpiebalga”, jo personām deklarētā dzīvesvieta ir šajā iestādē.  
Bāriņtiesas darbinieki ir sasniedzami un pienākumus veic ārpus darba laika, brīvdienās 
un nakts stundās, lai aizstāvētu bērnu tiesības tikt pienācīgi aprūpētiem ģimenē vai, gā-
dājot par bērnu drošību, neatliekami meklētu citus risinājumus pienācīgai bērnu aprūpei 
un uzraudzībai.
  2021. gada  marts Vecpiebalgas novada bāriņtiesas darbībā nesīs nelielas izmaiņas, kas 
neietekmēs bāriņtiesas darbinieku pieejamību un pakalpojumu kvalitāti.  No 2021. gada  
18. marta  bāriņtiesas darbu vadīs Ilze Cīrule.  Ilzei ir ilgstoša pieredze bāriņtiesas darbā 
un šo divu gadu laikā, kopš strādā arī Vecpiebalgas novada bāriņtiesā, viņa ir iepazinusi 
mūsu novadu.
  Vēlos pateikt lielu un sirsnīgu paldies manai stiprajai komandai bāriņtiesā un  brīnišķī-
gajiem kolēģiem pašvaldībā par atbalstu, sapratni un uzticēšanos. Vecpiebalgas novada 
ļaudis iepazinu kā strādīgus, pašpietiekamus un stiprus cilvēkus. Lai izdodas saglabāt 
savu identitāti un īstumu arī turpmāk!
   

Irita Sirmā, Vecpiebalgas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
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PROJEKTI

Agita Ķuze  
un maska „Krāsainie ziedi”.

IZSOLE
  Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamo īpašumu “Mazmeļļi” Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra 
Nr. 4250 002 0122, kas sastāv no zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 4250 002 0122  
0.41 ha platībā. 
  Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 806.00,  nodrošinājuma nauda EUR 80.60, reģis-
trācijas nauda EUR 10.00. 
  Izsole notiks 2021. gada 14. aprīlī plkst. 9:00 Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebal-
gas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
  Reģistrēšanās izsolei līdz 2021. gada 14. aprīļa  plkst. 8:50 Vecpiebalgas novada paš-
valdībā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, pie administratores vai elek-
troniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv. Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr. 64170464, 
26115317.

Vecpiebalgas vidusskolā top keramikas ceplis 
  2020. gada pavasarī BDR „Vecpiebalgas vidusskolas atbalsta biedrī-
ba” iesniedza savu pirmo projektu „Keramikas krāsns iegāde” biedrības 
„Cēsu rajona lauku partnerība” rīkotajā konkursā un saņēma apstiprinā-
jumu. Mēs, profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vizuāli plas-
tiskā māksla” skolotājas, izvirzījām šādus galvenos projekta mērķus:
1. Uzlabot profesionālās izglītības materiālo bāzi, pilnveidot profesio-
nālās un vispārējās izglītības mācību programmu, uzlabot audzēkņu ie-
maņas un prasmes keramikā, nodrošināt novada skolēnu konkurētspēju.

2. Piedāvāt bezmaksas iespēju Vecpiebalgas novada radošo jomu pārstāvjiem – kerami-
ķiem, amatniekiem – un citiem interesentiem ne tikai izveidot savu mākslas darbu, bet arī 
apdedzināt.
3. Organizēt veidošanas/keramikas apmācības, meistarklases un citas radošās aktivitātes 
Vecpiebalga novada skolēniem un citiem interesentiem kā mācību iestādēs, tā citos kultū-
ras pasākumos novadā.

  Aprīlī svinēsim keramikas cepļa atvēršanas svētkus un dedzināsim pirmos keramikas 
darbus.

Iveta Ērgle, projekta autore

Projekta “PuMPuRS” atbalsts tiek nodrošināts 
jau 32 izglītojamajiem

  Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” atbalsts abās Vecpiebalgas novada skolās  2020./2021. 
mācību gada II semestrī tiek sniegts jau 32 izglītojamajiem. No tiem divdesmit ir Vec-
piebalgas vidusskolas, savukārt divpadsmit - Vecpiebalgas novada pamatskolas skolēni. 
No projekta tiek finansētas individuālās mācību priekšmetu konsultācijas (matemātikā, 
vēsturē, latviešu, angļu, krievu valodā u.c.), logopēda nodarbības, kā arī sniegts konsul-
tatīvais atbalsts. 

  Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā projekta “PuMPuRS” sniegtais atbalsts ir 
īpaši būtisks un kļūst arvien pieprasītāks, palīdzot skolēniem tikt galā ar dažādām mā-
cību un motivācijas grūtībām, veicinot mācību turpināšanu un samazinot priekšlaicīgas 
mācību pamešanas riskus. 
  Lai gan kopš 8. februāra skolās, ievērojot epidemioloģiskos nosacījumus, izņēmuma 
gadījumos ir atļautas arī individuālās klātienes nodarbības, pateicoties pedagogu digi-
tālajām prasmēm un tehnoloģiju pieejamībai, atbalsta sniegšanas process sekmīgi tiek 
realizēts arī attālināti - video nodarbību veidā.
  Projekts “PuMPuRS” Latvijā ir visaptverošs nacionāla mēroga projekts, kas indivīda 
līmenī risina ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu saistītus jautājumus. Papildus atbalsts 
supervīziju veidā tiek sniegts arī pedagogiem. 
  Raksta sagatavošanā izmantota informācija no interneta vietnes: www.pumpurs.lv

Inese Ozola, projekta vadītāja

ATBALSTS ABĀS VECPIEBALGAS NOVADA SKOLĀS  
2020./2021. MĀCĪBU GADA II SEMESTRĪ TIEK SNIEGTS 

JAU 32 IZGLĪTOJAMAJIEM.

 Dzērbenes pils vēl par soli skaistāka 

  Februāra sākumā pašvaldības Saimniecības daļas remontstrādnieki pabeidza Dzērbenes 
pils mazās zāles remontu. Izkrāsota arī pils ieeja un vītņveida torņa telpa, un kāpnes. Esam 
ieguvuši vizuāli skaistu un gaišu pils daļu, kura tagad savienojas ar oktobrī atklāto skatu 
torni. Uzlabojoties situācijai valstī, jauniegūtās telpas varēsim izmantot, lai izvietotu iz-
stādes, uzņemtu ekskursantus. Zāli būs  iespējams iznomāt, lai rīkotu dažādus pasākumus. 
Nāk pavasaris, un varēsim tupināt darbus, lai pabeigtu “Mīlestības saliņas” iekārtošanu. 
Novēlu piedzīvot prieku un pozitīvas emocijas, apmeklējot Dzērbenes pili! Uz drīzu tik-
šanos klātienē!

Edīte Amane, Dzērbenes pārvaldes vadītāja

Kolēģi - Dzērbenes saimniecības vadītājs Viesturs Melbārdis un pārvaldes vadītāja
 Edīte Amane - gandarīti par pils mazās zāles pārvērtībām.

Noslēdzies konkurss 
“Virtuālā maskošanās parāde”

  Noslēdzies konkurss “Virtuālā maskoša-
nās parāde”, ko organizēja  Taurenes kultū-
ras nams, kas,  saglabājot un nepazaudējot  
ļoti daudzu gadu tradīciju  par karnevālu 
- masku parādi, aicināja  šogad maskoties 
virtuāli. Sejas maskas valkāšana ir mūsu 
drošība, vajadzība un aksesuārs. Ikdienā 
mēs redzam tik ļoti daudz dažādas sejas 
maskas ( pašu gatavotas, iegādātas, dāvinā-
tas), kas liecina par masku lietotāju radošu-
mu un iztēli. Konkursā varēja  piedalīties 
ikviens Facebook grupas https://www.face-
book.com/Vecpiebalga sekotājs - 
bija vien  jāsagatavo viens portreta foto ar 
savu sejas masku (varēja  būt arī selfijs). 
Visi pieteikumi, kas tika iesniegti līdz 10. 
februārim,  tika apkopoti un ievietoti Fa-
cebook lapā balsošanai, kas noslēdzās  21. 
februārī.  Konkursa rezultāti ir apkopoti, 
uzvarētāji ir  zināmi, un trīs labāko darbu 
autori tiks apbalvoti:

1. Anna Madara Liede  (TDA ,,Liesma”): 
„ „Ar lepnumu nēsāju masku ar mūsu deju 
kolektīva „Liesma” atpazīstamības simbo-
lu.”

2. Agita Ķuze  („Krāsainie ziedi”).
3. Renita Aukšmukste  („Mistērija”):  „Sejas maska izgatavota no dabīgās ādas, aplīmēta 
ar krāsainiem bing bling kristāliņiem.”
  
  Liels paldies visiem, kuri piedalījās Virtuālās maskošanās parādē,  un  komandas „Virtuā-
lā maskošanās parāde” biedriem - Guntim Davidovam, SIA”Zemenītes sniegā LV”. 
Ļoti ceru, ka nākamgad tiksimies klātienē  masku  parādē  kultūras namā. 
  Konkursu ”Virtuālā maskošanās parāde” atbalsta Vecpiebalgas novada  Taurenes kultūras 
nams sadarbībā ar  Vecpiebalgas novada uzņēmējiem. Balvas, sazinoties  ar uzvarētājiem, 
tiks  nosūtītas  pa pastu.
   Visiem  vēlu veselību, možu garu, izturību, pacietību!
                                             

Ginta Babre, Taurenes kultūras nama vadītāja

Renita Aukšmukste  
un maska „Mistērija” .

Anna Madara Liede un maska ar TAD 
”Liesma” atpazīstamības simbolu.
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Fotokonkurss “Mana Kaive” iedvesmoja daudzus pagasta un novada iedzīvotājus ielūkoties savu 
senāko gadu un jaunāko laiku attēlu krājumos. Pārsteidzošs bija ikviens Kaives pagasta stūrītis visos 
gadalaikos, kurus dāvāja  Antra Oša, Inga Galoburda un  Normunds Vītiņš. 
Nostalģiskās atmiņās kavējamies, vērojot Sarmītes Lielās sūtītās fotogrāfijas, kur redzama mātes 
mājiņa un baltais zirdziņš Sirmis, ar kuru Sarmītes mamma ik dienu devās uz Kaives centru vai uz 
fermu. 
Dabas vērotāja Rita Ozola sūta mums sava dārza ziedus un noskaņu kadrus. 
Vilnis Zūkeris labprāt dalās ar fotoattēliem, kuros iemūžināti lauku darbi. 
Santai Pavlovičai no Dzērbenes visspilgtāk atmiņā palicis retrobrauciens Kaivē. 
Elīna Dana Sprūdža radījusi kolāžas, savienojot laikmetus – pagātni ar šodienu, un abas ar Elīzu 
Doniņu priecē mūs ar dabas pilnbrieda fotogrāfijām.
Mareka Jurģa Doniņa  fotogrāfijas vēsta par  naksnīgo Kaivi, vērojot to  no savas mājas jumta kores.
Svetlana Jansone iemūžinājusi  Ziemassvētku noskaņu savas mājas pagalmā. 
Guntas Jansones konkursam iesūtītajā fotogrāfijā sabiedriskais gailis kalpo kā mājas sargs, tādēļ 
sunīti nevajadzēs… 
Paldies visiem, visiem, kuri piedalījās!
Turpiniet vērot!
Fotokonkursa dalībnieku fotogrāfijas apskatāmas Vecpiebalgas novada facebook  lapā, bet balviņas 
konkursa dalībniekiem tiks nogādātas personīgi.

Agnese Caunīte-Bērziņa, Kaives tautas nama vadītāja

Ikviens mirklis arī šodienā ir kļuvis par pagātnes liecību

  Ko darīt brīvdienās Vecpiebalgas novadā?  
Doties dabā un atrast jaunas takas! Pārgājiens 
ir lielisks veids, kā norūdīt savu organismu, 
vienlaikus uzzinot jaunus un interesantus fak-
tus par sava novada dabas bagātībām.
  Pērnā gada izskaņā – vēl pirms ārkārtējās 
situācijas izsludināšanas - tika īstenota sena 
iecere, izveidot pārgājienu taku, ko daļēji va-
rētu dēvēt arī par dabas taku gar Ievalčupīti 
Dzērbenē. Maršruts pirms labiekārtošanas vai-
rākkārt tika apsekots un veikta tā analīze, ku-
ras laikā tika meklēts efektīvākais, vienlaikus 
ainaviskākais realizācijas ceļš. Vispievilcīgāk 
šī taka ir mērojama agrā pavasarī vai rudens 
lapu krāsošanās brīdī. Taka gar Ievalčupīti Lat-
vijas kontekstā  patiesībā ir diezgan unikāla, 
jo sniedz ieskatu subglaciālās ieplakas ainavās 
(otra šāda vieta ir tikai Kornetos). Takas lab-
iekārtošana izpaudās trīs etapos – apsekošana, 
labiekārtošana, marķēšana. Par takas labiekār-
tošanu (attīrīšanu no krūmiem) milzīgs paldies 
jāsaka vietējiem aktīvistiem Paseku ģimenei, 
kā arī Vidzemes tūrisma asociācijas valdes 
priekšsēdētājam Raitim Sijātam. Šobrīd taka 
brīvi pieejama ikvienam interesentam, vien 
jāpiemin, ka drošākai tās  veikšanai būtu jā-
izvēlas piemēroti (vēlams ūdens necaurlaidīgi) 
apavi, jo  Brenkūža vecezera mitrāji atstāj ie-
spaidu uz takas apkārtni. 
  Ievalčupīte ir čalojoša, gultni mainoša upe 
Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta Auļu 
galā. Tās tecējuma gaita ir izgrauzusi ceļu 
starp Dzērbenes pauguriem un savā starpā spē-
jusi savienot četrus ezerus, tādējādi veidojot 
subglaciālo ezeru virkni, kas uz kopējā Latvi-
jas fona ir liels retums.

Izveidota jauna pastaigu taka Dzērbenē

Ingas Galoburdas foto.

1949. gada  25. marts dzērbeniešu atmiņās

  Trases kopgarums - 1,75 km, trases tips – viegls, piemērots kājāmgājējiem. Trases statuss: 
attīrīta/ marķēta (zili balts krāsojums).
  Jāpiezīmē, ka, sākoties jaunajai tūrisma sezonai, Vecpiebalgas novadā būs pieejami  16 
velomaršruti, no kuriem viens ir reģionālas nozīmes – „Ainavu ceļi “Mērnieku laiki””. Tā 
garums ir  100 km un, to  veicot, ceļotājiem būs iespēja (bez maksas, brīvā dabā) interak-
tīvi iepazīties ar romāna “Mērnieku laiki” tēlu prototipu dzīves gājumu un stāstiem, kas 
pamudinājuši brāļus Kaudzītes sarakstīt šo visā Latvijā zināmo darbu. 
  15 velomaršruti ir vietējas nozīmes, un tie iedalās trīs kategorijās – viegls, vidējs, grūts. 
Veicot šos maršrutus, ikvienam būs iespēja aplūkot katra pagasta ainaviskākos un kultūras 
vēsturei svarīgākos punktus -  gan svētvietas un  baznīcas, gan dabas objektus. 
Ar takas tehnisko aprakstu un maršrutu, kā arī velomaršrutiem iespējams iepazīties mājas 
lapā www.visitvecpiebalga.lv .

Guntis Davidovs, tūrisma speciālists

IEVALČUPĪTE IR ČALOJOŠA, GULTNI 
MAINOŠA UPE VECPIEBALGAS NOVADA 

DZĒRBENES PAGASTA AUĻU GALĀ. 

Tūrisma speciālists Guntis Davidovs un 
vietējo aktīvistu grupa, Ievalčupītes takas 

attīrīšanas talkā. 

Ievalčupīte Dzērbenē. 

  Dzērbenes vēstures interešu klubs sadar-
bībā ar kultūras darbiniekiem vienmēr 25. 
marta dienu uzskatījis par vienu no vals-
tiski svarīgākajiem pasākumiem, uzsverot, 
ka tas nav domāts tikai izsūtītajiem, bet 
visai sabiedrībai, lai izprastu pagātnes lie-
cības un apzinātos šodienas demokrātijas 
iespējas, kas jānosargā.
  Diemžēl pandēmija uzlikusi savu zīmogu 
notikumu gaitai jau otro gadu. Bet īstenībā 
viss notiek. Pagājušajā gadā jau bija sa-
gatavota bijušā dzērbenieša, izsūtītā Jāņa 
Cīruļa atmiņu stāsta literāri muzikālā kom-
pozīcija. Un tā nekur nepazudīs. Nenotika 
arī tikšanās ar bijušo dzērbenieti, Dzēr-
benes vidusskolas absolventu, emeritēto Jelgavas LU profesoru, lauksaimniecības zinātņu 
doktoru, LLU sociālo zinātņu fakultātes ilggadējo dekānu Jāni Juri Ābeli. Ar šo gadu gan 
viņš lekcijas vairs nelasa, bet joprojām ir Jelgavas domes deputāts un aktīvs sabiedriskais 
darbinieks, kurš allaž iestājies arī par dzērbeniešu interesēm, aizstāvējis Dzērbenes skolas  
intereses skolu apvienošanas procesā.  2020. gada 25. martā viņš bija gatavs doties uz Dzēr-
beni, lai savai skolai un Dzērbenes sabiedrībai dāvinātu Dzintras Gekas grāmatu „ Skola 
Sibīrijā”, kurā starp daudzajiem stāstiem  lasāms arī viņa stāsts. Neskatoties uz nenotikušo 
tikšanos, esam saņēmuši šo bezgala interesanto Sibīrijas stāstu grāmatu kā dāvinājumu un 
esam ļoti pateicīgi, kā arī gatavi piedāvāt lasīšanai.
  Gribu atklāt, ka jau 2018. gadā notika ļoti interesanta tikšanās ar Jāni Ābeli, kad tapa 
Dzērbenes represēto grāmatas „Sāpe mūža garumā” 2. daļa. Pirms šīs grāmatas izdošanas 
tikāmies ar Jāni Ābeli skaistā atmiņu stundā, aplūkojām bagātīgo fotogrāfiju krājumu no Si-
bīrijas izsūtījuma un viņa ceļojuma 2010. un 2016. gadā, meklējot savas saknes no Sibīrijas 
perioda. Īpaši nozīmīgs viņam bija 2016. gada brauciens, ceļojot Dzintras Gekas vadībā, – 
35 cilvēki – bērnībā izsūtītie, Sibīrijā dzimušie vai represēto tuvinieki devās ap 40 000 km 
tālā braucienā pa latviešu izsūtījuma vietām.
  Mēs lepojamies ar viņa ceļojuma stāstiem, jo tie dod iespēju ielūkoties it kā visu dzērbe-
niešu (viņu bija ap simts ) izsūtīšanas gaitās, jo visi viņi bija izsūtīti uz Tomskas apgabala 
Molčanovas rajonu. Vien Jānim Ābelem ir bijusi lemta paša izvēle pabūt bērnības vietās, 
pat satikt bijušos skolas biedrus, kaimiņus, atrast vecāsmātes kapu un uzstādīt piemiņas 
zīmi.
  Pievienoju fragmentu no manis pierakstīta stāsta, ko toreiz, vēl pirms Dzintras Gekas 
grāmatas iznākšanas, mums uzdāvināja  Jānis Ābele. Paldies viņam, vēlot labu veselību un 
ticot, ka izdosies atkal tikties klātienē. 
  „Jānis Ābele dzimis 1939. gadā Dzērbenes pagasta “Dzintaros”. Izsūtījuma ceļš viņam 
kopā ar ģimeni sākās tāpat kā lielākajai daļai dzērbeniešu 1949. gada 25. martā. Ar plintēm 
bruņoti trīs vīri ieradās Taurenes pamatskolā, kur tolaik mācījās Jānis. Bija latviešu valodas 
stunda, vīri ienāca klasē un teica: “Jāni, ej uz skapīti!” Kā šodien Jānis atceras biezo sniega 
segu, kas todien klāja zemi, bet izjūtas bija tādas, kā vēlāk raksta skolotāja: “1949. gada 25. 
marts bija šausmīga diena. Atceros, kā skolā ar ragavām iebrauca tā saucamie istrebiķeļi, lai 
aizvestu vairākus skolniekus, kuru vecāki jau bija savesti izpildkomitejā. Nekad neaizmir-
sīšu, kā man apķērās apkārt mans 2. klases  skolnieciņš Alfrēds un, acīs skatoties, lūdzās: 
“Skolotāj, glābiet mani!” Bet izglābt viņu no aizvešanas nevarēju. No Taurenes skolas aiz-
veda 9 vai 11 skolēnus.” (Vēstule glabājas Taurenes novadpētniecības muzejā.)
  Vispirms Jānis ar ģimeni tikai aizvests uz Nēķena muižu, tad Dzērbenes staciju, kur sākās 
lielā gaidīšana divu dienu garumā. Dodoties ceļā, visi vagonā dziedāja: “Paliec sveika, baltā 
bērzu birze”... Ceļš veda cauri Ieriķiem, Cēsīm, Igaunijai. Apbraucot Maskavu, vilciens 
nonāca Tomskā. Lielā, varenā upe Oba bija aizsalusi, tāpēc kuģi, ar kuriem bija paredzēts 
izsūtītos izvadāt pa nometinājuma vietām, nevarēja kursēt. Bija jāmēro 100 kilometru garš 
ceļš uz pagaidu nometinājuma vietu - Asino. Tur Jāņa Ābeles ģimene kopā ar citiem lat-
viešiem pavadīja divas nedēļas šķūņveida barakā, gaidot, kad Obā izies ledus. Tad visi tika 
aizvesti uz Tomskas ostu, visus salādēja kuģī, un tas uzņēma kursu uz Molčanovku. Ceļš 
nevienam nebija viegls, īpaši mazajai māsiņai Gaidai, kurai tobrīd bija tikai 4 gadi. Pats 
Jānis smagi saslima, tāpēc, nokļūstot galapunktā, sākās ilgstošs ārstēšanās kurss. Izkāpjot 
no kuģa, ļaudis devās uz nozīmētajām sādžām. Jāņa ģimene tika aizvesta uz nometinājuma 
vietu - Kņazevskas sādžu ar vēršu pajūgiem 9. maijā. Pirmā mājvieta tika ierādīta kolho-

za kantora ēkā. Pēkšņi Jānis un viņa 
tuvinieki pamanīja, ka no griestiem 
sāk tecēt ūdens. Iziet ārā, paskatās uz 
augšu un ierauga, ka jumta nemaz nav. 
Izrādījās, ka lielākajai daļai māju ne-
maz jumtu nav vispār. Tie uzlikti no 
salmiem un pa ziemu izbaroti lopiem. 
(..) Mājupceļš latviešu ģimenēm no 
Kņazevskas sādžas sākās 1957. gada 
9. maijā. Uzvaras dienu šeit neviens 
nesvinēja, bet visi sādžas iedzīvotāji 
pavadīja aizbraucējus līdz vārtiem.”

Mārīte Šķēle, vēstures interešu
 klubs „Serben” vadītāja
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GRĀMATA - LABA  IZVĒLE  IKDIENAI  UN  SVĒTKU  REIZEI  
  Laikā, kad pārējās kultūrvietas un kultūras pakalpojumi aizvien ir pieejami tikai attālināti, 
bibliotēkas turpina grāmatu apmaiņu, un lasītāji jau no 12. janvāra var tikt pie kārotās lasām-
vielas.  Tiesa, arī bibliotēkām  ir jāievēro Kultūras ministrijas izstrādātās vadlīnijas un valstī 
noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi, t.sk. maksimāli saīsināts uzturēšanās laiks 
bibliotēkā, apmeklējuma  laikā  obligāta sejas maska no 7 gadu vecuma un distances ievēro-
šana, roku dezinficēšana, atnesto grāmatu un periodisko izdevumu ievietošana karantīnā. Ja 
lasītāji vēlas, tad drošības apsvērumu dēļ grāmatas ir iespējams pasūtīt arī iepriekš, zvanot 
uz bibliotēkas kontakttālruni vai rakstot e-pastā. 
  Bibliotēkas grāmatas un žurnāli nav paredzēti ilgstošai turēšanai lasītāju personīgajā grā-
matu plauktā, svarīgi, lai tos var izmantot pēc iespējas vairāk cilvēku, Ļaujiet grāmatām un 
citiem izdevumiem atgriezties savās mājās – bibliotēkā - arī tad, ja tie aizkavējušies pie jums 
ilgāku laiku – arī citi vēlas lasīt!
   Lai neiekrātu parādus, jebkuram reģistrētam bibliotēkas lasītājam ir iespēja internetā sekot 
līdzi paņemto grāmatu nodošanas termiņiem un pagarināt tos, kā arī pasūtīt vai rezervēt ne-
pieciešamos izdevumus. Lai pieslēgtos bibliotēkas e-kopkatalogam, savā bibliotēkā jāsaņem 
lietotāja vārds un parole.
  Ik mēnesi novada bibliotēkas savus lasītājus priecē ar plašu jauno grāmatu izvēli. Arī šī 
gada divos mēnešos esam sagādājuši interesantu lasāmvielu – gan romantiskos dāmu romā-
nus un detektīvus, gan oriģinālprozu un autobiogrāfisko literatūru, gan uzziņu literatūru un 
pasakas  jaunākās paaudzes lasītājiem. Atliek tikai atnākt uz tuvāko bibliotēku un izvēlēties 
savām vēlmēm atbilstošo. Lasītāju literārā gaume atšķiras, atšķiras arī lasīšanas paradumi. 
Ko un kāpēc lasa mūsu novadnieki? Par  to plašāka reportāža no novada bibliotēkām. 

Ceru, ka bibliotēka paliks mūsu mazajā pagastiņā
  Gunta Jansone ir biežs vie-
sis Kaives bibliotēkā. Par savu un 
ģimenes vaļasprieku – grāmatu la-
sīšanu – Gunta saka: „Bibliotēku 
sāku apmeklēt jau bērnībā, un tā ar 
nelieliem pārtraukumiem to turpinu 
darīt joprojām. Kopumā tas varētu 
būt vairāk nekā 30 gadus. Ilgu laiku 
arī ņēmu no bibliotēkas grāmatas un 
piegādāju tās mājās cilvēkam, kurš 
pats veselības stāvokļa dēļ bibliotēku 
nevarēja apmeklēt. Tagad bibliotēkas 
pakalpojumus izmanto arī mani bērni 
un audžubērni. Pašreiz visvairāk tiek 
lasītas grāmatas un izmantotas inter-

neta piedāvātās iespējas, nereti izmantoju iespēju izlasīt jaunos preses izdevumus, jo pasūtīt 
pašai sanāk diezgan dārgi. Man ļoti patīk lasīt ceļojumu aprakstus, grāmatas par dabu, labprāt 
lasu arī romantiska satura grāmatas. E-grāmatas nelasu, jo gribas turēt rokās un sajust grāma-
tu, pāršķirt īsti čaukstošu lappusi. Lasu gan latviešu, gan aizrobežu rakstnieku darbus. Viss 
atkarīgs no tā, kā tā uzrakstīta. Man patīk tās grāmatas, kuras “vieglāk” lasīt un uztvert. Satura 
ziņā daudzas senāk izdotās grāmatas droši vien stāv pāri šī brīža literatūrai, bet lasīšanas ziņā 
priekšroku dodu pēdējo gadu grāmatām, jo tās vieglāk lasīt drukas dēļ. Es ceru, ka bibliotēka 
vismaz vēl kādu laiku paliks mūsu mazajā pagastiņā. Būtu žēl, ja vairs nebūtu vietas, kur varētu 
izmantot interneta piedāvātos pakalpojumus, saņemt dažāda satura informāciju un, protams, 
saņemt lasīšanai grāmatas un presi. Vēlētos, lai bibliotēka arī turpmāk saglabātos kā vieta, kur 
cilvēkiem satikties.”

Maija Burjote, Kaives bibliotēkas vadītāja

Grāmatas par vēsturi ir zināšanu un pārdomu avots
  Inešu bibliotēkā pieprasītas ir grāmatas par vēs-
turiskām tēmām. Viens no čaklākajiem lasītājiem 
ir Gundars Kociņš, kurš atzīst: „Grāmatu 
lasīšana aizsākās skolas laikā. Mācījos Gaujie-
nas internātskolā. Man bija ļoti laba audzinātāja 
Solveiga Ozoliņa, kas bija liela grāmatu lasītāja 
un kurai mājās bija liela bibliotēka. Viņa iedves-
moja arī mūs – skolēnus. Labi atceros arī, kā 1. 
klasē apmeklējām skolas bibliotēku, lai iepazītos 
ar tās grāmatu piedāvājumu, kas bija ļoti liels. 
Lasīju ļoti daudz: grāmatas no sērijām “Apvār-
snis”, “Stāsti par dabu”, “Stāsti par vēsturi”, kā 
arī visas pasaku sērijas. Atmiņā palikusi Fransuā 
Rablē grāmata “Gargantija un Pantagriels”, kas 
bija viena no mīļākajām. Izlasīju arī visu obligāto 
literatūru – gan eposu “Lāčplēsis”,   gan “Mēr-
nieku laikus” un  “Lazdu laipu”… 
  Kādu laiku grāmatas bija atliktas otrajā plānā, 
jo aizrāvos ar citiem informatīvajiem kanāliem – 
skatījos raidījumus TV, internetā. Taču tad sapra-
tu, ka var internetā atrast daudz informācijas, bet 
tā ir auksta. Savukārt grāmatas…  Tās ir emoci-

jas, kad vari izdzīvot līdzi grāmatu varoņu likteņiem. 
  Šobrīd lasu grāmatas par vēsturi. Dzirksti iedeva latviešu daudzsēriju filma “Sarkanais mežs”. 
Pētu savas dzimtas vēsturi, tāpēc gribu saprast vēstures notikumus, kas iespaidoja cilvēku lik-
teņus. Sākumā ir jāizprot mūsu tautas vēsture. Grāmatas par vēsturi ir zināšanu un pārdomu 
avots. Lasot  salīdzinu dažādās grāmatās sniegto informāciju, viedokļus, cenšos saprast, kuram 
taisnība. Tā rodas dziļāka izpratne par pagātnes norisēm un to, kā lielās vēstures notikumi at-
saucas uz cilvēku ikdienu un rīcību.
  Grāmatas pats pērku reti, lasu bibliotēkā. Esmu par taustāmu literatūru, nevis grāmatām in-
ternetā.” 

Anita Katlapa, Inešu bibliotēkas vadītāja

Laiku lasīšanai atrast var vienmēr – ir tikai jāizvērtē prioritātes
  Taurenes bibliotēkas lasītājas -  bērnudārza audzinātājas un divu bērnu māmiņas - Anetes 
Žagares  ģimenē arī ikdienas steigā grāmatu lasīšanai vienmēr tiek atrasts laiks. Par savu 
vaļasprieku Anete stāsta: „ No bērnības atceros, ka, ciemojoties pie vecmammas Irmīnas Cēsīs, 
ar apbrīnu vēroju un pētīju viņas grāmatu plauktus, kas istabā atrodas pie vienas sienas visā 
tās augstumā un platumā, un ir pilni ar grāmatām. Gluži kā mazā bibliotēkā. Tas ieliek tevī 
tādu kā pamatakmeni, ka grāmata ir vērtība. Un vēl šobrīd viņa savos 84 gados turpina lasīt. 

Pēc mammas stāstītā, es esmu sāku-
si lasīt 4 gadu vecumā. No bērnības 
grāmatām atmiņā palikušas M. Lo-
batu “Dzeltenā dzeņa ordenis” un O. 
Preislera “Mazā raganiņa”. Abas aiz-
raujošas, mazliet maģiskas. Un abām 
ir vieta nu jau manu bērnu grāmatu 
plauktā, iespējams, arī viņiem šīs grā-
matas liksies aizraujošas. Sanāk, ka 
lasīšana ir tāda kā ģimenes tradīcija, 
jo lasa vecmamma, mamma, es, un 
maniem bērniem arī patīk grāmatas. 
Dēls tikko ir iemācījies lasīt un ļoti 
par to priecājas, un lepojas ar sevi, jo  
spēj lasīt māsai priekšā. Meitai patīk 

klausīties tās pasakas, kas viņai jau ir zināmas un kuras viņa pati spēj pēc attēliem izstāstīt, un 
šobrīd tā ir “Trīs lāči”. Lasīšana ļoti pilnveido vārdu krājumu, bērns prot izteikties labāk un 
kļūst par sevi pārliecinātāks. Tā attīsta radošumu, iztēli, kā arī empātijas spējas. 
  Pati esmu aktīva, azartiska lasītāja. Lasu tad, kad ir brīvs brīdis. Bet vislabāk patīk lasīt va-
karā pirms miega. Klusums nav obligāts, varu lasīt arī pie ieslēgta TV - tas netraucē, jo esmu 
iegrimusi grāmatā un apkārtējās skaņas vienkārši izzūd. Vienmēr cenšos izlasīt grāmatu līdz 
beigām – arī tad,  ja sākums ne vienmēr šķiet aizraujošs. Reizēm esmu arī uzbāzīga lasītāja, jo, 
ja izlasīts kas interesants, tad arī draugiem, radiem, kolēģiem iesaku. Kad nebija ierobežojumu, 
tad ar bērniem bijām bieži viesi bibliotēkā. Bibliotēkas telpas ir plašas, bibliotekāres smaidīgas 
un jaukas, grāmatu piedāvājums arī pietiekami bagātīgs. Ja man patīk, kā izskatās grāmata, 
es to ņemu. Neiedziļinos. Izvēlos to, kas tajā brīdī uzrunā. Tas var būt vāka attēls vai zināma 
autora vārds, kas jau iezīmē nojausmu, ko sagaidīt grāmatā. Dažreiz priekšroku dodu grāma-
tām, kas apspriestas dažādos grāmatu blogos vai pēc bibliotekāru  ieteikuma. Šobrīd lasu K. 
Mortones “Ezera māju”, kas vēsta par noslēpumiem, par to, kā dažādu laika posmu notikumi 
savijas vienā veselumā.
  Mūsdienās lasīšanas loma samazinās, jo bieži  informāciju izvēlamies saņemt video formātā, 
bet grāmatā ir jāiedziļinās, jāiedraudzējas ar tās varoņiem… Laiku lasīšanai atrast var vienmēr 
– ir tikai jāizvērtē prioritātes. Iespējams, ka brīžos, kad “sēžam telefonā” bez īpaša mērķa, mēs 
viedierīci  varētu nomainīt pret grāmatu.”

Ineta Rūnika, Taurenes bibliotēkas vadītāja

Grāmatas ar skumju noslēgumu ilgāk paliek atmiņā
  Mārīte Ozolante ir visčaklākā Dzērbenes pagas-
ta bibliotēkas lasītāja. Viņa lasīt sākusi jau no agras bēr-
nības. Pirmā izlasītā grāmata bijusi “Vectētiņš parkā”, 
kuru viņa ātri vien ir zinājusi no galvas, un, kad vecāki 
teikuši, lai meitēns palasot arī viņiem, tad Mārīte, allaž 
attapīga būdama, ir izvēlējusies tieši šo grāmatu pala-
sīt viņiem priekšā. Arī visus skolas gadus  nepārtrauk-
ti  lasītas  grāmatas, un ne tikai kārtīgi sēžot pie galda, 
bet gan visbiežāk gultā zem segas un ar bateriju rokās. 
Lasīšana Mārītei vienmēr ir padevusies, bet ar rokdar-
biem ir gājis raibi. Labi, ka vecmāmiņa ir bijusi liela 
tamborētāja un allaž palīdzējusi mazmeitai kādu aizsāk-
tu kafijbrūnu šallīti ātri notamborēt, lai mājturībā nebūtu 
nesekmīga atzīme. Vecmāmiņa tik izpalīdzīga bijusi, jo 
viņai ir paticis, ka mazmeita ir čakla grāmatu lasītāja. 
Un šis lasītprieks Mārītei ir vēl joprojām. To ir mantojis 
dēls Andis un mazmeita Elza. Savulaik Mārīte ar lielu 
aizrautību lasījusi vēsturiskos romānus par Anglijas ka-
raļa Henrija VIII valdīšanas laiku, tad pievērsusies  citu, 
vieglāku  literatūras žanru apgūšanai. Mārīte pati smej, 
ka jāizbauda ir viss, ko grāmatu pasaule spēj piedāvāt. 

Viņai vislabāk patīk grāmatas ar labām beigām. Taču grāmatas ar bēdīgām beigām ilgāk palie-
kot atmiņā. Un šobrīd, kad dzīvojam un strādājam pandēmijas laikā, ir vēlme lasīt tikai vieglu, 
romantisku  literatūru. Mārīte ne tikai lasa pati savam sirdspriekam, bet jau ilgāku laiku viņa 
katru vakaru pusotru stundu pa telefonu lasa grāmatas savai draudzenei Modrītei, kurai ir no-
pietnas redzes problēmas. Šobrīd tiekot lasīti Jāņa Jaunsudrabiņa kopotie raksti. Tas ir patiesi 
svētīgs darbs! Lai nezūd lasītprieks!  Lai gaišs ir prāts un dzīvotprieks!

Inese Gusmane, Dzērbenes bibliotēkas vadītāja

Kamēr vien redze ļauj – lasa
  Kad telefonā atskan viena 
vai otra Vecpiebalgas pan-
sionāta darbinieču  - Ilzes vai 
Andas - balss, zinu, ka jāķe-
ras pie grāmatu sijāšanas. 
Vienam klientam vajadzēs 
jaunākos latviešu autoru dar-
bus, citam vēsturiskos romā-
nus, vēl kādam detektīvus… 
Gadu gaitā lasītāju gaume ir 
iepazīta, svarīgākais neatlasīt 
otrreiz to pašu literatūru.  Arī 
šodien SIA „Vecpiebalgas
Doktorāts” saimniecības 
māsa Ilze Kaparkalēja 

ieradusies bibliotēkā, lai pansionāta klientiem apmainītu  grāmatas.
 Aicināta uz sarunu, viņa saka: „Mūsu seniori, kuri var to darīt, labprāt īsina laiku, lasot grāma-
tas. Šis process kalpo gan kā atpūta, gan paņēmiens, kā vairot savu iekšējo mieru. Lai iegūtu 
šo sajūtu, ir jāizvēlas atbilstoša lasāmviela. Vislabāk, ja tiek paņemta grāmata kādā iemīļotā 
žanrā. Ļoti iecienīti ir detektīvi, turklāt visiem jau gribas lasīt jaunāko literatūru – senāku gadu 
izdevumi nav pieprasīti. Lasot cilvēks spēj novirzīt domas no citiem pārdzīvojumiem vai prob-
lēmām - grāmatu terapeitiskā iedarbība pat ir zinātniski pierādīta. Lasītāju jau droši vien būtu 
vairāk, bet  cilvēkiem gados raizes sagādā dažādi redzes traucējumi, kad ar brillēm nekas nav 
līdzams.  Čaklākais lasītājs mums ir Valdis - ap desmit grāmatu mēneša laikā, tas viņam nieks 
vien ir.  Dažkārt jau abi pasmejamies, ka drīz bibliotekārēm pietrūks asa sižeta grāmatu, ko 
piedāvāt, būs vien jāsāk lasīt romantiskie dāmu romāni.” Saņēmusi grāmatu saini, Ilze kā allaž 
noteic: „Tad līdz nākamreizei!”

Dzidra Ješkina, Vecpiebalgas bibliotēkas vadītāja



2021. gada martsVECPIEBALGAS Novada Ziņas6

27. februāra rīts pamatskolā.

  Viena no Vecpiebalgas vidusskolas priori-
tātēm ir vide. Un liels palīgs fiziskās vides 
veidošanā ir skolas tehniskais personāls, 
kas ieinteresēti sadarbojas, lai tā kļūtu drau-
dzīgāka un tīkamāka ne tikai skolas saimei, 
bet arī apmeklētājiem. 
  Tā kā skolas teritorija ir plaša un tās uz-
turēšanā darāmā nekad netrūkst, rudenī, sā-
koties attālinātajam mācību procesam, kop-
mītņu dežurantes Anita Šipko, Judīte Ķepīte 
un Žanna Janeviča devās palīgā dārzniecei 
un sezonas strādniekam apkārtnes sakopša-
nas darbos. Kamēr laikapstākļi ļāva, grāba 
lapas, vāca nolauztos zarus, ieziemoja pu-
ķudobes un uzkopa skolas autobusu pietu-
ras. Kad āra darbi nebija iespējami, dārz-
nieces Antras Miezītes vadībā rūpējās par 
koplietošanas telpu noformēšanu svētkiem. 
Un paveiktais visus patiesi iepriecināja.
  Tagad, ziemas periodā, kopmītņu dežu-
rantes un apkopējas- Lilita Pavloviča, Gita 
Silicka, Dace Rinkeviča, Dzintra Ozola- ro-
sās skolas ēkās, veicot tos darbus, kuriem 
ikdienas ierastajā ritmā neizdevās pielikt 
roku. Tā kopmītņu bēniņos sakoptas vairākas telpas, kur tiks ierīkots keramikas ceplis un 
tiks veidotas profesionālās ievirzes izglītības programmas ,,Vizuāli plastiskā māksla” au-
dzēkņu darbu izstādes. Domājot par šī gada remontdarbiem, kopmītņu labā spārna gaiteņos 
un skolas dabaszinību metodiskajā kabinetā veikti priekšdarbi remontam.

SKOLU ZIŅAS
Palīgi skolas vides veidošanā

  Esam pateicīgi Vecpiebalgas novada izpilddirektorei Leldei Burdajai un deputātiem, kas, 
ņemot vērā skolas lielo teritoriju un ēku skaitu, atbalstīja lūgumu izveidot 2 jaunas štata 
vienības, tādējādi skolai no rudens ir savs sezonas strādnieks (Jānis Pundurs) un remont-
strādnieks (Aldis Zilgalvis), kas godprātīgi veic savus darba pienākumus. Sezonas strād-
nieks ir liels palīgs dārzniecei skolas apkārtnes sakopšanas darbos, veicot fiziski smagā-
kos darbus. Savukārt remontstrādnieks veic ne tikai ikdienas sīkos, bet arī laikietilpīgos  
darbus:  šajos 2 mēnešos izremontēta koplietošanas telpa starp ēdamzāli un 1. - 4.klašu 
garderobi.
  Tehniskais personāls tiek iesaistīts arī citos darbos, piemēram, skolas autobusa šoferis 
Andris Stupelis, laborante Alda Stupele un kopmītņu dežurantes reizi mēnesī veic pārtikas 
paku izsniegšanu, Dace Štāle un Vivita Aplociņa paralēli dežuranta pienākumiem darbojas 
kā starpnieki starp skolotājiem un skolēniem/ vecākiem, saņemot un izsniedzot mācību 
līdzekļus. 
  Šis ir sarežģīts laiks, kas būtiski mainījis katra ierasto ikdienas ritmu, tāpēc vēlos pateik-
ties visiem skolas tehniskajiem darbiniekiem par sapratni un atsaucību. 

Ilona Strelkova, Vecpiebalgas vidusskolas direktore

KOPMĪTŅU BĒNIŅOS SAKOPTAS VAIRĀKAS TELPAS, 
KUR TIKS IERĪKOTS KERAMIKAS CEPLIS UN TIKS 

VEIDOTAS AUDZĒKŅU DARBU IZSTĀDES. 

Februāris Vecpiebalgas vidusskolā 
daudzveidīgs un rosīgs

  Lai gan februārī visiem klašu kolektīviem mācību process iesākās attālināti, tas bija 
rosīgs un bagāts ar daudzveidīgām aktivitātēm.
  Pirmajā attālinātā mācību procesa nedēļā sākumskolas skolēniem bija iespēja mācību
stundās radoši un aktīvi darboties ārā sniegā. 1.-2. klases skolēni kombinētajā stundā 
sports, dizains un tehnoloģijas veidoja sniega figūras, labirintus, tuneļus un skulptūras, 
bet   3. klases skolēni, radoši atraisot savu fantāziju, veidoja darbu “Raksts sniegā”.
  Februāra sākumā, atzīmējot 
Sveču dienu, skolēni, skolotāju 
mudināti, iesaistījās pasākumos, 
kas veicināja sveču liesmiņu ie-
mirdzēšanos vēl spožāk. 1.-2. 
klases skolēni kombinētajās vi-
zuālās mākslas, dizaina un teh-
noloģijas stundās veidoja savus 
gaismas lukturīšus, bet 1. klases 
skolēni, apgūstot latvisko dzīves-
ziņu, ar mājās pieejamiem mate-
riāliem veidoja arī savas sveces. 
4. klases skolēni matemātikas 
stundās, mācoties reizināšanu 
rakstos, iededza sveci pēc sveces 
un atšifrēja O. Vācieša dzejoli 
“Svečturis”. 5. klases skolēni at-
šifrēja šifrus, atkārtojot darbības 
ar parastajām daļām, un meklē-
ja informāciju par sveču meis-
tara profesiju. 6. klases skolēni 
sniegā veidoja sveci, mērīja tās 
augstumu un platumu. Mērījumi 
tika izmantoti stundās, mācoties 
tēmu ”Attiecība un proporcija”.
  6. februārī saskaņā ar latviešu 
tautas tradīcijām svinami Mete-
ņi, kad ziema pamazām nomai-
nās uz pavasari. Skolēni mācību 
stundās veidoja prezentācijas par Mete-
ņiem, iepazinās ar šo svētku svinēšanas tra-
dīcijām, ticējumiem, laika pareģojumiem, 
veidoja Meteņa rakstus sniegā un zīmēja 
Meteņa zīmi, kas, kā vēsta ticējumi, veici-
not labklājību. 
  Izglītojamo pašpārvalde klašu kolektīvus 
iesaistīja erudīcijas konkursā “Svētki feb-
ruārī”, radot skolēnos interesi par latviska-
jām tradīcijām un vērtībām.
  Mūsu skolas septiņi mākslas program-
mas izglītojamie atsaucās Ādažu mākslas 
un mūzikas skolas aicinājumam piedalīties 
viņu skolas rīkotajā konkursā “Gaujas 
mozaīka Ādažos”. Konkurss tika organi-
zēts ar mērķi attīstīt visjaunākās māksli-
nieku paaudzes radošumu, mākslinieciskās 
prasmes un iemaņas, kā arī pētīt, apzināt un 
popularizēt Vidzemes un pie Gaujas esošo 
novadu kultūrvēsturisko mantojumu, ieau-
dzināt piederību savam novadam. 7. klases 
skolniece Luīze Skalbe vidējā vecuma gru-
pā (11- 13 gadi) konkursā ieguva 1. vietu. 
Skolotāja Vita Miķelsone.
  10. februārī vidusskolēni Zoom platformā kopā ar HSUSA (High School in the USA) 
pārstāvi Silviju Ozolu pavadīja interesantu un iedvesmojošu pēcpusdienu. Silvija ie-
interesētajiem jauniešiem pastāstīja par iespēju vidusskolas mācību gadu pavadīt ASV, 
iepazīstināja ar apmaiņas programmas dienas režīmu, galvenajām kultūras atšķirībām, 
savu pašizpausmes pieredzi un nosacījumiem, kas nepieciešami veiksmīgai un neaiz-
mirstamai pieredzei.
  15. februārī 10.-12.klašu skolēni, bet 19. februārī 1. klases skolēni GoogleMeet plat-
formā piedalījās VUGD lekcijā, kurā tika stāstīts par ārkārtas zvanu nozīmi, drošības 
noteikumiem, izsaukumu pieteikšanu. Lekciju vadīja VUGD pārstāve Sandra Vējiņa- 
prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas speciāliste. Vidusskolēni tika informēti 
arī par karjeras iespējām šajās struktūrvienībās.
  19. februārī Izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji-  Anna Balode, Marta Logina Pundu-
re un Jurģis Zommers- pārstāvēja mūsu skolu Cēsu jaunveidojamā novada attīstības 
dokumenta izstrādes sarunā, kurā kopā ar citiem Cēsu novada pārstāvjiem apsprieda ar 
izglītību un jauniešiem saistītas tēmas.
  Sagaidot Dzimtās valodas dienu 21. februārī, Latviešu valodas aģentūra apbalvoja 
ikgadējā skolēnu radošo darbu konkursa uzvarētājus. Šoreiz konkursa tēma bija “Mans 
grāmatplaukta stāsts”. 5.-9. klašu grupā 2. vietu ieguva Lizete Rudzīte, bet 10.-12. 
klašu grupā atzinība Rēzijai Krieviņai. Skolotājas Ilona Strelkova, Vita Lapiņa. Tā kā šo-
gad konkursa dalībniekus nevarēja aicināt uz noslēguma pasākumu Rīgā, žūrija nosūtīja 
videosveicienu www.valoda.lv., bet apbalvojumus pa pastu.
  Lepojamies ar skolēniem, kuri guvuši panākumus mācību priekšmetu olimpiādēs.
  Starpnovadu ekonomikas olimpiādē 12. klašu grupā atzinība Elizabetei Katei Antonei. 
Skolotāja Marina Grīnberga.
  Starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11. klašu grupā 2. vieta Martai 
Loginai Pundurei, 3. vieta Martai Agnesei Asarei. 12. klašu grupā atzinība Elizabetei 
Katei Antonei. Skolotāja Vita Lapiņa.
  Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē 11. klašu grupā 1. vieta Raivo Ivulānam, 3. vieta 
Martai Agnesei Asarei. 12. klašu grupā 2. vieta Ralfam Kuzmanam. Skolotāja Astra Pi-
ruška.
Starpnovadu matemātikas olimpiādē 9. klašu grupā atzinība Indrai Gitai Bērziņai. 11. 
klašu grupā 1. vieta Martai Agnesei Asarei. Skolotāja Ruta Šarkovska.
                                                                                  

Informāciju sagatavojusi Vita Lapiņa

  Pēc jaunā gada, ritot mācību procesam attālināti, esam realizējuši nereālos plānus – gāz-
masku noliktava ir pārtapusi par modernu un pārskatāmu slēpošanas inventāra noliktavu. 
Veiksmīgi izdevies nomainīt grīdu matemātikas kabinetā.
  9. klases skolēni, spītējot attālinātajam mācību procesam, ir pierādījuši sevi starpnovadu 
olimpiādēs: vēsturē – 2. vieta  Dāvidam Amanim, 3. vieta  Rinaldam Laumanim; matemā-
tikā – 1. vieta  Fēliksam Aukšmukstam, 2. vieta  Edgaram Rumbam, 3. vieta Dāvidam Ama-
nim. Paldies skolotājām par ieguldījumu un uzņēmību skolēnu sagatavošanā! 
  Atsākoties klātienes mācībām 1. - 4. klasei, bijām nodrošinājuši, lai tiktu ievēroti visi epi-
demioloģiskie ieteikumi. Katra klase bija izvietota tā, lai pēc iespējas mazāk satiktos ar citu 
klasi. Bijām nodrošinājuši ēdināšanu divās maiņās. Bērni virsdrēbes atstāja katram ierādītā 
vietā, lai nenotiktu drūzmēšanās. 
  Pirmajā dienā pēc atgriešanās klātienē bērnu acīs bija manāms priecīgs satraukums. Masku 
nēsāšana bija liels izaicinājums un, protams, neērtība. Prieki par atgriešanos skolas solos gan 
nebija ilgi – vien četras dienas. Paaugstinoties saslimstības rādītājiem novadā, arī mēs, tāpat 
kā Vecpiebalgas vidusskola,  izkritām no drošo skolu saraksta un šobrīd turpinām mācību 
procesu attālināti.
  Iespēju robežās bērniem, kuriem nebija mājās tehniskais nodrošinājums, ir nodrošinātas 
viedierīces, lai varētu sekot video stundām, piekļūt e-klasei, sūtīt skolotājiem darbus. Skolā 
skolotājiem ir uzstādītas kameras, lai bērniem mācību procesu varētu atvieglot, jaunās tēmas 
izskaidrojot video (zoom) stundās. Šāds mācību process nav viegls, bet kopā - soli pa solim 
- varam pārvarēt šo izaicinājumu.
  Liels paldies jāsaka vecākiem, kuri uzticējuši skolai savus bērnus, ir stāstījuši, mācījuši par 
notiekošo valstī un izmaiņām arī skolas dzīvē, atbalsta bērnus mācībās. Kopā esam spēks.

Andris Sakss, pamatskolas direktors

Februāra aktualitātes 
Vecpiebalgas novada pamatskolā  
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Ar sajūsmu un sportisku garu ir noslēdzies pirmais 
#VECPIEBALGASPORTO izaicinājums

  Spītējot bargākiem ierobežojumiem valstī, Vec-
piebalgas novada Jauniešu nodaļa ļoti aktīvi strā-
dā, lai pilnveidotu jauniešu brīvā laika iespējas 
un sniedz atbalstu saspringtajā laikā.
Lai mudinātu jauniešus un Vecpiebalgas iedzī-
votājus aktīvi pavadīt brīvo laiku, tika realizēts 
virtuālais izaicinājums #vecpiebalga sporto. Mēs 
esam pozitīvi pārsteigti par Vecpiebalgas novada 
iedzīvotāju un draugu atsaucību un dalību izai-
cinājumā sportiskām aktivitātēm svaigā gaisā. 
Sporta pasākumā, kas ilga no 11. janvāra līdz 11. 
februārim, piedalījās 41 dalībnieks. Kopsummā,  
krājot kilometrus skrienot, ejot, slēpojot, nūjo-
jot,  kopīgiem spēkiem esam pieveikuši  vairāk 
kā  7400 km. Lai arī Vecpiebalgas sportiskais 
izaicinājums ir noslēdzies, Jaunatnes lietu noda-
ļa aicina visus turpināt aizsākto – gūt pozitīvas 
emocijas un dzīvesprieku, kā arī uzlabot veselību 
un uzkrāt enerģiju, pavadīt brīvo laiku aktīvi un 
svaigā gaisā, apceļojot tuvējo un attālāko apkārt-
ni.  Apsveicam visus dalībniekus, kuri izvēlas ve-
selīgu dzīvesveidu! 
  #Izaicinājuma uzvarētāji -  Kaspars Stupelis, 
Indra Gita Bērziņa, Inguna Bauere, Armands 
Gulbis, Alvis Krilovskis ar ģimeni, Signes un 
Toma Engeru ģimene saņēma noderīgas un saldas balvas. 

“Urda” piedāvā jaunu vides izglītības akciju un attālinātas nodarbības
  Pašvaldību atkritumu apsaimniekotāja SIA “ZAAO” vides izglītības realizēšanas vietas 
Dabas un tehnoloģiju parka (DTP) “URDA” vides izglītības pedagogi aicina skolotājus 
un izglītības iestāžu audzēkņus uz sadarbību, lai kopīgās aktivitātēs izprastu vides pro-
cesus un cilvēku mijiedarbību ar dabu.
  Jaunā akcija, kurā aicināti iesaistīties 1. – 6. klašu skolēni un viņu pedagogi, ir “Atklāj 
kopā ar Skudru Urdu”. Eksperimentu un uzdevumu laikā skolēniem būs jāpēta un jāiz-
zina trīs tēmas – ūdens, gaiss un zeme. Katras tēmas ietvaros būs jāpēta kopsakarības, 
jāveic eksperimenti un radošie darbi, piemēram, jāapgūst ūdens tīrības noteikšana, jāpēta 
zemes slāņi un jābūvē iekārtas. Akcijas lieldraugs ir Dabas aizsardzības pārvaldes “Lī-
gatnes dabas takas”, kuriem arī rūp vides aizsardzības jautājumi un ir iesaistījušies akci-
jas balvu fonda bagātināšanā. Pieteikšanās akcijai ir atvērta un notiek līdz 26.janvārim. 
Akcijas aktivitātes jāīsteno līdz 26. aprīlim.
  Līdz 30. aprīlim notiek arī akcija “Dārgumu medības”, kurā pirmsskolu audzēkņi kopā 
ar pedagogiem pēta vielu nezūdamību un atkritumu sadalīšanos augsnē.
  Tāpat līdz 30. aprīlim turpinās ikgadējā akcija “Dabai labu darīt”, kurā ar mērķi – dabas 
resursu saudzēšana, izglītības iestādes vāc makulatūru un PET pudeles, lai nodotu tās 
pārstrādei. Akcija paredz arī pētniecisko uzdevumu veikšanu par šķirošanas paradumiem 
izglītības iestādē.
  Atgādinām, ka, lai arī Covid19 situācija valstī ir radījusi izmaiņas “URDAs” ikdienā, 
darbs vides izglītības jomā turpinās. Vides izglītības pedagogi uzrunā pirmsskolu un 
skolu audzēkņus par vides tēmām, izmantojot interneta platformas. Mācību materiāli šī 
brīža situācijai pielāgoti dažādām vecuma grupām no vides izglītības satura, kas radīts 
kopā ar sadarbības partneriem, realizējot dažādus projektus vides aizsardzībā un para-
dumu maiņas veicināšanā. Ir iespējams saņemt arī darba lapas zināšanu nostiprināšanai. 
Aktīvi attālināto nodarbību iespējas šobrīd izmanto pirmsskolas izglītības iestādes, tām 
padomus videi draudzīgai rīcībai sniedz tēls Skudra Urda.
  Aktuālajām vides izglītības aktivitātēm iespējams reģistrēties caur mājas lapu www.
urda.lv.

Informāciju sagatavojusi Zane Leimane, 
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

  Lai uzmundrinātu un iepriecinātu Vecpiebalgas novadā jauniešus, kas pandēmijas aps-
tākļos šobrīd mācās attālināti, tika izveidotas paciņas, kuras piepildījām ar tēju, dušas 
želejām un našķiem. Šo pārsteigumu jauniešiem varējām sagādāt, pateicoties  Vecpiebal-
gas rūķu krustmātei Lindai Tuntei un Zanei Rolovai no biedrības “Tuvu”, kuras zibenīgi 
atsaucās mūsu iniciatīvai.

Līna Paimiņa, jauniešu centra „Balgas strops” vadītāja Engeru ģimene.

Kaspars Stupelis. Armands Gulbis.
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Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.
Informāciju apkopoja Dzidra Ješkina. Tālr.: 20232850, e-pasts: dzidra.jeskina@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. Izdevums iespiests SIA “Latgales druka”. 

SĒRU VĒSTS
…dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet. 

Mūžībā aizgājuši:

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

Mācības bioloģiskās lauksaimniecības 
produkcijas ražotājiem

  LLKC Cēsu konsultāciju birojs organizē 56 stundu bez-
maksas mācības “Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaim-
niecības produkcijas ražošana”.
  Mācību sākums plānots 16. martā tiešsaistē ZOOM 
platformā (kamēr nav iespējams mācības rīkot klātienē). 
Mācības notiks 1-2x nedēļā (vienas nodarbības ilgums 4 
akadēmiskās stundas). Plānotais mācību norises periods 
no 16. marta līdz 28. maijam. Mācību dalībniekam jābūt 
iesaistītam lauksaimniecības nozarē. Mācībās paredzētas 
gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. Mācībām obli-
gāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 9. martam. Informāci-
ja par mācībām arī www.laukutikls.lv ; www.vecpiebalga.
lv ; https://ej.uz/mdfc .
  Plašāka informācija un pieteikšanās zvanot vai rakstot: 
Dace Kalniņa 28381477, dace.kalnina@llkc.lv, Gunda 
Kazerovska 26360434, gunda.kazerovska@llkc.lv

AICINĀM UZ TIEŠSAISTES 
SEMINĀRU “PAMATPRINCIPI AUGĻU 

KOKU VAINAGU VEIDOŠANĀ”

  17. martā  plkst. 17.00 Vecpiebalgas bibliotēka ai-
cina visus interesentus uz tiešsaistes semināru - ap-
mācībām “Pamatprincipi augļu koku vainagu vei-
došanā”. Vainaga veidošana ir svarīgs faktors, kas 
ietekmē augļu koka ražību un augļu kvalitāti. Tuvojas 
pavasaris, bet vēl pirms pumpuru raisīšanās vari paspēt 
šo darbiņu paveikt. Kā to pareizāk darīt? Ieklausies ai-
navu dizaineres Vinetas Radziņas padomos, noskaties 
video pamācību un uzdod jautājumus tiešsaistē (zoom 
platformā). Par pieslēgumu tiešsaistes semināram in-
teresēties Vecpiebalgas bibliotēkā vai rakstot e-pastā: 
dzidra.jeskina@vecpiebalga.lv līdz 16. martam.

Ilgmārs Azacis, Dzērbene;
Ruta Dubulte, Dzērbene;
Paraskovja Ivanova, Ineši;
Anita Suta, Kaive.

Daigas Ellaby foto

Pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku 
pārvarēšanas likumu, 

Vecpiebalgas kooperatīvās krājaizdevu 
sabiedrības valde sasauc attālināto 

biedru kopsapulci

2021. gada 29. martā plkst. 17.00
interneta tiešsaistes platformā Microsoft Teams,

nodrošinot biedriem tiesības rakstveidā balsot arī 
pirms kopsapulces

Darba kārtība:
1. Pārskats par 2020. gadu
2. Par 2021. gada plānu un budžetu
3. Amatpersonu vēlēšanas
4. Citi jautājumi
  
Rakstveida balsojumi pirms kopsapulces tiks pieņemti 
no 2021. gada 22. marta līdz 28. martam pēc biedra 
izvēles:
1. elektroniski parakstītu dokumentu veidā uz e-pasta 
adresi vkks@inbox.lv vai
2. klātienē krājaizdevu sabiedrības telpās pēc iepriek-
šēja pieraksta.

Visiem biedriem, kuri vēlas piedalīties kopsapulces 
tiešsaistē vai nobalsot iepriekš, lūdzam sazināties pa 
tālruni 27707028, 29376776 vai rakstīt uz e-pasta ad-
resi vkks@inbox.lv līdz 2021. gada 26. martam plkst. 
12:00.

DONORU DIENA DZĒRBENĒ
Donoru diena Dzērbenes pilī notiks 23. martā no plkst. 
10.00 līdz plkst. 14.00.
Neaizmirsīsim pasi vai ID karti un bankas konta nu-
muru!
Visiem donoriem tiks noteiktas antivielas asinīs.
Apmeklējot Donoru dienu, visi aicināti ievērot noteik-
tos drošības un higiēnas nosacījumus!
Donoru dienā lietosim maskas!
Būsiet mīļi gaidīti!

Vecpiebalgas novada pašvaldība 
AICINA DARBĀ ekonomistu

Darba vieta: Vecpiebalgas novada pašvaldība, Finanšu 
un grāmatvedības nodaļa.
Noslogojums: Pilna slodze.
Mēnešalga: Pārbaudes laikā no 800 eiro (pamats Vecpie-
balgas novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo ga-
rantiju nolikuma 4.12. punkts) pēc pārbaudes laika 1000 
eiro bruto.
Prasības:
Augstākā izglītība finanšu un grāmatvedības jomā. Ļoti 
labas datorprasmes, t.sk. MS Office, Power Point. Ļoti 
labas komunikācijas prasmes. Spēja strādāt saspringti, 
sistemātiski, precīzi, apzinīgi, plānot un pārvaldīt sarež-
ģītus procesus, patstāvīgi atlasīt un apstrādāt informāciju, 
sarežģītās situācijās rīkoties loģiski. Prasme strādāt gan 
patstāvīgi, gan komandā, mācīt citus, skaidri un saprota-
mi izteikties, vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība. 
Priekšroka pretendentam ar pieredzi pašvaldībā finanšu 
plānošanas un uzskaites jomā kā arī darbā ar programmu 
PAKALNS. 
Galvenos amata pienākumus skatīt pašvaldības mājas lapā 
www.vecpiebalga.lv 
Iesniedzamie dokumenti:
1.Darba gaitu apraksts (CV);
2.Motivācijas vēstule;
3.Izglītības dokumentu kopijas.
Dokumenti līdz 2021. gada 8. marta plkst. 17.00  jāie-
sūta Vecpiebalgas novada pašvaldības administrācijai, ad-
rese: Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, 
Vecpiebalgas novads, LV-4122 (ir arī pastkaste pie domes 
ēkas) vai elektroniski jānosūta uz e-pastu – vecpiebalga@
vecpiebalga.lv
Tālrunis informācijai: 27844815.
Pretendentus, kuri tiks atzīti par atbilstošiem kvalifikāci-
jas prasībām, uzaicinās uz interviju.

PAR DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PROJEKTA 
“VIDZEME IEKĻAUJ” PASĀKUMU

  Uz ielas pretī nāk sieviete, kura stumj bērnu ratus, bet 
tajos esošais bērns ir aptuveni desmit gadus vecs. Ķermenis 
salīcis, kājas pret pārējo ķermeni nesamērīgi tievas. Bērns 
smejas un skaļi spiedzošām skaņām cenšas komunicēt ar 
pasauli. Garāmgājēji novērš skatienus, kāds uz brīdi uz-
smaida bērna mammai, kāds pāriet ielas otrā pusē, jo ir mā-
cīts neskatīties uz citādo.
  Ģimenēs, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem, 
ikdienu apgrūtina ne vien rehabilitācijas procedūras, asis-
tenta nodrošināšana bērnam un vides pieejamības problē-
mas, bet arī sabiedrības neizpratne par bērna ar funkcio-
nāliem traucējumiem piederību sabiedrībai. Vecāku vēlme, 
lai bērna dzīvē satiktie cilvēki aiz funkcionāliem traucēju-
miem ierauga bērnu un viņa vajadzības, bieži paliek nesa-
dzirdēta, nesaredzēta un nesaprasta.
  Lai mazinātu sabiedrībā esošo stigmu par bērniem ar funk-
cionālām traucējumiem un sniegtu zināšanas, šī gada 19. 
februārī Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizā-
cijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros tika organizētas 
apmācības vispārējo pakalpojumu sniedzējiem. Apmācības 
notika ZOOM platformā un tajās piedalījās 25 dalībnieki no 
desmit Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībām. Aktīvā-
kie apmācību dalībnieki pārstāvēja izglītības nozari.
  “Tas, ka mums rada trauksmi kaut kas nepazīstams un ci-
tāds, ir normāli. Tā ir mūsu smadzenes daļa, kas tā noreaģē, 
bet ne vienmēr kaut kas uzreiz ir jādara. Trauksme raisa 
vēlmi iesaistīties vai dusmas, kas ir aizsargreakcija. Kā pie-
dzīvot to, ka neko nevar darīt? Nevis aizmukt, izvairīties, 
bet izdzīvot bezspēcības laiku? Pieņemšana. Pieņemšana ir 
sadarbība. Nav viena vispārīgā metode, pareizais veids, kā 
komunicēt ar šādiem bērniem un viņu ģimenēm. To nevar 
vienā pieejā iemācīties un tad lietot. Pareizais veids vei-
dojas, kad iemācāmies būt iejūtīgāki, vairāk spējīgi nevis 
komunicēt no pareizās pozīcijas (kas būtu ļoti augstprātīgi), 
bet vairāk nostāties līdzās, būt gataviem līdzpārdzīvot. Un 
galvenais atslēgas vārds ir cieņa!”- tā, iedrošinot dalībnie-

kus, pauda lektore Mg.psych., mg.sc.sal., sertificēta psiho-
loģe, mākslas terapeite, supervizore Ilze Dreifelde.
  Apmācību noslēgumā dalībniekiem bija brīnišķīga iespēja 
noklausīties iedrošinošu dzīvesstāstu, kurā dalījās audžu-
mamma Elīna Bataraga. Elīnas ģimenē aug audžumeita, 
kurai ir smagi funkcionāli traucējumi. “Ir ok, ja bērnam 
nekad nebūs amata un viņš nekad nestrādās. Jānomet tas 
plīvurs, ka visi ir salīdzināmi. Mirklis, kad es atmetu ideju, 
ka man audžumeitu ir “jāsalabo” bija sāpīgs, bet tas nesa 
milzu atvieglojumu,”- dalījās E.Bataraga. Audžumamma 
uzsvēra, ka ikvienam ir iespēja palīdzēt īpašajiem bērniem, 
atbalstot viņa vecākus. Viens vecākam pateikts teikums var 
mainīt ļoti daudz, Elīna aicina to izmantot, lai celtu: ”Īpa-
šo bērnu vecāki ir vienlaikus ļoti stipri un ļoti trausli. Viņi 
var cīnīties par savu bērnu, kā lauvas, bet jebkurš negatīvs 
komentārs par bērnu spēj sagraut vecāku. Ir viegli saskatīt 
trūkumus un grūtības, bet, lai ieraudzītu stiprās puses, ir 
nepieciešama piepūle!”
  Jautājumiem: Deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme 
iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone, mob.t 29289487, ina.mi-
kelsone@vidzeme.lv
  Sociālo pakalpojumu eksperte Laine Zālīte, mob.t. 
26536286, laine.zalite@vidzeme.lv

Informāciju sagatavoja: Naula Dannenberga


