
MUZEJU NAKTS 2018
19. maijā 

Akcijas moto: Šūpulis

Piebalgas  muzeju apvienība 
„Orisāre” piedāvā pasākumu 
ciklu „Šūpuļdziesma piebaldzēnam”

19.00  Izstādes „Šūpuļdziesma piebal-
dzēnam” atklāšana E. Dārziņa un J. Sud-
rabkalna muzejā „Jāņaskola”. Piedalās 
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas vokālais ansamblis „Žagariņi” ar 
programmu „Gabaliņš no manas sirds”, vadītāja Aija Sila.

20.00 Mākslinieces Ievas Jurjānes Kārļa Skalbes pasakas „Kaķīša dzirnavas” 
ilustrāciju  izstādes atklāšana  K. Skalbes muzejā „Saulrieti”. Kārļa Skalbes 
dzimtajās mājās „Incēni” jauniešu centra  „Balgas strops” organizētās aktivi-
tātes.

21.00 Dzintara izstādes „Pa saules ceļu” atklāšana A. Austriņa muzejā „Kaika-
ši”. 
Bērnu rotaļu istabas atvēršana ar Piebalgas dižgaru bērnu foto izstādi. Rotaļas, 
atrakcijas, spēles, mūzika,  multfilmas. 

22.00 Gaismas nesēju alejas iedegšana brāļu Kaudzīšu muzejā „Kalna Kaibēni”.
Fotostūrītis, brīvdabas kino skatīšanās, filma „Mērnieku laiki”. 

19.00 – 01.00  Dažādas izglītojošas un izklaidējošas aktivitātes, izstādes un 
ekspozīcijas Muzeju nakts garumā visos PMA “Orisāre” muzejos.

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcija 
“Vēveri” aicina uz pasākumu “Pilna Māras istabiņa sīku, 
mazu šūpulīšu...” 

12.00 - 12.50  „1936. g. antropoloģiskā ekspedīcija Vecpiebalgā” (dr. hist. Rita 
Grāvere).
Stāstījums par profesora J. Prīmaņa ekspedīcijas rezultātiem Vecpiebalgā un 
Jaunpiebalgā, par tā laika iedzīvotājiem, viņu leģendām par savu izcelsmi, fi-
zisko tipu, novecošanu, ilgdzīvotājiem un citiem antropoloģiskiem jautājumiem.
  
12.50 - 13.20  „Viensētu grupu  (puduru) veidošanās Piebalgā” (dr. hist. Mārtiņš 
Kuplais).
Stāstījums par Piebalgai raksturīgajām viensētu grupām, to izveidošanās pro-
cesiem un etnogrāfiskajām iezīmēm.  

13.20 - 13.55  „19. gadsimta beigu Piebalgas apģērbs Krievijas Etnogrāfiskā 
muzeja krājumā”  (dr. hist. Aija Jansone).
Lasījums par  to Piebalgas apģērbu kolekcijas daļu, kas ikdienā nav viegli pie-
ejama: krājuma izveides vēsture, apģērba raksturīgākās tendences.   

14.00 - 14.30 „Projekta vīzija: ainava un cilvēks starp trim Piebalgas ezeriem” 
(Valters Grīviņš,  mag. hist. Edgars Žīgurs).
Klausītāji tiks iepazīstināti un aicināti līdzdarboties iecerē par Vēveru apkārt-
nes kultūrvēsturiskās telpas un vēsturisko procesu izpēti, dokumentēšanu, ap-
kopošanu.

No 14.30  visiem interesentiem būs iespēja apskatīt muzeju “Vēveri” gida pava-
dībā un uzzināt vairāk par tā vēsturi un tajā apskatāmajiem priekšmetiem

19.00 - 23.00 Muzeju nakts “Vēveros”:
• šūpuļu izstāde;
• aušanas un ceļošanas darbnīcas;
• iespēja izmēģināt roku rotaļlietu izgatavošanā;
• maizes izšūpošana no abras līdz krāsnij un siltā kukulīša nogaršošana (~ 20:00)
Ieeja pasākumā bez maksas.

Dzērbenes pilī  
19.00 Vēstures pulciņa “Serben” izveidoto grāmatu  “Vectēva stāsti”, “Meža 
brāļu kustība Dzērbenē un tās apkārtnē” prezentācija,  filmas “Es sapni par Lat-
viju pagalvī liku” demonstrācija, novadpētniecības ekspozīcijas apskate.

Taurenes novadpētniecības muzejā
21.00 dokumentālā spēlfilma „Mērijas ceļojums”
Ieejas maksa -  1,00 eiro 
*Bez viņas Latvijas muzeji būtu tukši…  Daiga Kažociņa atveido Mēriju Grīn-
bergu (1909 - 1975), kurai  pateicoties,  nacistu 1944. gadā izvestās Latvijas 
mākslas vērtības atgriezās dzimtenē.
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Šajā numurā:
■ Par skolu reformu
■ Projektu aktualitātes
■ Aprīļa notikumu apskats

cĢimene ir tā, kurā ir bērni un vecāki.
cMamma ir mīļa, skaista. Viņa mums papaijā muguriņu un samīļo, 
iedod uz vaidziņa buču.
cĢimene ir tad, kad visi cilvēki kopā un ir ļoti mīļi viens 
pret otru.
cMamma ir mīļa, strādīga. Mamma pelna naudu un garšīgi gatavo.
cMamma ir mīļa. Stingra, lai es izaugtu par krietnu puisi. Ģimene 
ir brālis, mamma, tētis, suns, kaķis un mans resnais lācītis.

Sešgadnieku atziņas par māmiņām un ģimeni 

Saules stariem pielietu un mīļiem 
vārdiem piepildītu 

MĀTES DIENU
un 

STARPTAUTISKO ĢIMENES 
DIENU!

ĪSUMĀ
• Atvērto durvju dienas pilīs un muižās. Vēloties iepazīstināt plašāku Latvijas sabiedrību 
ar kultūras mantojuma vēsturi un situāciju mūsdienās, kā arī rosināt interesi par turpmākajām 
izmantošanas iespējām, 24.-25. maijā 10.00 - 18.00 Atvērto durvju dienas Latvijas pilīs 
un muižās.  Pasākumā piedalīsies 39 kultūrvēsturiskās ēkas no visas Latvijas. Vecpiebalgas 
novadu pārstāvēs Dzērbenes pils muiža, Nēķena muiža un Vecpiebalgas muiža. Atvērto durvju 
dienas ir bezmaksas pasākums.

• Pirmizrāde „Radiem”. 28. aprīlī Taurenes amatierteātris „Radi” un režisore Gunita Gedroica 
skatītājiem piedāvāja jaunu izrādi - A. Bankas komēdiju „Barona Bundula atgriešanās” - pār-
pratumiem un smieklīgām situācijām pārpilnu lugu, kuras darbība risinās kādā lauku ciemā 
mūsdienās.  Lomās: Guntis Vītoliņš, Inārs Jansons, Vija Rožlapa, Baiba Butka, Māris Liepiņš, 
Sintija Stapulione, Edgars Muktupāvels, Biruta Oļševska. Izrāde, kad spēlē pašu pagasta ļaudis, 
kā ierasts, bija kupli apmeklēta.

“Radi” pēc lieliski nospēlētas pirmizrādes. Centrā - lugas autors Aivars Banka.
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde 2018. gada 26. aprīlī 
Sēdē piedalās deputāti: Arita Andersone, Edgars Bērzkalns, Agnese Caunīte - 
Bērziņa, Viesturs Melbārdis, Inese Navra, Indriķis Putniņš, Ilona Radziņa.

1. Apstiprināt Vecpiebalgas novadam piešķirtās valsts mērķdotācijas mācību līdzekļiem 
sadalījumu starp novada izglītības iestādēm 2018. gadam.
2. Veikt grozījumus Vecpiebalgas novada domes 25.01.2018. saistošajos noteikumos 
Nr.1/2018  „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2018.  
gadam” (skat. šajā pašā lpp.).
3. Apstiprināt jaunu pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu cenrādi (skatīt www.vecpie-
balga.lv ).
4. Apstiprināt veicamos darbus un valsts mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) lai-
ka posmam no 2018. gada līdz 2020. gadam.
5. Apstiprināt  Vecpiebalgas novada pašvaldības 2017. gada pārskatu, tai skaitā, bilances 
kopsumma   11 931 238 eiro, pamatbudžeta izpildes rezultāts - 306502 eiro, speciālā bu-
džeta rezultāts  54066 eiro, ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildes rezultāts 1513 eiro. 
Pieņemt zināšanai neatkarīgu revidentu ziņojumu (bez iebildēm) par finanšu pārskatu.
6. Piedalīties atklātā projektu konkursā Latvijas valsts budžeta finansētas mērķprogrammas 
“Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” ar projektu  “Lai-
me ir ligzdā. Ģimene Vecpiebalgas viesistabā”.  Projekta izmaksas:  Ģimeņu godināšanas 
pasākums - EUR 4000,00, Vecpiebalgas pagasta centra labiekārtošana, II kārta  - EUR 
32342,14, publiskais finansējums - EUR 20 000,00.  Projekta realizācijai tiks ņemts kredīts 
Valsts kasē.
7. Piedalīties ES programmas „ERASMUS+” projektu konkursa KA1 aktivitātē „Mobilitā-
tes projekti”, iesniedzot Eiropas brīvprātīgā darba projektu „Activating Youth” par iespē-
ju diviem jauniešiem no ES dalībvalstīm turpmākos 12 mēnešus darboties Vecpiebalgas 
jauniešu centrā „Balgas strops”. Projekta izmaksas 100% apmērā tiks segtas no projekta 
līdzekļiem.
8. Precizēt Vecpiebalgas  novada domes saistošos noteikumus Nr.2/2018  “Vecpiebalgas 
novada pašvaldības nolikums”. Skatīt: www.vecpiebalga.lv , precizēti noteikumi tiks pub-
licēti izdevumā pēc to parakstīšanas un saskaņošanas VARAM. 
9. Pamatojoties uz Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma 14. punktu, kurā noteikts, 
ka  par padomes locekli nevar būt domes struktūrvienības vadītājs vai pašvaldības iestādes 
vadītājs, atcelt Girtu Upenu no Vecpiebalgas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības konsul-
tatīvās padomes locekļa amata. 
10. Slēgt sadarbības līgumu ar Rīgas pilsētas pašvaldību par projekta „Pašvaldību klientu 
informācijas pārvaldības risinājums” atbalstāmo darbību īstenošanu.
11. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības grantu konkursa nolikumu (skatīt. www.
vecpiebalga.lv ).
12. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības projektu konkursa “Dažādojam savu ik-
dienu” nolikumu (skatīt. www.vecpiebalga.lv ).
13. Apstiprināt  saistošos  noteikumus  Nr.  4/2018  „ Par pašvaldības pabalstu politiski 
represētajām personām” (tiks publicēti izdevumā pēc to parakstīšanas un saskaņošanas 
VARAM). 
14. Atbilstoši  Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 
pantam  piešķirt ikmēneša pabalstu personai divu minimālo mēnešalgu  apmērā, nosakot, 
ja  vienlaikus ir tiesības uz noteikto pabalstu un invaliditātes pensiju, vecuma pensiju vai 
atlīdzību par darbspēju zaudējumu, tad izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz attiecīgi 
invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru.
15. Atcelt Vecpiebalgas novada domes 2017. gada 23. novembra lēmumu Nr.10  ”Par paš-
valdības kustamās mantas- traktora MTZ 82 pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstip-
rināšanu”.
16. Noslēgt uz sešiem mēnešiem īres līgumus ar divām personām  sociālajā mājā „Nor-
kalni”.
17. Noslēgt sadarbības līgumu ar SIA „Araisis” par tūrisma un ar kultūru saistītu pakalpo-
jumu sniegšanu.
18. Pārdot par brīvu cenu Vecpiebalgas novada pašvaldības kustamo mantu - automašīnu 
Peugeot 307 XS, reģistrācijas numurs EP7708 (skat. 4. lpp.). 
19. Noteikt nekustamā īpašuma „Veļķi” (Vecpiebalgas pagasts)  pārdošanas cenu - EUR 
10 080,00.  Piedāvāt īrniecei izmantot pirmpirkuma tiesības. Piekrist nekustamā īpašuma 
„Veļķi” Vecpiebalgas pagastā Vecpiebalgas novadā iegādei uz nomaksu,  nosakot nomak-
sas termiņu -  divi  gadi. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl 
nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu 
kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas 
par katru kavējuma dienu. Atļaut pircējam nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā uz 
sava vārda, vienlaikus zemesgrāmatā nostiprinot ķīlas tiesības par labu atsavinātājam.
20. Pagarināt nomas līgumu ar Vecpiebalgas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību par  ne-
dzīvojamās telpas 16,0 m2 kopplatībā nomu nedzīvojamā ēkā „Kultūras nams” īpašumā 
„Gaismas iela 1”, Vecpiebalgā. Nomas līguma termiņš pieci gadi. Nomas maksa - EUR 
0,21 par vienu kvadrātmetru mēnesī un PVN 21%. Nomnieks papildus nomas maksai izno-
mātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
21. Apstiprināt izstrādātos zemes ierīcības projektus: nekustamajam īpašumam  “Angāri”  
Taurenes pagastā un  “Jaunvepri” Dzērbenes pagastā.
22. Iznomāt zemes vienības:  „Pie pūpoliem” Inešu pagastā 0,2 ha kopplatībā, „Pie Griš-
kām” Vecpiebalgas pagastā 0,12 ha kopplatībā, „Ceļmalas” Taurenes pagastā 0,03 ha, 0,1 
ha, 2,5 ha  kopplatībā.  Nomas līgumu termiņš  -  pieci gadi, nomas maksa 1,5 % apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības. Iznomāt apbūvēto zemes vienību „Jauntoži”  Taurenes pagastā 
0,1993 ha kopplatībā teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai, nomas līguma termiņš - 10 
gadi, nomas maksa 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības  (apbūvēta zemesgabala 
vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 eiro gadā, ja aprēķinātā nomas maksa ir mazāka 
nekā 28 eiro gadā).
23. Atsavināt  Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu traktoru Zetor 
10145 un automašīnu Dodge Grand Caravan, pārdodot par brīvu cenu. (skatīt. 4. lpp.).

Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde tiks sasaukta  
2018.  gada 24. maijā plkst. 15.00.

Sēdes audioieraksts: www.vecpiebalga.lv

Domes sēdes ir atklātas.
Laipni lūdzam!

Pieņemtie lēmumi:

Saistošie noteikumi Nr. 3/2018 
„Grozījumi   saistošajos noteikumos Nr. 1/2018

 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets 
un speciālais budžets 2018. gadam” ”

Veikt grozījumus Vecpiebalgas novada domes 25.01.2018. saistošajos noteikumos 
Nr.1/2018  „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 
2018. gadam”:
1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžetu 2018. gadam saska-
ņā ar pielikumu Nr 1:
1.1. Ieņēmumos 4 302 644 eiro apmērā;
1.2. Izdevumos 4 207 806 eiro apmērā.
2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības speciālo budžetu 2018. gadam sa-
skaņā ar pielikumu Nr 2:
2.1. Ieņēmumos 206 693 eiro apmērā;
2.2. Izdevumos 216 681 eiro apmērā.”
3.  Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
„5. Apstiprināt Paskaidrojuma rakstu pie 2018. gada 26. aprīļa Vecpiebalgas novada 
pašvaldības budžeta grozījumiem”.

Pielikums Nr.1 
Vecpiebalgas novada pašvaldības 

PAMATBUDŽETS 
2018. gadam

Nosaukums 
Apstiprin tais 

gada pl ns 
(EUR) 

Gada 
pl na 

izmai as 
(EUR) 

Izmain tais 
gada pl ns 

(EUR) 

I KOP  IE MUMI  4 276 849 25 795 4 302 644
Tiešie nodok i  2 068 450 2 006 2 070 456
IV Nenodok u ie mumi 163 582 200 163 782
V Transfertu ie mumi  1 643 310 1 735 1 645 045
VI Budžeta iest žu ie mumi  401 507 21 854 423 361
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 
FUNKCION LAJ M 
KATEGORIJ M  

4 157 125 50 681 4 207 806

 Visp r jie vald bas dienesti                      603 766 -12 277 591 489
 Sabiedrisk  k rt ba un droš ba                   60 749 0 60 749
 Ekonomisk  darb ba                                  124 583 305 124 888
 Vides aizsardz ba                                       30 391 791 31 182
 Pašvald bas teritoriju un m jok u 
apsaimniekošana                                         

983 973 2 909 986 882

 Vesel ba                                                     57 513 11 620 69 133
 Atp ta, kult ra un reli ija                          551 356 19 750 571 106
 Izgl t ba                                                     1 496 215 -18 048 1 478 167
 Soci l  aizsardz ba                                    248 579 45 631 294 210
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 
EKONOMISK M KATEGORIJ M  

4 157 125 50 681 4 207 806

Naudas l dzek i perioda s kum                  273 947 0 273 947
Atlikums uz perioda beig m 15 572 -4 778 10 794
Aizdevuma atmaksa                                    378 099 -20 107 357 991

 

Pielikums Nr.2 
Vecpiebalgas novada pašvald bas 

SPECI LAIS BUDŽETS 2018. gadam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pielikums Nr.2
Vecpiebalgas novada pašvaldības

SPECIĀLAIS BUDŽETS 2018. gadam

Nosaukums 
Apstiprin tais 

gada pl ns 
(EUR) 

Gada 
pl na 

izmai as 
(EUR) 

Izmain tais 
gada pl ns 

(EUR) 

I KOP  IE MUMI 201 305 5 388 206 693
Dabas resursu nodoklis 15 905 0 15 905
Autoce u (ielu) fonda l dzek i 185 400 5 388 190 788
P r jie speci l  budžeta l dzek i 0 0 0
NODOK I PAR 
PAKALPOJUMIEM UN 
PREC M                                         

0 0 0

VALSTS BUDŽETA 
TRANSFERTI                                 

0 0 0

VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 
FUNKCION LAJ M 
KATEGORIJ M  

216 681 0 216 681

 Visp r jie vald bas dienesti            20 0 20
 Ekonomisk  darb ba                       189 791 0 189 791
 Vides aizsardz ba                           26 870 0 26 870
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 
EKONOMISK M 
KATEGORIJ M  

216 681 0 216 681
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Aizvadītā apkures sezona un svarīgākie 
saimnieciskie darbi vasarā

Lelde Burdaja, 
pašvaldības  
izpilddirektore
 
Ar 1. maiju ir noslēgusies ap-
kures sezona Vecpiebalgas no-
vadā. Uz 2018. gada 26. aprīli 
iedzīvotāju parāds pašvaldībai 
par komunālajiem pakalpo-
jumiem ir  EUR 153873,99, 
tai skaitā Dzērbenē - EUR 

51220,35, Inešos -  EUR 23220,43, Kaivē - EUR 1252,85, 
Taurenē - EUR 29977,68, Vecpiebalgā - EUR 40844,97, 
kā arī parāds EUR 7357,71 apmērā, kas pārņemts no SIA 
“Dzērbenes siltums”. Regulāri notiek darbs ar debito-
riem. Tiek kontrolēta rēķinu apmaksa, parādniekiem tiek 
sūtītas brīdinājumu vēstules, tiek veiktas mutiskas pār-
runas, slēgtas  vienošanās par parādu atmaksas grafiku, 
tiek piesaistīta parādu piedziņas firma SIA „Konsultatīvā 
sabiedrība „Conventus””.

Paskaidrojuma raksts pie 
2018. gada 26. aprīļa

Vecpiebalgas novada pašvaldības 
budžeta grozījumiem

PAMATBUDŽETS
Budžeta grozījumi tiek veikti, lai precizētu plānotos izdevu-
mus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši faktiska-
jai izpildei uz 2018. gada 16. aprīli.
Ieņēmumu daļā :
• tiek palielināts plāns „Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 
iepriekšējo gadu parādi” un „Kavējuma nauda ēku nodoklim, 
pašreizējais gads”;
• precizēts plāns atbilstoši faktiskajiem ieņēmumiem „Sa-
ņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts kases 
sadales konta”;
• tiek palielināts plāns „Nodeva par reklāmas, afišu un sludinā-
jumu izvietošanu publiskās vietās” par EUR 200,00, kur gada 
sākumā netika plānoti ieņēmumi;
• tiek palielināts plāns „Valsts budžeta transfertiem”, tai skai-
tā, sadaļā „Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām”, kas ir mak-
sājums no Labklājības ministrijas Sociālajam dienestam soci-
ālā darbinieka  darbam ar ģimenēm un bērniem daļējai darba 
samaksai, un Vecpiebalgas pagasta bibliotēkai -Kultūrkapitāla 
fonda finansējums pasākumu organizēšanai, kā arī tiek preci-
zēts finansējums „Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm sa-
ņemtie transferti  ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem”;
• tiek palielināts plāns sadaļā „Budžeta iestāžu ieņēmumi”, tai 
skaitā, precizēti ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 
atbilstoši izpildei uz 26.04.2018. un prognozētajiem kultūras 
pasākumiem novadā.
Izdevumu daļā pēc valdības funkcijām:
• samazināts finansējums funkcijai „Vispārējie valdības die-
nesti” atbildoši faktiskajai izpildei deputātu atalgojumam;
• „Ekonomiskajai darbībai”  finansējums palielināts Vecpie-
balgas novada lauksaimniecības sadaļai sakarā ar to, ka ir iz-
devumu pārpilde pozīcijās ”Pārējie sakaru pakalpojumi” un 
„Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtīta-
jiem pētījumiem”;
• „Vides aizsardzībai” finansējums izdevumiem ir palielināts, 
jo Vecpiebalgas pagasta notekūdeņu apsaimniekošanas pasā-
kumiem nepietiek līdzekļu rezerves daļu iegādei;
• „Pašvaldību  teritoriju un mājokļu  apsaimniekošanai”  palie-
linājums izdevumiem plānots sakarā ar  amata vienību reorga-
nizāciju un kompensāciju izmaksām.
• funkcijai „Veselība” palielinājums plānots sakarā ar to, ka 
bija jāplāno izdevumi par iepirkto siltumenerģiju un elektro-
enerģiju Vecpiebalgas doktorātā,  ko iepriekšējā gadā uzskai-
tīja  citā sadaļā -  „Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaim-
niekošana”;
• funkcijai „Atpūta, kultūra, reliģija” izdevumus palielina sa-
karā ar finansējuma pieprasījumu no Inešu un Dzērbenes kul-
tūras darba organizatoriem pasākumu organizēšanai un finan-
sējuma palielināšanu Vecpiebalgas novada sporta aktivitātēm;
• „Izglītībai” izdevumu daļā ir precizēts atalgojums pedago-
ģiskajiem darbiniekiem, jo tika atrasta kļūda algu program-
mēšanā un pārcelti skolu budžetos plānotie izdevumi skolēnu 
ēdināšanai uz funkciju „Sociālā aizsardzība”;
• Funkcijai „Sociālā aizsardzība” plānots izdevumu palielinā-
jums, jo objektīvu iemeslu dēļ ir jāpalielina finansējums sav-
starpējiem norēķiniem par sociālo aprūpi, kā arī šajā sadaļā ir  
ietverts pašvaldības atbalsts skolēnu ēdināšanai no pašvaldī-
bas sociālā budžeta līdzekļiem.
Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas, pa-
lielinājums ir atalgojumam, darba devēja valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātajām iemaksām, preču un pakalpojumu 
apmaksai, sociālajiem pabalstiem un uzturēšanas izdevumu 
transfertiem. Samazinājums ir pamatkapitāla veidošanai, iz-
maiņas nav skārušas subsīdijas un dotācijas.
Atlikums uz gada beigām ir samazināts par EUR 4778, plāno-
jot EUR 10794.
Aizdevumu atmaksai plānotos līdzekļus plānots samazināt par 
EUR 20 108 sakarā ar to, ka 2010. gadā ņemto aizdevumu 
Kaives pagasta autoceļa Dzirnavas - Lācīši rekonstrukcijai 
plānots atmaksāt no speciālā budžeta līdzekļiem, līdz ar to 
kredītu atmaksai plānoti EUR 357991.
SPECIĀLAIS BUDŽETS
Budžeta grozījumi tiek veikti, lai precizētu plānotos izdevu-
mus pa  ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši faktiska-
jai izpildei uz 2018. gada 16. aprīli.
Ieņēmumu daļā :
• Palielinājums par EUR 5388 sadaļā „Pašvaldību saņemtie 
valsts budžeta transferti noteiktam mērķim”,  ko plānots tērēt 
autoceļu uzturēšanai.
Izdevumu daļā pēc valdības funkcijām:
• Palielinājums izdevumiem valdības funkcijā „Transports” 
par EUR 5388 atbilstoši finansējuma pieaugumam ieņēmumu 
daļā.
Aizdevumu  atmaksa  plānota EUR 1170 apmērā, ņemot vērā 
pirmā ceturkšņa kredīta maksājumu.

Gita Janševica, 
ekonomiste

Skolu reforma – jautājumi un atbildes
  Saruna ar domes 
priekšsēdētāju Indriķi 
Putniņu par novada 
izglītības iestāžu nā-
kotni

  Franču Apgaismības laik-
meta rakstniekam un filozo-
fam Voltēram pieder atziņa, 
ka  „nekad nav lielu darbu 
bez lielām grūtībām”. Skolu 

reforma ir sākusies, taču neskaidru jautājumu vēl ir daudz, 
un neziņa apaug ar baumām.  Taurenes un Dzērbenes ie-
dzīvotāji raksta vēstules ministrijām un iestādēm ar kate-
goriskiem iebildumiem, jo  nav pārliecības, ka izglītības 
iestāžu reforma bija pārdomāta, tāpēc tiek meklēti ceļi, kā 
šo lēmumu apstrīdēt.  Kas, jūsuprāt, ir reformas  galvenais 
„klupšanas akmens”?
  Manuprāt, klupšanas iemesli ir 3. Pirmkārt un galvenokārt, 
tā ir pārlieku lielā politizēšanās, risinot tik jūtīgu jautājumu 
kā skolu reforma. Faktiski tas ir nepiedodami, ka skolu jau-
tājums tiek izmantots politisko ambīciju apmierināšanai. 
Bet tāda tā politika ir arīdzan lokālā līmenī. Otrkārt, šādi 
jautājumi vienmēr ir bijuši un būs ļoti jūtīgi, jo nekad ne-
būs tā, ka visi ir apmierināti. Neba mēs esam pirmā pašval-
dība, kas ar šādām grūtībām saskārusies. Diemžēl, kā jūs 
sakāt – daudz kas apaug ar baumām. Un ir ļaudis, kas šīs 
baumas rada un izplata. Diemžēl. Tāda ir realitāte – cilvēki 
baumo par it visu. Citreiz smejos un saku, ka par sevi esmu 
uzzinājis daudz ko jaunu, ko pats līdz šim neesmu zinājis 
(smejas). Treškārt, atzīšu, ka reforma varēja tikt sagatavota 
izsvērtāk. Jo ir vairākas lietas, kuras es darītu savādāk, ja 
sāktu to visu no jauna. Tai pat laikā nenožēloju, ka šai lietai 
pieķērāmies, jo par reformu kā tādu tika runāts gadiem un 
atlikt to uz vēl kādu laiku nebūtu bijis pareizi.
  Vai ir saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas saska-
ņojums par skolu reorganizāciju novadā? Kādi ir galvenie 
iebildumi? 
  Ir saņemts saskaņojums par Inešu pamatskolas pievie-
nošanu Vecpiebalgas vidusskolai. Attiecībā par Taurenes 
pamatskolas un Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas 
pamatskolas reorganizāciju ministrija ir paudusi konceptu-
ālu atbalstu vienas kopīgas mācību iestādes izveidei, taču 
saskaņojumu neesam saņēmuši, jo ministrija ir saņēmusi 
sabiedrības iebildumus par izvēlēto pamatizglītības prog-
rammu īstenošanas vietu Taurenes pamatskolas ēkā. Tāpēc 
ministrija pirms saskaņojuma apstiprināšanas, vēlas pārlie-
cināties, ka domes pieņemtais lēmums ir labākais risinā-
jums. IZM un IKVD pārstāvji aprīļa izskaņā paši bija at-
braukuši apsekot skolu ēkas, un maija sākumā tiek solīta 
atbilde.
  Šobrīd visa uzmanība tiek pievērsta tam,  kurā vietā – Tau-
renē vai Dzērbenē – pamatskola atradīsies. It kā loģiski, jo 
šo pagastu iedzīvotājiem tas  ir identitātes saglabāšanas un 
nākotnes perspektīvas jautājums. Taču tas, ko sagaidām no 
mācību iestādēm pēc to reorganizācijas, ir palicis otrajā 
plānā. 
  Jā, diemžēl jums ir taisnība. Jau prezentācijas laikā abos 
pagastos es uzsvēru, ka primāri būtu nepieciešams koncen-
trēties uz to, KĀDA tiks izveidota jaunā pamatskola – jau 
sākot ar kvalitatīvu un visaptverošu pirmsskolas izglītību, 
kurā tiktu iekļauta arī mūzikas apmācība, visbeidzot ar tam 
secīgi un plānveidīgi sekojošu pamatizglītības bloku. Sva-
rīgs ir arī telpu jautājums, bet, manuprāt, tas nedrīkst būt 
priekšplānā. Šobrīd rodas sajūta, ka ir viena daļa iedzīvotā-
ju, kas cīnās nevis par to, lai izveidotu pēc iespējas labāku 
apvienoto mācību iestādi, bet gan par to, lai saglabātu savu 
esošo mācību iestādi. Ja ņem vērā to, ka kopumā sabiedrī-
ba paudusi vienprātību par to, ka reforma, apvienojot divas 

skolas vienā, ir nepieciešama, šāda pozicionēšanās ir nepa-
reiza un netālredzīga.
  Aiz katras darbavietas stāv cilvēks… Vai jau ir zināms, 
cik skolotāji un darbinieku tiks atbrīvoti  un kā pašvaldība 
palīdzēs tiem, kurus nespēs nodrošināt ar darbavietām jau-
najās mācību iestādēs? 
  Ikkatra reforma, kas saistīta ar samazināšanu, neizbēga-
mi nes līdzi arī štatu samazināšanu. Šobrīd reorganizācijas 
process rit savu gaitu, darba grupa strādā pēc domes apstip-
rināta darba plāna un grafika.
  Ja vēlamies modernas mācību iestādes, jāparedz līdzekļi  
skolu infrastruktūras sakārtošanai.  Kādi būtiski uzlabo-
jumi tiek plānoti un cik daudz pašvaldība gatava ieguldīt 
ēku remontos un materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanā? 
  Pašvaldība ir gatava ieguldīt izglītībā. Bet to darīsim  sa-
skaņā ar skolas attīstības plānu. Tikko kā noslēgusies di-
rektora atlases 2.kārta un tiklīdz mums būs apvienotās Vec-
piebalgas novada pamatskolas direktors, tā ķersimies tam 
klāt, jo šādi jautājumi jārisina saskaņā ar skolas vadību. 
Vienlaikus izsludināsim Vecpiebalgas vidusskolas stadiona 
būvniecības iepirkumu.
  Vecpiebalgas pamatskola… Kāpēc, reorganizējot Taure-
nes pamatskolu un Dzērbenes vispārizglītojošo un mūzikas 
pamatskolu,  jaunizveidotai skolai tiks piešķirts šāds no-
saukums? Vai tas neradīs pārpratumus?
Nosaukums šķiet loģisks, ja domājam par novadu kopumā. 
Tas tika prezentēts arīdzan iedzīvotāju sapulcēs. Un līdz 
šim par to īpašus iebildumus neesam saņēmuši. Ir ieteikums 
to papildināt ar vārdu “mūzika”, lai izceltu šo programmu 
nozīmīgumu.
  Uz Vecpiebalgas pamatskolas direktora amatu tika rīkots 
konkurss. Cik pretendentu pieteicās un vai jau ir zināms 
pretendents, kura kandidatūra tiks virzīta uz domes sēdi 
apstiprināšanai?
  Sākotnēji konkursam pieteicās 8 kandidāti – gan novad-
nieki, gan ārpus novada esoši pretendenti. Uz otro kārtu 
kvalificējās 6, bet dienu pirms pretendentu uzklausīšanas 2 
atteicās. Pēc atlikušo 4 pretendentu noklausīšanās un pun-
ktu aprēķināšanas atbilstoši konkursa nolikumam ir izkris-
talizējies 1 pretendents, par kura atbilstību amatam liecina 
gan visu komisijas locekļu punktu vērtējums, gan atsauks-
mes pēc noklausīšanās, gan ekspertu vērtējums. Šo preten-
dentu virzīsim tālāk, atbilstoši konkursa nolikumam uz So-
ciālo, izglītības un kultūras komitejas sēdi, tālāk uz domes 
sēdi. Protams, pretendenta kandidatūra vēl būs jāsaskaņo ar 
Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī pretendenta virzīša-
na uz galīgo apstiprināšanu ir iespējama tikai pēc tam, kad 
būs saņemts IZM apstiprinājums par abu skolu apvienoša-
nu. Ļoti ceru, ka maija beigās tiksim pie jaunā direktora.
  Sākotnēji netika runāts par konkursa izsludināšanu uz 
Vecpiebalgas vidusskolas direktora amatu. Kas šobrīd ir 
mainījies?  
  Ņemot vērā, ka esošā direktore ir nolēmusi amatu atstāt, 
izsludināsim konkursu arī uz vidusskolas direktora amatu.
  Politiķim jāprot paredzēt, kas notiks rīt, pēc nedēļas, mē-
neša vai gada. Jau tagad publiskajā telpā izskan minējumi 
par to, ka ar šo reformu nekas nebeigsies. Viens no pieņē-
mumiem  – novadā būs tikai viena skola, cita versija – pa-
liks sākumskola Taurenes/Dzērbenes pusē  un pamatskola  
Vecpiebalgā. Vai Jums ir pārliecība, ka pēc pāris gadiem 
nesekos nākamā skolu reorganizācija? 
  Šis jautājums ir atkarīgs ne tikai no tā, kā paši veidosim 
savu skolu tīklu. Jā, protams, no novada skolu reformas ir 
atkarīgs, cik spēcīgas un kvalitatīvas būs mūsu skolas. Un 
tas ir svarīgs priekšnosacījums skolu dzīvotspējai. Ļoti lie-
lā mērā tas ir atkarīgs no mums pašiem. Taču ir otra lieta 
– kāda būs valsts politika reģionālā skolu tīkla jomā. Pro-
tams, arī šajā procesā kopā ar Latvijas Pašvaldību savie-
nību, citām pašvaldībām un lobijiem Saeimā un valdībā 
mums pašiem ir aktīvi jāiesaistās.

Dzidra Ješkina

Tieši tāpat kā iepriekšējos gados, arī šajā vasaras sezo-
nā pašvaldība siltā ūdens piegādi nodrošinās Taurenes un 
Inešu ciemā. Šovasar siltā ūdens piegādi pašvaldība no-
drošinās arī Vecpiebalgas ciemā par domes apstiprināto 
tarifu 3,29 m3 bez PVN.   
Vasaras  sezonā ir plānots veikt lielākos šī gada budžetā 
ieplānotos saimnieciskos darbus novada pagastos:
• Dzērbenē  -  kapličas renovāciju, skolas dīķa apkārtnes 
labiekārtošanu un turpināt labiekārtošanas darbus Dzēr-
benes pils parka teritorijā;
• Inešos  - Vecpiebalgas muižas parka atjaunošanu LEADER 
projekta ietvaros un estrādes solu uzstādīšanu;
• Kaivē  - Leimaņu kapu teritorijas sakopšanu, Kaives par-
ka estrādes remontdarbus;
• Taurenē  - Dabaru  ezera peldvietas labiekārtošanu LEADER 
projekta ietvaros, Ķīru ūdenssaimniecības sakārtošanu un 
Brežģa kalna apzaļumošanu;
• Vecpiebalgā  - Vecpiebalgas vidusskolas ugunsdrošības 
sistēmas izbūvi, vecā korpusa telpu remontu un sporta 
zāles apgaismojuma nomaiņu, turpināt klientu apkalpo-
šanas centra izveidi un Vecpiebalgas viesistabas labiekār-
tošanu. 
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Siera siešanas mākslā dalās Vaira Taujinska. 

Raksta turpinājums nākamajā lpp.

SLUDINĀJUMI
  Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod   traktoru Zetor 10145, valsts reģistrācijas 
numurs T7995LC, izlaiduma gads 1992., motora jauda 101 zs, riteņu piedziņa 4x4, mo-
tora tips Zetor 8002.1, četru cilindru turbo, hidrauliskā uzkare, komplektācijā frontālais 
iekrāvējs, tehniskā skate 05.2018, par brīvu cenu - EUR 3630,00 (t.sk. PVN).
  Pieteikums par traktora pirkšanu iesniedzams Vecpiebalgas novada pašvaldībā 
Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, LV-4122, ad-
ministratorei 14 (četrpadsmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas izdevumā 
“Vecpiebalgas Novada Ziņas”. 
  Ja četrpadsmit dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pretendenti, 
rīkojama izsole „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā  kārtībā.
Traktors apskatāms, iepriekš sazinoties ar Taurenes saimniecības vadītāju Gunti Eglīti 
(t. 20232963).

  Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod automašīnu Dodge Grand Caravan, valsts 
reģistrācijas numurs EZ5059, izlaiduma gads 2000., motora tilpums 3,3 l, degviela - ben-
zīns/gāze,  par brīvu cenu - EUR  907,50 (t.sk. PVN).
  Pieteikums par automašīnas pirkšanu iesniedzams Vecpiebalgas novada pašvaldī-
bā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, LV-4122, 
administratorei 14 (četrpadsmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas izdevumā 
“Vecpiebalgas Novada Ziņas”. 
  Ja četrpadsmit dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pretendenti, 
rīkojama izsole „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā  kārtībā.
Automašīna apskatāma, iepriekš sazinoties ar Taurenes saimniecības vadītāju Gunti Eg-
līti (t. 20232963).

  Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod automašīnu Peugeot 307 XS, reģistrācijas 
numurs EP7708, izlaiduma gads 2002., par brīvu cenu - EUR  500,00 (t.sk. PVN).
  Pieteikums par automašīnas pirkšanu iesniedzams Vecpiebalgas novada pašvaldī-
bā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, LV-4122, 
administratorei 14 (četrpadsmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas izdevumā 
“Vecpiebalgas Novada Ziņas”. 
  Ja četrpadsmit dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pretendenti,  
rīkojama izsole  „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā  kārtībā.
Automašīna apskatāma, iepriekš sazinoties ar Inešu saimniecības vadītāju Viesturi 
Burjotu (t. 20238995).

Daina Slaidiņa, nekustamo īpašumu speciāliste

PROJEKTI

ESF projekta “Veselības 
veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā” 

(Nr.9.2.4.2/16/I/104)
pasākumi maijā

  8. maijā jaunatnes iniciatīvu centrā “Balgas strops” pasākums projekta darbības  “Vese-
līga uztura lietošanas veicināšanas pasākumi”  ietvaros  - interaktīva  nodarbība bērniem 
“Ēdīsim veselīgi!”, tēma “Ēdienkartes paraugs vienai dienai dažādos gadalaikos”. Nodar-
bības vadītāja - Ija Kazaka.

  11. maijā  12.00 - 13.00 SIA “Fenikss Z.G.” peldbaseina “Rifs”  apmeklējums Vec-
piebalgas pirmsskolas bērniem un vecākiem. Izbraukšana uz baseinu  no Vecpiebalgas 
pirmsskolas iestādes plkst. 11.00. Atbildīgā par braucienu - Agita Šulca.  Pasākums ir 
atklāts - pieteikties, sazinoties ar A. Šulcu,  t. 26413004.

  18. maijā 12.00 - 13.00   “Fenikss Z.G.” peldbaseina “Rifs”  apmeklējums Inešu pa-
matskolas skolēniem. Izbraukšana uz baseinu  no Inešu pamatskolas plkst. 11.00. Atbil-
dīgā par braucienu - Ilze Cīrule.  Pasākums ir atklāts - pieteikties, sazinoties ar I. Cīruli,  
t. 29412172. 

 Daiga Šatrovska, projektu vadītāja

IEGŪSTI  FINANSĒJUMU  
SAVAI  IDEJAI!

  Domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš:
  „Vecpiebalgas novada pašvaldība 2018. gada budžetā ir 
paredzējusi līdzekļus uzņēmējdarbības atbalstam. Jāteic uz-
reiz, ka mēs nevaram tam atvēlēt lielus līdzekļus un atbalsts 
uzņēmējdarbībai bieži vien ir vairāk saistīts ar infrastruktū-
ras jautājumu sakārtošanu, nevis tiešu finansiālu atbalstu. 
Taču šogad pirmo reizi atbalstam esam paredzējuši arī fi-
nansējumu, izveidojot grantu konkursa nolikumu. Konkursa 
mērķis ir veicināt tieši uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīs-

tību Vecpiebalgas novadā, uzlabojot finansējuma pieejamību. Kopumā tie ir 8000 EUR. 
  Vienlaikus pašvaldība paredzējusi finansiāli atbalstīt arī projektu konkursu, kas bija 
iecienīts jau iepriekšējos gados – “Dažādojam savu ikdienu”. Šī konkursa mērķis – vei-
cināt iedzīvotāju un to grupu iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot 
sabiedriskā labuma vairošanu Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas pa-
gastā.” 

 Vecpiebalgas novada pašvaldība izsludina GRANTU KONKURSU ar mērķi - veicināt 
uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Vecpiebalgas novadā, sekmējot finansējuma pie-
ejamību.
  Kopējais grantu konkursam piešķirtais finansējums 2018. gadā EUR 8000, uzvarētājiem 
- līdz EUR 2000 katram.
  Pieteikumi jāiesniedz līdz 2018. gada 15. jūnijam plkst. 16.00 Vecpiebalgas novada 
pašvaldības administratorei Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpie-
balgas novadā, LV-4122 un sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: vecpiebalga@vecpiebal-
ga.lv saskaņā ar konkursa nolikumu. 
  Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties interneta vietnē:  www.vecpiebalga.lv sa-
daļā Nolikumi.
  Jautājumu un neskaidrību gadījumā var sazināties ar Attīstības plānošanas un uzņēmēj-
darbības nodaļas vadītāju Girtu Upenu pa tālruni 29376776 vai e-pastu: girta.upena@
vecpiebalga.lv .

*** 
  
 Vecpiebalgas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu “DAŽĀDOJAM SAVU 
IKDIENU” ar mērķi - veicināt iedzīvotāju un to grupu iniciatīvas dzīves un vides kva-
litātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu Dzērbenes, Inešu, Kaives, 
Taurenes un Vecpiebalgas pagastā.
  Kopējais konkursam piešķirtais finansējums 2018. gadā EUR 1000, uzvarētājiem  -  no 
EUR 100 līdz EUR 300 katram. 
  Pieteikumi jāiesniedz līdz 2018. gada 15. jū-
nijam plkst. 16.00 Vecpiebalgas novada pašval-
dības administratorei Alauksta ielā 4, Vecpiebal-
gā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, 
LV-4122 un sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: 
vecpiebalga@vecpiebalga.lv saskaņā ar konkursa 
nolikumu.
  Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties in-
terneta vietnē: www.vecpiebalga.lv sadaļā Noli-
kumi.
  Jautājumu un neskaidrību gadījumā var sazi-
nāties ar Attīstības plānošanas un uzņēmējdar-
bības nodaļas vadītāju Girtu Upenu pa tālruni: 
29376776 vai e-pastu: girta.upena@vecpiebal-
ga.lv.

Projektu pavasaris Vecpiebalgas novadā
  Vecpiebalgas novadā  aktīvi notiek projektu 
darbs. Turpinās Eiropas Sociālā fonda finansētie 
projekti. Iedzīvotāju atsaucību ir guvušas projek-
ta ”Veselības veicināšanas pasākumi    Vecpieb-
algas novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/104) aktivitātes. 

  Vecpiebalgas vidusskola un Taurenes pamatskola 
īsteno projekta “Atbalsts izglītojamo individu-
ālo kompetenču attīstībai” (Ir.8.3.2.2/16/I/001) 
pasākumus. 

  Vecpiebalgā Alauksta ielā 4 un Taurenes pagasta pārvaldē  ar valsts budžeta un pašval-
dības līdzfinansējumu darbojas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas 
centrs.

  Sadarbībā ar Vidzemes tūrisma asociāciju un Igau-
nijas -  Latvijas programmas atbalstu rit darbs bijušā  
dzelzceļa pielāgošanai tūrisma vajadzībām maršrutā 
Ieriķi - Gulbene (Vecpiebalgas novadā 13,5 km ga-
rumā) - projektā “Green railway” (Nr. Est-Lat 24).

  Šogad ir sagatavoti un vērtēšanai iesniegti 10 projektu pieteikumi, izstrādāta viena pro-
jekta koncepcija, izskatīšanā ir divi, bet  sagatavošanā ir viens projekta pieteikums.

  20.03.2018. Zivju fonda padomes sēdē tika pieņemti lēmumi 
attiecībā uz Zivju fonda pasākuma ”Zivju resursu pavairošana 
un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kas ir 

valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēša-
na”. Atbalstīti ir visi trīs pašvaldības Zivju fondam iesniegtie projekti, un zivju krājumi 
tiks papildināti visos četros novada publiskajos ezeros. Par līdaku mazuļu piegādi un ielai-
šanu ezeros ir noslēgts līgums ar SIA “Rūjas zivju audzētava”.

 
 

C su rajona lauku 
partner bas 
izsludin taj  

LEADER projektu konkursa  LAP 2014.-2020. aktivit t  ”Vietas potenci la 
att st bas iniciat vas”  tika iesniegti pieci projektu pieteikumi, no tiem apstiprin ti 
ir divi -   r c b  2.2. Sabiedrisko aktivit šu daž došana atbalst ts projekts 
“Peldvietas labiek rtošana pie Dabaru ezera” (18-09-AL019.2202-000007)  ar 
publisko finans jumu EUR 15300,00. Taurenes pagasta “Gaujaskrast ” - Dabaru 
ezera krast  novecojuš s, bez infrastrukt ras esoš s peldvietas viet  paredz ts 
veikt publiski pieejamas labiek rtotas peldvietas  iek rtošanas darbus.  Projekta 
stenošanas laik  l dz 2020. gada 30. janv rim pl nots iek rtot st vlaukumu, smilšu 

volejbola un  b rnu rota u laukumus. Peld t grib t jiem b s pieejama funkcion la, 
est tiski sakopta peldvieta ar  laipu, p r rbšan s kab ni, tualeti, soli iem, 
atkritumu tvertn m. Taurenes pagasta saimniec bas noda a veiks vides uztur šanas 
darbus. 

R c b  2.1. Viet j s teritorijas un objektu sak rtošana pakalpojumu 
pieejam bai, kvalit tei un sasniedzam bai tika apstiprin ts projekts “Vecpiebalgas 
muižas parka atjaunošana” (NR. 18-09-AL 18-A019.2201-000004) ar publisko 
finans jumu EUR 8999,02. Projekta m r is ir atjaunot Vecpiebalgas muižas parka 

Projekts Vecpiebalgas 
novada 
publiskais 
ezers 

L daku 
mazu u 
skaits 
(gab.) 

Zivju fonda 
finans jums 
(EUR) 

Pašvald bas  
l dzfinans jums- 
PVN un 
transporta 
izmaksas (EUR) 

“Zivju resursu 
pavairošana un 
atražošana 
Vecpiebalgas novada 
Alauksta ezer ” (N. 
1.33.) 

Alauksta 
ezers 

28000 6720,00 1491,06 

“Zivju resursu 
pavairošana un 
atražošana 
Vecpiebalgas novada 
Ineša ezer ” (Nr. 
1.32.) 

Ineša ezers 28000 6720,00 1497,59 

“Zivju resursu 
pavairošana un 
atražošana 
Vecpiebalgas novada 
Juvera un Taurenes 
ezeros” (Nr. 1.31.) 

Juvera ezers 7000 2400,00 576,60 
Taurenes 
ezers 

3000 

 Cēsu rajona 
lauku partnerī-
bas izsludināta-

jā LEADER projektu konkursa  LAP 2014.-2020. aktivitātē ”Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas”  tika iesniegti pieci projektu pieteikumi, no tiem apstiprināti ir divi -   rīcībā 
2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana atbalstīts projekts “Peldvietas labiekārtošana pie 
Dabaru ezera” (18-09-AL019.2202-000007)  ar publisko finansējumu EUR 15300,00. 
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Raksta turpinājums.

Taurenes pagasta “Gaujaskrastā” - Dabaru ezera krastā novecojušās, bez infrastruktūras 
esošās peldvietas vietā paredzēts veikt publiski pieejamas labiekārtotas peldvietas  iekār-
tošanas darbus.  Projekta īstenošanas laikā līdz 2020. gada 30. janvārim plānots iekārtot 
stāvlaukumu, smilšu volejbola un  bērnu rotaļu laukumus. Peldēt gribētājiem būs pieejama 
funkcionāla, estētiski sakopta peldvieta ar  laipu, pārģērbšanās kabīni, tualeti, soliņiem, 
atkritumu tvertnēm. Taurenes pagasta saimniecības nodaļa veiks vides uzturēšanas darbus.

  Rīcībā 2.1. Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei 
un sasniedzamībai tika apstiprināts projekts “Vecpiebalgas muižas parka atjaunošana” 
(NR. 18-09-AL 18-A019.2201-000004) ar publisko finansējumu EUR 8999,02. Projekta 
mērķis ir atjaunot Vecpiebalgas muižas parka apstādījumus. Līdz 2019. gada 30. augustam 
Inešu pils parkā, kas vēsturiski ierīkots 18.- 19. gs. mijā, plānots ierīkot apstādījumus, vei-
dojot vienotu parka uztveri. Tiks atjaunoti dekoratīvo koku, krūmu stādījumi, papildinot 
teritoriju ar augiem, kādi šeit jau agrāk - dārza izveides sākumposmā - ir stādīti. Plānots 
izveidot arī jaunus, mūsdienu prasībām atbilstošus apstādījumus, kas nav pretrunā ar seno 
dārzu stilu. Iecerēts, ka tiks iestādīti 55 šķirņu (342 stādi) kokaugi un krūmi, rozes, kā arī 
13 šķirņu (754 stādi un sīpoli) daudzgadīgās puķes un sīpolpuķes.
  Paldies novada iedzīvotājiem par projektu  realizēšanas nepieciešamības apliecināšanu!  

  Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā 
“Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē  ”Publisko ūdeņu pārvaldība” iesnieg-
tais projekta pieteikums  “Alauksta, Ineša, Taurenes un Juvera ezeru 

apsaimniekošana plānu izstrāde” LVAF padomes sēdē 01.03.2018. tika noraidīts finanšu 
trūkuma dēļ.

  Latvijas vides aizsardzības fonda projektu kon-
kursa “Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides 
stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma ris-
ku novēršanai ” projektu koncepciju konkursā ie-

sniegtā projekta “Vecpiebalgas pils esošo konstrukciju konservācija, I kārta” koncepcija 
LVAF padomes sēdē 05.04.2018. tika noraidīta un  vērtēta kā neatbalstāma.
  Centrālajā finanšu un  līgumu aģentūrā izskatīšanā atrodas projekta iesniegums “Uzņē-
mējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras  attīstība Vecpiebalgas no-
vada Inešu pagastā” (Nr. 3.3.1.0/17/I/024).

  Latvijas valsts budžeta finansētas mērķprogrammas „Ģimeņu atbalsta projektu konkurss 
pašvaldībām sadarbībā ar NVO” ietvaros 23.04.2018. Valsts reģionālās attīstības aģentūrā 
iesniegts projekta “Laime ir ligzdā. Ģimene Vecpiebalgas viesistabā”  pieteikums.

  Sagatavošanā ir pašvaldības grants 
ceļa pārbūves projekti, kuru ietvaros 
plānots atjaunot ceļu klājumu 6,66 km 

garumā: Vecpiebalgas pagasta grants ceļa posmu Nr.B77 Saulgoži-Brežģis (0,00-1,06 km) 
un Taurenes pagasta grants ceļa posmu Nr.B71 Šoseja-Laidzi (0,00-2,20 km), Inešu pa-
gasta grants ceļa posmu Nr. B26 Jaunkabulēni-Celmi-Tožiņi (0,00-0,80 km), Dzērbenes 
pagasta grants ceļa posmu A1 Stacija-Brodi-Kaupēni (0,00-2,60 km).

Daiga Šatrovska, projektu vadītāja

KULTŪRA  UN  SABIEDRISKĀS  AKTIVITĀTES
Uz Vidzemes uzņēmēju dienām abas 

Piebalgas dosies ar vienotu ekspozīciju 
 18.- 19.  maijā 
Valmieras kultūras 
centrā un tā tuvā-
kajā teritorijā jau 
21. reizi norisi-
nāsies „Vidzemes 
uzņēmēju dienas”. 
Tās kļuvušas par 
gaidītu pasākumu, 
pulcējot katru gadu 
arvien lielāku da-
lībnieku un apmek-
lētāju skaitu.  Šajā  
gadā tās solās būt 
plašākās savā pa-
stāvēšanas vēsturē. Piesātinātajā Vidzemes Uzņēmēju dienu programmā plānotas izstā-
des, biznesa forumi, kā arī plaša kultūras programma un „Latvijas labums” aktivitātes.
  Piedaloties izstādē, uzņēmējiem ir iespēja ar savu produkciju un pakalpojumiem iepa-
zīstināt vairākus tūkstošus reģiona, citu Latvijas novadu, kā arī ārvalstu viesus.
  Piebalga  izsenis  ir bijusi  atpazīstama un daudzināta ar saviem amatniekiem, darbīga-
jiem un uzņēmīgajiem cilvēkiem.  Šogad Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas novads piedalī-
sies izstādē kopā, popularizējot  Piebalgas vārdu un veidojot interaktīvu ekspozīciju kā 
vienotu, senatnīgu Piebalgas  māju. Vecpiebalgas novada uzņēmējus aktīvajā ekspozīcijā 
pārstāvēs „Zemenītes sniegā” ar pašgatavotām dāvanām un suvenīriem, SIA „Rikarwoo” 
ar koka konstruktoriem bērniem, „Pūka ceptuvīte” ar konditorejas kārumiem, Piebalgas 
porcelāna fabrika ar skaistajiem porcelāna traukiem, „Gardenia Eco” ar eko svecēm, 
SIA „Araisis” ar interaktīvu  foto stūrīti un SIA „3x9 zālītes” ar zāļu tējām un veselī-
bas sīrupiem. No Jaunpiebalgas novada piedalīsies SIA „Wenden Furniture”, izvietojot 
ekspozīcijā mēbeles, SIA „Piebalgas alus”, popularizējot savu produkciju, Ilze Prūse ar 
darbnīcas „Baltie darbi” skaistajiem tekstilizstrādājumiem, Ineses Lapiņas radošā studija 
ar īpaši veidotām svecēm un rūpīgi darinātajiem dekoratīvajiem spilveniem, kā arī Velta 
Pētersone ar unikālajiem meldru pinumiem.
  Piebalga  ir bagāta ar daudziem citiem uzņēmējiem un entuziasma pilniem amatnie-
kiem un mājražotājiem, tāpēc esat laipni aicināti iesniegt informatīvus bukletus, brošūras 
vai video formāta reklāmas, kuras izvietosim Piebalgas  stendā, iepazīstinot potenciālos 
klientus ar plašo Piebalgas  produkcijas un pakalpojumu klāstu. 
  Visi esiet laipni gaidīti Valmierā 18. un 19. maijā apskatīt Piebalgas māju, kā arī ap-
lūkot un iepazīt citu novadu un uzņēmēju piedāvājuma klāstu!
Vairāk informācijas: t. +371 26127653, laura.pruse@vecpiebalga.lv , http://www.vidze-
mesizstade.lv/ .

Laura Prūse, tūrisma speciāliste

PAVASARA STARPNIEKI 
ar ieročiem uz izaugsmi

  Ar šiem skaļajiem vārdiem plaukst pavasaris un  Dzērbenes pils visus aicina  uz 10. 
amatnieku un mākslinieku radošo darbu izstādi, kas skatāma no 13. aprīļa līdz 1. jūnijam.
  Dzērbenes Amatu mājā  satiekas pārnovadu domubiedri un pils izstādē rāda, ka garie un 
tumšie ziemas vakari nav dīkā vadīti, bet rokās ņemti savi rokdarbnieku labvēlīgas  kon-
kurences ieroči - smalki asas, īsas adatiņas, garas adatas, naži un šķēres, cilāti koki un 
rībinātas stelles. Jo “aktivitātes,  kuru izcelsme balstīta indivīda radošajā darbībā, pras-
mēs un talantā un kurām, izveidojot un izmantojot intelektuālo īpašumu, ir potenciāls 
celt labklājību un radīt darbavietas” (Lielbritānijā radītā radošo industriju definīcija). 
  Spīd saule. Ledus ir izkusis, bet Vidzemes augstiene vienmēr leposies ar savu sniegbalto 
ziemas segu, tāpat kā  Dzērbene  lepojas ar Limānijas  Miglinieces tamborēšanas prasmi. 
Viņas dzīves gados  daudz pieredzējušās rokās ar smalkāko tamboradatu un smaidu sejā 
parasts diega pavediens pārtop sniegpārslu un rakstu caurvītās sedziņās un galdautos. 
  Audējas rāda, ko, laukos dzīvojot un apkārt skatoties, acis redzējušas. Starp šā gada 
brašākajām audējām minamas trīs dzērbenietes. Rudenīgās nokrāsas, kam jo īpašu sav-
dabību piešķir smalku dabīgo kažokādu josliņu izmantošana, redzamas Ingrīdas Siliņas 
darbos, kura audējas  prasmes ieguvusi vēl Rubenīšu laikos, kad Dzērbenē darbojās stu-
dija Ratenīts. Eleonoras Skripko saaustie celiņi uzvējo atmiņas par pērnā gada vasaru, 
kad, makšķerēšanas priekus baudot, novēroti  ezerkrastu sulīgie toņi. Ina  Skangale jau 
ziemā, stellēs sēžot, ir domājusi par pavasari, pirmajām puķēm un zilajām tālēm, ko 
tuvplānā ieraudzīt palīdzējis ir džinsa materiāls. Taureniete  Marijanna Inča mācās no 
Vecpiebalgas audējām un labprāt savā linu dvieļu un rūtaino lakatu aušanas pieredzē 
dalās ar dzērbenietēm. 
  Allaž tā bijis, ka viena galva gudra, bet divas vēl gudrākas. Tāpēc Dzērbenes Amatu 
mājā kā ciemiņš no Ķekavas brauc palīgā ar padomu aušanas speciāliste Ilze Paseka, 
kurai bērni uzsākuši patstāvīgu dzīvi Dzērbenē un arī nesēž dīkā. Vedekla Indra pievēr-
susies dāvanu darināšanai, tostarp smalkai klūdziņu pīšanai. Gunta Sakse atzīst, ka viņas 
šā brīža prioritāte esot dārzkopība, tāpēc arī  izstādei izplaucējusi papīra konfekšziediem 
rotātas dāvanas. Apbrīnojamus latvisko rakstu smalkumus, kurus par saviem daudzviet 
plašajā pasaulē sauc arī citi, mirdzošās stikla pērlēs ver novada jaunpienācēja Sarma 
Zvirgzdiņa. Daudzām sievām mājās palicis nepabeigts tautiskais krekls, jo baltie izšu-
vumdarbi prasa savu laiku, bet, kam gatavs, tam jau mugurā! 
  Izstādē apmeklētājiem ir iespēja iegādāties, kā arī pasūtīt Jaunpiebalgas puses balto 
darbu meistares Ilzes Prūses darbus - gan ikdienas kleitas, gan greznus naktskrekliņus 
un mazuļu kristību tērpus. Nopērkami arī Antas Lielās noderīgi bērnu apģērbi no košas 
trikotāžas. Izstādē piedalās Kaives interešu pulciņš. Ir iespēja  iepazīt arī skujenieti Lai-
lu Zeili. Viņa no mākslīgās kažokādas rada mīlīgus lāčus un burkās marinē simpātiskus 
rūķus un mājas gariņus. 
  Starp rokdarbiem  savas mākslinieciskās prasmes nobriedušos ekspresīvos ziedu glez-
nojumos ar krāsu un līniju rāda Dzintra Zvejniece, kura kādulaik dzīvojusi Dzērbenē. 
Bet Laima Liede  savukārt  apkārt redzētās gadalaiku noskaņas dokumentē fotogrāfijās.
Izstādē nozīmīgu vietu ieņem cimdu ekspozīcija. No Vecpiebalgas - Vitas Elksnes, la-
bākajās cimdu adīšanas tradīcijās balstītās, pārliecinošās rakstu un krāsu variācijas. No 
Jaunpiebalgas puses - Ineses Īrisas Liepiņas cimdi viedtālruņu lietotājiem ar pasaules 
plašuma elpu, jo Inese ir atgriezusies savu senču zemē, mīl dabu un to ieada savos dar-
bos.
  Šis gads ir Latvijas valsts simtgades gads, un svētku organizatori aicina svinēt Latvijas 
dzimšanas dienu rakstainos cimdos. Jo cimdi jau izsenis ir Latvijas cilvēku vizītkarte, 
tajos iekodētas senču zināšanas. „Cimdu rakstu un krāsu kombinācijas ir bezgalīgas. 
Izvēlies savējo! Uzadi, sarūpē, dāvini rakstainus cimdus un 18.  novembrī - valsts 100. 
dzimšanas dienā  -  sasildi sevi un Latviju!”
  6. maijā  Dzērbenē svinēja Cimdu dienu. Cimdi sabrauca uz konkursizstādi „Cimds 
virs jūras līmeņa”. Šogad darbi ir darināti dažādās tehnikās, cimdi ir dažādu  autoru 
pīti, filcēti, pērļoti, pat mālā dedzināti. Tie radīti ne tikai siltumam vai noskatīti no sla-
venās Cimdu Jettiņas, bet katram savos rakstos, saistīti ar savu notikumu. Pasākumā 
sagaidījām viesus arī no pārnovadiem. Skatījām Matīšu  amatierteātra izrādi „Rāmi teka 
rūnavots” un uzklausījām Vidzemes Stāstnieku festivāla organizatoru Agitas Lapsas un 
Agritas Gruzniņas Cimdu stāstus. 
  Amatam zelta pamats, un mācīties nekad nav par vēlu. Dzērbenes aktivitātes noris  
Latvijas valsts mežu atbalstītās Vidzemes reģiona Kultūras programmas 2018 ietvaros. 
Tautas nama vadītāja Daina Šmite un izstādes iekārtotāji  Aigars Lenkevičs un Ērika 
Māldere saka paldies visiem dalībniekiem un aicina līdz 1. jūlijam  apmeklēt izstādi, 
atbalstīt savējos, pirkt darbus un nākamgad pievienoties ar saviem. Un nav nozīmes, vai 
tavi darbi ir lieli vai mazi, galvenais ir tava labā griba un vēlēšanās ar saviem darbiem 
palīdzēt un  iepriecināt sevi un citus. 

   Ērika Māldere

Izstādes atklāšanas pasākums Dzērbenē. 
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APSVEICAM!
  Aizvadītas XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētku Cēsu apriņķa koru un deju kolektīvu skates. Vecpie-
balgas novada amatiermākslas kolektīvu sniegums skatēs:

• koris “Pie Gaujas”  -  I pakāpe, diriģente Solveiga Vītoliņa;
• sieviešu koris “Vecpiebalgas muižas koris” - II pakāpe, diriģents Jānis Rijnieks;
• deju kolektīvs “Juveris” -  I pakāpe,  vadītājs Uldis Blīgzna; 
• deju kolektīvs  “Balga” - I pakāpe, vadītājs Kaspars Brauns;
• deju kolektīvs “Mudurainis XO” - I pakāpe, vadītāja Antra Grinberga;
• deju kolektīvs “Mudurainis” - I pakāpe, vadītāja Antra Grinberga;
• deju kolektīvs “Slātaviņa”- I pakāpe,  vadītāja Antra Grinberga.
  Vecpiebalgas novada kori, deju kolektīvi un Audēju kopa ir iekļauti svētku dalībnieku 
pulkā. Paldies kolektīvu vadītājiem un māksliniekiem par darbu! 

Literāra vakarēšana Vecpiebalgā

  Aprīlis - bibliotēku mēnesis, kad vairāk piedomājam par to, kas ir grāmatu krātuves un kādus 
pakalpojumus bez ikdienas tradicionālajiem  saviem lasītājiem sniedzam. 
  10. aprīlī  Vecpiebalgas bibliotēkā  ar literāri muzikālu programmu „Simtgades stāsti un 
dziesmas” viesojās rakstniece Dace Judina un komponists Arturs Nīmanis. Pasākuma program-
mā  teatralizēti simtgades cikla  -  „Septiņi vakari”, „Gredzens”, „Kad klusums kliedz” - ro-
mānu lasījumi, literāri konkursi.  Zinošākie dalībnieki balvā ieguva pa grāmatai. Pārdomās par 
dzīvi, laiku, savstarpējām attiecībām, mīlestību un „skeletiem katras dzimtas skapī” aizritēja 
teju trīs stundas.  Noskaņu papildināja Artura Nīmaņa instrumentālā mūzika no cikla “Orākuls”  
un “Divi. Pusnakts sarunas”, videovīzijas un Daces Judinas ģitārbalādes. Vienojoties skanīgās 
dziesmās, izbaudījām jauko vakaru un kopā būšanu.  
  Pasākums notiek Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētā projekta „Sarunas ar rakstniekiem 
Vecpiebalgas novada bibliotēkās” ietvaros.

                                Dzidra Ješkina

Rakstniece Dace Judina un komponists Arturs Nīmanis sarunā 
par dzimtas sāgu ar mistikas elementiem. 

SKOLU  ZIŅAS
Vecpiebalgas vidusskola 

pavasara noskaņās

  3. aprīlī notika sportiskās Lieldienas pirmsskolas audzēk-
ņiem, kad pēc “pārvēršanās” par Lieldienu zaķiem visi va-
rēja skriet, lēkt, līst, mest, ripināt, dziedāt un zīmēt no sirds.
  4. aprīlī skolā notika karjeras stunda “Mana sapņu profesi-
ja”, kuru vadīja Vecpiebalgas vidusskolas 2006. gada absol-
vents, organizācijas VIEDI ideju ģenerators Arturs Gailītis. 
“Dzīve - grūtākā skola,” šo frāzi lekcijas laikā varēja dzirdēt 
vairākkārt. Arturs izstāstīja savu pieredzes stāstu par to, kā 
viņš gājis un meklējis sev sirdij tuvāko profesiju: “Jebkura 
pieredze ir noderīga, tikai tu nezini, kad tā noderēs. Slikta 
pieredze arī ir pieredze.”
  5. aprīlī  6.-7. klases skolēni piedalījās vides mācību stun-
dās ,,Daibes” atkritumu savāktuvē -  poligonā. Skolēni tika 
iepazīstināti ar atkritumu veidiem un otrreizējām izejvie-

lām, guva priekšstatu par cilvēku un vides mijiedarbību, par 
vides piesārņojumu. Stāstītais un redzētais lika aizdomāties 
par  atkritumu šķirošanas nepieciešamību.
  6. aprīlī  ESF projekta ,,Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” ietvaros notika pēdējā robotikas  no-
darbība  šajā  mācību  gadā. Skolēni iepazinās ar 3D printeri, 
paši modelēja figūru, kas tika sagatavota izdrukai.
  7. aprīlī deviņi 1.-3. klases skolēni, skolotājas Agitas Šul-
cas iedrošināti, devās uz Salaspils 1. vidusskolu, kur jau 
daudzus gadus notiek Dambretes biedrības organizētas sā-
kumskolēnu komandu sacensības, kurās piedalījās 26 ko-
mandas (156 dalībnieki). Mūsu skolēniem šīs bija pirmās 
sacensības, un prieks par to, ka jau šogad izdevās gūt pirmos 
panākumus.
  9. aprīlī skolā viesojās virtuozais un impulsīvais, zinošais 
un jautrais Reinis Reķis no Cēsīm projekta „Veselības veici-
nāšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā” ietvaros un runāja 
par savstarpējo attiecību veidošanu, iepazīstināja ar dažādu 
sitamo instrumentu klāstu un vadīja improvizētu muzicēša-
nas nodarbību. 
  12. aprīlī  4. klases skolniece L. Rudzīte ar darbu “Vecpie-
balgas novada tūrisma piedāvājumi ģimenēm ar bērniem“ 
(vadītāja V. Kalniņa) piedalījās Vidzemes reģiona pētnie-
cisko darbu konferencē “Mazs cinītis gāž lielu vezumu” un 
ieguva augstāko novērtējumu.
  13. aprīlī tika organizēta Atvērto durvju diena “IEKĀP 
Vecpiebalgas vidusskolas skolēna un vecāka kurpēs!”, kuras 
laikā varēja iepazīties ar skolu un piedalīties mācību stun-
dās. Šo iespēju izmantoja ne tikai Vecpiebalgas vidusskolas 
vecāki, bet arī Inešu pamatskolas skolēni, vecāki un skolotā-
ji. Ar pavasarīgu un skanīgu sveicienu iesākās vecāku piln-
sapulce, kurā direktore L. Žagare iepazīstināja ar Vecpiebal-
gas vidusskolu skaitļos, faktos, atziņās.
  15. aprīlī un 20. aprīlī norisinājās skolu tautisko deju ko-
lektīvu skates. Jauniešu deju kolektīvs ,,Slātaviņa” ieguva 
1. pakāpes diplomu, kas ir ceļazīme uz XXVI Vispārējiem 

latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem. Atzinīgi tika no-
vērtēti arī pamatskolas skolēnu deju kolektīvi.
  18. aprīlī Valmieras Valsts ģimnāzijā norisinājās Latvijas 
Skolu muzeju biedrības konkursa  “Pieloc, māsiņ, skolas 
somu bagātiem gabaliem…” noslēguma pasākums, kurā 
mūsu skolu pārstāvēja 8. klases skolniece M. Pundure  ar 
darbu „Vecpiebalgas vidusskolas simboli” (vadītāja I. Strel-
kova). Iesniegtie darbi tika vērtēti vairākās nominācijās, un 
M. Pundures darbs ieguva 1. vietu nominācijā „Skolas rak-
sturojums - skolas somā”.  
  19. aprīlī skolā viesojās Mobilais zināšanu ekspresis - 
speciāli veidots  Eiropas Savienības zināšanu autobuss. Par 
Eiropas Savienības aktualitātēm, kas skar jauniešu ikdienu, 
stāstīja Eiropas Kustības Latvijā prezidents Andris  Gobiņš 
un tūres vadītājs Kaspars Blūms-Blūmanis jeb Kašers.
  20. aprīlī Rīgā norisinājās Latvijas skolēnu 42. Valsts zi-
nātniski pētniecisko darbu konference, kurā piedalījās 12. 
klases skolnieks A. Kaštanovs ar darbu ,,Koka žogs lauku 
mājai” (vadītāja I. Bauere).
  24. aprīlī Priekuļos notika mācību priekšmetu olimpiāžu 
uzvarētāju  godināšana, kurā par iegūtajām godalgotajām 
vietām tika sumināti arī mūsu skolas 12 skolēni un 15 sko-
lotāji.  
  26. aprīlī  9.-12. klases skolēnu grupa Cēsīs piedalījās LU 
organizētajā konferencē “Uzņēmība. Zināšanas. Panākumi”, 
kurā savā pieredzē un ieteikumos dalījās LU mācībspēki un 
uzņēmēji.
  27. aprīlī Vecpiebalgas kultūras namā notika gada atskaites 
koncerts “Mums katram ir savas debesis”, kurā ar dziesmām 
un dejām skatītājus priecēja skolas kolektīvi un savus tērpus 
demonstrēja 8.-12. klases meitenes. Kultūras nama foajē bija 
apskatāma Vecpiebalgas vidusskolas skolēnu darbu izstāde.
  Plašāka informācija pieejama Vecpiebalgas vidusskolas 
mājaslapā: www.vecpiebalgasvsk.tk.

Informāciju apkopoja Sigita Upeniece

Aprīlī notika Reģionālais deba-
šu turnīrs un Nacionālais debašu 
turnīrs, kur mūsu skolu pārstāvē-
ja divas komandas. Nacionālajā 
debašu turnīrā Jelgavā, kur deba-
tēja 14 spēcīgākās Latvijas skolu 
komandas par tēmu “Demokrātija 
piedzīvo krīzi ES”, mūsu vidus-
skolēni iekļuva finālā.  12. klases 
skolniece P. D. Šulca (attēlā) kā re-
ģionālā turnīra labākā runātāja pie-
dalījās improvizētajās debatēs pret 
Eiropas Parlamenta deputātu Arti 
Pabriku. Savukārt V. Tolkunova 
ieguva otra labākā runātāja titulu.

JAUNIEŠIEM
Jaunatnes darbinieki apmeklē projekta 

pasākumu Spānijā

  No 21. līdz 24. aprīlim Vecpiebalgas novada paš-
valdības darbinieki Līna Paimiņa un Toms Praulītis  
devās uz Spānijas pilsētu Sant Just Desvern pārstāvēt 
Vecpiebalgas novadu Erasmus + programmas pro-

jektā Youth and Sports in Country and Remote in EU, kurā piedalījās jaunieši, pašvaldību 
darbinieki un cilvēki, kas ikdienā strādā ar jauniešiem un bērniem. Pārstāvji  bija arī no 
Itālijas, Spānijas, Bulgārijas.  
  Projekta mērķis ir aktīva dzīvesveida veicināšana jauniešu vidū, sadarbojoties projekta 
dalībvalstīm labākai nākotnei Eiropas Savienībā. 
  Četrās dienās iepazinām Sant Just Desvern pašvaldības darbu ar jaunatni dažādās sfērās. 
Tikšanās laikā ar pilsētas mēru un stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāju uzzinājām par 
spāņu plašo skatījumu uz kultūras, sporta un neformālo aktivitāšu plānošanu pašvaldībā. 
Apskatījām kultūras nama telpas, kurās ar pašvaldības atbalstu tiek nodrošinātas dažādas 
neformālas aktivitātes visām vecuma grupām - no gleznošanas dažādās tehnikās līdz māla 
un ādas apstrādes pulciņiem. Pabijām vietējā sporta kompleksā, kur aktivitāšu dažādošanai 
tiek nodrošināta mājvieta piecdesmit septiņiem sporta ponijiem.  Arī mums bija iespēja 
vērot, kā notiek treniņi.  
  Projekta noslēgumā viesojāmies Sant Just Desvern jauniešu centā, kas atrodas pilsētas sir-
dī un ir galvenā jauniešu pulcēšanās vieta. Centrā, kur jaunieši var izmantot telpas aptuveni 
500 m2 platībā, var nodarboties ar dažādām aktivitātēm, ir arī atbilstoši  apstākļi neformālai 
izglītībai. Lai iegūtu papildu finansējumu inventāra iegādei un labiekārtošanai, telpas tiek  
izīrētas arī sporta un neformālo aktivitāšu pasākumiem arī citām vecuma grupām. Jauniešu 
centrā tiek rīkoti dažādi koncerti, kuru organizēšanā tiek iesaistīti jaunieši un pašvaldības 
iedzīvotāji, kas veicina paaudžu sadarbību.  
  Tikšanās laikā partnervalstu pārstāvji diskutēja, dalījās pieredzē un apsprieda jautājumus, 
kā uzlabot sporta un infrastruktūru attīstību, lai vecinātu izaugsmi, attīstību un līdzdarbību 
nākotnē. 
  Projekta galvenais mērķis tika izpildīts. Ieguvām neatsveramu pieredzi un nodibinājām 
kontaktus ar tālejošu mērķi, lai attīstītu mūsu pašvaldības darbu ar jaunatni nākotnē. 
  *Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi 
autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru 
iespējamo izlietojumu.

Līna Paimiņa, JIC „Balgas strops” vadītāja

Līna (3. no kreisās) un Toms projekta pasākumā Spānijā.  
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Zīmēšanas konkursa “Mana dziesma” laureāti.

Aprīlis Taurenes pamatskolā Dzērbenes vispārizglītojošās 
un mūzikas pamatskolas aktivitātes

  Karjeras diena Raunā. Lai skolēnos radītu interesi par uzņēmējdarbību, vēlmi realizēt 
savas idejas un drosmi sākt darboties, 20. aprīlī  devāmies uz Raunas novada uzņēmu-
miem. Ciemojāmies “Latvijas ķiplokā”, “Latnatura”, SIA “Siera un makaronu ražotne”  
un stādaudzētavā  “Kaliņi”. Uzņēmumu īpašnieki pastāstīja par to, kā radušās idejas 
uzņēmuma veidošanai, kādas grūtības jāpārvar, lai uzsāktu darbu. Visi uzņēmēji uzsvēra, 
ka Raunas novadā ļoti atbalsta katru iniciatīvu. Skolēni nogaršoja produkciju, novērtēja 
produktu veselīgumu. Stādaudzētavā  “Kaliņi” skolēni arī pastrādāja  -  stādīja skuje-
ņus, piķēja puķes. Uzņēmēji iedrošināja skolēnus nebaidīties sākt ko jaunu, savas idejas 
realizēt dzīvē, jo tikai darot rodas atkal jauni produkti un cilvēku sapratne par veselīgu 
pārtiku. Izstaigājām Veselības taku, apskatījām Velnalu, Dzirnavu dīķi, Tanīskalnu. Sko-
lēni iepazina arī Raunas Staburagu, klausījās teiku un Raunas upes sarunu ar Staburaga 
avotiņiem. 
  Apkārtnes sakopšanas talka. Katrs pavasaris atnāk ar pirmajām puķēm, plaukstošiem 
zariem un putnu treļļiem. Taču, nokūstot sniegam, atklājas ziemas noslēptie neglītumi.  
Sestdien, 21. aprīlī, skolas darbinieki, skolēni un viņu vecāki pulcējās talkai. Vecāki 
izzāģēja krūmus, kopā ar bērniem grāba lapas, nesa zarus, slaucīja celiņus. Darbs ritēja 
ļoti veikli, un pēc pāris stundām gan sporta laukums, gan skolas apkārtne bija sakopta. 
Paldies čaklajiem talciniekiem!  

  Aprīlī mūsu moto bija: „Esmu dar-
bīgs, radošs, gudrs un zinošs”. Kā 
jau noprotat, tad aprīlis solījās būt ļoti 
darbīgs mēnesis. Tā arī bija.
  6. aprīlī devāmies  uz starpnovadu 
skolu lietišķās informātikas olim-
piādi.  5. klašu grupā piedalījās Vik-
torija Muraško un Samanata Kendija 
Kūlīte, 6. klašu grupā - Alise Elza 
Rozenberga un Mareks Greizāns, kurš  
ieguva 1. vietu. 
  8. aprīlī 6. klases skolēni kopā ar 
vecākiem apmeklēja Valmieras teātra 
izrādi „80 dienās apkārt zemeslodei”. 
Paldies vecākiem par iniciatīvu!
  20. aprīlis kļuva par ļoti rosīgu die-
nu, jo no rīta pucējāmies, lai dotos uz 
Vecpiebalgas kultūras namu, lai pie-
dalītos skolu deju kolektīvu skatē - 
koncertā. Mūsu skolu  pārstāvēja divi 
deju kolektīvi: 1. - 4. klases  un 5. -9. 
klases.  Lai gan reizēm ikdienā  deju 
soļu „slīpēšana” vienam otram sagā-
dāja grūtības  un gribējās „plinti mest 
krūmos”, tomēr skatē skolēni spēja 
koncentrēties un saņēma uzslavas par 
brašo dejošanu. Tur liels nopelns ir 
ne tikai skolēniem, bet arī skolotājai 
Ingunai Kalniņai. Paldies! Savukārt 1. - 4. klases dejotāji uzreiz pēc skates devās uz 
Mārupi, kur piedalījās deju kolektīva „Māriņa” jubilejas koncertā. Reizē tā arī bija iespēja 
iepazīt cita novada dejotājus.
  Arī 24. aprīlis bija gana rosīgs, jo no rīta sešpadsmit 2.,3.,4. klases skolēni piedalījās 
starpnovadu skolu krosā. Pēcpusdienā starpnovadu olimpiāžu uzvarētāji un viņu pedagogi 
devās uz apbalvošanas pasākumu „Piektā dimensija” Priekuļu kultūras namā.  Olim-
piāžu uzvarētāju vidū bija: E. Rumba (6. kl.) - 1. vieta mājturībā un tehnoloģijās, sk. M. 
Žēpers; M. Greizāns (6. kl.) -1 . vieta lietišķajā informātikā, sk. I. Žagare un 3. vieta - 
matemātikā, sk. I. Daugulis;  A. E. Rozenberga   (6. kl.) - 2. vieta angļu valodā,  sk. Dz. 
Brīvība;  S. K. Kūlīte (5. kl.) un  A. Plūme (9. kl.) - 2. vieta mājturībā un tehnoloģijās, 
sk. I. Batņa; A. Plūme saņēma arī atzinību latviešu valodā, sk. S. Kārkliņa; A. Jakov-
ļevs   (8. kl.), kurš savas zināšanas pārbaudījis vairākās olimpiādēs, bet ieguvis atzinību 
krievu valodā, sk. S. Kārkliņa, un angļu valodā, sk. Dz. Brīvība. Paldies vecākiem un 
skolotājiem par atbalstu, uzticēšanos un  par ieguldīto darbu, jo ikviens talants tikai kopā 
ar nopietnu darbu nes panākumus!
  26. un 27. aprīlī skolas komandas devās uz starpnovadu skolu sacensībām futbolā  D un 
C grupām. Paldies skolotājai Ilonai Žagarei par skolēnu ārpusskolas sporta aktivitātēm!
  Šajā mēnesī daudz darba karjeras izglītībā veica skolotāja Sandra Kārkliņa,  bet par to 
stāstīsim nākamajā avīzes numurā.

Materiālus sagatavoja direktore Lilita Ozoliņa, 
skolotājas Anta Paeglīte, Ilona  Žagare, Inguna Batņa

  3. aprīlī, kā katru gadu, Taurenes bērnudārzā satikās  18 dziedošie “cāļi”. Viņus atbal-
stīt un iedrošināt bija ieradušies divi  “zaķi” - Jēcis un Pēcis, kuru tēlos bija iejutušās 9. 
klases skolnieces Anete un Monika. Visi “cāļi” bija apēduši drosmes vitamīnus un nevie-
nam netrīcēja balss. Ik pa brīdim lielie draugi “zaķi” izkustināja un uzmundrināja mazos 
“cālēnus”. Viņus vērtēja arī žūrija. Paldies koristei Olgai, skolas lietvedei Sandrai un bib-
liotekārei Vijai. ”Mazā cāļa” titulu ieguva Dita Gnedlere. ”Lielā cāļa” titulu ieguva Alise 
Princova, kura piedalījās arī konkursā “Cēsu cālis 2018”.  Paldies vecākiem par atbalstu!

  3. aprīlī piedalījāmies starpnovadu skolu sacensībās dambretē D, C un B grupās, kur 
C grupas dalībnieki: Lāsma Kitija Mateusa, Oskars Guoģis un Mareks Greizāns ieguva 2. 
vietu un B grupas dalībnieki: Evija Auce Cimberga, Alvis Jakovļevs un Ralfs Žuhovskis 
-  3. vietu.

  Mākslu nedēļa. Šo nedēļu iesākām ar zīmēšanas konkursu “Mana dziesma”, turpinājām 
ar erudītu konkursu literatūrā, ko vadīja pagasta bibliotekāre Inese Gusmane, dziesmu 
konkursu “Skanīgās balsis” un mazajām mākslas dienām Inešu pamatskolā. 
  Karjeras projekta ietvaros skolā viesojās ZINOO. Nodarbības līdz pat pēcpusdienai 
notika kopā ar Taurenes skolas skolēniem. Skolēni būvēja spageti  torņus, no konstruk-
toriem būvēja robotus, risināja dažādus uzdevumus. Noslēgumā vēroja un piedalījās da-
žādos eksperimentos. Vides pulciņa dalībnieki devās divu dienu dabas izpētes pārgājienā 
ar nakšņošanu mežā. 
Meistarklases Cēsu Mūzikas vidusskolā. 20. aprīlī Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vi-
dusskolā notika Vidzemes reģiona vecāko klašu audzēkņu koncerts. Mūsu skolu pār-
stāvēja klavierklases 8. klases audzēknis Nils Rūdolfs Tēts (skolotāja Benita Zvīgule). 
Dalībnieki bija ieradušies no visām Vidzemes reģiona mūzikas skolām.

  
Ērika Arāja, skolas direktore

Aprīļa pilieni Inešu pamatskolā
  6. aprīlī solistu konkurss “Do-Re-Mi”,  sponsore skolas absolvente Laura Balode. Kon-
kursa  laureāti: Karīna Tomsone (7. klase ) un Asnate Briška (6. klase)
  13. aprīlī iepazīšanās ar mācību iespējām Vecpiebalgas vidusskolā. Noslēgums  dzejniekam 
J. Sudrabkalnam veltītajā  miniatūru konkursā muzejā “Jāņskola”, atzinība Kārlim Braķim 
(7. klase). 
  20. aprīlī dalība skolēnu  tautisko deju koncertā “Raibie deju prieki  ” Vecpiebalgā.
  21. aprīlī Mazās teātra dienas Inešos. Studija  “Vārds” noslēdz sezonu, aicinot uz izrādēm: 
pēc A. Sakses “Zaķkāposti”, I. Šteinberga “Lielā vārpa”, A. Grīniece  “Cīrulēns un peļu 
saime”.
  24. aprīlī mācību olimpiāžu uzvarētāju godināšanas pasākums Priekuļu kultūras namā.
  26. aprīlī Mazās Mākslas dienas novadā. Vecpiebalgas novada jaunie mākslinieki darbojās 
radošajā darbnīcā “Ātrā zivs lēno zivi…”  Pasākuma sponsors uzņēmējs Valdis Cīrulis.
  27.  aprīlī ieskaņa Lielajai talkas dienai, darbi Inešu muižas parkā.
  Paldies pasākumu dalībniekiem!  Īpašs paldies pasākumu sponsoriem!

            
Gunta Dadeika, skolas direktore

Jauniešu centrā „Dzērbene”  

Jauniešu centrā „Balgas  strops” 

18. maijā plkst. 17.00 kulinārijas darbnīca - tēma “Suši”. 
25. maijā  filmu vakars.

PASĀKUMI  JAUNIEŠIEM 

• Otrdienās - aktīvo spēļu pēcpusdienas ar Tomasu.
• Ceturtdienās - galda spēļu pēcpusdienas ar Tomasu.
• 10. maijā -  „Picu meistarklase” ar Tomasu.
• 19. maijā - dalība Muzeju nakts pasākumā „Incēnos”.
• 26., 27. maijā „Balgas strops” piedalīsies bērnu un jauniešu aktivitāšu
 organizēšanā BMX sacensību norises vietā.

  INFORMĀCIJA
 No 6. līdz 12. maijam novada jaunieši piedalīsies Erasmus+ jauniešu apmaiņas 
projekta pasākumā Polijā.

  No 16. līdz 20. jūlijam jaunatnes iniciatīvu centrs “Balgas strops” saturīgai un liet-
derīgai brīvā laika pavadīšanai organizēs dienas nometni novada bērniem un  jau-
niešiem vecumā no 8 līdz 13 gadiem. Sīkāka informācija nākamajā avīzes izdevumā.

Linda Ķaukule, Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja
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Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.
Informāciju apkopoja Dzidra Ješkina. Tālr.: 64161335; 64107279, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv. Maketētāja Tija Seiksta

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.

Mūžības ceļā devušies:
Veronika Lauberga, Dzērbene;

Paulis Melngailis, Ineši; 
Ilga Ausma Rutka, Ineši;

Vilnis Raimonds Ezerietis, Vecpiebalga;
Melita Ruta Kazika, Vecpiebalga; 

Gunārs Juris Laiviņš, Vecpiebalga; 
Valija Zenta Rukmane, Vecpiebalga;

Aivars Arvīds Smilškalns, Vecpiebalga.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

 PATEICĪBAS
  Paldies cilvēkiem, kuri man palīdzēja saglabāt acu 
gaismu - Dainai Skrastiņai, Velgai Berķei, Jānim 
Vīlipam un Ivaram Saksam.

Anatolijs Jeršovs

  Dzērbenes Sarkanā Krusta nodaļa izsaka pateicību 
ikvienam no 102 donoriem, visiem palīgiem un at-
balstītājiem, kas ieradās uz Donoru dienu Dzērbenē, 
par viņu pašaizliedzīgumu un ieguldījumu asins dono-
ru kustībā. Esam pateicīgi, ka cilvēku, kuri gatavi palī-
dzēt, lai dzīvība nepārtrūkst, ar katru gadu kļūst vairāk. 
Šajā gadā Donoru dienā Dzērbenē astoņi donori asinis 
ziedoja pirmo reizi. Paldies jums visiem!

IEPAZĪSTI  PIEBALGU  
TŪRISMA  AKCIJĀ!

  2. jūnijā no plkst. 11.00 līdz plkst. 17.00 tūrisma 
akcija „TAVA DIENA PIEBALGĀ”.
  Pavadi aizraujošu dienu gleznainajā Piebalgas pusē, 
apceļo tūrisma objektus Vecpiebalgas un Jaunpiebal-
gas novadā un piedalies īpaši sagatavotajās aktivitā-
tēs!
  Dodies piedzīvojumā - krāj apmeklēto objektu zīmo-
gus dalībnieka kartē un piedalies balvu izlozē! 
  11.00 - 15.00 reģistrējies akcijai un saņem da-
lībnieka karti. To varēs izdarīt Jaunpiebalgā (izstāžu 
zāle ”Velves”), Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pašvaldī-
bā) Dzērbenē (Dzērbenes pilī).
  Pasākuma noslēgumā koncerts un balvu izloze. 
Plašāka informācija par pasākumu:  www.vecpiebal-
ga.lv , www.facebook.com/vecpiebalga, www.jaun-
piebalga.lv 
Tālr. uzziņām: Laura - 26127653, Aija - 27343990

PASĀKUMI
PASĀKUMI  

VECPIEBALGAS  NOVADĀ
Dzērbenes pagastā

19. maijā plkst.19.00 Dzērbenes pilī  
Muzeju nakts pasākums.

Vēstures pulciņa “Serben” izveidoto grāmatu  “Vec-
tēva stāsti”, “Meža brāļu kustība Dzērbenē un tās 
apkārtnē” prezentācija,  filmas “Es sapni par Latviju 
pagalvī liku” demonstrācija, novadpētniecības ekspo-
zīcijas apskate.

26. maijā Augstajā kalnā 
• plkst. 19.00 tuvu un tālu deju kolektīvu sadancoša-
nās - 100gades Dziesmu svētku ieskaņai deju lieluz-
vedumā “Māras zeme”;
• no plkst. 22.00 līdz plkst. 02.00 šīs sezonas pirmā 
zaļumballe kopā ar grupu “Baltie lāči” 
Ieejas maksa uz koncertu - 3,00 eiro
Ieejas maksa uz zaļumballi līdz plkst. 23.00 -  5.00 
eiro, pēc plkst. 23.00 - 6,00 eiro

Inešu pagastā
12. maijā plkst. 20.00 Inešu tautas namā  Mātes 
dienai un Starptautiskajai ģimenes dienai veltīts 

dziedātāja Andra Ērgļa solokoncerts
Biļetes iepriekšpārdošanā Vecpiebalgas novada pār-
valžu kasēs -10 eiro; koncerta dienā - 15 eiro, bēr-
niem līdz 12 gadiem - ieeja brīva. 

Kaives pagastā
25. maijā plkst. 20.00 kino zālē dokumentālā 

filma “Baltu ciltis”
Režisori - Raitis Ābele un Lauris Ābele.
Ieejas maksa: 2,00 eiro
*Populārzinātniska dokumentāla  filma par 13. gad-
simta baltu ciltīm. Filmas galvenais varonis, tirgotājs 
Larss no Gotlandes apceļo zemes, ko apdzīvo kurši, 
latgaļi, sēļi, zemgaļi, prūši …

Taurenes pagastā
11. maijā plkst. 15.00 pagasta centrā 

pavasara stādu andele - tirdziņš
Gaidīsim tirgotājus un pircējus!

Jautrākai noskaņai - muzikāli sveicieni
Sīkāka informācija - m.t. 22032942

15. maijā plkst. 18.00 kultūras namā animācijas 
filmu programma bērniem - 

„Bize un Neguļa”, „Mūsu ome rullē”
Ieejas maksa - 2,00  eiro

19. maijā plkst. 21.00 Taurenes novadpētniecības 
muzejā dokumentāla spēlfilma 

„Mērijas ceļojums”
Ieejas maksa -  1,00 eiro 
*Bez viņas Latvijas muzeji būtu tukši…  Daiga Ka-
žociņa atveido Mēriju Grīnbergu (1909 - 1975), pa-
teicoties kurai, nacistu 1944. gadā izvestās Latvijas 
mākslas vērtības atgriezās dzimtenē.                     

No 15. maija līdz 15. jūnijam Taurenes pagasta 
bibliotēkā  Ingunas Batņas radošo darbu izstāde 

“Izšuvumi gleznās”

Vecpiebalgas pagastā
10. maijā plkst. 10.00 Vecpiebalgas kultūras namā 

novada pirmsskolēnu dziesmu un deju svētki 
“Saule un pumpuriņš”

 
No 9. līdz 15. maijam Vecpiebalgas pagasta biblio-

tēkā projekta  „Ve-
selības veicināšanas 
pasākumi Vecpieb-
algas novadā” (pro-

jekta Nr.9.2.4.2/16/I/104) atskats uz nūjošanas 
pārgājieniem fotoizstādē 

„Četri gadalaiki”  
Izstādē varēs aplūkot fotogrāfijas no visiem nūjoša-
nas pārgājieniem. 

26. maijā Vecpiebalgas trasē SMScredit.lv BMX 
čempionāta 3.posms, sacensību sākums plkst.13.00, 

vakarā – tradicionālajā ballītē Kārlis Apalups un 
grupa “Transleiteris”. 27.maijā Vecpiebalgas novada 

kausa izcīņa BMX, sacensību sākums plkst.11.00.
 
  Pasākumu plānā var būt izmaiņas. Lūdzu, sekojiet 
līdzi informācijai pašvaldības mājaslapā, sociālajos 
tīklos vai uz afišām!

INFORMĀCIJAI

 19. maijā no plkst. 10.00 Dzērbenes Sabiedriska-
jā centrā, ambulances telpās, pieņems pieredzējis 
acu ārsts, pie kura varēsiet pārbaudīt redzi. Briļļu 
vajadzības gadījumā varēsiet izvēlēties piemērotu 
briļļu ietvaru un pasūtīt jebkuras sarežģītības pakā-
pes brilles.
  Cena par vizīti - EUR 7,00 (ja pasūta brilles, vizīte 
bez maksas).
Iepriekšēja pierakstīšanās pa tālr. 64170406. 

REDZES PĀRBAUDE

Piebalgas puiši, parādot raksturu 
un cīņassparu, veiksmīgi noslēguši 

volejbola sezonu

  Novadu čempionāts volejbolā noslēdzies, Vecpiebalgas 
komandai izcīnot godpilno 2. vietu.  Paldies volejbolis-
tiem Dāvim Strelkovam, Tomam Strelkovam, Artūram 
Zvejniekam, Andrim Jermacānam, Gundaram Tomašam, 
Mārim Kaštanovam, Mārcim Jukēvicam, Kasparam Krie-
viņam, Jēkabam Zommeram, Pēterim Lāpselim, Reinim 
Praulītim un tiesnesim Mārim Kramam par volejbola svēt-
kiem Vecpiebalgā četru mēnešu garumā!  Paldies Vecpie-
balgas novada pašvaldībai par jaunajām spēlētāju formām 
un ikvienam, kurš mūsu puišus atbalstīja klātienē!  
  12. maijā - pirms atsākas pludmales volejbola sezona -  
komandai paredzēta dalība “V. Reinsona piemiņas kausā” 
Gulbenē, kas pulcē ne vien komandas no Latvijas, bet arī 
no Lietuvas un Krievijas. Novēlēsim mūsējiem veiksmi 
un cerēsim, ka arī dāmas, kā solījušas, sasparosies un no-
komplektēs savu komandu un dosies uz Gulbeni. 

Edžus Ķaukulis

Volejbolisti čempionāta noslēgumā, izcīnot 2. vietu.

SPORTS

Sportā medaļas sadalītas
  Lieldienu turnīrs volejbolā. 1. aprīlī norisinājās tradi-
cionālais Lieldienu turnīrs volejbolā. Lai komandu sastāvi 
būtu līdzvērtīgi un turnīrs interesantāks, komandu sastāvi 
tika izlozēti no visiem reģistrētajiem dalībniekiem. Līdz-
vērtīgās spēlēs par uzvarētājiem kļuva komanda, kurā 
spēlēja M. Kaštanovs, K. Šmite, J. Avens, A. Krūmiņš. 2. 
vietā - G. Tomašs, K. Pēča, M. Pilsētnieks, A. Šulcs. 3.vie-
tā -A. Jermacāns, L. Dzene, A. Kaštanovs, J. Zommers. 
Paldies Mārim Kramam par turnīra tiesāšanu!

 Šautriņu mešana. 25. martā norisinājās Vecpiebalgas 
čempionāta šautriņu mešanā 7.  kārta.  1. vietā - Nauris 
Gleglu, 2. vietā - Gatis Lancers, 3. vietā - Oskars Kuz-
mans. 
  30. martā norisinājās Vecpiebalgas šautriņu mešanas klu-
ba sacensības “Lieldienu kauss 2018”  pielozētajos pāros. 
Sacensībās piedalījās 30 dalībnieki no Cēsīm, Gulbenes, 
Jēkabpils, Lizuma, Līgatnes, Ozoliem, Rīgas, Saikavas, 
Mētrienas, Vestienas, Veselavas un Vecpiebalgas novada.   
1. vietā Juris Aleksāns un Oskars Kuzmans, 2. vietā Atis 
Bialkovskis un Imants Paeglīts, 3. vietā Mārtiņš Bačkins 
un Gunārs Zommers.

Toms Praulītis, sporta organizators

Lieldienu kausa uzvarētāji.

Vecpiebalgas novada pašvaldība 


