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Šajā numurā:
■ Aktuālais pašvaldības darbā
■ Pedagogu iespaidi par
pieredzēto Somijā un
Sainte Marē
■ Mūsu viesis - Andris Ručs

Vecpiebalgas novada pašvald bas izdevums

Informācija par plānotajiem darbiem un
pieņemtajiem lēmumiem

Saimnieciskie darbi
Vecpiebalgas ūdenssaimniecības projekta 2. kārtas izbūve tika pabeigta 2014. gada
decembra beigās, tāpēc saraktās teritorijas atjaunošanas darbi tika atlikti uz pavasari. Pašlaik
dažās vietās vēl ir sniegs un zeme vēl nav pietiekami nožuvusi, lai varētu ar traktortehniku
vest un līdzināt melnzemi, atjaunot celiņus u.c. Ja laika apstākļi atļaus, šie darbi tiks
sākti aprīļa sākumā. Teritorijas apzaļumošanas darbus veiks SIA „LB Melio”. Vecpiebalgas
vidusskolas pirmsskolas iestādes teritorijā tiks veikti arī citi labiekārtošanas un celtniecības
darbi (sētas atjaunošana, celiņu segumu remonts, mazēku jumtu segumu maiņa u.c.), tāpēc
būs daļēji ierobežota teritorijas izmantošana.
Saimieciskie darbi, kuri prasa risinājumu tuvākajos gados:
• Dzērbenes pagastā: dzīvojamā ciemata ielu apgaismojuma uzlabošana, skolas remonts,
zirgu staļļu nojaukšana, sociālās mājas „Tauriņi-2” jumta remonts, pils jumta un tornīšu
remonts, kapličas remonts.
• Taurenes pagastā: attīrīšanas iekārtu teritorijas pie Gaujas uzlabošana, siltumtrases
izbūve no centrālās katlu mājas uz skolu, autobusa pieturas, tualetes remonts, ugunsdzēsēju
garāžas remonts, „Rudiņi” remonts.
• Kaives pagastā: parka ēkas būvniecības darbu turpināšana, ūdenssūknētavas sētas
un bērnu spēļu laukuma izbūve, pagasta pārvaldes fasādes remonts, skolas direktores un
logopēda kabineta remonts.
• Inešu pagastā: ielu apgaismojuma uzlabošana, pils jumta remonts, skolas pārbūves
projekta izstrāde.
• Vecpiebalgas pagastā: „Viesistabas” (atpūtas zona pie strūklakas dīķa) teritorijas
labiekārtošana, iepriekš minētie darbi Vecpiebalgas pirmsskolas iestādē, šķeldas novietnes
remonts, pirmsskolas telpu kosmētiskais remonts, skolas kopmītnes remonts, sociālo māju
„Norkalni” un „Veļķi” remonts, kapličas remonts.
Informācija makšķerniekiem
26. marta domes sēdē tika apstiprināts nolikums par licencēto makšķerēšanu Alauksta un
Ineša ezerā. Ja to saskaņos Zemkopības ministrija, Vides pārvalde u.c. institūcijas, nolikums
stāsies spēkā ar 2015. gada 1. maiju. Pirms nolikuma sagatavošanas notika sanāksme ar
novada iedzīvotājiem, kuras laikā tika saskaņoti viedokļi par nolikuma saturu. Licencētā
makšķerēšana nepieciešama, lai iegūtu līdzekļus zivju mazuļu iegādei, zivju resursu
atjaunošanai. Licencētās makšķerēšanas administrēšana paredzēta, papildus noslogojot
esošos administrācijas darbiniekus. Ar pilnu nolikuma tekstu var iepazīties pašvaldības
mājas lapā: http://www.vecpiebalga.lv/normativie-akti/nolikumi. Dienas, mēneša, sezonas
un gada licences varēs iegādāties internetā, pārskaitot naudu uz pašvaldības kontu AS
SEB banka, konta Nr. LV32UNLA0050014564631 vai samaksājot pagastu pārvalžu kasē.
Dienas licenci varēs iegādāties, nosūtot maksas īsziņu no mobilā telefona. Visizdevīgāk būs
iegādāties gada licenci, tās cena būs EUR 30 (dalot ar dienu skaitu gadā, iznāks 8 eiro centi
dienā). Sezonas licences cena būs - EUR 20, mēneša - EUR 10, dienas - EUR 2 (maijā dienas
licences cena būs - EUR 5). Vecpiebalgas novadā deklarētie jaunieši līdz 16 gadu vecumam,
personas, kas vecākas par 65 gadiem, maznodrošinātie, politiski represētie, invalīdi un
ezeru krastu īpašnieki atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un noteikumiem varēs makšķerēt
bez maksas. Bezmaksas licences varēs saņemt Vecpiebalgas novada administrācijā. 30% no
iegūtās licenču naudas tiks pārskaitīta valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
un 70% paliks pašvaldībai zivju resursu atjaunošanai.
Vecpiebalgas novada publiskajos ezeros (Alauksta, Ineša, Juvera un Taurenes) nedrīkst
zvejot ar tīkliem.
Maijā un jūnijā mūsu novada ezeros policija, vides pārvaldes un pašvaldības pilnvarotās
personas pastiprināti kontrolēs, vai iedzīvotāji ievēro makšķerēšanas noteikumus. Sodi par
noteikumu neievērošanu un makšķerēšanu bez licencēm simtiem reižu pārsniedz licenču
cenas. Neskaidros jautājumus var uzdot, zvanot man uz mob. tālruni 29451641.
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Metamies, draugi, šūpolēs
Un uzsviežamies tik augstu,
Ka ieraugām Rīgas jūrmalu
Un Alaukstu - Dieva plaukstu.

(J. Jaunsudrabiņš)

Priecīgas Lieldienas!
Vecpiebalgas novada pašvaldība

Ceļu pie lasītājiem sāk Ingunas Baueres
jaunā grāmata „Mācītājs un viņa dēls”

Hugo Duksis, izpilddirektors

Publisko interneta pieejas punktu
attīstība Vecpiebalgas novadā

Eiropas reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/018 „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”
ietvaros īstenots projekts, kā rezultātā Vecpiebalgas novada pagastos kopumā izveidoti
un pilnveidoti vienpadsmit publiskā interneta pieejas punkti (PIPP). Vecpiebalgas novada
pašvaldības administratīvajā ēkā un Inešu jauniešu centrā ir izveidoti jauni PIPP ar pieeju
atbilstošai datortehnikai, programmatūrai, daudzfunkcionālai iekārtai un bezvadu interneta
pieejas zonai. Taurenē alternatīvās aprūpes centrā „Rudiņi”, Kaives pagasta pārvaldē un
Dzērbenes sabiedriskajā centrā tiks pilnveidoti PIPP ar pieeju atbilstošai datortehnikai,
programmatūrai, daudzfunkcionālai iekārtai un bezvadu interneta pieejas zonai. Vecpiebalgas
kultūras namā, Tūrisma informācijas centrā, Dzērbenes pagasta pārvaldē, Dzērbenes
vidusskolā, Kaives parkā un Taurenes pamatskolā papildus tiks izveidoti publiskā bezvadu
interneta pieejas punkti.
Kopumā projekta ietvaros sasniegti rezultāti, kas nodrošina projekta mērķa izpildi nodrošināt iedzīvotājus ar iespēju piekļūt elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai,
izveidojot un attīstot publiskos interneta pieejas punktus Vecpiebalgas novadā.
Projekta ieviešanas periods no 2014. gada 23. septembra līdz 2015. gada 22. martam.
Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums - 85%.
Pašvaldības līdzfinansējums - 12%.
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām - 3%.
Inese Asarīte, projektu vadītāja

Marta sākumā Vecpiebalgas pagasta
bibliotēka aicināja visus grāmatmīļus uz
novadnieces Ingunas Baueres jaunākā
veikuma - romāna „Mācītājs un viņa
dēls”, kas vienlaikus ir romāna „Ne zelts,
bet putekļi” pirmā daļa un kuru tikko klajā
laidusi izdevniecība „Zvaigzne ABC”, atvēršanas svētkiem. Autore romānā „Ne
zelts, bet putekļi” stāsta par vācu mācītāju
Kēlbrantu dzimtu - tēvu Kārli Ludvigu un
dēlu Emīlu. Lasītāju interesi piesaista ne
tikai vēsturiskie fakti, bet arī cilvēciskās
attiecības ģimenē un tā laika sabiedrībā.
Pasākuma laikā autore dalījās pārdomās par
romāna tapšanu un mācītāju dzīves gājumu,
savukārt
sekot varoņu cilvēciskajām
attiecībām aicināja Inese Pilābere, Mareks
Radvilavičs un Jānis Žagariņš. 19. gadsimta
Piebalga ir leģendām un nostāstiem apvīta.
Raksturojot savu jauno romānu, autore saka:
„Kopš 1831. gada astoņus gadu desmitus
Jaunpiebalgas draudzi pārvaldīja mācītāji
Kēlbranti: tēvs Kārlis Ludvigs un dēls
Emīls. Enerģiski, apdāvināti, stipras gribas
un dedzīga temperamenta ļaudis, kas turēja
sevi par augsti dzimušiem (tā nebija tiesa),
Dieva aicinātiem luteriskās konfesijas
un vācbaltiskās kultūras pārstāvjiem
un sargiem. Hernhūtes brāļu draudzei
piederīgos viņi necieta ne acīs, no krieviem

un pareizticības vairījās kā no mēra, bet
pret latviešu tautiskajiem centieniem
vērsās ar visu spēku un saprašanu, šai lietā
nepazīdami nekādas žēlastības un kristīgas
iecietības. 1867. gada septembrī atsevišķi
no draudzes ,,nabagu kapiem” tika iesvētīta
īpaša kapsēta pastorāta saimniekiem, un kāda likteņa ironija! Tā paša gada oktobrī
dzimušais jauno Kēlbrantu dēliņš pēc
dažām dienām nomira un kļuva par pirmo
,,kungu kapsētas” iemītnieku, apliecinot
sen zināmo - kungs vai kalps, pazemīgi
dievbijīgs vai pagāns, no likteņa sitieniem
nav pasargāts neviens. ,,Mācītājs un viņa
dēls” ir ne tikai Piebalgas novada 19. gs.
vēstures atspoguļojums, bet arī aizkustinošs
stāsts par Kēlbrantu ģimenes dzīvi, kas
balstīts Emīla meitas Marijas atmiņu
zīmējumos. Starp saiešanu gājējiem,
kurus tā neieraudzīja Kēlbranti, bija arī
Jaunpiebalgas Viņķu un Kaņepu māju
ļaudis, vēlāk slavenā latviešu mākslinieka
Kārļa Miesnieka senči. Grāmatas otrās
daļas nosaukums būs ,,Hernhūtiešu meitas”
un tajā vairāk par Kaņepu Lati Bišeri un
viņas meitu Mariju, Kārļa Miesnieka
māmuļu.”
Dzidra Ješkina
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ

Domes ārkārtas sēde 2015. gada 18. martā

Sēdē piedalās deputāti: Līva GRUDULE, Viesturs MELBĀRDIS,
Inese NAVRA, Jānis VĪLIPS, Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE.

Pieņemtie lēmumi:
1. Iesniegt projekta iesniegumu „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, nomainot gaismas
objektus Vecpiebalgas novadā”, kur projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 363 582,15, no
kurām: EUR 357 122,31 ir attiecināmās izmaksas (EUR 249 985,61 - Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta finansējums, EUR 107 136,70 - projekta iesniedzēja finansējums) un
EUR 6 459,84 ir neattiecināmās izmaksas.
2. Nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības budžeta līdzfinansējumu EUR
363 582,15 apmērā projekta kopējo izmaksu segšanai, ņemot aizdevumu Valsts kasē.
3. Apliecināt, ka Vecpiebalgas novada pašvaldības bilancē ir apgaismojuma infrastruktūra,
kurā plānotas projekta aktivitātes, attīstības un investīciju stratēģija ir saskaņota un
apgaismojuma infrastruktūrai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts
lietošanas veids un tā netiks demontēta.

Domes sēde 2015. gada 26. martā
Sēdē piedalās deputāti: Edgars BĒRZKALNS, Valdis CĪRULIS, Līva
GRUDULE, Viesturs MELBĀRDIS, Inese NAVRA, Ilona RADZIŅA,
Daina SKRASTIŅA, Jānis VĪLIPS, Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE.

Pieņemtie lēmumi:

1. Iznomāt SIA „Vecpiebalgas ūdensrozes” neapbūvētās zemes vienības „Ūdensrožu
dīķis” (Vecpiebalgas pagasts) 1,0 ha kopplatībā, nomas līguma termiņš - 10 gadi. Noteikt
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
2. Izdarīt grozījumus štatu sarakstā, izveidojot amata vienību struktūrvienībā „Kaives
kultūras pasākumi” un „Apkure Dzērbenes komunālajā saimniecībā”. Palielināt atalgojumu
struktūrvienībā „Dzērbenes dzīvokļu saimniecība” 1 darbiniekam, „Dzērbenes skolēnu
pārvadājumi” autobusa vadītājam, „Vecpiebalgas vidusskolas skolēnu pārvadājumi” 2
autobusa vadītājiem.
3. Veikt grozījumus Vecpiebalgas novada domes lēmumā „Par darba samaksu tautas mākslas
kolektīvu vadītājiem no valsts mērķdotācijas” un lēmuma 2.7. punktu izteikt šādā redakcijā:
„Vecpiebalgas audēju kopa, vadītāja Dagnija Kupče - EUR 22,46”.
4. Apstiprināt Vecpiebalgas novada kultūras pasākumu plānu 2015. gadam.
5. Precizēt 2013. gada 16. janvāra nolikumu „Vecpiebalgas novada atbalsts augstas klases
sportistiem”, izsakot nolikuma 4. punktu šādā redakcijā:
„Pabalstu var saņemt par sasniegumiem:
Olimpiskā klase
• Olimpisko spēļu kandidāts
Atbalsts EUR 1100,00 katram sportistam.
A klase
• Pasaules čempionāts pieaugušajiem
• Pasaules čempionāts junioriem
Atbalsts EUR 640,00 katram sportistam.
B klase
• Eiropas čempionāts pieaugušajiem
• Eiropas čempionāts junioriem
Atbalsts EUR 500,00 katram sportistam.
C klase
• Latvijas izlases dalībnieks
Atbalsts EUR 350,00 katram sportistam.”
6. Piešķirt finansiālu atbalstu Tomam Praulītim EUR 640,00 dalībai pasaules čempionātā
biatlonā Latvijas izlases sastāvā.
7. Piešķirt finansiālu atbalstu Ingai Paškovskai EUR 640,00 par dalību Eiropas čempionātā
biatlonā un pasaules čempionātā slēpošanā.
8. Apstiprināt nolikumu „Par licencēto makšķerēšanu Alauksta ezerā” un „Par licencēto
makšķerēšanu Ineša ezerā”.
9. Noteikt nekustamā īpašuma Gaujas iela 5-2 (Taurenes pagasts) pārdošanas cenu - EUR
4435.
10. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Nedrebes” (Inešu pagasts). Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu - EUR 65 420.
Apstiprināt izsoles noteikumus.
11. Pārdot Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Piekalni” (Dzērbenes
pagasts). Noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas cenu - EUR 1256.
12. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Rūķīši”-1
(Taurenes pagasts). Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu - EUR 640. Apstiprināt izsoles
noteikumus.
13. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Vējarozes” (Dzērbenes pagasts). Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu - EUR 6120.
Apstiprināt izsoles noteikumus.
14. Veikt Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašuma „Bites” (Taurenes pagasts) nogabalu
Nr.5.,6.,7. (platība 3,3 ha) un „Gausupīte” (Vecpiebalgas pagasts) nogabalu Nr.1.un 5.
(platība 1,8 ha) sagatavošanu cirsmu izsolei.
15. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Katlu māja” (Inešu pagasts)
zemes vienības sadalīšanai. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei.
16. Apstiprināt SIA „Latīpašums - mērniecības birojs” izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „Zeltiņi” (Vecpiebalgas pagasts) zemes vienībai. Piešķirt no
īpašuma „Zeltiņi” zemes vienības atdalāmajai zemes vienībai 2,4 ha kopplatībā nosaukumu
„Mazzeltiņi”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads . Noteikt zemes lietošanas mērķi
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
17. Apstiprināt SIA „Latīpašums- mērniecības birojs” izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Augstlīči” (Vecpiebalgas pagasts) zemes vienībai. Piešķirt no īpašuma
atdalāmajai zemes vienībai 2,09 ha kopplatībā nosaukumu „Kārkli Pelēkie”, Vecpiebalgas
pagasts, Vecpiebalgas novads. Noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
18. Apstiprināt SIA „Latīpašums - mērniecības birojs” izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Ceceri” (Dzērbenes pagasts) zemes vienībai. Piešķirt no īpašuma
atdalāmajai zemes vienībai nosaukumu „Kalna Ceceri”, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas
novads. Noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
19. Apvienot īpašuma „Kūrēni” (Vecpiebalgas pagasts) telpu grupas Nr.3 un Nr.4, izveidojot
vienu telpu grupu - Nr.3.
20. Piekrist jauna īpašuma izveidošanai, kas atdalīts no nekustamā īpašuma „Apses” (Kaives
pagasts). Piešķirt jaunajam īpašumam 0,7 ha kopplatībā jaunu nosaukumu - „Atvases”.
Noteikt nekustamā īpašuma „Atvases” zemes vienībai 0,7 ha platībā lietošanas mērķi lauksaimniecības zeme.
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21. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Lejas Sviļi” adresi: „Lejas Sviļi”, Inešu pagasts,
Vecpiebalgas novads, LV-4122. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Akmens Sviļi” adresi:
„Akmens Sviļi”, Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122.
22. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Ozolkalns” (Taurenes pagasts), zemes vienības platība
4,486 ha, nosaukumu „Ozolkalns”, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads.
23. Iznomāt neapbūvētas zemes vienības „Ielejas” ( Dzērbenes pagasts) lauksaimniecībā
izmantojamo zemi 2,9 ha kopplatībā un „Sabiedriskais centrs” (Dzērbenes pagasts)
lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu 3,8 ha kopplatībā, neapbūvētu zemes vienību
„Ezīši” (Taurenes pagasts) 2,0 ha kopplatībā, nekustamo īpašumu „Līdumi” (Dzērbenes
pagasts) 1,4 ha kopplatībā, neapbūvētās zemes vienības „Lielkalves” (Vecpiebalgas pagasts)
lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu 2,7 ha kopplatībā, neapbūvētās zemes vienības
„Sila kapi” (Inešu pagasts) daļu 1,3 ha platībā, neapbūvētu zemes vienību „Kurmju karjers”
(Vecpiebalgas pagasts) 1,8 ha kopplatībā, apbūvētu zemes vienību „Jērūži” (Taurenes
pagasts) 1,2 ha kopplatībā.
24. Piedalīties projektā „Dizaina metožu izmantošana kultūras produktu un pakalpojumu
izstrādē”. Kopējās projekta izmaksas EUR 1285, pašvaldības līdzfinansējums 10% - EUR
128,50.
25. Mainīt nosaukumu un adresi nekustamam īpašumam „Fedotovas” (Taurenes pagasts).
Apstiprināt nekustamam īpašumam 0,3099 ha platībā un ēkai, kas atrodas uz šīs zemes
vienības, nosaukumu un adresi: „Centrs”, Taurene, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads,
LV-4119.
26. Rīkot nomas tiesību izsoli pašvaldībai piekrītošām Inešu pagasta zemes vienībām
„Skaras” (platība 11,0 ha), „Smilgas” (platība 17,3 ha) un „Kalvīšu līcis” (platība 4,0).
Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus. Nomas objekta izsoli organizēt komisijai:
komisijas priekšsēdētājs - novada pašvaldības jurists Guntars
Zernis, komisijas locekļi
- ekonomiste Gita Janševica, Attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja
Daina Slaidiņa.

Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2015. gada 23.
aprīlī plkst. 15.00 Vecpiebalgas pagastā.

IZSOLES

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
nekustamo īpašumu „Nedrebes”, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr.4254
006 0091, kas sastāv no zemes vienības 25,83 ha platībā, t.sk. 20,0 ha mežs. Nekustamā
īpašuma sākumcena EUR 65 420, nodrošinājuma nauda - EUR 6542, reģistrācijas nauda EUR 30. Izsole notiks 2015. gada 12. maijā plkst. 10.00 Vecpiebalgas novada pašvaldības
telpās, Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā.
Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
nekustamo īpašumu „Rūķīši”-1, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra
apzīmējums 4286 900 0134, kas sastāv no 1 istabas dzīvokļa 42,5 m² platībā un 425/1490
kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas, 2 nedzīvojamām ēkām un zemes
vienības „Rūķīši”. Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 640, nodrošinājuma nauda EUR 64, reģistrācijas nauda - EUR 20. Izsole notiks 2015. gada 12. maijā plkst. 10.30
Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās, Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā.
Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
nekustamo īpašumu „Vējarozes”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā,
kadastra Nr. 4250 007 0310, kas sastāv no zemes vienības 1,07 ha platībā un 2 nedzīvojamām
ēkām. Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 6120, nodrošinājuma nauda - EUR 612,
reģistrācijas nauda - EUR 30. Izsole notiks 2015. gada 12. maijā plkst. 11.00 Vecpiebalgas
novada pašvaldības telpās, Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā.
Reģistrēties izsolei līdz 2015. gada 12. maijam plkst. 9.00 Vecpiebalgas novada
pašvaldībā, Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, pie sekretāres.
VECPIEBALGAS NOVADA DOMƜ
Tālruņi informācijai: 64170464, 26115317.
LIELƖ TALKA jau pavisam drƯz - 25. aprƯlƯ Daina Slaidiņa,
Attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja

LielƗs talkas idejas iniciators ir organizƗcija „PƝdas”, kas aicinƗja sakopt
Latviju pirms tƗs 90 gadu neatkarƯbas atzƯmƝšanas svƝtkiem 2008. gadƗ ar mƝrƷi
„padarƯt
Latviju
uniniciators
Baltijas jǌras
reƧionu par
tƯrƗkokas
vietu
pasaules
kartƝ”.
Mǌsu
Lielās talkas
idejas
ir organizācija
„Pēdas”,
aicināja
sakopt
Latviju
pirms
tās
90 gadu
atzīmēšanas
svētkiem 2008.
ar mērķi
„padarītdarbi.
Latviju
novadƗ
jau neatkarības
no talkas kustƯbas
pirmsƗkumiem
tiek gadā
organizƝti
sakopšanas
ArƯun
Baltijas
jūras
reģionu
par
tīrāko
vietu
pasaules
kartē”.
Mūsu
novadā
jau
no
talkas
kustības
šogad sakopšanas talkas notiks visos novada pagastos.

LIELĀ TALKA jau pavisam drīz - 25. aprīlī

pirmsākumiem tiek organizēti sakopšanas darbi. Arī šogad sakopšanas talkas notiks visos
novada pagastos.
25. aprƯlƯ no plkst. 9.00 lƯdz 15.00
25. aprīlī no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00

Talkas
koordinatori
pagastos
DzƝrbenes pagastƗ
-Viesturs MelbƗrdis,
mob. 20242023

PulcƝšanƗs
vietas

PlƗnotƗs talkas
norises vietas

Pie DzƝrbenes
pils

DzƝrbenes pils
parks un citas
sabiedriskas
nozƯmes objektu
teritorijas
Inešu pagasta un
valsts autoceƺu
ceƺmalas un
sabiedrƯbai publiski
pieejamas teritorijas
Kaives parks un
ezermala

Inešu pagastƗ Pie jauniešu
Raimonds Sarmulis, centra
mob. 28873573
Kaives pagastƗ Kaives parkƗ
MƗris BƝrziƼš, mob.
26591112
Taurenes pagastƗ - Gaujmalas
Guntis EglƯtis, mob. estrƗdƝ
20232963
Vecpiebalgas
pagastƗ - Andris
LapiƼš, mob.
27003576

Talkas ietvaros
savƗkto
atkritumu plaþi
Laukums pie
iebrauktuves uz
DzƝrbenes pili
ŠƷiroto atkritumu
konteineru
laukums

Laukums malkas
placƯ pie pag.
pƗrvaldes
NƝƷina muižas parks Laukums bijušo
un Gaujmalas
mehƗnisko
estrƗde
darbnƯcu
teritorijƗ
BirzƯtƝ pie
Vecpiebalgas
Laukums pie
ǌdensrožu dƯƷiem sabiedriskƗs
centra katlumƗjas
nozƯmes objektu un
sabiedrƯbai publiski
pieejamas teritorijas

Pavasaris
iedzīvotājus jau
jau laikus
laikus sakopt
sakoptsavas
savas
Pavasarisšogad
šogadagrs,
agrs,tāpēc
tƗpƝc aicinām
aicinƗm novada
novada iedzƯvotƗjus
darbavietas un dzīvesvietas apkārtni, lai 25. aprīlī vienotos kopējā talkā - sabiedrībai
darbavietas un dzƯvesvietas apkƗrtni, lai 25. aprƯlƯ vienotos kopƝjƗ talkƗ pieejamas vides sakopšanā un labiekārtošanā.

sabiedrƯbai pieejamas vides sakopšanƗ un labiekƗrtošanƗ.

Viesturis Burjots, Vecpiebalgas novada Lielās talkas koordinators, mob. t. - 20238995
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Komentāri pie pašvaldības 2015. gada budžeta

Iesākot šo rakstu, vēlos izmantot iespēju pateikt lielu
paldies iedzīvotājiem un galvenokārt Mārcim Ločmelim ar
ģimeni par iniciatīvu un kampaņas organizēšanu saistībā
ar ceļa P30 nepieciešamo rekonstrukciju.
Šajā rakstā vēlos iedzīvotājiem izskaidrot Vecpiebalgas
novada pašvaldības budžeta saturu par 2015. gadu un manu
redzējumu novada finansiālajā nākotnē.
Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžetam ir
divas galvenās daļas - ieņēmumi un izdevumi. Budžeta
ieņēmumi ir kā „ekonomikas termometrs”, kas norāda
ekonomisko stāvokli novadā un valstī. Galvenie budžeta
ieņēmumu avoti ir: iedzīvotāju ienākuma nodoklis,
transfertu ieņēmumi (valsts maksājums, kuru pašvaldība
tērē noteiktam mērķim), finanšu izlīdzināšanas fonds, citi
ieņēmumi.
Pamatojoties uz sliktāku ekonomisko situāciju novadā,
pašvaldības plānotie 2015. gada ieņēmumi būs mazāki
par aptuveni 300 tūkst. eiro. Ir jāpiemin, ka cēloņu pamatā
ir vājāka uzņēmējdarbība novadā un ilgstošā iedzīvotāju
izbraukšana no novada. Cilvēki vēlas dzīvot atbilstoši
laikam, tādēļ viņiem zūd pacietība saņemt mazu algu,
kuru dažreiz nākas pat izlūgties darba devējam.
Budžeta izdevumu sadaļa veidojas no deputātu un
izpildvaras redzējuma, kā tērēt budžeta naudu. Galvenie

plānotie budžeta izdevumi 2015. gadā būs: izglītība
- 38,5%, komunālā daļa - 22%, administrācija - 14%,
kultūra, sports un reliģija - 13%, sociālā aizsardzība 7,6%, citi izdevumi - 4,9%.
Ņemot vērā plānoto ieņēmumu samazinājumu, dome
ir spiesta pieņemt nepatīkamus politiskus lēmumus,
piemēram, šobrīd notiek štata vietu lietderīguma izvērtējums,
kā arī darba algas lieluma atbilstība padarītajam darbam.
Pēc izdevumu proporcijas var redzēt, ka lielākie
izdevumi tiek novirzīti izglītībai un tie ar katru gadu
pieaug. Pamatojoties uz mazāku bērnu skaitu mazajās
novada skolās un pieaugošiem izdevumiem izglītībā,
reformas izglītības iestādēs nākotnē ir neizbēgamas.
Šobrīd pašvaldības kredītsaistību apmērs turpmākajiem
gadiem par aizņēmumiem pirms novada izveidošanas un
pēc administratīvi teritoriālās reformas sastāda 4,6 milj.
eiro (kopējais kredīta apjoms nedaudz samazināsies pēc
realizācijas procesā esošo ES projektu pabeigšanas).
Katru gadu no budžeta ieņēmumiem aptuveni 270 tūkst.
eiro ir jāatmaksā Valsts kasei par ņemtajiem kredītiem.
Katru nākamo gadu ikgadējais maksājums palielināsies
par aptuveni 25 tūkst. eiro, pamatojoties uz maksājuma
grafiku.
Īsumā esmu raksturojis situāciju par novada pašvaldības

2015. gada budžetu. Uzskatīju par pienākumu izskaidrot
iedzīvotājiem budžeta stāvokli, pat ja tas nav ļoti
iepriecinošs. Raksta turpinājumā mans redzējums par
novada pašvaldības finansiālo nākotni.
Ir liela iespējamība, ka nākotnē pašvaldības budžeta
ieņēmumi turpinās samazināties, jo novada un valsts
ekonomikā nav vērojama būtiska izaugsme. Precīzāk
sakot, novada ekonomika vājināsies ātrāk nekā valsts.
Latvijas Republikas pamatbudžeta pienesums galvenokārt
veidojas no lielajām pilsētām, nevis no novadiem. Jau
šobrīd pašvaldības budžets nav pašpietiekams. Katru gadu
Vecpiebalgas novada pašvaldība saņem aptuveni 600 tūkst.
eiro no finanšu izlīdzināšanas fonda. Lielākās Latvijas
Republikas pilsētas iepriekš minētajā fondā iemaksā
naudu, kuru tālāk sadala finansiāli vājākiem novadiem.
Turpmāk es neatbalstīšu lielu kredītu ņemšanu Valsts kasē,
jo nākotnē novada pašvaldībai nebūs viegli tos atmaksāt,
ņemot vērā budžeta ieņēmumu samazināšanos. Ir skaisti
un patīkami atrasties sakoptā novadā, taču šobrīd mēs
nevaram atļauties par visu samaksāt.
Var secināt, ka vēsturiski novadā ir beigušies „mērnieku
laiki” un „privatizācijas laiki”, bet ir sākušies laiki, kuriem
šobrīd nevaru dot nosaukumu.
Edgars Bērzkalns, novada domes deputāts

Domājot par novada attīstību

Tautā saka – parāds nav brālis, taču Latvijā pašvaldību
iespēja paveikt lielākus vai mazākus darbus galvenokārt
atkarīga no Valsts kases aizdevumu naudas. Ja gribi
attīstīties, lai realizētu lielus projektus, jāņem kredīts, jo
ar savu budžetu vien neiztikt. Šo iespēju izmanto visas
Latvijas pašvaldības, atšķiras tikai aizņēmuma apjoms
– lielās pašvaldībās pat līdz vairākiem desmitiem miljonu
eiro.
Pašvaldību kredītus stingri kontrolē Finanšu ministrija.
Būtiskākais nosacījums kredīta izsniegšanai – pašvaldības
kopējās parādsaistības nedrīkst pārsniegt 20% no
pašvaldības saimnieciskā gada pamatbudžeta ieņēmumiem.
Vecpiebalgas novadam parādsaistības ir zem 10%, tas
nozīmē, ka saimniekojam apdomīgi. Ja pašvaldības budžets
neatbilst šiem kritērijiem, tad aizdevumi netiek izsniegti.
Nepiekrītu tiem deputātiem, kas saka, ka mēs varam
darīt tikai tik, cik nauda pašlaik ir kabatā, ka lielus kredītus
nevaram ņemt. Minēšu piemērus. Salīdziniet paši!
1.variants - kredītu neņemam. Novada ūdenssaimniecības
un attīrīšanas ietaises projekta izbūves izmaksas ir miljons
eiro. Tādas naudas kabatā mums nav, kredītu neņemsim,
desmit gados sakrāsim naudu un tad būvēsim. Desmit
gadus dzīvosim piesārņotā vidē, dzersim rūsaino ūdeni
no dziļakas bez ūdens attīrīšanas, kas nāk pa vecajām
sarūsējušām caurulēm, un bojāsim savu un bērnu veselību,
maksāsim par vides piesārņošanu. Cenas pa 10 gadiem būs
pacēlušās un sakrātās naudas atkal būs par maz. Turpinām
krāt tālāk!? Līdzīgi varu minēt par skolu un citu objektu
siltināšanu, par infrastruktūras labiekārtošanas darbiem
u.c. Esmu pārliecināts, ka par šāda varianta izvēli balsotu
tikai daži.
2.variants - dome nolemj, ka ņemsim miljons eiro
kredītu par 2% gadā. Piedalāmies Eiropas projektā ar 20%
līdzdalības maksu, konkursa rezultātā noslēdzam līgumu
ar uzņēmēju, ka gada laikā ūdenssaimniecības projekts tiks
realizēts. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā ņemam no

Valsts kases miljons eiro kredītu, samaksājam uzņēmējam.
Pieprasām Eiropas fondu līdzfinansējumu 0,8 milj. eiro
apmērā. Pēc procedūras, kas ilgst apmēram pusgadu,
saņemam 0,8 milj. eiro un tos atmaksājam Valsts kasei.
Atlikušo naudu noteiktā laikā atmaksājam Valsts kasei.
Realitāte - esam ietaupījuši 0,8 milj. eiro un veselību.
Visi lielie pašvaldības projekti tiek plānoti un
realizēti līdzīgā veidā. No malas izskatās, ka tas notiek
pavisam vienkārši un bez „sāpēm”. Lai tiktu pāri visām
birokrātiskajām prasībām no valsts puses, lai pēc iespējas
mazāk būtu neattiecināmo izmaksu, lai uzņēmēji un
apakšuzņēmēji izpildītu savas līgumsaistības, lai atrisinātu
pārējās problēmas, darba pietiek visiem administrācijas
darbiniekiem. Deputātiem, kas balsoja par dalību projektos
un kredīta ņemšanu, nākas uzņemties atbildību, jo visus
riska faktorus no projektu realizācijas tomēr izslēgt ir
neiespējami.
Ja vairākums Vecpiebalgas novada deputātu neuzņemtos
atbildību par kredītu ņemšanu pašvaldībai un mēģinātu
atdot tikai tos nepārdomātos miljonu kredītus, kurus
Vecpiebalgas novada pašvaldība saņēma mantojumā no
dažām pagastu padomēm, tad pa šiem nepilniem sešiem
gadiem Vecpiebalgas novada attīstība būtu apstājusies nebūtu renovētas skolas, kultūras nami, muzeji, veselības
un sociālas aprūpes iestādes, ezeru infrastruktūra un zivju
resursi, ūdensapgādes un siltumapgādes tīkli, katlu mājas,
ceļi u.c. Tad Vecpiebalgas novads tiešām nebūtu pievilcīgs
tūristiem, uzņēmējiem un pašiem novada iedzīvotājiem.
Sarunās novada domē mani pārsteidz dažu deputātu
pesimistiskais redzējums par valsts un pašvaldības tagadni
un nākotni. Tāpat neredzu, ko labu šie deputāti ir izdarījuši
pagātnē un arī tagadnē, lai mēs dzīvotu labāk. Kritizēt
citus, celt neslavu, atturēties no novadam svarīgu lēmumu
pieņemšanas, organizēt netīras priekšvēlēšanu kampaņas,
neredzēt, ko paveikusi pašvaldība un novada iedzīvotāji,
- ceru, ka Dievs redz, ko katrs darījis!

Informē Sociālais dienests
Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālajā dienestā februārī
trūcīgas personas statuss no jauna noteikts 50 personām (kopā novadā
ir 141 trūcīga persona). Kopumā pabalstos mēnesī izmaksāti EUR
8200,11, no gada sākuma - EUR 13360,10, no tiem: GMI pabalstam
mēnesī izmaksāti EUR 259,43 (no gada sākuma - EUR 671,82),
apkures pabalstam mēnesī izmaksāti EUR 1109,81 (no gada sākuma
- EUR 1451,29), brīvpusdienām skolās mēnesī izmaksāti EUR
2576,88 (no gada sākuma EUR 3292,41), sociālajām garantijām
bāreņiem un audžuģimenēm izlietoti mēnesī EUR 1920,92 (no gada
sākuma EUR 3841,84), cita veida pabalstos mēnesī izmaksāti EUR
2333,07 (no gada sākuma EUR 4102,74). Samaksai par ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem
pakalpojumiem mēnesī izlietoti EUR 2618,10 (no gada sākuma EUR
4897,46).
Šogad ģimenēm, kam ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes statuss un daudzbērnu ģimenēm, ir pieejamas atlaides
elektroenerģijas patēriņa apmaksai. Elektroenerģijas atlaides ir
pieejamas arī ģimenēm, kas dzīvo īrētās telpās. Lūdzu Sociālajā
dienestā precizēt savus Latvenergo klienta numurus vai to
skaitītāju līgumu numurus, uz kuriem būtu attiecināmas atlaides
pēc ģimenes faktiskās dzīvesvietas. Ja ģimenei ir no jauna noteikts
trūcīgas ģimenes statuss vai ir mainīta dzīvesvieta, klientu numuri
ir precizējami pie sociālā darbinieka Ivara Saksa (t. 20244231) līdz
katra mēneša 20. datumam.
Personām ar invaliditāti joprojām ir iespējams pieteikties uz
asistenta pakalpojumiem.
Anita Kamerāde, Sociālā dienesta vadītāja

Lai nodrošinātu novada attīstību, pašvaldības galvenais
uzdevums ir organizēt uzņēmējiem un iedzīvotājiem
nepieciešamos pakalpojumus un infrastruktūru - skolas,
bērnudārzus, kultūras un sporta pieejamību, veselības
aprūpi, ceļus u.c. Pašvaldības uzdevums nav nodarboties
ar uzņēmējdarbību, tāpēc pašvaldības maksas
pakalpojumos nedrīkst būt iekļauta pozīcija - peļņa.
Mums visiem ir jāstrādā pie tā, lai mūsu Saeima un
Ministru kabinets pieņemtu likumus un lēmumus, kas
veicinātu uzņēmējdarbības veicināšanu un atbalstīšanu
lauku novados.
Pašlaik lauki ir nostādīti nevienlīdzīgā situācijā,
salīdzinot ar pilsētām, un pašvaldībai ir niecīgas iespējas
kaut ko mainīt.
Neskatoties uz problēmām, cerīgi ir uzņēmēju nākotnes
plāni jaunu uzņēmumu un darbavietu radīšanā. Tiek
plānots un darīts, lai novadā būtu divas jaunas ražotnes
ar 27 miljonu eiro investīcijām un vairākiem desmitiem
jaunu darbavietu.
Visu cieņu mūsu novada uzņēmējiem, kas ar savu
uzņēmību, risku un neatlaidīgo darbu nodrošina darbavietas
mūsu novada iedzīvotājiem.
Pēc domes deputātu iniciatīvas vairāk nekā pirms
diviem gadiem organizēju parakstu vākšanas kampaņu par
autoceļa P30 sevišķi slikto stāvokli. Paldies visiem novada
iedzīvotājiem, kas atrada iespēju šo problēmu apliecināt
ar savu parakstu! Paraksti ar mūsu vajadzību pēc normāla
ceļa tika iesniegti Satiksmes ministrijā. Paldies arī Mārcim
Ločmelim par organizēto autoceļa P30 akciju Rīgā. Pēc
gada būs atjaunots posms līdz Brežģa kalnam.
Kā novada iedzīvotājs saku paldies deputātiem, kas
balsojuši un balsos par mūsu novada attīstību un nebaidās
pieņemt pārdomātus un atbildīgus lēmumus!
Hugo Duksis,
Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektors

KULTŪRAS UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES
Orientēšanās piedzīvojums „Atklāj Taureni no jauna!”

21. martā notika orientēšanās
piedzīvojums
ikvienam „Atklāj Taureni no jauna!”, kuram pieteicās
9 komandas. Pasākuma mērķis bija veicināt veselīgu
atpūtu izglītojošā un sportiskā garā, rosinot interesi par
Taureni, tās vēsturi, tradīcijām un ģeogrāfiju.
Visa rosība sākās agrā priekšpusdienā, kad no
Vecpiebalgas novada pagastiem sāka ierasties
pasākuma dalībnieki, lai reģistrētos un gatavotos
startam. Skrējiens sākās plkst. 11.00. Visām komandām
vajadzēja izskriet 13 kontrolpunktus - uzminēt dažādas
norādes un izpildīt āķīgus uzdevumus - atrast pareizos
vārdus un ciparus, saskaitīt tilta margas un torņa sētas
stabus, kā arī parādīt savas sportiskās spējas skriešanā
ar riepām un lekšanā maisos, ķerras stumšanā un citos
uzdevumos. Pēc finiša visi dalībnieki tika cienāti ar
cepumiem un karstu tēju.
Summējot visus punktus par izpildītajiem
uzdevumiem kopā, dalībnieki ieguva konkrēto punktu
summu, kas arī noteica komandas vietu. Pirmās trīs
vietas tika apbalvotas: 1. vieta komandai „Labākie
gadi”, 2. vieta komandai „Trīsvienība”, 3. vieta
komandai „Ņau un viss”, veicināšanas balvu ieguva
komanda „Padzīvojušie”. Paldies visiem, kas atbrauca
un piedalījās!
Agnija Amane
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Pensionāru klubiņā „Pīlādzītis” pavasari
sagaida ar dziesmām

2015. gada aprīlis

Kora „Vecpiebalgas muiža”
5. dzimšanas diena

Inešos jau no seniem laikiem cilvēki mīl dziedāt. 1868. gadā Šīlinga dēls nodibina kora
biedrību. Arī pēc Otrā pasaules kara - 50. gados - inešniekiem ir savs koris, kas 1960. gadā
apvienojas ar Vecpiebalgas dziedātājiem un darbojas līdz 1990. gadam. Pēc deviņpadsmit
gadiem koris atdzimst. Par spīti apkārt valdošajai krīzei, cilvēkiem rodas vēlēšanās
saglabāt latviskumu un Piebalgas vēsturei svarīgās vērtības. Uz pirmajiem mēģinājumiem
2009. gadā kora diriģenta Jāņa Sējāna vadībā sanāk divdesmit deviņi dziedātāji. Jau
pēc pāris nedēļu ilgiem mēģinājumiem seko pirmās ugunskristības - jāuzstājas Valsts
svētku pasākumā, pēc pāris mēnešiem - koru skatē. Ar katru koncertu paliekam drošāki
un muzikālāki. Kopā ar diriģentu Jāni Sējānu koncertējam Ziemassvētku koncertos
baznīcās, pirmo reizi piedalāmies dziesmu svētkos Dundagā, „Rīgai 800” Mežaparka
lielkoncertā. Diriģents uz mēģinājumiem ceļu mēro no Jūrmalas, un tas sarežģī mūsu
kopdarbu. Žēl, ka jāšķiras, jo diriģents ir prasīgs un tajā pašā laikā saprotošs un līdzjūtīgs.
Notiek diriģentu maiņa, un kora vadību uzņemas Jānis Rijnieks. Katram no diriģentiem
ir sava pieeja, kā ar kori strādāt, tāpēc ir jāpierod pie jaunā diriģenta darba stila un
humora mēģinājumos. Par kora izaugsmi liecina skatēs gūtie rezultāti, taču visaugstākais
novērtējums ir iespēja piedalīties Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos.

Klubiņa „Pīlādzītis” darbošanās turpinās
arī jaunajā gadā. Janvāra saiešanā mūs
apciemoja novada domes priekšsēdētāja
Ella Frīdvalde - Andersone un Sociālā
dienesta vadītāja Anita Kamerāde. Bijām
gandarīti gan par to, ka pašvaldības vadība
par mums tur rūpi, gan arī par iespēju izteikt
savus ierosinājumus. Pensionāru vēlējums
novada vadībai un kultūras darbiniekiem:
„Ja jūsu darbs norit pareizajā virzienā un
jūs ieliekat tajā visu savu sirdi, tad jūsu
balva atnāks pati.”
25. janvārī ciemojāmies Drustos. Mūs
iepriecināja „Rumbas kvarteta” koncerts, jo
šī ansambļa dziesmas mēs regulāri dziedam
arī savās sanākšanas reizēs. Tā bija jauka
ballīte. Paldies kaimiņu novada aktīvistiem,
kuri mūs uzaicināja uz pasākumu! Februārī
apritē ievadījām šī gada saimnieci Kazu - un saņēmām vēstuli no kādas
noslēpumainas personas. Tajā aprakstītas
klubiņa aktivitātes iepriekšējā gadā un
izteikti vēlējumi 2015. gadam. Galvenais
pārsteigums bija Zosēnu pašdarbnieku
teātra izrāde - M. Zīverta luga „Divkauja”.
Prieks, ka cilvēki darbojas un prot būt
radoši. Esam ieguvuši jaunus draugus.
Protams, neizpalika tradicionālā februāra

masku balle, skaistākās maskas tika
apbalvotas, to skaitā kaziņas. Martā galdus
rotāja pūpoli un sniegpulkstenītes, tātad pavasaris klāt. Bijām saviļņoti par skolēnu
-Alises Gulbes, Annijas Sniedzes, Kārļa
Apalupa - muzikālo sniegumu un Andra
Brauera aktiermeistarību, stāstot latviešu
tautas pasaku. Īpaši saviļņotas par talantīgo
mazbērnu sniegumu
bija vecmāmiņas
Laima un Gaida. Lai jauniešiem veiksme
mācībās, lai neapsīkst darbošanās prieks!
Izdziedājām ļoti daudz sirsnīgu dziesmu,
īpašas bija kopā ar jauniešiem dziedātās
„Tur, kur laimīgs esi bijis” un „Pie
Dieviņa gari galdi”. Mūsu vadītājām Ievai
un Rasmai vissiltākie pateicības vārdi no
„pīlādzēniem”. Lai skaistākie sapņi iekrīt
plaukstās!
Pavasaris sagaidīts, lai ceļu uz
Lieldienām klāj un uzmundrina spriganais
veselības vēlējums - pūpola zars. Vēlam
pavasarī visiem iedzīvotājiem cilvēcisko
laimi, veselību, dzīves un darba prieku.
„Vienkāršība padara dzīvi ne tikai
tīkamāku, bet arī tīrāku un jaukāku”.
Daina Jansone

7. martā atzīmējām kora 5. dzimšanas dienu. Koncerts bija plašs, skanēja koru mūzika
„Muižas kora” izpildījumā, pasākumu kuplināja arī mūsu dziedošie draugi - kori no
Praulienas, Cesvaines, Jaunpiebalgas, Taurenes, kas jubilāram vēlēja „jaunam pastāvēt un
dziedāt ilgi jo ilgi”. Koncertā dzirdējām ne tikai kora dziesmas, bet iepazīstinājām viesus
ar Piebalgas vēstures notikumiem humoreskās un nostāstos. Paldies novadpētniecības
muzeja vadītājam Mārtiņam Frīdvaldam par atsaucību vēstures liecību atklāšanā un
pašvaldībai par laba vēlējumiem kora jubilejā un sveicieniem Starptautiskajā sieviešu
dienā!
Jubileja nosvinēta. Pateicos visiem „Muižas kora” dalībniekiem un vēlu dziedātājiem
- neatlaidību un izturību, bet diriģentam - pacietību, veicinot kora izaugsmi.
Ja arī tu vēlies dziedāt un meklē sev draudzīgu kolektīvu, aicinu pievienoties „Muižas
korim”!
Sarmīte Beķere, Inešu tautas nama vadītāja

Pagalma konkurss rosina sakārtot centra daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu
Lielās talkas pagalmu kustība ir pagalmu sakopšana un labiekārtošana ar iedzīvotāju līdzdalību un
Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības un Jauno Arhitektu kustības atbalstu, kas notiek kopš 2010.
gada. Finansiāli pagalmu labiekārtošanu atbalsta AAS „Gjensidige Baltic”. Šī gada „Pagalmu
konkursā” tika iesniegts rekordliels pieteikumu skaits - 50 pagalmi no visas Latvijas, reģionos
uzvarēja trīs pagalmi, viens no tiem Vecpiebalgas pagasta „Centrs”, kur apvienojušies četru māju
iedzīvotāji - „Priedulāji”, „Elektroni”, „Piebaldzēni” un Alauksta iela 1.
Pagalmu labiekārtošanas projektu izstrāde ir uzsākta, notikušas jau projekta izstrādātāju un
iedzīvotāju pirmās tikšanās. Taču katrai labai idejai ir iniciators. Piedalīties „Pagalmu konkursā”
Vecpiebalgas pagasta centra daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus rosināja un pieteikumu konkursa
organizatoriem sagatavoja Agita Šulca: „Izlasot informāciju pašvaldības mājas lapā par Lielās
talkas organizatoru piedāvājumu piedalīties konkursā, domāju, ka mēģināts nav zaudēts. Pagalms
mums, četru daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, ir viens kopīgs, tātad potenciālo sakopšanas
talkas dalībnieku arī gana daudz. Uzrakstīju, ka esam gatavi darbam, tikai vajag atbalstu ar idejām
un, protams, finanses. Uzsvēru, ka nav soliņu, kur atpūsties vecākiem cilvēkiem vai māmiņām,
pieskatot bērnus, ka nav atkritumu urnu, ka rotaļlaukums ir vecs un bīstams, arī to, ka koki un krūmi
pagalmā sastādīti haotiski, tagad nekopti un pārauguši. Vēl bija jāpievieno dažādi dokumenti un
kartes. Pārsteigums, pa telefonu izdzirdot: „Labvakar, te topošais arhitekts Mārtiņš Smilts. Esat
vinnējuši „Pagalmu konkursā”. Kad varam satikties?”, bija liels, bet patīkams. Uz pirmo tikšanos
ar projekta izstrādātājiem sanāca kupls ieinteresēto iedzīvotāju pulks, kuriem gan atšķīrās domas
par to, ko vajadzētu uzlabot un ko ne, bet arhitekts mierināja, ka tas ir normāli - viņš šādā talkā
piedalās jau trešo gadu. Katrs no sanākušajiem centriniekiem uz lapiņas uzrakstīja savu redzējumu
pagalma sakopšanai un uzlabošanai un nodeva to Mārtiņam Smiltam un viņa asistentei, topošajai
ainavu arhitektei Annai Ragei. Viņi, apkopojot vēlmes un rēķinoties ar AAS „Gjensidige Baltic”
piešķirtajām finansēm, izstrādāja piedāvājumu un to demonstrēja iedzīvotājiem 27. martā. Pagalmā
paredzēts sakārtot celiņus, apzāģēt vecos krūmus un kokus, izveidot smilšu kasti, slidkalniņu,
lapenīti, soliņus ar atkritumu urnām, atjaunot šūpoles, pārkrāsot konstrukcijas un ierīkot vingrošanas
rīkus, bet netālajā asfaltētajā laukumā par prieku pusaudžiem uzstādīt basketbola grozu.
Brīžiem gan pārņem kauns un rodas sajūta, ka esam gaidījuši Laimes lāci, lai gan ir lietas, kuras
varam izdarīt paši savām rokām un bez lieliem finansiāliem ieguldījumiem, bet... Nezinu, varbūt
slinkums, bet varbūt doma: „Kāpēc es, lai jau citi!”. Katrai mājai ir vismaz 4 stūri jeb malas, tātad
jāapkopj tās visas, ne tikai sava durvju priekša!”
Dzidra Ješkina
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Pēc 20 gadiem atkal Vecpiebalgas pusē…
KAIVES PAGASTS. Kā no akas
12. martā Vecpiebalgas kultūras
dienas gaismā ceļam savas bagātības namā
lielu interesentu skaitu

Vasaras vidū - 18. jūlijā - Kaives pagasts atzīmēs 50.
jubileju. Gatavojoties svētkiem, piedāvājam nelielu ieskatu
pagasta vēsturē.

VĒSTURE
Vecpiebalgas novadā visretāk
apdzīvotā
Kaives
pagasta
kultūrvēsturiskais
mantojums
pirmajā acumirklī uz pārējo
novada pagastu fona var izlikties
necils. To nosaka sarežģītā Kaives
vēsture. Pagasts izvietojas uz
senajām Skujenes un Piebalgas
novada zemēm. Četrus gadsimtus
šo teritoriju šķērsoja divu
Livonijas konfederācijas valstiņu
robeža, jo Piebalga nemainīgi
piederēja Rīgas arhibīskapam,
bet Skujene - Livonijas ordenim.
1440. gadā Livonijas ordeņa mestrs piešķīra Johanam Kaivenam zemi muižas izveidošanai.
Pēc vienas no versijām tā radies Kaives vārds. Kaives muižas ēka, kas atradās parka
teritorijā, nodedzināta 1905. gada nemieru laikā. Pirmo reizi Leimaņi jau ir minēti zviedru
arklu revīzijas dokumentos. 19. gs. nogalē Leimaņu muižā attīstījās saimnieciskā un
kultūras dzīve, kad vairāksolīšanā muižu īpašumā ieguva Jānis Šīrons. Ar viņa svētību un
atbalstu 1874. gadā uzcelta un iesvētīta Leimaņu skola. Pie skolas iesvētīšanas klāt bijis
A. Rātminders un A. Kronvalds kā draudzes skolas pārstāvji. Muižas kompleksā ietilpa
laidari ar sviesta pagrabiem, kalpu māja, dārznieka māja, šķūņi, klēts, smēde un krogs.
Tai bija arī alus brūzis un dzirnavas, kurās darbojās vilnas kārstuve, kokzāģētava... Līdz
mūsdienām ir saglabājusies Leimaņu muižas ēka, kalpu māja un parks, bet ne sākotnējā
izskatā. Rakstnieks Jonāss Miesnieks savā romānā „Klaucēnu kundzenes meita” ir tēlaini
aprakstījis Leimaņu muižas dzīvi. Ežu muiža pirmoreiz minēta 1725. gadā, tā visu laiku
bijusi kroņa muiža. Muižas ēkas saglabājušās un tiek apsaimniekotas.
1922. gadā tiek dibināta Leimaņu izglītības biedrība, kuras valdes priekšsēdētājs ilgus
gadus bija A. Bračs. Tā ļoti aktīvi darbojas un rīko pasākumus dažādās pagaidu ēkās:
muižas šķūnī, dzirnavu telpās u.c., līdz par saziedotiem līdzekļiem 1938. gadā uzceļ
savu namu „Saulessētu” ar 200 skatītāju vietām. Šobrīd ēka ir privātīpašums un lēnām
sagrūst. „Saulessēta” savu nosaukumu saglabā tikai 2 gadus, jo 1940. gadā tiek pārdēvēta
par Leimaņu tautas namu, bet 1949. gadā, izveidojoties kolhozam „Drošais ceļš”, iegūst
atkal jaunu nosaukumu kolhoza „Drošais ceļš” klubs. 1969. gadā, apvienojoties kolhoziem
„Drošais ceļš” un „Kaive”, tiek izveidots O. Oškalna kolhozs, un klubs tiek nosaukts par O.
Oškalna kolhoza klubu. Tā kā klubs daudzus gadus bija kolhozu īpašums, bet ne pašvaldības,
tad, sākoties privatizāciju procesam, tas nonāca privātīpašumā un tāds ir joprojām. Kolhozi
savu klubu uzturēja, remontēja, remontu rezultātā tā āriene nedaudz mainījusies un atšķiras
no sākotnējās. Vēsturiski ēka piedzīvojusi dažādus laikus. Tajā sākotnēji atradās Leimaņu
bibliotēka (tagad Kaives), te dimdējuši pašdarbnieku deju soļi, skanējušas dziesmas, spēlēti
teātri, organizēti dažādi pasākumi, svinēti Bērnības svētki. Un ne tikai, atsevišķās telpās
bērti arī graudi un vākts privātā sektora piens. Līdz pagājušā gadsimta 80. gadu beigām
tajā vēl, kaut jau krietni apdzisusi, neliela rosība notiek - demonstrē kinofilmas, O. Oškalna
kolhozs rīko atskaišu balles, paretam tiek organizēti koncerti un balles, bērniem Jaungada
eglītes, bet paši pēdējie šo ēku pieskandināja kāzinieki. 90. gados kluba logos vairs gaisma
neiedegās un rosība izdzisa. Šobrīd ēka lemta sagrūšanai, jo neviens par to vairs nerūpējas.
Tas redzams katram, kas brauc garām.
No 1940. līdz 1945. gadam Kaives teritorija atradās Skujenes pagastā, bet Leimaņu
teritorija - Vecpiebalgas pagastā. 1945. gadā Skujenes pagastā izveidoja Kaives ciemu, kuru
1954. gadā likvidēja un teritoriju pievienoja Leimaņu ciemam. Pēc 10 gadiem - 1964.
gadā - Leimaņu ciems tika pārdēvēts par Skujenes ciemu, bet pēc gada no tā tika atdalītas
kolhozu „Drošais ceļš” un „Kaive” teritorijas, kuras pievienoja jaunizveidotajam Kaives
ciemam un kas 1965. gadā kļuva par patstāvīgu administratīvi teritoriālo vienību.
Kaives izveidošanās laiks ir cieši savijies ar kolhozu veidošanos un reorganizāciju, kura
sākusies jau 40. gadu beigās. Pēdējais - Otomāra Oškalna vārdā nosauktais - kolhozs
izveidojās, apvienojoties kolhoziem „Drošais ceļš” un „Kaive”. „O. Oškalna” kolhozā,
kā visur Latvijā, tika celtas un atjaunotas fermas, mehāniskās darbnīcas, graudu kaltes...
Lielākā daļa iedzīvotāju strādāja kolhozā, bet savā piemājas saimniecībā bija motivēti
turēt mājlopus. Kolhoza laikā kaivēnieši saņem jaunu veikalu, kurā sāk darboties A. un V.
Ķuzes. Arī ēdnīca blakus veikalam celta Kaives iedzīvotāju ikdienas atvieglošanai. Tajā
visilgāk nostrādāja Sarmīte Olte, kura lutināja gan kolhoznieku, gan citu kaivēniešu vēderus
ar gardām maltītēm. Tolaik daudzas jubilejas un pasākumi tika svinēti ēdnīcas telpās.
Astoņdesmito gadu sākumā Kaivē izveidojas Līvānu māju ciemats. Atskatoties šķiet,
ka dzīve tajā laikā kūsāja un ļaudis bija savstarpēji saistīti un nodarbināti, bet mēs katrā
laikmetā varam saskatīt daudz pozitīvu iezīmju.
Kaives pagasta padomes priekšsēdētāji no 1965. līdz 2009. gadam: Ligita Bitīte (1965.1967.), Aina Steķe (1968.-1970.), Gunārs Platais (1971.) Antonija Matisone (1971.-1972.),
Gunārs Platais (1972.), Skaidrīte Kļaviņa (1972.-1974.), Mirdza Fridrihsone (1975.-1988.),
Jānis Neimanis (1988.- 1991.), Haralds Doniņš (1991.-1994.), Anna Caunīte (1994.2009.).
90. gadi nāk ar pārmaiņām, kas ietekmē visu cilvēku likteņus. Esam kļuvuši neatkarīgi.
Pārmaiņu laiks ir nežēlīgs, uz daudzām lietām esam spiesti raudzīties citādi. Bet arī šajos
laikos notiek ievērojami un pozitīvi notikumi. 1993. gadā režisors I. Seleckis uzņem
dokumentālu filmu „Nāc lejā, bālais mēnes!”, kurā stāsta arī par Kaives puses ļaudīm zemniekiem Ainu un Jāni Steķiem, Jāni Olti un citiem. Pošoties vēsturiskajiem Piebalgas
novada svētkiem, 2006. gadā Kaivē tika veikti vērienīgi darbi - izkopts 2 hektārus lielais
Kaives muižas parks, uzbūvēta jauna estrāde, renovēta pagasta ēka, sakopti daudzi pagasta
stūrīši un noformēti objekti, kuri tiek joprojām kopti un uzturēti. Gatavojoties 40 gadu
jubilejai, 2005. gadā Kaive ieguva savu ģerboni - zelta grodu aku zaļā laukā. Somugru
valodā „kaiiv” nozīmē aka.
MŪSDIENAS
Kopš 2009. gada esam Vecpiebalgas novada teritoriālā vienība - iedzīvotāju blīvuma ziņā
pats mazākais Vecpiebalgas novada pagasts (aptuveni 372 iedzīvotāji uz 11 762 hektāriem
zemes jeb 3,3 iedz./km2). Mūsu pagasta teritorijas lielāko daļu - gandrīz 70% - aizņem meži
ar savām bagātībām. Arī 270 ha no Palšu purva, kas ir Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā
dabas teritorija, atrodas Kaives pagasta D daļā.
Esam vidzemnieki, tāpēc pie mums - Kaivē - ir izteikts Vidzemes augstienes aukstais
klimats. Sniega sega nereti parādās jau oktobra beigās un pastāv pat 140 dienas gadā. Pie
mums ir paugurains reljefs, augstākā virsotne - Skroderu kalns (238,1 m vjl). Mēs varam

pulcēja mūsu pusē pirms 20
gadiem tapušās filmas „Nāc lejā
bālais mēness” izrāde un tikšanās
ar filmas režisoru un operatoru
Ivaru Selecki un scenārija
autoru Andri Vanadziņu. Šī filma
starptautiskajā dokumentālā kino
festivālā
Sankt - Pēterburgā
saņēmusi
balvu
„Sudraba
Kentaurs”, žurnālistu balvu un
ekumēniskās žūrijas balvu, kā
arī speciālbalvu starptautiskajā
Balticum Film & TV dokumentālo
filmu festivālā Bornholmā un
žūrijas balvu starptautiskajā
dokumentālo filmu festivālā
Pērnavā. Filmai ir piešķirts
Latvijas
Ministru
padomes
apbalvojums un filmu skates
„Lielais Kristaps” medaļa par
labāko scenāriju.
Pirms filmas demonstrēšanas
novada domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde - Andersone sveica autorus ar atgriešanos
Vecpiebalgā un filmas panākumiem. Sarunā ar pasākuma apmeklētājiem režisors un
scenārija autors atcerējās filmēšanas laiku un uzsvēra dokumentālā kino nozīmību.
Pēc filmas noskatīšanās arī skatītājiem radās jautājumi par tā laika notikumiem un
atbalsi šodienā. Inešu, Skujenes, Vecpiebalgas skolēniem tā bija kā vēstures stunda,
bet pārējiem klātesošajiem - atmiņas un pārdomu mirklis.
Zigrīda Ruicēna, Vecpiebalgas kultūras nama vadītāja
lepoties ar to, ka cauri mūsu mazajam
pagastam tek divas republikas nozīmes
upes - D daļā plūst Ogre (12 km), bet
Z no Skujenes pagasta teritorijā esošā
Elkas kalna iztek Gauja. Lielākie ezeri ir
Leimaņu (19,3 ha) un Kaives (4 ha), taču
ir arī virkne mazāku ezeru.
Pagasta centrā atrodas visas svarīgākās
iestādes - Kaives pagasta pārvalde un
Kaives pagasta bibliotēka, kurā izveidots
publiskais interneta pieslēguma punkts.
Ēkas otrā stāvā darbojas Ģimenes
atbalsta un mācību centrs, kurā rosās
kultūras darbiniece un notiek dažādi
kursi, pašdarbnieku mēģinājumi, bet
tematiskie pasākumi notiek zālītē pirmajā
stāvā, kurā no 2014. gada aprīļa ir iespēja
baudīt arī kvalitatīvu 3D kino. Pagasta
dzīvi dažādo un pasākumus bagātina
vietējie kolektīvi: amatierteātris „AkA” (vadītāja Baiba Jukneviča), deju grupa „Kaiva”
(vadītāja Ilze Cīrule), Kaives Jaunais ansamblis un dziedošie aktieri (vadītāja Agnese
Caunīte-Bērziņa), rokdarbu klubiņš „Saulessvece” (vadītāja Inese Suta). Kaives pagasta
bērni darbojas apvienotajā Kaives un Skujenes bērnu amatierteātrī „Mēs”. Ikgadējos sporta
svētkus vasaras nogalē rīko brīvprātīgais sporta organizators Normunds Vītiņš.
Ēkas pirmajā stāvā atrodas ģimenes ārsta prakses vieta, frizētava un z/s „Kalna Māļi”
veterinārā aptieka. Ēkas tālākajā galā saimnieko SIA „Saime BJ” pārtikas un rūpniecības
preču veikals. Iebraucot Kaives centrā, nevar nepamanīt arī z/s „Kauliņi” veikalu. 2014.
gada rudenī Kaivē darbību uzsāka kokapstrādes uzņēmums SIA „Līgatnes Wooden
Splints”. Šīs iestādes un Skujenes pamatskola ir galvenās darbavietu devējas pagasta
iedzīvotājiem, bet lielākā daļa iedzīvotāju - aptuveni 80% - iztikas līdzekļus nodrošina,
strādājot piemājas un zemnieku saimniecībās. Mūsu lielākās saimniecības - „Uplejas”,
„Zilaiskalns”, „MazBumbi”, „Ķiesnēri”, „VecKurmji” un „Jaunvīģebi” - darbojas piena
lopkopības nozarē, z/s „Spilvēni”- gaļas lopu audzēšanā, bet z/s „VecVītiņi”- biškopības
nozarē. Viens no jaunākajiem uzņēmumiem ir „3*9 zālītes”, kas nodarbojas ar bioloģiskas
produkcijas ražošanu un tirdzniecību. Uzņēmums gatavo veselības sīrupus, zāļu tējas, mājas
vīnu, karstvīnu un citus produktus.
APSKATES OBJEKTI

Apskatei piedāvājam atjaunoto un
labiekārtoto Kaives muižas parku, kur
atrodas estrāde ar 400 skatītāju vietām
un ozolkoka skulptūrdārzs, kas veltīts
cilvēka un dzīvās dabas attiecību
tēmai. Nākotnē
labiekārtošanu
gaida mūsu kultūras, vēstures un
arheoloģijas pieminekļi: Šinku, Urbu,
Bumbu senkapi, Kaļņēnu viduslaiku
kapsēta, Ķīzēnu senvietas komplekss
- avots un svētbirzs ar seno upurvietu,
kā arī dažādas atradumu un nostāstu
vietas.
Vēl var iegriezties „Gropiņos” un aplūkot rakstnieka un kultūras dzīves organizētāja
A. Brača celto māju ar K. Barona projektēto parku ap to, gan turpat netālu - „Raušos” aplūkot rakstnieka J. Miesnieka celto māju Kailajā kalnā vai vienkārši pamakšķerēt un
pārnakšņot z/ s „Dzirnavas” viesu namā. Taču var arī gluži vienkārši nesteidzīgi baudīt
skaisto Vidzemes ainavu ar vareniem ozoliem un stārķu ligzdām.
Mēs lepojamies ar stiprām, senām dzimtām un sakoptām sētām. Viena no tām ir “Kalna
Antēni”, kurā ir tapis ne viens vien tautas daiļamata meistares Ainas Steķes darinājums un
kur apskatāma vecākā un lielākā dzīvojamā rija, kas sagaidījusi mūsdienas.
Aicinām visus kaivēniešus un novada iedzīvotājus piedalīties pagasta svētku
pasākumā 18.jūlijā. Mums ir iespēja kā no akas dienas gaismā celt savas bagātības!
Agnese Caunīte - Bērziņa
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Dzērbenē vietējās sabiedrības aktivizēšanai un saliedēšanai nodibināta
biedrība „Dzērbes krāces”
Saruna ar biedrības līderi Andri Ruču par iecerēm un dzīvi novadā

Esmu no Priekuļiem, lai gan jau gadus piecus par
savējo saucu Vecpiebalgas novadu. Sākumā ar ģimeni
dzīvojām Taurenē, taču pirms gada pārcēlāmies uz
Dzērbeni. Nezinu, vai tie ir gēni, jo vecvecāki gan
no mammas, gan tēva puses bija skolotāji - Lidija
Rāviņa - pasniedza matemātiku, Jānis Rāviņš - fiziku,
matemātiku, rasēšanu un astronomiju, Valija Ruča bioloģiju, Pēteris Ručs - matemātiku un ekonomiku.
Taču jau no bērnības mani vienmēr saistījušas
eksaktās zinātnes. Neapgalvošu, ka, mācoties Priekuļu
vidusskolā, biju paraugskolnieks, bet matemātika,
fizika un ķīmija man labi padevās, atzīstamus rezultātus
guvu ne vien rajona olimpiādēs, savu skolu godam
varēju pārstāvēt arī valsts līmenī. Mans princips
vienmēr bijis saprast likumsakarības, nevis iekalt
uzdoto. Kad pienāca laiks izvēlēties studiju virzienu,
bija skaidrs - Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte,
ko arī, ieguvis maģistra grādu, absolvēju. Studiju gados
aktīvi darbojos LU Studentu padomē, kur guvu lielisku
pieredzi dažādu pasākumu vadīšanā un pārliecību par
savām organizatora spējām. Šobrīd strādāju a/s „Cēsu
alus”, esmu uzņēmuma ūdenssaimniecības speciālists.
Paralēli tam Rīgas Tehniskās
universitātes Cēsu
filiāles studentiem mācu ķīmiju un materiālzinātnes.
Mūsdienās cilvēkam jābūt elastīgam, konkurētspējīgam,
jo darba tirgus strauji mainās, prasības aug, nevar
ieslīgt pašapmierinātībā un apstāties pie sasniegtā,
tāpēc turpinu izglītoties. Rēzeknes Augstskolā studēju
inženierzinātnes, savukārt sieva, kura ir diplomēta
inženiere, Rēzeknē apgūst datorzinātnes.
Diemžēl daudzi arī ar augstāko izglītību šobrīd nevar
atrast piemērotu darbu.
Jā, tā, protams, ir problēma. Un ne tikai mūsu
novada, bet visas Latvijas mērogā, tāpēc politiķiem
un pašvaldībām nopietni jādomā par uzņēmējdarbības
veicināšanas pasākumiem. Vecpiebalgas novada
unikalitāte slēpjas kultūrvēsturē un dabas bagātībās, kas
savukārt veicina tūrisma nozares attīstību. Manuprāt,
šajā jomā vēl ir daudz virzienu, kuros attīstīties,
piemēram, apdomāt ideju par skatu torņu būvniecību
vai netradicionālu un inovatīvu tūrisma produktu un
pakalpojumu piedāvājumu. Lepojamies, ka jaunieši, kuri
darba dienas vada galvaspilsētā, brīvdienās atgriežas
mājās. Taču jādomā, kā jaunos cilvēkus, jaunās ģimenes
šeit atgriezt uz palikšanu. Kā to izdarīt praktiski? Es,
protams, neesmu nekāds eksperts, lai kritizētu vai
norādītu uz nepilnībām, taču viens no variantiem, kā
novērst cilvēku aizplūšanu no laukiem, ir stimulēt
un atbalstīt dažādu iedzīvotāju grupu izglītošanu
praktiskās apmācībās reģionam atbilstošā nozarē. Mūsu
pusei tā ir kokapstrāde un lauksaimniecība. Atbalsta
instrumenti var būt dažādi - var piedāvāt uzņēmējiem
uz atvieglotiem nosacījumiem ražošanas telpas, piešķirt
nekustamā īpašuma atvieglojumus, organizēt biznesa
ideju konkursus komercdarbības uzsākšanai, piešķirot
starta finansējumu.
Pats neplānojat pievērsties uzņēmējdarbībai?
Tā nu ir sagadījies, ka dzīvoju laukos, bet strādāju
Cēsīs - tehnikas laikmetā šis nav attālums. Zinu droši,
ka vienā darbavietā un amatā visu mūžu nostrādāt
nevarētu. Svarīga ir arī karjera, izaugsme. „Cēsu alus”
ražotnē darbs ir dinamisks, katra diena ir citādāka,
jo jāmeklē dažādi inženiertehniskie risinājumi, kā
uzlabot un nodrošināt tehnoloģisko procesu. Man
nepatīk rutīna, tāpēc izvirzu mērķus, nevairoties
no grūtībām. Šobrīd, lai varētu materiāli nodrošināt
ģimeni, strādāju algotu darbu, taču zināmu pieredzi
uzņēmējdarbībā arī esmu guvis - mums pieder bišu
drava un uzņēmums, kas nodarbojas ar mazgāšanas
un dezinfekcijas pakalpojumu sniegšanu. Uzņēmums
ir neliels, to izveidojām, pateicoties uzvarai jauno
uzņēmēju konkursā. Sievas pārziņā ir grāmatvedība,
es vairāk darbojos kā menedžeris. Šis ir mūsu ģimenes
pilotprojekts, lai uzkrātu zināšanas un pārbaudītu, vai
esam gatavi iekļauties biznesa vidē.
Jūsu ikdiena ir piepildīta ar darbiem un dažādiem
pienākumiem. Vai atliek laiks arī ģimenei?
Ikdienas darbi ir rūpīgi jāplāno, tad visu var paspēt.
Protams, šobrīd prioritāte ir ģimene - mums aug trīs
bērni. Bērnu audzināšana ir gan māksla, gan zinātne,
taču neprasiet ne par metodēm, ne principiem, jo man

šķiet, ka bērnam galvenais ir mīlestība un uzmanība,
ko viņš saņem no abiem vecākiem. Mēs nemēģinām
ierobežot bērnus, bet cenšamies laicīgi visas blēņas
un kaprīzes pavērst, mūsuprāt, labvēlīgākā virzienā.
Vecākie bērni apmeklē bērnudārzu Taurenē, jo,
pārceļoties uz Dzērbeni, nevēlējāmies izjaukt ierasto
lietu kārtību un šķirt bērnus no draugiem. Jaunākajai
atvasītei vēl nedaudz jāpaaugas, lai varētu apmeklēt
dārziņu. Manuprāt, tikai laukos bērni pa īstam var
izbaudīt bērnību - ar štābiņiem un rotaļām pagalmā, ar
peldi ezerā un pastaigām mežā. Šeit ir miers un zināma
drošība, tīra un nepiesārņota vide. Īsti piemērota
jaunajām ģimenēm. Un mums pašiem jārūpējas, lai
tāda šī vide arī saglabātos un lai pēc iespējas mazāk
atkritumu nonāktu mežos, grāvmalās vai netiktu aprakti
šobrīd neizmantotajās zemes platībās. Iedomājieties,
kas notiks pēc gadiem divdesmit, kad, iespējams, kādam
šī zeme tomēr būs vajadzīga!
Pastāstiet, lūdzu, par jaundibināto biedrību „Dzērbes
krāces”!
Laukos ir krietni vieglāk realizēt vēlmes un intereses
nekā lielajās pilsētās, jo tur darīt gribētāju ir vairāk,
tāpēc par savām idejām jācīnās ar konkurentiem. Šeit
ir iespēja nākt un tikt uzklausītam, un to vajadzētu
izmantot. Biedrība „Dzērbes krāces” vēl tikai veidojas,
esam ievēlējuši valdi, kurā kopā ar mani darbosies
Renita Ratniece, Arita Andersone un Dita Eglīte. Aktīvi
biedrības darbā iesaistīties un savu brīvo laiku ziedot
ir gatavi vēl vismaz desmit cilvēki. Aicinu arī citus
dzērbeniešus nestāvēt malā. Mēs brīnāmies, ka jaunieši
no datora ekrāniem nav atraujami, bet viņiem pat neko
nevar pārmest, jo bērni taču ņem piemēru no vecākiem.
Biedrības virsuzdevums ir aktivizēt vietējo sabiedrību,
piedāvājot saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas ne tikai jauniešiem, bet visu paaudžu cilvēkiem. Naudu
biedrība nepelnīs, tas ir mūsu hobijs, sabiedriskais darbs,
par kuru atalgojums netiek saņemts. Šobrīd plānojam
organizēt 1 - 2 pasākumus mēnesī, tas nav daudz, bet
mūsu mērķis ir kvalitāte, ne kvantitāte. Mēs, latvieši,
vispār esam diezgan lieli čīkstētāji, nereti sūdzamies,
ka mums nekā nav… Bet paši nemaz nezinām, ko īsti
gribam, vai otra galējība - nevēlamies neko darīt.
Iedzīvotājiem pašiem ir jānoformulē savas vēlmes,
tikai tad var prasīt, lai pašvaldība tās atbalsta un palīdz
īstenot. Tagad jauniešu centri ir katrā pagastā, taču tiem
nepieciešams cits saturiskais piepildījums - lai nav tā,
ka jaunieši visu pēcpusdienu pavada sociālajos tīklos
vai spēlē datorspēles. Datori ir visur - mājās, skolā,

bibliotēkā… Dzērbenes jauniešu centra telpās nav
datoru, un tas, manuprāt, ir lieliski, jo rosina brīvo
laiku pavadīt pilnvērtīgāk, taču materiālā bāze vēl ir
jāpilnveido.
Atklāsiet ko vairāk par savām iecerēm?
Biedrības valdē esam lēmuši, ka manā pārziņā vairāk
būs sportiskās aktivitātes un izglītojošie pasākumi,
savukārt Renita, Arita un Dita veidos kultūras un izklaides
pasākumus. Jau šobrīd varam solīt, ka iedzīvotāji varēs
piedalīties intelektuālu spēļu turnīros, piemēram, apgūt
un pilnveidot iemaņas šaha spēlē. Lai spēlētu šahu, nav
vecuma ierobežojuma. Pats šahu spēlēju no četru gadu
vecuma - vectēvs iemācīja, sešu gadu vecumā vinnēju
Priekuļu tehnikuma audzēkņus. Esmu septiņkārtējs
Cēsu rajona jauniešu čempions šahā, godalgotas vietas
un atzīstamus sasniegumus esmu guvis arī Vidzemes un
Latvijas mērogā. Vēl joprojām vismaz reizi gadā cenšos
kādā turnīrā piedalīties, lai izjustu sportisko adrenalīnu
un saglabātu iemaņas. Šahs attīsta stratēģisko un
loģisko domāšanu, kas ir būtiski ikvienam cilvēkam,
sniedz gandarījumu un attīsta matemātisko domāšanu.
Mums ir arī iecere rudens pusē realizēt projektu, kas
saistīts ar eksakto zinātņu popularizēšanu, jo, strādājot
ar studentiem, es lieliski redzu, ka absolventu zināšanu
līmenis gan matemātikā, gan fizikā un ķīmijā ir zems.
Domāju, ka būs interesants, acīm baudāms pasākums.
Taču par šo programmu un niansēm šobrīd vēl stāstīt
pāragri.
Kur domājat rast finansējumu savu ieceru
īstenošanai?
Pašvaldība „Dzērbes krācēm” ir solījusi ierādīt telpu
biedrības juridiskā adresē - sabiedriskajā centrā, tāpat
ceram, ka lielākiem pasākumiem varēsim izmantot
jauniešu centra un kultūras nama telpas. Daži ziedo
baznīcai, es esmu gatavs ziedot savu laiku, līdzekļus
un enerģiju sabiedrībai. Mēs valdē šo jautājumu esam
izrunājuši, mums visiem aug bērni, un es domāju,
ka šobrīd ieguldītais laiks un nauda ilgtermiņā nāks
atpakaļ. Nākotnē, kad būsim uzaudzējuši muskuļus,
ceram iesaistīties projektos. Taču iesākumā apzināsim
iedzīvotāju vēlmes un organizēsim pasākumus,
kas neprasīs lielus finanšu ieguldījumus. Man nav
pieņemams, ka dažādu fondu līdzekļi tiek izlietoti
nelietderīgi. Ja iesaistāmies projektā, ir skaidri jāzina
mērķis, kāpēc to darām, un galarezultāts - kāds no šī
projekta labums būs sabiedrībai.
Atliek vēlēt - lai izdodas!
Dzidra Ješkina
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„SPEAK! LISTEN!”

KAS? KUR? KAD? JAUNIEŠIEM

Ņemot vērā Vecpiebalgas novadā šobrīd tik aktuālo jautājumu un diskusijas par to, kuri
jaunieši un kāpēc tiek iesaistīti dažādās aktivitātēs, un kāpēc citi netiek, nācās secināt, ka
mūsu novadā ir nepieciešams vairāk piestrādāt pie savstarpējās komunikācijas veidošanas
starp jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, kā arī deputātiem.
Lai izprastu, kā šādu komunikāciju jeb dialogu labāk veidot nākotnē, no 1. līdz 7. martam
piedalījos apmācībās „SPEAK! LISTEN!” Budapeštā, kas tika organizētas Eiropas Savienības
programmas „ERASMUS+” ietvaros. Apmācību tēma „Kā stiprināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā”. Apmācību
ietvaros diskutējām ne tikai par globālām tēmām kā demokrātija, pilsonība un līdzdalība, bet liels uzsvars tika likts tieši uz
jauniešu motivēšanas un iesaistīšanas jautājumiem un to, kā izmantot dažādas metodes, lai veicinātu jauniešu līdzdalību.
Mēģinājām arī saprast, kā veiksmīgāk strādāt ar dažādām iestādēm vietējā, valsts un Eiropas līmenī un kas īsti ir strukturētais
dialogs.
Viens no lielākajiem ieguvumiem no dalības apmācībās ir jauni sadarbības partneri jaunu projektu veidošanai, kā arī tika
izstrādāta projekta ideja, kuru kopā ar partneriem no Ungārijas un Šveices plānojam iesniegt ES programmas „ERASMUS+”
projektu konkursā rudens termiņā.
Apmācību laikā, daloties pieredzē ar jaunatnes darbiniekiem no citām valstīm, vēlreiz guvu pārliecību, ka jauniešu
iesaistīšanas un līdzdalības problēmas ir aktuālas ne tikai pie mums, bet visā Eiropā. No otras puses, domājot tieši par
Vecpiebalgas novadu, ar lepnumu jāatzīst, ka darba ar jaunatni struktūras veidošanas ziņā esam tikuši tālāk par daudzām
citām vietām Eiropā. Šobrīd mums ir izveidota jaunatnes lietu nodaļa, ir iecelts darbinieks, kura uzdevums ir sistēmu
attīstīt, katrā pagastā ir noteiktas telpas, kurās jaunieši var attīstīt savas iniciatīvas, ir darbinieki, kuri var palīdzēt idejas
realizēt, ir oficiāli apstiprināts jauniešu domes nolikums, kas dod iespēju jauniešiem būt sadzirdētiem gan pašvaldībā,
gan novada domē. Neviens dialogs un sadarbība nevar veidoties tikai no vienas puses. Vecpiebalgas novada pašvaldība ir
spērusi soli un no savas puses nodrošinājusi sistēmu darbam ar jaunatni. Tagad ir jūsu kārta, jaunieši, spert savu soli un
izmantot tās iespējas, ko novads jums piedāvā. Tiksimies katra mēneša pēdējā otrdienā jauniešu domes sanāksmē, kopīgi
diskutēsim un darbosimies, lai veidotu interesantāku un jūsu vajadzībām atbilstošāku dzīvi Vecpiebalgas novadā un kopīgi
mācīsimies runāt tā, lai mūs sadzird, un klausīties tā, lai dzirdētu citus!
Lelde Burdaja, Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja

Es savā novadā

Martā, tiekoties ar jauniešiem katrā novada
pagastā un runājot par jauniešu centru
darbību, vēlējos noskaidrot arī jauniešu
domas par dzīves kvalitāti novadā un to, cik
gatavi viņi ir izmantot piedāvātās iespējas
jeb ko jaunieši domā par dzīvi novadā. Lūk,
drosmīgāko viedokļi.
Rēzija Laumane
( D z ē r b e n e s
pagasts): „Manuprāt,
jauniešiem ir svarīgi
komunicēt,
tomēr,
uzskatu,
ka
tas
netiek
pilnvērtīgi
darīts.
Dzērbenes
pagasta jauniešiem
ir iespēja piedalīties
citu
pagastu
vienaudžu rīkotajos pasākumos, taču jaunieši
kopā neorganizē gandrīz nevienu pasākumu.
Domāju, ka mums trūkst sadarbības. To
vajadzētu risināt, lai nerastos domstarpības
novada jauniešu vidū.”

Marta Cimdiņa
(Inešu pagasts):
„Lai gan skolas
laikā savās mājās,
Inešos, esmu maz,
es izbaudu ik
brīdi, ko pavadu
te, vienmēr sekoju
līdzi jaunumiem
novadā. Ir prieks
redzēt,
ka
te
viss notiek un
attīstās, jauniešiem ir iespēja piedalīties
dažādos projektos, tiek organizētas tikšanās
ar iedvesmojošiem cilvēkiem un notiek citas
aktivitātes. Pagājušajā vasarā es piedalījos
projektā „Kas es esmu Eiropā”, kura laikā ne
tikai guvu pieredzi un iepazinos ar jauniem,
aktīviem cilvēkiem, bet arī kopā ar citiem
novada jauniešiem radās ideja par Jauniešu
domes atjaunošanu. Es ticu, ka ikvienam
jaunietim ir kāda ideja, kā padarīt dzīvi mūsu
novadā krāsaināku, tāpēc iesaku nebaidīties
un
iesaistīties
Jauniešu
domē,
jo, ja dara, tad var,
un kopā var vēl
vairāk!”
Linda Preisa
(Kaives pagasts):
„Mani ļoti priecē,
ka novadā bieži
notiek
visādi

pasākumi, kā arī tas, ka var iesaistīties dažādos
pulciņos - teātra, deju, rokdarbu u.c.
Ļoti labi, ka bērniem un vecākiem savā
pagastā ir saglabājusies pamatskola un arī
autobuss, kas izbrauc maršrutu gar skolu un
mājām gan rītā, gan vakarā.
Esmu ievērojusi, ka novada ceļi netiek
uzturēti labā stāvoklī. Bieži nākas piedomāt
pie braukšanas stila, jo uz ceļa ir daudz bedru
uz izceltu akmeņu.
Es domāju, ka Vecpiebalgas novadam
vajadzētu vairāk popularizēt sevi, jo mēs
dzīvojam patiešām skaistā novadā un, piesaistot
vairāk tūristus, mēs novadu padarīsim vēl
skaistāku.”
Jānis Kučinskis
( T a u r e n e s
pagasts):
„Mans
viedoklis dalās. Ir
ļoti labi, ka beidzot
Ve c p i e b a l g a s
novada pašvaldība
ir sākusi domāt
par
jauniešiem,
izveidojot jauniešu
centrus ne tikai
Vecpiebalgā, bet arī
citos pagastos. Ļoti
ceru, ka šī izveidotā Jaunatnes nodaļa nebūs
tikai uz papīra! Savukārt bēdīgā puse ir tā, ka
līdz šim par Taurenes jauniešiem nekas netika
domāts un viņi tika ignorēti.”
Diāna
Tunte
( Ve c p i e b a l g a s
pagasts): „Esmu
lepna, ka esmu
no Vecpiebalgas.
Šajā novadā ir
daudz iespēju sevi
pierādīt un īstenot
savas idejas. Ir
atbalsts gan no
jaunatnes iniciatīvu
centra puses, gan no pašvaldības darbiniekiem.
Galvenais ir pastāvēt par savu ideju. Tikai
skumji, ka iedzīvotāju attieksme nav pietiekami
atbalstoša un apmeklētība pasākumos un
aktivitātes ir zemākas, nekā gribētos. Varbūt
aktīvākajiem iedzīvotājiem jāpadomā, kā
veicināt pārējo iedzīvotāju aktivitāti.
Es jūtos piederīga savam novadam, jo varu
iesaistīties kopīgās aktivitātēs un apmeklēju
koncertus. Tomēr lielāko piederības sajūtu
sniedz apziņa, ka Vecpiebalga ir manas mājas
un šeit ir mana sirds.”
Lelde Burdaja,
Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja

Dzērbenes jauniešu centrā
Otrdienās plkst. 15.00 - filmu pēcpusdiena
5. aprīlī plkst. 12.00 - Lieldienu spēles Augstajā kalnā
28. aprīlī plkst. 18:00 - Jauniešu domes tikšanās
Taurenes jauniešu centrā „Rudiņos”
1. aprīlī plkst. 15.00 - joku pēcpusdiena
Lieldienu noskaņās (bibliotēkas telpās)
2. aprīlī plkst. 15.00 - radošā
pēcpusdiena „Gatavosimies Lieldienām”
16. aprīlī plkst. 15.00 - tikšanās ar frizieri
Aritu Andersoni un Renitu Ratnieci
(matu sakārtojumi, krāsas un stils)
23. aprīlī fiziskās aktivitātes „Sakopsim vidi
ap sevi!” (bibliotēkas telpās)

Vecpiebalgas JIC „Balgas strops”
Pirmdienās plkst. 15.00 - sapulce kopā ar jauniešiem
Otrdienās plkst. 15.00 - Radošā pēcpusdiena ar Beatrici
Ceturtdienās plkst. 15.00 - Franču valoda ar Beatrici
Ceturtdienās plkst. 17.00 - Gruzīnu valoda ar Giorgi
2. aprīlī plkst. 14.00 - Lielās Lieldienu olu medības
14. aprīlī plkst. 18.00 - Gruzīnu nacionālais
vakars (16+)
Vecpiebalgas bibliotēkā
21. aprīlī plkst. 17.00 - Lasi, domā, spried!
Situāciju izspēle un iejušanās Kristīnes Ulbergas Rubīnas grāmatas „Es grāmatas nelasu” tēlos.

„Balgas stropa” jaunieši aktīvi iesaistās
Lielās talkas konkursā

18. marta pēcpusdienā Vecpiebalgas JIC „Balgas strops” notika tikšanās ar
sabiedrībā plaši pazīstamo vides pētnieku un vairāku TV raidījumu vadītāju Māri
Olti. Sarunas galvenā tēma - dabas aizsardzība un cilvēku dzīvesveida ietekme uz
apkārtējo vidi. Māris Olte aicināja jauniešus rūpēties par apkārtējo vidi un rādīt
citiem pozitīvu piemēru. Īpaši aizrautīgi jaunieši klausījās stāstus par piedzīvoto
dažādās ekspedīcijās un ceļojumos. Pasākuma dalībnieki uzdeva jautājumus un
beigās vienojās kopīgā foto. Uz tikšanos ar vides pētnieku bija sapulcējušies
vairāk nekā 30 jaunieši no vairākiem Vecpiebalgas novada pagastiem. Pasākums
tika rīkots Lielās talkas konkursa „Pastāvēs, kas pārmainīsies” ietvaros. Paldies
visiem, kuri piedalījās!

Šopavasar JIC „Balgas strops” ir iesaistījies Lielās talkas konkursā pašvaldībām.
Konkursa nolikums paredz, ka katram dalībniekam jāizpilda četri uzdevumi un
viens no tiem ir pasākums par vides tēmu savā pašvaldībā.
„Balgas strops” jau ir organizējis pasākumu „Pārgājiens uz Alauksta ezeru”,
kurā tika uzņemts video ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību videi, kādā
atpūšamies. Video ar nosaukumu „Atpūties tīri!” var apskatīt www.youtube.com .
Otrs pasākums notika kopā ar vides pētnieku un TV raidījumu vadītāju Māri Olti.
Esam veikuši arī konkursa trešo uzdevumu - ir sagatavots video rullītis, kas aicina
cilvēkus „domāt tīri”, saudzēt dabu. Video filmēja Aivis Šulcs, bet galveno lomu
atveido Diāna Tunte. Video plašākai aplūkošanai tiks ievietots 1. aprīlī portālā
www.talkas.lv, un ikviens ir aicināts nobalsot par šo video, tādējādi atbalstot mūs
Lielās talkas konkursā.
Linda Ķaukule,
JIC „Balgas strops” vadītāja
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SKOLU ZIŅAS
SKOLU ĪSZIŅAS
Inešu pamatskolā

•Pirmo pavasara mēnesi skolēni uzsāk ar dažādām aktivitātēm mūzikas un mākslas
nedēļas ietvaros. 6. martā jau 15. gadu skolā notiek jauno solistu konkurss „Do-Re-Mi”,
kas ir skolotāju Evitas Leibomas un Andra Vildera īstenots gadskārtējs projekts. Šā gada
konkursa uzvarētājas ir Karīna Tomsone (4. klase) un Anete Cīrule (8. klase). Konkursa
sponsore ir skolas absolvente Laura Balode, arī žūrijā darbojās skolas absolventes un
konkursa bijušās dalībnieces Monta Radvilaviča un Ilze Kuligina.
•11. marts. „Mīļrītiņš” vecvecākiem kopā ar pirmsskolas skolotājām Ingunu Jani,
Madaru Pūci un viņu audzēkņiem.
•13. marts. Zinību balle, kad
skolēni saņēma apbalvojumus
par paveikto ziemas mēnešos
skolā un ārpus skolas. Īpašo
balvu „Piebalgas porcelāna
fabrikas” krūzīti ar skolu
un skolēna vārdu saņēma 7
skolēni: Anete Cīrule (8. kl.),
Arta Pipcāne (8. kl.), Pēteris
Ronis (9. kl.), Toms Vaļkins
(9. kl.), Gunta Krastiņa (5.
kl.), Elgars Martinsons (7.
kl.), Mikus Cimdiņš (7.
kl.). Šī balva tiek piešķirta
par
godalgotām
vietām
konkursos,
olimpiādēs,
sacensībās ārpus skolas.
Balvas sponsors - Jānis
Ronis.
•16.-20. marts. Urrā! Brīvdienas jau klāt! Tomēr šogad ovācijām nebija pamata, jo strādāja
visi - skolotāji mācību semināros, kursos, izglītības konferencē, bet skolēni gatavojās
tautisko deju skatei. Mākslas programmas 5 audzēkņi - Elizabete Kate Antone, Ieva
Ludborža, Kristiāna Kalniņa, Madara Ilze Eglīte, Kristaps Ronis - piedalījās profesionālās
ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkursa finālā
Valmierā.

Vecpiebalgas vidusskolas skolēni Erasmus +
projekta ietvaros apmeklē Itāliju

No 3. līdz 11. martam mēs, jaunieši no Amatas, Jaunpiebalgas, Pārgaujas, Līgatnes,
Priekuļu un Vecpiebalgas novada, Erasmus + projekta ietvaros viesojāmies Itālijas
ziemeļos. Mūsu mērķis bija izzināt itāļu vēsturi un kultūru. Katru dienu apmeklējām dažādus
kultūrvēsturiskus objektus - mākslas galerijas, muzejus, kā arī minerālraktuves. Projekta
ietvaros, pateicoties darbam grupās, sadraudzējāmies ar Itālijas, Maltas un Ungārijas
jauniešiem. Ar citu valstu pārstāvjiem sazinājāmies angļu valodā, kas mums bija noderīga
pieredze. Darbojoties grupās, spriedām par katra kultūrvēsturiskā objekta pieejamību, kā
arī iegūtajām zināšanām par to. Manuprāt, vienmēr ir interesanti izzināt kādas citas valsts
kultūru, arī šis projekts nebija izņēmums. Lai gan šī nebija mana pirmā viesošanās Itālijā,
es to iepazinu atkal no jauna.
Liels paldies Vecpiebalgas novada pašvaldībai par sniegto iespēju un transporta
nodrošināšanu uz lidostu un atpakaļ!
Elīna Zivtiņa, Vecpiebalgas vidusskolas 12. klases skolniece

Vecpiebalga - Sainte - Mare
Šogad līdz 31. jūlijam Vecpiebalgas vidusskolā turpinās Eiropas Savienības Mūžizglītības
programmas Comenius apakšprogrammas daudzpusējās partnerības projekts „Mācies
mācīties! Attīsti autonomās mācīšanās prasmes!”
No 16. līdz 23. februārim projekta darba vizīte norisinājās Reinjonā - Francijas aizjūras
teritorijā, Legt le Verger vidusskolā Sainte Mare pilsētā.
Galvenie uzdevumi šoreiz ļoti mazajai darba grupai - skolotājām Žannai Otersonei un
Daigai Šatrovskai - bija autonomās mācīšanās attīstošu stundu plānu, stundu atrādīšana un
dalība skolotāju konferencē, kurā jāprezentē mūsu autonomijas, t.i., projektu nedēļas norise
skolā 1.-12. klasei.
Taču šoreiz ar avīzītes starpniecību gribas dalīties spilgtākajos iespaidos un emocijās,
kuras nu jau noglabātas atmiņu lādītē ar nosaukumu „vienreiz mūžā”.
Vispirms Parīze. Jo tikai caur Francijas galvaspilsētu ir iespējams nokļūt Reinjonā. Laikā
starp lidojumiem un divām Parīzes lidostām, ar bagāžas koferiem pie rokas tiek savāktas
iespaidu kripatiņas - Eifeļa tornis, Triumfa arka, Elizejas lauki un pavasaris februārī.
Tālāk gandrīz 12 stundu lidojums milzu (600 cilvēki) lidmašīnā uz salu Indijas okeānā
700 km attālumā no Madagaskaras, bet joprojām Eiropas Savienībā. Neticami, bet pēc
diennakts un 11 tūkst. km nokļūstam vietā, ko paši salinieki sauc par „intense island”
- vietu, kur iebraucējiem viss piedzīvotais ir vispārākajā pakāpē. Par to pārliecināmies arī
mēs.
Temperatūra februāra vidū Vecpiebalgā bija noslīdējusi līdz -15ºC. Tur + 32ºC. Mitrums
88% - akurāt kā siltumnīcā karstā vasaras dienā.
Pirmā maltīte ar ugunsgrēku mutē. Tā vizītes laikā liek uzmanīgi izvērtēt ēdamas un pie
Latvijas garšas sajūtām pieradušām - neēdamas lietas. Tradicionālais ēdiens te ir rīsi un
karijs (vista vai zivs).
Kārojas dienvidu augļus. Taču pie tiem pieradušie saimnieki tā īsti neizprot mūsu ziemeļnieku - vēlmi. Kad pagaršojam banānus, ananasus, mango un vēl vienu otru augli,
kam nosaukumus nezinām, saprotam, ka garša šiem - īstajiem - augļiem ir gluži cita nekā
pie mums dabūjamiem. Jā, kokospalmas, banāni aug arī skolas pagalmā, bet cukurniedru
plantācijas līdz pašam okeānam. Reizēm, braucot cauri tām, pārņem sajūta, ka tūliņ būsim
pazudušas - nevis tulkojumā, bet cukurniedrēs. Augu dažādība neaprakstāma, un, šķiet,
zied viss. Pārsteigumu rada hortenzijas, montbrēcijas, bugenvilejas, jukas, kaktusi, Kristus
ērkšķi, eņģeļtaures un citi augi, kurus mēs lolojam uz palodzes vai īsajā vasarā dārzā, tad
pagrabā pārzieminām, te aug grāvmalēs nekopti, bet krāšņi un milzum lieli. Reinjona ir
slavena ar savu vaniļu. Iespaidīga ir viesošanās vaniļas audzēšanas saimniecībā. Te varam
izbaudīt procesu no vaniļas orhidejas ziedam un tā apputeksnēšanai līdz lādei ar pākstīm
Mercedes vērtībā.
Nākas izbaudīt lietu - tādu, ka visriņķī balts. Žanna - ar krietnu gida pieredzi un vienmēr
skaidru virziena izjūtu - ļauj mums apmaldīties pilsētā. Lietus līdzinās krietni siltai dušai,
un kājas pašas meklē pa ielu plūstošo straumi. Pēc lietusgāzes no somā esošā briļļu maka
nākas izliet ūdeni un žāvēt pat pasi. Pēc mirkļa jau atkal karsē saule, un, kad drēbes un ielas
izžuvušas, slapjais piedzīvojums jau aizmirsies.
Okeāns - vispirms tikai pa gabalu, jo visur brīdinājumi, ka ūdenī brist nedrīkst: dziļums,
glumie akmeņi, viļņi un haizivis, kuras četros gados pamanās „apēst” vidēji 6 nepaklausīgus
tūristus.
Ir sajūtas, kuras grūti aprakstīt. Tādas ir arī skaņas, kuras izdveš milzu ūdens klajums.
Pirms negaisa dzirdam, kā okeāns vaid.
Peldēt drīkst lagūnā - vietā, kur draudīgie viļņi līdz krastam nemaz nenokļūst. Lasīts un
zināms, taču tikai pašu izbaudītais ļauj saprast, ka ūdens okeānā ir ļoti sāļš un tik patīkami
silts, bet roka atkal jau stiepjas pēc brīnumaina veidojuma - koraļļa gabaliņa.
Sala ir maza - tikai 2,5 tūkstoši km² (Latvija 64,5 tūkstoši km²). Tai apkārt varot apbraukt
nepilnās 3 stundās. Varbūt arī tādēļ brīžiem pārņem nolemtības sajūta. Kalni ar nogruvumiem,

Skolotājas Daiga Šatrovska un Žanna Otersone (no labās) konferencē
prezentēja Vecpiebalgas vidusskolas projektu nedēļas norisi.

milzu viļņi un vulkāni. Arī nedēļu pirms projekta dalībnieku tikšanās bija pamodies kāds
no vulkāniem. Mēs, apmeklējot vulkānu apgabalu, redzam vairs tikai dūmu strūkliņas. To,
kāda ir vieta, kur neskaitāmas reizes pāri gājusi lava, arī nevar aprakstīt. Pirmā sajūta, ka tā
varbūt izskatās uz mēness, un tā vien gribas sagaidīt citplanētiešu parādīšanos.
Nokļūšana līdz vulkānu apgabalam un atpakaļ ir pa kalnu ceļu. Tas ir serpentīns, pa kuru
braucot ir patiesi nelaba dūša. Un mums, autobusa pasažierēm, kāja ir stīva no nepārtrauktas
„bremzēšanas”. Bet šoferītis taurē pirms katra pagrieziena, dodot ziņu par lielizmēra
transporta līdzekli, jo izmainīties visur nav iespējams. Kalnu pļavās ganās gan piena, gan
gaļas lopi, laukos strādā tehnika - kā pie mums, pļaujot zāli, tinot barības ruļļus.
Mazi ūdenskritumiņi kalnu nogāzēs redzami itin bieži, bet esam pateicīgas par iespēju
redzēt arī vietējā Niagāras ūdenskrituma (tāds ir nosaukums) neaprakstāmo skaistumu
džungļu vidū. Pietrūkst tikai laika tā baudīšanai un Maugļa kā sabiedrotā.
Toties sabiedrotie jeb vietējie „mājdzīvnieki” ir naktīs istabiņā. Pa griestiem, kukaiņus
ķerot, veikli pārvietojas margujas - oranžīgas, gandrīz caurspīdīgas ķirzakas.
Esam tik tālu prom no savas Latvijas. Varbūt tieši tādēļ izjūtam lielo interesi par mūsu zemi.
Pēc sarunām par skolu un mūsu izglītības sistēmu stāstām gan par četriem gadalaikiem, gan
ēdieniem, gan dziesmām un savu dziesmu un deju svētku fenomenu. Patīkams pārsteigums,
ka ir cilvēki (gan pārdevēja veikalā, gan kaimiņmājas saimnieks), kuri zina, kur atrodas
Letonī - kā franču valodā sauc Latviju.
Reinjona iedzīvotāju uztverē ir viņu paradīze, jo sadzīves nepieciešamību ir visai maz
- mājas bez apkures, bet ar kondicionieri, pamatapģērbs - sandales un daudz krekliņu.
Smejamies, ka arī ēst vajag maz, jo vismaz mums tik lielā karstumā gribas tikai ūdeni.
Te ir paradīze ne tikai sadzīves, bet arī sadzīvošanas dēļ. Tik daudzkrāsainu (vārda
vistiešākajā nozīmē) un draudzīgu etnisko un reliģisko iedzīvotāju sastāvu nekur nav nācies
piedzīvot. Tolerance, savstarpēja cieņa un ieinteresētība nav tēlota. Tā tik ļoti sajūtama.
Katras ārzemju vizītes laikā lielākais ieguvums ir savas zemes, cilvēku, attiecību, mūsu
vērtību pārvērtēšana. Allaž esam sapratuši, ka mūsu paradīze - Latvija - ir vienīgā īstā un
ka vārdi „nekur nav tik labi kā mājās” nemaz nav nonivelēti. Taču šoreiz ļoti gribas uz skolu
atvest vismaz vienu - īstu, dzīvu un nepastarpinātu sarunu. Nedēļas laikā tūkstoš skolēnu
mācību iestādē ne stundās, ne starpbrīžos nevienam rokās neredzējām telefonus. Skolēni,
skolotāji, darbinieki sarunājās. Bet cieņa pret skolotāju izskanēja tik nepiespiestajā uzrunā
„madam”.
Daiga Šatrovska, Vecpiebalgas vidusskolas skolotāja
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Somijā gūtie iespaidi rosina uz pārdomām

I z m a n t o j o t
biedrības „Sociālās
inovācijas
centrs”
piedāvājumu, no 4.
līdz 8. martam man
radās iespēja pabūt Somijā. Pilsētā Kokkola,
kas atrodas pie Botnijas jūras līča, notika ES
Mūžizglītības Grundvig apakšprogrammas
partnerības projekta „SYNERGY:When Local
Partners Become A Eupopean Network”
starptautiskā mobilitāte. Tās mērķis - nevalstiskā
sektora organizāciju iesaiste sociālajā un
izglītības darbā, pieredzes iegūšana par sociālo
dienestu, izglītības iestāžu un nevalstisko
organizāciju darbu Somijā.
SYNERGY projekts apvieno piecas valstis:
Latviju, Itāliju, Portugāli, Rumāniju, Somiju, lai
kopīgi mācītos un uzlabotu vietējās sabiedrības
dzīvi.
Mani iespaidi par valsti un tās politiku sakopta valsts, funkcionāla arhitektūra. Zeme,
kurā tiek domāts par savu resursu saglabāšanu
un otrreizējo izmantošanu. Redzēju uzņēmumu,
kurā no veciem ādas dīvānu pārvalkiem tiek
veidoti mūsdienīgi interjera priekšmeti, bet savu laiku nokalpojuši džinsi otru dzīvi uzsāk
dīvāna spilvenos. Kafejnīcās, kuras apmeklējām, apmeklētāji, aiznesot paplāti pēc ēdiena
baudīšanas, veic pārpalikumu šķirošanu: organiskie atkritumi, papīri, kā arī norādītos
turētājos ievieto netīros traukus. Valdība apzinās problēmas valstī un aktīvi iesaista arī
nevalstisko sektoru to novēršanā. Valsts monopols ir alkohola tirdzniecība un azartspēļu
bizness, kur iegūtie nodokļi tiek novirzīti sociālajai sfērai un izglītībai. Kokkolas pilsētā
darbojas dabas skola, kurā viens no mācību priekšmetiem ir zemledus makšķerēšana.
Vēroju, kā skolēni grupās tiek apmācīti. Arī pati izmēģināju vizināšanos ar makšķernieku
ragavām un āliņģa urbšanu. Visā valstī ir 10 Nacionālie centri, kas koordinē bērnu, jauniešu
un pieaugušo neformālo apmācību, piedāvā brīvā laika patīkamas un lietderīgas pavadīšanas
iespējas. Mēs apmeklējām vienu no tiem - centru „Villa Elba”. Guvu jaunus iespaidus,
kontaktus un idejas sava darba pilnveidošanai.



Atpūtas vakars „Ugunsgēks”

6. martā Vecpiebalgas vidusskolas skolēnu vecāki un pedagogi pulcējās uz kopīgu
atpūtas vakaru. Vakara tēma bija „Ugunsgrēks”. Iespējams, daudziem šāda tēmas izvēle
bija mulsinoša, taču pasākuma galvenais akcents bija kopīga izklaide, uz brīdi aizmirstot
problēmas un nelauzot prātus par to risinājumiem. Nopietniem darbiem ir ikdiena,
sasāpējušo jautājumu risināšanai vecāku sapulces, savukārt kopīgu atpūtas brīžu nemaz tik
daudz nav.
Kopumā vakarā arī valdīja nepiespiesta un jautra gaisotne un bija prieks par vecākiem un
skolotājiem, kas radoši līdzdarbojās, veiksmīgi iemiesodamies dažādos seriāla tēlos. Kā
zināms, seriālā lielu vietu ieņem reklāmas. Šajā vakarā arī reklāmas pauzēm bija nozīmīga
vieta. Tikai ar to pozitīvo atšķirību, ka tās nebija traucējošas, bet gan, interesanti sagatavotas,
reklamēja mūsu pašu uzņēmumus, kas vienmēr iespēju robežās atbalsta dažādus pasākumus
un ir kopā ar mums ikdienas gaitās. Tiesa, pasākumā arī piedalījās seriāla neiztrūkstošais
varonis i- robots…

Gunta Dadeika, Inešu pamatskolas direktore

Pirmais pavasara mēnesis
Vecpiebalgas vidusskolā

Pirmais pavasara mēnesis mūs priecējis
ar tumsas atkāpšanos un siltajiem saules
stariem, cīruļputeni un darbīgumu mācību
jomā un pašdarbībā. Kā pavasara vēstneši
ir skolēnu izpildītās dzidrās kora dziesmas.
Tuvojas skates gan dejotājiem, gan
dziedātājiem!

3. martā skolā notika florbola sacensības.
Šoreiz dalībnieki bija 9. -12. klašu skolēni.
Cīņas bija spraigas. Komandā spēlēja 8
cilvēki - 4 zēni un 4 meitenes. Gaisotne
bija iedvesmojoša, dalībnieki izjuta spēles
garšu. Sevi no vislabākās puses parādīja 12.
kl. komanda, uzvarot sacensībās. Paldies
visiem, kas piedalījās un atbalstīja!
11. martā skolēniem bija iespēja savu
erudīciju pierādīt konkursā „Prāta banka”.
Pasākumu organizēja Skolas pašpārvalde.
Jautājumus komandām gatavoja skolotāji,
kā arī paši organizētāji. Visveiksmīgāk
ar jautājumiem no skatītājiem galā tika
Kristīne Šmita (10. kl). „Prāta bankā”
viszinošākā bija komanda ar nosaukumu
„Prātvēderi”,
komandas
dalībnieki:
Kārlis Apalups (12. kl), Santa Ješkina
(11. kl), Armanda Višņova (10. kl), Arvis
Kaštanovs (9. kl), Paula Graudiņa (8. kl),
Uģis Āboliņš (7. kl). Tikai ar viena punkta
starpību atpalika komanda ar nosaukumu
„W”. Liels paldies visiem par aktīvo dalību
“Prāta bankā”!
13. martā Vecpiebalgas vidusskolas 1.-9.
kl. skolēni devās uz sadancošanos Taurenē
kopā ar Taurenes un Dzērbenes skolēnu
tautisko deju kolektīviem. Mērķis visiem
viens - iepriecināt skatītājus un veiksmīgāk
sagatavoties gaidāmajai deju skate (29.
martā), kuras uzvarētāji varēs vasarā
piedalīties XI Latvijas Skolu jaunatnes

dziesmu un deju svētkos. Koncerts bija
krāšņs gan ar skaistajām dejām, gan ar
taureniešu skanīgajām dziesmām. Lai raits
deju solis visiem Vecpiebalgas novada
skolu dejotājiem!
24. martā 8. -12. klašu zēniem un
jaunsargu pulciņa dalībniekiem bija iespēja
tikties ar Speciālās uzdevumu vienības
kareivjiem. Skolēni uzzināja par kareivju
ikdienas dzīvi, ieklausījās viņu dzīves
gūtajās atziņās. Veselīgs dzīvesveids,
sportiskās aktivitātes un izglītība - visa
pamatā!
26. martā matemātiķiem konkurss
Ķengura skolā; ar literāru uzvedumu
„Tāda es esmu” atzīmējām Aspazijas 150.
gadadienu. Paldies rakstniecei par mīļumu
un krāšņām dabas ainām viņas darbos!
29. martā Vecpiebalgas kultūras namā
notika novada skolēnu tautisko deju skate,
kuras mērķi bija apzināt izglītības iestāžu
tautas deju kolektīvus un novērtēt to darba
kvalitāti, kā arī sekmīgi sagatavoties
XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkiem. Uz sadancošanos
un sadziedāšanos Rīgā! Par svētku
dalībniekiem varēsim uzzināt tikai pēc 20.
maija.
Konkursa „Glītākais rokraksts” uzvarētāji
4.-6. kl. grupā - Annika Niklase (4. kl.),
Elza Oļševska (4. kl.), Sanija Gobiņa (5.
kl.), Marta Asare (5. kl.), Anna Balode (6.
kl.), Ralfs Kuzmans (6. kl.), 7.-9. kl.grupā
- Annija Sniedze (9. kl.), Adrija Žagare
(9. kl.), Kristers Slavēns (9. kl.), Sandis
Cīrulis (9. kl.), Elēna Zeltiņa (8. kl.),
Kerija Krastiņa (8. kl.), kreiļu grupā - Paula
Graudiņa (8. kl.), Kārlis Gailins (9. kl.).
11. atklātās valsts mājturības olimpiādē
tekstiltehnoloģijās „Gadalaiki - vasara” 2.
kārtā Katei Elizabetei Antonei (6. kl.) 3.
vieta, Martai Pundurei (5. kl.) pateicība
(skolotāja Vija Jansone). Andris Brauers
(7. kl.) Vidzemes skatuves runas konkursā
ieguvis 2. pakāpes diplomu (skolotāja A.
Brauere)
Laipni lūgti apmeklēt skolas mājas lapu,
kurā var iepazīties ar sīkāku informāciju par
skolā notiekošo un aplūkot fotogrāfijas.
Informāciju apkopoja skolotāja
Inese Žvīgure

Paldies visiem, kas aktīvi iesaistījās vakara organizēšanā, paldies pasākuma atbalstītājiem mūsu veikaliem „Elvi”, „Top”, „Piebalgas kūpinātavai” un katram, kas deva savu artavu!
Noslēgumā vēlos piebilst, ka skolas padome allaž ir atvērta jaunām idejām, labprāt
uzklausītu vecāku priekšlikumus par pasākumiem (un darbiem), jo jebkuras ieceres pozitīvs
galarezultāts iespējams vienīgi visu ieinteresēto pušu sadarbībā.
Līva Grudule

SPORTS
Vecpiebalgas novada 2015. gada čempionāts
šautriņu mešanā
Nolikums

Mērķis un uzdevums:
• Šautriņu mešanas popularizēšana un attīstīšana.
• Jaunu spēlētāju piesaistīšana šautriņu mešanai.
• Noskaidrot 2015. gada Vecpiebalgas novada
čempionāta godalgoto vietu ieguvējus.
Organizēšana un vadība:
• Čempionātu organizē šautriņu mešanas klubs
„Vecpiebalga” sadarbībā ar Vecpiebalgas novada domi.
• Galvenais tiesnesis - Ilgvars Lācis.
Sacensību vieta:
• Sacensības notiek 2015. gada 6. aprīlī Vecpiebalgā,
kafejnīcas „Laura” banketu zālē 2. stāvā.
• Sacensību sākums plkst.13.00.
• Pieteikšanās - sacensību norises vietā.
• Dalība sacensībās - bez maksas.
Noteikumi un spēles formāts:
• Spēlē spēli „Summa”. Katrs dalībnieks izpilda 10
piegājienus, kuru laikā cenšas iemest maksimālo punktu skaitu.
• Katrā piegājienā iemestās summas tiek saskaitītas un
spēli uzvar tas spēlētājs, kuram ir lielākā summa.
• Jauniešus un pieaugušos vērtē atsevišķi.
Apbalvošana:
Sacensību noslēgumā 1.- 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti
ar medaļām un diplomiem.
Informācija:
• Interesentiem inventāru dalībai sacensībām būs
iespējams saņemt sacensību norises vietā.
• Plašāku informāciju par sacensībām var iegūt,
zvanot sacensību galvenajam tiesnesim
Ilgvaram Lācim (t. 29183803).
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PasākumU AFIŠA
PASĀKUMI VECPIEBALGAS
NOVADĀ
Dzērbenes tautas namā

5. aprīlī plkst. 12.00 Lieldienu spēles Augstajā kalnā.
6. aprīlī plkst. 13.00 Lieldienu balle
novada pensionāriem.
10. aprīlī plkst. 17.00 rokdarbu un mākslas izstādes
atklāšana, konkursa „Jetiņas cimdiņš”
uzvarētāja sumināšana;
plkst. 18.00 pasākums no cikla „Ejot uz Latvijas 100
gadi” „Jetiņas dzīves skola”, kas veltīts Jetes Užānes 90
gadu jubilejai (piedalās folkloras kopa „Māras bērni”).
25. aprīlī plkst. 16.00 muzikāla teātra izrāde „Brēmenes
muzikanti”. Dzērbenes bērnu un jauniešu amatierteātris.

Kaives pagasta pārvaldes zālē

3. aprīlī plkst. 18.00 kinozālē animācijas filma “Gaisa
spēki” 2D, apskaņots latviešu valodā, ilgums 77 min.
Ieeja - EUR 0,50;
plkst. 19.45 kinozālē režisora Arvīda Krieva
dokumentālā filma „Freimis. Mārtiņš Freimanis”.
Ieeja - EUR 2,00.
5. aprīlī plkst. 15.00 Skujenes un Kaives bērnu
amatierteātris ar jaunu muzikālo uzvedumu „Skatāmpanti”.
Lieldienu izdarībās padomdevēji būs Skujenes skolas
pirmsskolas grupiņas bērni. Sarūpēsim skaistākās olas
Lieldienu izstādei un balsosim par lieldienīgāko
olu vai kompozīciju!
Svētīgas Lieldienas!
18. aprīlī plkst. 18.00 konkurss „Dziesma manai
paaudzei”.
Ja vēlies piedalīties konkursā, sagatavo vienu dziesmu
pēc brīvas izvēles (tai jāatbilst tavam vecumam un balss
spējām) un piesaki savu dalību, aizpildot anketu vai zvanot
pa tālruni 26309040. Pieteikuma anketu kopā ar fonogrammu
līdz 10. aprīlim (ieskaitot) sūti uz e-pastu: agnese.caunite@
vecpiebalga.lv
Konkursa nolikums un pieteikuma anketa mājas lapā:
www.vecpiebalga.lv
Uz tikšanos konkursā!

Taurenes kultūras namā

5. aprīlī plkst. 14.00 Lieldienu sportiskās aktivitātes.
Šūpošanās, lūkošanās, ripināšanās, lēkšana,
skriešana u.c. ālēšanās.
Gaidīsim raibos Lieldienu zaķus ar raibu raibām oliņām!
17. aprīlī plkst. 19.00 apvienība „Jaunais teātris” piedāvā
izrādi „Visa dzīve priekšā”.
Galvenajā lomā Regīna Devīte (seriāla „Ugunsgrēks”
Zentiņa).
Izrādes režisore - Inese Mičule, scenogrāfe - Ilze
Trumpe, producente - Laila Ilze Purmaliete.
Ieejas cena - EUR 4,00.

Vecpiebalgas kultūras namā

5. aprīlī plkst. 21. 00 līdz plkst. 03.00 Lieldienu balle ar
grupu „Kad sanāk” un „Transleiteri”. Īpašie viesi grupa
„Olas”, DJ Toms Grēviņš.
Ieejas maksa - EUR 5,00.
Galdiņu rezervēšana, t. 26493591.
10. aprīlī plkst. 10.00 Vecpiebalgas novada 3.
pirmsskolēnu dziesmu un deju svētki „Jautrās Lieldienas”.
16. aprīlī plkst. 19.00 Ditas Balčus teātra kluba
„Austrumu robeža” viesizrāde „Padomi precētiem pāriem”.
Biļetes cena iepriekšpārdošanā - EUR 5,00,
izrādes dienā - EUR 7,00.
Biļetes iepriekšpārdošanā: Vecpiebalgas kultūras namā un
Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā
centrā pie kasieres.
Tālrunis informācijai: 26493591.
20. aprīlī plkst. 12.00 Liepājas Leļļu teātra
viesizrāde „Pifa piedzīvojumi”.
Ieejas maksa - EUR 1,50.
24. aprīlī plkst. 18.00 kinovakars.
Filma „Freimis. Mārtiņš Freimanis”.
Ieejas maksa - EUR 2,00.

Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā

14. aprīlī plkst. 13.00 tikšanās ar dzejnieci, dramaturģi
un sabiedrisko darbinieci Māru Zālīti.
Pasākums notiek VKKF un LNB mērķprogrammas
„Profesionālās mākslas pieejamība Latvijas reģionos”
projekta „Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās” ietvaros.
20. aprīlī plkst. 13.00 tikšanās ar psiholoģi Anitu
Prodnieci. Tēma - „Prāta vingrinājumi”.

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

APSVEIKUMI

2015. gada aprīlis

LIELDIENU DIEVKALPOJUMI

Nekad neskaties atpakaļ! Pagātni tik un
tā nevar mainīt.

(Ričards Brensons)

Sveicam Tevi, aprīļa jubilār!
Īpašie gaviļnieki

60 - Dzintra Dārziņa Inešu pagastā
Zigmārs Sprancis Taurenes pagastā
70 - Rasma Baltvilka Dzērbenes pagastā
Maiga Ozola Inešu pagastā
Valda Tiltiņa Taurenes pagastā
Alda Azace Vecpiebalgas pagastā
Ilga Ķeze Vecpiebalgas pagastā
80 - Ausma Āre Kaives pagastā
Grigorijs Galaktionko Taurenes pagastā
90 - Irmgarde Banga Inešu pagastā
91 - Aleksandrs Bezikovs
Vecpiebalgas pagastā
92 - Elvīra Vilhelmīne Bluķe Taurenes pagastā
93 - Pēteris Šķesteris Taurenes pagastā

2. aprīlī plkst. 19.00 dievkalpojums Vecpiebalgas
ev.lut. baznīcā
3. aprīlī plkst. 15.00 dievkalpojums Vecpiebalgas
ev.lut. baznīcā
4. aprīlī plkst. 23.00 Lieldienu nakts Vigīlija LodesApšu ev.lut. baznīcā
5. aprīlī plkst. 15.00 Lieldienu dievkalpojums
Dzērbenes ev.lut. baznīcā
5. aprīlī plkst.10.00 Lieldienu dievkalpojums
Vecpiebalgas ev.lut. baznīcā

Praktizējoši veterinārārsti
Vecpiebalgas novadā:
Anda Ārne, t. 29497494
Ilze Miķelsone, t. 29441892
Ilona Jume, t. 29209240
Inese Ķaukule, t. 26405446
Teika Meļķe, t. 29425902
Alda Zālīte, t. 26565910

SEMINĀRI
14. aprīlī plkst. 10.00 Vecpiebalgas kultūras namā
seminārs lauku iedzīvotājiem:
• Aktualitātes meža jautājumos. Izmaiņas meža
likumā par lauksaimniecības zemju atmežošanu.
Centrālvidzemes virsmežniecības vecākais mežzinis
Ivars Alksnītis.
• Zaļināšanas programma. Platību maksājumu
nosacījumi jaunajā plānošanas periodā. Cēsu LLKC
nodaļas vadītāja Dace Kalniņa.
• Prasības un izmaiņas projektu izstrādē. Daļēji
naturālo saimniecību pārstrukturizācija. Cēsu
konsultāciju biroja projektu vadītāja asistents
Raitis Jermolajevs.
Info: Benita Zvejniece, t. 22031720
15. aprīlī plkst. 11.00 Vecpiebalgas kultūras namā
seminārs biškopjiem:
• Biškopības attīstības tendences. Biškopības biedrības
konsultante Baiba Tikuma.
• Aktualitātes platību maksājumos biškopībā.
Biškopības biedrības valdes priekšsēdētājs Armands
Krauze.
Info: Aivars Radziņš, t. 29493629

BIEDRĪBA „DZĒRBES KRĀCES” AICINA:
8. aprīlī plkst. 18.00 Dzērbenes sabiedriskajā
centrā visus, kuri vēlas apgūt vai uzspēlēt šahu;
2. maijā velo orientēšanās;
30. maijā Taurenes estrādē popiela sadarbībā
ar Taurenes kultūras namu, estrādes atklāšanas
pasākums.
Sīkāka informācija par pasākumiem maijā: www.
vecpiebalga.lv un afišās.

TIKŠANĀS AR DEPUTĀTIEM
9. aprīlī plkst. 17.00 Kaives pagasta pārvaldē
iedzīvotāju jautājumus un ierosinājumus uzklausīs
deputāti Inese Navra un Edgars Bērzkalns.

PATEICĪBAS
PALDIES Vecpiebalgas novada domei un treneriem Aijai un Andrim Praulīšiem par sniegto
finansiālo atbalstu mūsu jauno slēpotāju un biatlonistu - Kristas Razgales, Dzintara Daļecka, Kristera
Slavēna - dalībai Eiropas un Pasaules čempionātos.
Dalībnieki un viņu vecāki
Centra daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju
PALDIES - pašvaldībai, uzņēmējam Andim
Dzenim un darba veicējam Vitālijam Krastiņam
par labi un kvalitatīvi uzturētajiem ceļiem
aizvadītajā ziemā.

SĒRU VĒSTS
No visiem tālumiem ir atpakaļ ceļš,
No laika tāluma nekad…

Mūžībā aizgājuši:

Astrīda Iknere, Dzērbene;
Viktors Titovs, Dzērbene;
Guntis Naglis, Ineši;
Harijs Skrastiņš, Taurene;
Aina Puriņa, Vecpiebalga;
Alfrēds Bērziņš, Vecpiebalga.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

Vecpiebalgas novada pašvaldības izdevums - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.
Informāciju apkopoja Dzidra Ješkina. Tālr. 64161335; e-pasts: dzidrajeskina@inbox.lv. Maketētāja Aiva Nebare
Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz katra mēneša 20. datumam. Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstu atbild autors.
Izdevums iznāk 1 reizi mēnesī, tirāža 1700 eksemplāri. Avīze iespiesta SIA “Latgales druka”

