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Šajā numurā:
■ Atbalsta pasākumi trūcīgajiem
un maznodrošinātajiem
■ Jauniešu dalība ES
programmā Erasmus+
■ Mūsu viesi - Arvis un Sandis
Kārkliņi

Vecpiebalgas novada pašvald bas izdevums

MUZEJU NAKTS 2015

Moto: „Rainim un Aspazijai - 150”
Dzirdēt, redzēt, dziedāt, zīmēt Raini un
Aspaziju
Norises laiks 16. maijā no 19.00 līdz 01.00
A. Austriņa „Kaikaši” - SAUJA SAULES
19.00 Vecpiebalgas audēju darbu izstādes
atklāšana.
Sveicam sauli zīmējumos, audeklos, dejās
un dziesmās.
Brāļu Kaudzīšu „Kalna Kaibēni” - UZMANĪBU, CIEMOS RAINIS!
Dzīvās bildes.
Amatierteātra „Sumaisītis” mistifikācija par tēmu - Raiņa un Aspazijas
viesošanās Vecpiebalgā.
E. Dārziņa un J. Sudrabkalna „Jāņaskola” - MĒNESS STARUS STĪGO
20.30 franču ceļotāja un fotogrāfa Stefana Sudjēra izstādes „Latvijas ceļojums”
atklāšana. Izstāde veidota ar Francijas institūta Latvijā atbalstu.
Dziesmas ar Raiņa un Aspazijas vārdiem.
K. Skalbes „Saulrieti” - SĒJ DZIRKSTIS ZEMĒ IZ DZIESMU PŪRA
Raiņa dāvana Kārlim Skalbem, eksponēta tikai Muzeju naktī.
Brīvais mikrofons.
Ēnu teātris „Sēd uz sliekšņa pasaciņa…”
Taurenes novadpētniecības ekspozīcija
Atvērta Taurenes novadpētniecības ekspozīcija, tai blakus - vecās muižas
pagalmā - senu un vēsturisku lietu nakts tirdziņš.
Brīvdabas muzejs „Vēveri” - UGUNS UN NAKTS
Muzeja apskate. Seno gaismekļu demonstrācija. Maizes cepšana (~19:00).
Mālošanas (keramikas) darbnīca. Rotu kalšanas darbnīca (spirālgredzenu
gatavošana). Sveču liešana. Uguns iegūšana un citi sadzīves aspekti aizvēstures
periodā (graudu bēršana, darbarīku demonstrācija).
Pasākuma norisē iespējamas izmaiņas, lūdzu sekojiet līdzi reklāmai afišās
un Piebalgas muzeju apvienības mājaslapā: www.piebalgasmuzeji.lv

Tuvojas 4. kultūras un mākslas nedēļa
„Vecpiebalga atver durvis”
Par gatavošanos saiešanai slātaviešu garā
un plānotajiem
pasākumiem stāsta domes
priekšsēdētāja Ella Frīdvalde - Andersone:
„Vecpiebalga durvis vērs vaļā arī šogad,
tiesa gan, pēc jūsu ierosinājuma svētku nedēļa
ir pārcelta uz jūlija beigām. Lai arī festivāla
programmu finansiālu apsvērumu dēļ esam
saīsinājuši, visas piecas nedēļas dienas būs
piesātinātas, pasākumi notiks gan pa dienu, gan
vakara stundās. Tāpat kā iepriekšējos gados, būs
gan maksas pasākumi, gan arī bezmaksas. Lai
iedzīvotāji, ņemot vērā intereses un iespējas,
var sākt jau laicīgi plānot savu laiku, īsumā
informēšu par plānotajiem pasākumiem.
Svētki sāksies 22. jūlijā ar komponista Emīla Dārziņa 140. jubilejai veltītiem
ieskaņas pasākumiem „Jāņaskolā” - pēcpusdienā ikviens varēs iepazīties ar izglītojošu
programmu par Emīlu Dārziņu. Pasākumā piedalīsies mūsu novadniece Inguna
Bauere - rakstniece līdz svētkiem būs pabeigusi grāmatu par komponista mātes dzīvi.
Vakarā „Jāņaskolā” notiks koncerts, kurā skanēs Emīla Dārziņa dziesmas. Svētku
turpinājumā - 23. jūlijā - tiksimies „Saulrietos”. Tur, kā ierasts, būs bērnu diena ar
radošajām darbnīcām, bet pēcpusdienā atkal tiksimies ar Jāņa Lūsēna un Ingunas
Baueres izrādes „Baltā kaķīša brīnumvārdi” varoņiem. Izrāde būs tieši tā pati, kas
iepriekšējos divus gadus - skatītāji šo izrādi ir augstu novērtējuši un pēc tās ir liels
pieprasījums (ja atceramies, ka arī Nacionālais teātris „Skroderdienas Silmačos”
spēlē katru gadu. Kāpēc lai mēs neturpinātu tradīciju?). Savukārt vakarā „Saulrietos”
pulcēsimies uz festivāla atklāšanas koncertu „Draugs, kur laimīgs esi bijis”, kurā
profesionālu mākslinieku izpildītās dziesmas par Piebalgu apvienos Ingunas Baueres
rakstītie dialogi. Piektdiena, 24. jūlijs, būs Mariannas Okolokolakas, amatierkolektīvu
un amatnieku diena - padomju retro auto brauciens sāksies pie kafejnīcas „Ūdensroze”
un noslēgsies Taurenē. Jau sākot no pēcpusdienas, amatiermākslas kolektīvi varēs
rādīt savus priekšnesumus, kas noslēgsies vakarā ar koncertu un zaļumballi Taurenes
estrādē. Sestdiena, 25. jūlijs, iesāksies ar amatnieku tirgu Vecpiebalgas centra birzītē,
bet vakarā visi ceļi vedīs uz Inešiem, kur notiks Mazās Kalniņa dienas. Koncerta
pirmajā daļā skanēs „Spēka dziesmas”, bet otrajā - populāras Imanta Kalniņa dziesmas
grupas „Autobuss Debesīs” izpildījumā. Pēc koncerta - zaļumballe. Svētdien, 26.
jūlijā, Vecpiebalgā tradicionāli notiek kapusvētki. Šogad šī būs arī svētku nedēļas
noslēguma diena, tāpēc pēc dievkalpojuma Vecpiebalgas ev. lut. baznīcā notiks
koncerts, kurā Jāņa Lūsēna dziesmas dziedās Kristīne Zadovska.”
* Programmu ar konkrētiem pasākumu laikiem un ieejas maksām publicēsim
pašvaldības izdevuma nākamajā numurā.
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10. maijs - Mātes diena

Daži avoti vēsta, ka Mātes dienas tradīciju pirmsākumi ietiecas 16. - 17. gs. Anglijā,
kad dienā, kas tika dēvēta par Mātes dienu, bērni centās atgriezties vecāku mājās un
sveikt māti. Šajā dienā ticīgie devās uz draudzes baznīcu, lai pateiktos Dievam. Šos
svētkus svinēja nelielā ģimenes lokā. Tajā pašā laikā ir vēstures liecības, kas rāda,
ka jau senajiem grieķiem un romiešiem bija tradicionāli pavasara svētki, kas bija
veltīti dievietēm - māšu aizgādnēm. Tāpat var lasīt, ka pirmo reizi Mātes diena maija
otrajā svētdienā tika svinēta
1908. gadā Amerikā, kad
svētdienas skolas skolotāja
Anna Rīsa Džārvisa no
Rietumvirdžīnijas, godinot
savu māti, rīkoja baznīcu
dievkalpojumus.
Lai kā arī nebūtu pasaulē,
Latvijā šo dienu sāka svinēt
1922. gadā un to rīkoja
draudzes un biedrības. Ar
1934. gadu arī mūsu zemē
Mātes dienu atzīmē maija
otrajā svētdienā, kad māti
piemin un godā arī citās
valstīs. 1938. gadā pēc
prezidenta Kārļa Ulmaņa
ierosinājuma Mātes dienu
sāk dēvēt par Ģimenes dienu,
uzsverot mātes lielo lomu
ģimenes veidošanā.

Uz iedzīvotāju jautājumiem atbild novada pašvaldības
izpilddirektors Hugo Duksis
PAR LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS KĀRTĪBU
23. aprīlī Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā Nr.4
notika konsultācijas ar Valmieras reģionālās vides pārvaldes
kontroles daļas resursu kontroles sektora vecāko inspektoru
Uldi Lencbergu par makšķerēšanas noteikumu ievērošanu
un kontroli. U. Lencbergs informēja makšķerniekus un
Vecpiebalgas novada pašvaldības pilnvarotās personas zivju
resursu uzraudzībā par biežākajiem makšķerēšanas noteikumu
pārkāpumiem, sodiem, administratīvo protokolu sastādīšanas
un nelikumīgo zvejas rīku izņemšanas kārtību. Noteikumi
paredz, ka makšķerniekam jābūt klāt personu apliecinošam
dokumentam un makšķernieka kartei, nedrīkst pārsniegt
atļauto loma lielumu, ņemt mazizmēra zivis, zvejot ar murdiem
agrāk par 31. maiju u.c. Sodi par noteikumu neievērošanu tiešām ir bargi, piemēram, viens
nelikumīgi noķerts zutis var izmaksāt pat līdz EUR 700 un vairāk. Ievērosim normatīvos aktus
un līdz sodiem nenonāksim! Sākot ar maiju, Vecpiebalgas novada pašvaldības pilnvarotās
personas zivju resursu uzraudzībā, Valsts policijas un Valmieras reģionālās vides pārvaldes
inspektori veiks pastiprinātas dežūras Vecpiebalgas novada pašvaldības iekšējos ūdeņos.
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alauksta un Ineša ezerā pašlaik ir ministriju
saskaņošanas līmenī un, ja rezultāts būs pozitīvs, noteikumi varētu stāties spēkā agrākais ar
jūliju. Pašlaik makšķerējam kā parasti. Kad būs izmaiņas, tās tiks publicētas normatīvajos
aktos paredzētajā kārtībā gan mājaslapā, gan avīzēs.
PAR KOKU ALEJAS NOZĀĢĒŠANU TAURENĒ
Par nozāģētajiem kokiem gar autoceļu P30 Taurenē varu paskaidrot: satiksmes drošību
apdraudošo koku zāģēšana bija paredzēta P30 autoceļa remonta projektā, un šis projekts ir
saskaņots visās instancēs atbilstoši normatīvajiem aktiem.

ZAAO - ilgtspējīgai videi
SIA ZAAO (ZAAO) kopā ar pašvaldībām savas darbības teritorijā aizvien strādā pie
infrastruktūras attīstīšanas otrreizējo izejvielu nodošanai. Šobrīd pašvaldības ir noteikušas
vairākas jaunas vietas savās teritorijās, kurās ZAAO uzstādīs papildu 230 konteinerus
izmantotā iepakojuma izmešanai. Vecpiebalgas novadā tuvāko nedēļu laikā papildus tiks
uzstādīti 17 konteineri otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu nodošanai.
SIA „ZAAO” (ZAAO) arī piedāvā no lauksaimniekiem bez maksas savākt skābbarības
sagatavošanā izlietotās ruļļu un bedru plēves, lai sagatavotu materiālu otrreizējai pārstrādei.
Lai novērstu vides piesārņošanu, ZAAO aicina uzkrātās skābbarības ruļļu plēves vai
pārklājamās plēves skābbarības bedrēm, kā arī pārējos skābbarības sagatavošanā izmantotos
materiālus - izlietoto polipropilēna minerālmēslu Big-Bag maisus un plastmasas kannas vai
mucas (PEHD, HDPE) - savākt vienuviet. No plēvēm noteikti jāizņem auklas vai sieti (pretējā
gadījumā šie atkritumi tiks uzskatīti par lielgabarīta atkritumiem un tiks savākti par maksu,
kas ir 21,34 EUR/m3). Plastmasas kannas vai mucas ir jāizskalo un tām jānoskrūvē korķi.
Izlietotās, atšķirotās plēves jāsaliek kaudzēs tā, lai ZAAO atkritumu savākšanas mašīna
varētu piebraukt pie kaudzes no sāniem un netraucēti ar kausu iekraut kravas kastē.
Lūgums lauksaimniekiem, kuri vēlas, lai pakalpojums tiktu sniegts līdz Jāņiem,
plēvju savākšanu pieteikt līdz 15. maijam pie ZAAO speciālistiem pa tālruni 26132288
vai 64281250, nosaucot adresi, aptuveno apjomu kubikmetros vai ruļļu skaitu. ZAAO pēc
pieprasījuma izsniedz arī pakalpojuma saņemšanas apliecinājumu - izziņu par savākto
atkritumu veidu un apjomu iesniegšanai Valsts vides dienestā.
Zane Leimane, SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ

Domes ārkārtas sēde 2015. gada 16. aprīlī

Sēdē piedalās deputāti: Valdis CĪRULIS, Edgars BĒRZKALNS,
Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE, Līva GRUDULE, Jānis VĪLIPS.

Pieņemtie lēmumi:
1. Apstiprināt SIA „Metrum” zemes ierīkotājas Daigas Eglītes izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „Katlu māja” (Taurenes pagasts) zemes vienībai. Piešķirt no
īpašuma zemes vienības atdalāmajai zemes vienībai 0,05 ha kopplatībā un ēkai, kas atrodas uz
šīs zemes vienības, nosaukumu un adresi „Koģenerācijas stacija”, Taurene, Taurenes pagasts,
Vecpiebalgas novads, LV-4119. Noteikt zemes lietošanas mērķi - rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve. Saglabāt no īpašuma „Katlu māja” zemes vienības atdalāmajai zemes
vienībai 0,3581 ha kopplatībā un ēkām nosaukumu un adresi „Katlu māja”, Taurene, Taurenes
pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4119, un noteikt zemes lietošanas mērķi - inženiertehniskās
apgādes tīklu un objektu apbūves zeme - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām
un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve.

Domes sēde 2015. gada 23. aprīlī
Sēdē piedalās deputāti: Valdis CĪRULIS, Ella FRĪDVALDE -ANDERSONE,
Inese NAVRA, Ilona RADZIŅA, Daina SKRASTIŅA, Jānis VĪLIPS.

Pieņemtie lēmumi:
1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2014. gada pārskatu.
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3/2015 „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības
2009. gada 15. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Vecpiebalgas novada pašvaldības
nolikums””. (Skat. 10. lpp.)
3. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4/2015 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes
saistošajos noteikumos Nr.2/2015 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un
speciālais budžets 2015. gadam””. (Skat. 10. lpp.)
4. Apstiprināt novada pašvaldības darbinieku amata vienību sarakstu. Apstiprināt „Darba
samaksas nolikumu novada pašdarbības kolektīvu vadītājiem, koncertmeistariem un skaņu
operatoriem”. Lēmums stājas spēkā ar 2015. gada 1.jūniju.
5. Apstiprināt papildinātus maksas pakalpojumus Vecpiebalgas novada pašvaldībā, ko
sniedz dzimtsarakstu nodaļa, papildinot tos ar pakalpojumu - „Dalības maksa Bērnības
svētkos - EUR 20,00 (ja Bērnības svētkos piedalās divi un vairāk bērni no vienas ģimenes,
katram nākamajam dalības maksa - EUR 15,00).
6. Nestāties biedrībā „Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”.
7. Ļaut SIA „Partner Woods” reģistrēt uzņēmuma darbību adresē „Kalna Auļi”-2, Dzērbenes
pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4118.
8. Apstiprināt projektu konkursa „Dažādojam savu ikdienu” nolikumu. (Skat. 11. lpp.)
9. Piedalīties ES programmas „ERASMUS+” projektu konkursa KA1 aktivitātē „Mobilitātes
projekti” ar 3 projektiem, iesniedzot ilgtermiņa Eiropas brīvprātīgā darba projektu, īstermiņa
brīvprātīgā darba projektu un jauniešu apmaiņas projektu. Visiem projektiem izmaksas 100%
apmērā tiks segtas no projekta līdzekļiem.
10. Piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un zvejas limitus 1 murdam Alauksta ezerā 14
personām, piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un zvejas limitus Tauna ezerā - 7 personām,
Nedža ezerā - 7 personām, Stupēna ezerā - 2 personām, Dabaru ezerā - 2 personām, Ilzes
(Taurenes p.) ezerā - 2 personām, Brenkūža ezerā - 2 personām, Kaupēna ezerā - 2 personām,
Kapsētas ezerā - 3 personām, Bānūžu ezerā - 1personai, Arāja ezerā - 2 personām, Gulberes
ezerā - 3 personām, Skolas ezerā - 1 personai, Ilzes (Dzērbenes p.) ezerā - 1 personai, Zobola
ezerā - 1 personai.
11. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Gaujasmala” (Taurenes pagasts) izsoles
rezultātus - izsolē piedāvātā augstākā cena - EUR 7810,00. Pārdot nekustamo īpašumu izsoles
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augstākās cenas piedāvātājam - Rīgas Stradiņa Universitātei.
12. Noteikt nekustamā īpašuma „Zemītes”-2 (Taurenes pagasts) pārdošanas cenu - EUR
1635,00. Piedāvāt īrniekam izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties īrēto nekustamo
īpašumu.
13. Veikt nekustamā īpašuma „Jaunvīdokšas” (Taurenes pagasts) sagatavošanu
atsavināšanai - tirgus vērtības noteikšanu un izsoles noteikumu sagatavošanu.
14. Pievienot nekustamā īpašuma „P30” zemes vienībai Vecpiebalgas pagastā daļu no
zemes vienības „Skolas estrāde” 0,0032 ha platībā un daļu no zemes vienības „Aiz baznīcas”
0,032 ha platībā. Noteikt, ka zemes vienības „P30” platība pēc pievienošanas ir 14,1764
ha (vairāk vai mazāk, kā izrādīsies pēc robežu uzmērīšanas), lietošanas mērķis - zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. Noteikt,
ka zemes vienības „Skolas estrāde” platība pēc atdalīšanas ir 1,8968 ha, lietošanas mērķis
- izglītības un zinātnes iestāžu apbūve. Noteikt, ka zemes vienības „Aiz baznīcas” platība
pēc atdalīšanas ir 1,6968 ha, lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
15. Piekrist jauna īpašuma izveidošanai, atdalot no nekustamā īpašuma „Vecstaņaudi”
(Vecpiebalgas pagasts) zemes vienību. Piešķirt no nekustamā īpašuma atdalītajai zemes
vienībai 8,5 ha kopplatībā jaunu nosaukumu - „Meža Vecstaņaudi” un noteikt lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
16. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mārpuriņi” (Dzērbenes pagasts)
zemes vienības sadalīšanai reālās daļās un apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības
projekta izstrādei.
17. Ar 2011. gada 31. decembri izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības mantiniekiem
uz zemes vienību „Mārpuriņi” (Dzērbenes pagasts). Piedāvāt mantiniekiem izmantot zemes
nomas pirmtiesības un noslēgt nomas līgumu par zemes vienības „Mārpuriņi” nomu - ½
domājamo daļu. Atzīt, ka Vecpiebalgas novada pašvaldībai ir piekritīga apbūvētās zemes
vienības „Mārpuriņi ½ domājamā daļa, par kuru atbilstoši „Valsts un pašvaldību īpašumu
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta 4.
daļai noslēdzams zemes nomas līgums.
18. Precizēt lēmumu par nekustamā īpašuma „Apses” (Kaives pagasts) sadalīšanu,
nosaukuma un adreses apstiprināšanu.
19. Apstiprināt būvju īpašuma, kas sastāv no inženierbūves, nosaukumu „Kurmīši”,
Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads.
20. Neapstiprināt kā adresācijas objektu ēku „Baracku cūku kūts Nr.3” (Vecpiebalgas
pagasts), kas saistīta ar zemes vienību, jo ēka nav uzskatāma par adresācijas objektu.
21. Iznomāt: daļu no apbūvētās zemes vienības „Pils parks” (Inešu pagasts) 0,05 ha kopplatībā,
kas nepieciešama ēkas uzturēšanai; apbūvētās zemes vienības „Lielmietiņi” (Vecpiebalgas
pagasts) lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu 2,2 ha kopplatībā lauksaimnieciskai
izmantošanai, apbūvētās zemes vienības „Naudēļi” (Taurenes pagasts) lauksaimniecībā
izmantojamās zemes daļu 7,8 ha kopplatībā lauksaimnieciskai izmantošanai; neapbūvēto
zemes vienību „Pie Lejas Sproģiem” (Inešu pagasts) 6,4 ha kopplatībā lauksaimnieciskai
izmantošanai; neapbūvētās zemes vienības „Kalnieši” 2,2 ha un „Zaļumi” (Kaives pagasts)
zemes vienību 0,7 ha un 1,8 ha kopplatībā lauksaimnieciskai izmantošanai; neapbūvētas
zemes vienības „Pie Ruģēniem” 2,77 ha un zemes vienības „Aizstrauti” (Inešu pagasts)
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 1,0 ha platībā. Nomas maksa - 1,5 % no zemes
kadastrālās vērtības.
22. Veikt nekustamā īpašuma „Meirēni” (Vecpiebalgas pagasts) sagatavošanu
atsavināšanai - zemes robežu uzmērīšanu, īpašuma nostiprināšanu Zemesgrāmatā, tirgus
vērtības noteikšanu un izsoles noteikumu sagatavošanu.
23. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases EUR 96 000 Taurenes pamatskolas siltumapgādes
sistēmas rekonstrukcijai. Aizdevumu izmantot 2015. gada laikā. Atmaksas termiņš
aizņēmumam - 10 gadi. Plānotā pamatsummas atmaksa no 2018. gada.

Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2015. gada 28.
maijā plkst. 15.00 Vecpiebalgas pagastā.
Domes sēdes ir atklātas. Laipni lūdzam!

Sociālā dienesta informācija par atbalsta pasākumiem trūcīgām un maznodrošinātām personām

Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālajā dienestā martā trūcīgas personas statuss no
jauna noteikts 33 personām. Kopā novadā ir 137 trūcīgas personas. Kopumā pabalstos
mēnesī izmaksāti EUR 7776,58 (no gada sākuma EUR 21136,68), no tiem: GMI pabalstam
mēnesī EUR 345,88 (no gada sākuma EUR 1017,70), apkures pabalstam mēnesī EUR
1280,55 (no gada sākuma EUR 2731,84), brīvpusdienām skolās mēnesī EUR 2402,49 (no
gada sākuma EUR 5694,90), sociālajām garantijām bāreņiem un audžuģimenēm mēnesī
izlietoti EUR 1920,92 (no gada sākuma EUR 5762,76), cita veida pabalstos mēnesī
izmaksāti EUR 1826,74 (no gada sākuma EUR 5929,48), samaksai par ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem mēnesī izlietoti
EUR 2659,89 (no gada sākuma EUR 7557,35).
Elektroenerģijas atlaides ir pieejamas arī trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kas
dzīvo īrētās telpās, kā arī tajās telpās, kur līgums par elektroenerģijas piegādi noslēgts
ar AS „Latvijas dzelzceļš”. Lūdzu Sociālajā dienestā precizēt savus Latvenergo klienta
numurus vai to skaitītāju līgumu numurus, uz kuriem būtu attiecināmas atlaides pēc
ģimenes faktiskās dzīvesvietas. Klientu numuri ir precizējami pie sociālā darbinieka
Ivara Saksa, tel. 20244231, līdz katra mēneša 20. datumam, ja ģimenei ir no jauna noteikts
trūcīgas ģimenes statuss vai ir mainīta dzīvesvieta.
Sākot ar maiju, beidzot būs iespējams atkal saņemt pārtikas pakas. Šajā izdales
periodā ir mainīts paku sastāvs un ir arī stingrāki izdales noteikumi. Pārtikas paku atbalsta
komplektus Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros var saņemt tikai
ģimene vai persona, kurai pašvaldības Sociālais dienests izdevis:
• izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam;
• izziņu (lēmumu), kas apliecina, ka ģimene (persona) nonākusi ārkārtas vai krīzes
situācijā un kas izsniegta sakarā ar to, ka ģimenei (personai) piešķirts vienreizējais
pabalsts ārkārtas situācijā.
Fonda ietvaros atbalsta komplektus nevar saņemt maznodrošinātas personas.
Ir paredzēti trīs izdales komplektu veidi:

PƗrtikas preþu
komplekts
IzziƼa uz 1
mƝnesi
IzziƼa uz 3
mƝnešiem
IzziƼa uz 6
mƝnešiem

1 paka katrai
personai

HigiƝnas un
saimniecƯbas preþu
komplekts

IndividuƗlo
mƗcƯbu piederumu
komplekti vai
skolas soma

1 paka katram bƝrnam,
kas nav sasniedzis 18
gadus
Viens komplekts vai
KopƗ 2 pakas
KopƗ 1 paka uz izziƼas
skolas soma
katrai personai uz periodu katram bƝrnam,
kalendƗrƗ gada
izziƼas periodu
kas nav sasniedzis 18
ietvaros katram
gadus
bƝrnam vecumƗ no
KopƗ 4 pakas
KopƗ 2 pakas uz izziƼas 5 lƯdz 16 gadiem
katrai personai uz periodu katram bƝrnam,
kas nav sasniedzis 18
izziƼas periodu
gadu vecumu

Pārtikas pakas sāksim dalīt ar maiju, pārējās - pēc saņemšanas no piegādātāja.
PƗrtikas pakas sƗksim dalƯt ar maiju, pƗrƝjƗs - pƝc saƼemšanas no
Individuālos mācību līdzekļu komplektus paredzēts uzsākt izdalīt nākamā mācību gada
piegƗdƗtƗja.
IndividuƗlos mƗcƯbu lƯdzekƺu komplektus paredzƝts uzsƗkt izdalƯt
sākumā.
nƗkamƗ
mƗcƯbu
gada sƗkumƗ.
Sabiedrības integrācijas
fonda veiktā publiskā iepirkuma Nr. SIF 2014/22 „Pārtikas
SabiedrƯbas
integrƗcijas
fonda veiktƗpersonām”
publiskƗ iepirkuma
Nr. SIF 2014/22
preču komplektu piegāde vistrūcīgākajām
rezultātā 17.03.2015.
ar AS „Dobeles
dzirnavnieks”,
Nr. 40003020653,
noslēgts līgumspersonƗm”
par pārtikas
preču komplektu
„PƗrtikas preþureģ.
komplektu
piegƗde vistrǌcƯgƗkajƗm
rezultƗtƗ
piegādi
vistrūcīgākajām
personām.
17.03.2015.
ar AS „Dobeles
dzirnavnieks”, reƧ. Nr. 40003020653, noslƝgts lƯgums
Pārtikas
preču
komplektā
gadā
iekļautās pārtikas
preces un daudzums:
personƗm.
par pƗrtikas preþu komplektu2015.
piegƗdi
vistrǌcƯgƗkajƗm
pilnpiena
pulveris
0,4
kg,
auzu
pārslas
0,5
kg,
griķi
0,4
kg, manna
- 0,5 kg,
PƗrtikas preþu komplektƗ 2015. gadƗ iekƺautƗs pƗrtikas
preces
un rīsi 0,4 kg, makaroni - 1 kg, kviešu milti (augstākā labuma) - 0,5 kg, rapšu eļļa - 0,5 l, cukurs
daudzums:
- 0,25 kg, sautēta cūkgaļa - 0,25 kg. Vienas pakas svars - 5 kg.
pilnpiena
pulveris - 0,4 kg, auzu pƗrslas - 0,5 kg, griƷi - 0,4 kg, manna - 0,5 kg, rƯsi
Produktu ražotāji - AS „Dobeles dzirnavnieks” veic auzu pārslu, mannas, makaronu,
-kviešu
0,4 kg,miltu,
makaroni
- 1 kg,pulvera,
kviešu milti
(augstƗkƗ
- 0,5 kg,
rapšu eƺƺa - 0,5 l,
pilnpiena
griķu,
tvaicētulabuma)
rīsu, cukura
ražošanu/iepirkšanu,
cukurs
0,25
kg,
sautƝta
cǌkgaƺa
0,25
kg.
Vienas
pakas
svars
5
kg. L” veic rapšu
iepakošanu, marķēšanu; AS „Dobeles dzirnavnieks” uzdevumā SIA „Pērnes
Produktuiepakošanu
ražotƗji - AS
dzirnavnieks”
auzu pƗrslu,
mannas,SIA
eļļas ražošanu,
un „Dobeles
marķēšanu;
AS „Dobelesveic
dzirnavnieks”
uzdevumā
„Rēzeknes
kombināts”
veic sautētas
cūkgaļas
makaronu,gaļas
kviešu
miltu, pilnpiena
pulvera,
griƷu,ražošanu,
tvaicƝtu iepakošanu
rƯsu, cukuraun marķēšanu.
Lai saņemtu pārtikas
vai cita veida
pakas, AS
līdzi„Dobeles
jāņem trūcīgas
personas statusu
ražošanu/iepirkšanu,
iepakošanu,
marƷƝšanu;
dzirnavnieks”
apliecinošas
izziņas
oriģināls,
uz kura
tikseƺƺas
izdarītas
atzīmes
par paku izsniegšanu.
uzdevumƗ SIA
„PƝrnes
L” veic
rapšu
ražošanu,
iepakošanu
un marƷƝšanu;

AS „Dobeles dzirnavnieks” uzdevumƗ SIA „RƝzeknes gaƺas kombinƗts” veic
Kamerāde, Sociālā dienesta vadītāja
sautƝtas cǌkgaƺas ražošanu, iepakošanu unAnita
marƷƝšanu.
Lai saƼemtu pƗrtikas vai cita veida pakas, lƯdzi jƗƼem trǌcƯgas personas
statusu apliecinošas izziƼas oriƧinƗls, uz kura tiks izdarƯtas atzƯmes par paku
izsniegšanu.
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2015. gada maijs

Par zemes lietošanas un zemes apauguma
statistisko apsekojumu

SIA „Vides eksperti” pēc Eiropas Komisijas statistikas biroja EUROSTAT pasūtījuma
veiks zemes apauguma un lietošanas situācijas, kā arī to izmaiņu apsekojumu Baltijas
valstīs, t.sk. arī Vecpiebalgas novada teritorijā. Apsekojums notiks no 2015. gada maija līdz
oktobrim (projekts LUCAS 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview).
Latvijā apsekojumā iekļauti pavisam 4498 ģeogrāfiski punkti, kuri var atrasties jebkuros
zemes apauguma veidos (lauksaimniecības zeme, zālāji, meža zemes, apbūvētas teritorijas,
transporta tīkli utt.) Apsekotāji noteiks zemes apauguma un lietošanas veidu, redzamu
meliorācijas sistēmu esamību un ainavas struktūrelementus.
Apsekotāji darbosies saskaņā ar precīzām instrukcijām, lai aprakstītu un nofotografētu
izvēlēto punktu, kā arī lai aprakstītu situāciju 250 m garā līnijā no punkta uz austrumiem.
Vienā no katriem 10 punktiem tiks paņemts 500 g smags augsnes virskārtas paraugs.
Paraugs tiks analizēts laboratorijā un izmantots ar vides faktoru novērtēšanu saistītiem
mērķiem, piemēram, Eiropas augšņu karšu atjaunināšanai, augsnes modeļu validācijai un
organisko vielu satura noteikšanai augsnē, kas ir būtisks klimatu ietekmējošs faktors.
Apkopotā informācija tiks izmantota tikai Eiropas mēroga statistikai un tā neatspoguļos
nekādus personiskas dabas datus vai datus par zemes īpašumiem. LUCAS 2015 apsekojuma
dati netiks izmantoti lauksaimniecības subsīdiju kontrolei, pie tam tie arī nav piemēroti
šādam mērķim.
Kristīne Dobrāja,
SIA „Vides eksperti” vides konsultante

KULTŪRAS UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES
Deju kolektīvu repertuāra pārbaudes
skates rezultāti

29. martā Vecpiebalgā notika XI Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta „Līdz varavīksnei
tikt” tautas deju kolektīvu (TDK) skate. Atbilstoši noteiktajiem
kritērijiem, izvērtējot dejotāju sniegumu, katram kolektīvam tika
piešķirta attiecīga kvalitātes pakāpe. Rezultāti:
1.- 2. kl. grupa
Vecpiebalgas vidusskolas TDK „Sienāži” (vadītāja Mārīte Lācgalve) - I pakāpe.
1.-4. kl. grupa
Taurenes pamatskolas TDK „Tracis” (vadītājs Andris Sakss) - II pakāpe.
Inešu pamatskolas TDK ( vadītāja Līga Beķere) - II pakāpe.
Skujenes pamatskolas TDK (vadītāja Solvita Krastiņa) - I pakāpe.
3.-4. kl. grupa
Vecpiebalgas vidusskolas TDK „Vēveri” (vadītāja Mārīte Lācgalve) - II pakāpe.
5.-6. kl. grupa
Vecpiebalgas vidusskolas TDK „Vēveri” (vadītāja Mārīte Lācgalve) - I pakāpe.
5.-9. kl. grupa
Skujenes pamatskolas TDK (vadītāja Solvita Krastiņa) - II pakāpe.
Taurenes pamatskolas TDK „Tracis” (vadītājs Andris Sakss) - II pakāpe.
Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas TDK (vadītājs Andris Sakss) - I
pakāpe.
Inešu pamatskolas TDK (vadītāja Antra Grinberga) - I pakāpe.
7.- 9.kl.grupa
Vecpiebalgas vidusskolas TDK “Atskabarga’’ (vadītāja Antra Grinberga) - I pakāpe.
10.-12. kl.grupa
Vecpiebalgas kultūras nama TDK „Slātaviņa” (vadītāja Antra Grinberga) - I pakāpe.
Cēsu deju apriņķa kolektīvu repertuāra pārbaudes skate norisinājās 18. aprīlī
Cēsīs, CATA kultūras namā. Rezultāti:
Dzērbenes tautas nama deju kopa „Juveris” (vadītājs Uldis Blīgzna) - II pakāpe.
Vecpiebalgas kultūras nama vidējās paaudzes TDK „Mudurainis” (vadītāja Antra
Grinberga) - I pakāpe.
Vecpiebalgas kultūras nama jauniešu TDK „Balga” (vadītājs Klāvs Zārdiņš) - augstākā
pakāpe.
Sveicam dejotājus un kolektīvu vadītājus!
Zigrīda Ruicēna, Vecpiebalgas kultūras nama vadītāja

Sportiskās Lieldienas Taurenē



Par pieteikšanos
platību maksājumu saņemšanai
No 20. aprīļa līdz 22. maijam ir iespējams iesniegt Vienoto iesniegumu, lai saņemtu
atbalsta maksājumus par platībām par 2015. gadu. Iesniegumiem, kas būs iesniegti
pēc 22. maija, tiks piemērots 1% atbalsta apjoma samazinājums par katru nokavēto
darba dienu. Pēdējais iesniegumu iesniegšanas datums ar kavējuma sankcijām ir 15.
jūnijs. Ja iepriekšējos gados beigu termiņš iesniegumu pieņemšanai bez samazinājuma
sankcijām bija 15. maijs, tad šogad, ņemot vērā to, ka ir ļoti daudzas izmaiņas platību
maksājumu saņemšanā, tas ir pagarināts par vienu nedēļu - līdz 22. maijam.
Lauksaimniekiem, kuri vēlas saņemt mazā lauksaimnieka atbalstu, iesniegumu
iesniegšanas gala termiņš ir 15. jūnijs un līdz šim termiņam netiks piemēroti atbalsta
samazinājumi. Pēc 15. jūnija pieteikties mazā lauksaimnieka atbalstam nebūs
iespējams. Svarīgi atcerēties, ka pieteikšanās mazā lauksaimnieka atbalstam ir
iespējama tikai 2015. gadā.
Tiem lauksaimniekiem, kuru saimniecībā ir 10 ha un vairāk aramzemes, no
2015. gada ir jāievēro zaļināšanas prasības. Šādos gadījumos pieteikšanās platību
maksājumiem jāveic elektroniski.
Benita Zvejniece,
Vecpiebalgas novada lauku attīstības konsultante

Sagaidot Valsts valodas dienu, muzeju apvienība aicina
iesniegt darbus konkursam „Tā runā piebaldzēns”
2015. gada 13. maijā, Jura Alunāna dzimšanas dienā, aicinām ikvienu svinēt Valsts
valodas dienu.
Akcijas organizētāji: Rakstniecības un mūzikas muzejs, Piebalgas muzeju apvienība
„Orisāre”, Krišjāņa Barona muzejs un Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs aicina ikvienu
iesaistīties svinībās, izdomājot savu vissvinīgāko, trakulīgāko, interesantāko, mierīgāko,
sirsnīgāko, tautiskāko vai mūsdienīgāko Valsts valodas dienas svētku ideju.
2015. gada svētku moto ir Jura Alunāna dzejas rindas:
Nav jāskatās arvien tik grāmatā!
Uz tirgus skan ar daža gudrība.
Pievienojamies Jurim Alunānam un mudinām 13. maijā organizēt dažādus Valsts valodas
dienas pasākumus, iedvesmu smeļoties tieši mūsdienu dzīvajā latviešu valodā, kas skan
tirgū, skolā, ģimenē, dažādos Latvijas nostūros.
PMA „Orisāre” tradicionāli šajā dienā apbalvos konkursa „Tā runā piebaldzēns”
uzvarētājus. Aicinām Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas novada skolēnus piedalīties konkursā,
iesūtot savus sižetus. Dziediet, runājiet, intervējiet, iemūžiniet sevi, ģimeni, kaimiņus un
draugus svētkos vai ikdienā, esiet radoši! Iespējams, jūsu mazbērniem un nākamajām
paaudzēm šie sižetiņi būs aizraujoša virtuāla pastaiga Piebalgā. Sižetus gaidām līdz 8. maija
plkst. 12.00. Konkursa nolikumu meklējiet mūsu mājaslapā: http://www.piebalgasmuzeji.
lv/lv/open-news:413712 .
Līva Grudule, Piebalgas muzeju apvienības vadītāja

Pavasaris Vecpiebalgas pagasta bibliotēkai ir atnesis
labas vēstis un interesantas tikšanās
Valsts
Kultūrkapitāla fonds ir
atbalstījis Vecpiebalgas pagasta
bibliotēkas projekta pieteikumu
„Sarunas ar rakstniekiem Vecpiebalgas
pagasta bibliotēkā. Lasītājs rakstnieka
pasaulē”. Projekta mērķis ir, organizējot pasākumus - tikšanās ar grāmatu autoriem, dažādot
kultūrvidi un norises pagastā un veicināt sabiedrības interesi par latviešu literatūru un
literātiem. Pateicoties Kultūrkapitāla fonda finansiālajam atbalstam, rudens pusē bibliotēkā
tiksimies ar dzejnieku Uldi Ausekli un rakstnieci Daci Rukšāni - Ščipčinsku.
Savukārt šomēnes, 14. aprīlī, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku projekta
„Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās” ietvaros mūsu bibliotēkā viesojās un ar lasītājiem
no Vecpiebalgas, Inešiem, Taurenes un Jaunpiebalgas tikās literāte un sabiedriskā darbiniece
Māra Zālīte. Vecpiebalgas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Inese
Žvīgure atzīst: „Tikšanās ar rakstnieci Māru Zālīti izvērtās radoša un aizraujoša. Fragmenti
no autobiogrāfiskā romāna „Pieci pirksti”, dzejoļi no topošās grāmatas „Lietoti vārdi”…
Viņas lasījums bija tik dzīvs! Tas ir citādāk,- ja tu redzi un dzirdi autori lasām pašas darbu.
Nobeigumā autores vakara ziņas, - varēja sajust dzejnieces savdabīgo humoru un teicamo
prasmi izteikties.”

Māmiņu stafete.

Pateicības vārdi un ziedi rakstniecei Mārai Zālītei no taurenieša Andreja Vinovska.

Šogad Lieldienas iekrita aprīļa sākumā - laikā, kad ziema, spītīgi cenšoties noturēt
savas pozīcijas, neļāva spīdēt saulītei, bet svētkos sūtīja mums asu vēju un sniegu. Tāpēc
īsti vietā bija sportiskas aktivitātes, ko piedāvājām pasākuma apmeklētājiem. Padomāts bija
par visiem - azartiskākie un drošākie varēja sacensties stafetēs pa pāriem, turklāt uzvarētājs
balvā ieguva pretinieka dāvātu Lieldienu olu, savukārt mazie ķipari varēja iesaistīties
vienkāršākās rotaļās. Protams, neiztika arī bez olu ripināšanas sacensībām, šūpošanās un
jauno māmiņu skrējiena ar bērnu ratiem. Noslēdzot stafešu maratonu, ātrākie, veiklākie,
viltīgākie, sportiskākie Lieldienu zaķi tika apbalvoti ar saldumiem un piemiņas balvām.
Uz tikšanos nākamajās Lieldienās!
Ginta Babre, Taurenes kultūras nama vadītāja

23. aprīlī - Bibliotēku nedēļas pārsteigums lasītājiem un kolēģiem - dziesminieka Ērika
Loka emocionāli liriskais koncerts mierīgām domām un noskaņai. Kā pēc koncerta atzina
apmeklētāji, dziesminieka stāstījums un muzicēšana nevienu neatstāja vienaldzīgu. Ēriks
Loks savulaik kļuva populārs kā viens no radio raidījuma „Zvaigznīšu brīdis” veidotājiem
un dalībniekiem, vēlāk strādāja Radio SWH un muzicēja kopā ar Robertu Gobziņu, plašāku
atpazīstamību mūzikas jomā viņam deviņdesmito gadu vidū atnesa albums „Jūnijs matos”.
Kā pastāstīja dziesminieks, vēlme spēlēt ģitāru bijusi jau bērnībā, bet piepildījusies tikai
pēc četrdesmit gadu vecuma. Pēc kāda laika ciemos atnākušas arī dziesmas. Ar daļu no tām
varēja iepazīties arī koncerta apmeklētāji Vecpiebalgā.
Dzidra Ješkina
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Informatīvais seminārs tūrisma uzņēmējiem

2015. gada maijs

Aprīlis Dzērbenes kultūras dzīvē

Aprīlis šogad iesākās nevis ar aprīļa joku, bet gan ar aukstu un nepatīkamu laiku. Arī
Lieldienās laiks mūs neiepriecināja. Šogad Dzērbenē tās svinējām Augstajā kalnā, kur,
par spīti sliktajam laikam, Lieldienu olu meklētāju netrūka. Aktīvākā daļa, kas piedalījās
spēlēs, šūpojās, sita ripu, sacentās veiklībā un piedalījās olu kaujās.
Kā katru gadu, arī šogad novada pensionārus aicinājām uz „Pavasara balli”. Seniorus
svētkos priecēja folkloras kopa „Māras bērni” ar „Spēka vārdiem”. Ceram, ka nākamgad
atkal tiksimies. Un tad jau kuplākā skaitā - no visa novada.
10. aprīlī Dzērbenes pilī tika atklāta tradicionālā Vecpiebalgas novada mākslas un
rokdarbu izstāde „Jettiņas cimdiņš”, kas šoreiz bija veltīta daiļamata meistarei Cimdu
Jettiņai. Izstāde tika organizēta kā filozofiskā telpa, kur patverties līdzīgi domājošiem.
Tā bija iespēja visiem, kuru aizraušanās ir rokdarbu māksla, dalīties pieredzē un idejās.
No sirds saku paldies visiem izstādes dalībniekiem no Kaives, Dzērbenes, Taurenes un
Vecpiebalgas. Par labāko konkursa „Jettiņas cimdiņš” darbu tika atzīta Līvijas Miezes
darinātā Cimdu Jettiņas cimda „Eglītes” kopija. Autore balvā no Vecpiebalgas novada
pašvaldības saņēma dāvanu karti EUR 40 vērtībā veikalā „Elīze”. Atzinīgi tika vērtēti
arī Ērikas Ikneres adītie cimdi - darba autorei dāvanu karte EUR 30 vērtībā, Marianna
Inča un Dzidra Balode katra ieguva pa dāvanu kartei EUR 15 vērtībā. Paldies visiem,
kas uzdrošinājās piedalīties konkursā, jo konkursa cimdus dalībnieces dāvina Dzērbenes
novadpētniecības muzejam, kurā tiks veidota īpaša ekspozīcija daiļamata meistares Jettes
Užānes piemiņai.
Tūrisma uzņēmēji un apskates vietu saimnieki Inešu pilī.

23. aprīlī Inešos norisinājās informatīvais
seminārs, kurā savu piedāvājumu prezentēja
Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas un Madonas
novada tūrisma speciālisti. Ar savu pieredzi
tūrisma nozarē dalījās Piebalgas porcelāna
fabrikas saimnieks Jānis Ronis, dalībnieki
apmeklēja arī Vecpiebalgas muižā esošo
ekspozīcijas zāli un apgleznošanas studiju,
lai klātienē iepazītos ar šo piedāvājumu.
Semināra apmeklētājiem - Vecpiebalgas
novada tūrisma uzņēmējiem un apskates
vietu saimniekiem - tika prezentēts topošais
tūrisma maršruts „Tava diena Piebalgā”, kas
top sadarbībā ar Jaunpiebalgas novadu.
Vecpiebalgas novadā šogad izstrādāti
vairāki jauni tūrisma piedāvājumi.
Saimniecībā „Piebalgā ievākts medus”
biškopis Aivars Radziņš izveidojis bišu
taku, kuru izejot var iegūt zināšanas par
bišu dzīvi, viņš piedāvā arī degustāciju un
produkcijas iegādi. Kafejnīca „Ūdensroze”
piedāvā Piebalgas kūpinājumu iegādi
un degustāciju grupām ar iepriekšēju
pieteikšanos. Pie kafejnīcas ikvienam
aktīvās atpūtas cienītājam būs pieejama

velonoma. Zāļu tēju ražotāji Kaivē ir
izveidojuši „3x9 zālīšu Dabas taku”, kuru
ceļotāji varēs apmeklēt no maija vidus.
Savukārt Vecpiebalgas luterāņu baznīca būs
atvērta ikdienas no jūnija līdz augustam.
Vēlos informēt, ka Vecpiebalgas novada
tūrisma informācijas punkts atrodas
degvielas uzpildes stacijas „Lukoil” telpās
un apmeklētājiem atvērts no 15. maija
līdz 15. oktobrim. Darba laiks: trešdienas
- svētdienas 10.00 - 17.00, pirmdienās,
otrdienās - slēgts. Informācija pa tālr. +371
26110724 vai e-pastu: info.vecpiebalga@
inbox.lv .
Tūrisma informācijas punktā sezonas
laikā uzņēmēji un apskates vietu saimnieki
var saņemt Vecpiebalgas novada tūrisma
karti un bukletus, kā arī materiālus par
piedāvājumu citos novados.
Novēlu visiem veiksmīgu sezonu un
daudz priecīgu tūristu.
Andris Koks, Vecpiebalgas novada
tūrisma informācijas konsultants

Novada pirmsskolēnu dziesmu
un deju svētki

10. aprīlī Vecpiebalgas
kultūras namā notika 3.
Vecpiebalgas
novada
pirmsskolēnu dziesmu un deju
svētki „Jautrās Lieldienas”,
ko organizēja Vecpiebalgas
pirmsskola
sadarbībā ar
Vecpiebalgas kultūras namu
un kuros piedalījās audzēkņi
no visām novada pirmsskolas
izglītības iestādēm. Šoreiz
dejotājus
un
dziedātājus
sagaidīja Gailis un Vistiņa,
pacienājot ikkatru ar spēka
graudu - konfekti. Svētki
izskanēja Lieldienu atmosfērā
ar atraktīvo pasākuma vadītāju
darbošanos, bērnu dziesmām
un dejām. Pārsteigums visiem
bija mazo vecpiebaldzēnu
vecāku un bijušo bērnudārza
audzēkņu
teātris
„Kā
garausis Lielais Dējējs olas
dēja”. Kopīgs foto un salūts
noslēgumā bija kā liels un
sirsnīgs sveiciens pavasarim
un saulītei.
Ideja par kopīgu svētku
organizēšanu
pieder
Vecpiebalgas
pirmsskolas
iestādes
kolektīvam. Tā
vadītāja Agita Šulca stāsta:
„Novada
pirmsskolēnu
dziesmu un deju svētku
tradīcijai ir senāka vēsture. Vēl
pirms novadu apvienošanas
mums radās doma, ka vajadzētu sapulcināt kopā tuvējo bērnudārzu dejotājus. Nākamais
mēģinājums bija sadziedāšanās svētku organizēšana. Tad sapratām, ka plašāku skanējumu
un lielāku krāsainību šim pasākumam piešķirs abu šo mākslu apvienošana. Un tā pirms trīs
gadiem noorganizējām pirmos novada pirmsskolēnu dziesmu un deju svētkus. Atsaucība
bija laba un arī atsauksmes lieliskas, tāpēc šo tradīciju turpinām. Mūsu galvenā doma - lai
tie ir svētki gan dalībniekiem, gan vecākiem. Paldies visiem! Uz tikšanos 4. Vecpiebalgas
novada pirmsskolēnu dziesmu un deju svētkos nākamgad!”
Zigrīda Ruicēna, Vecpiebalgas kultūras nama vadītāja

Pēc izstādes atklāšanas notika trešais pasākums no cikla „Ejot uz Latvijas 100 gadi”,
un tas bija veltīts Jettei Užānei. Folkloras kopa „Māras bērni” kā veltījumu cimdu meistarei
bija sagatavojusi un apmeklētājiem piedāvāja programmu ar rotaļām, savukārt bibliotēkas
vadītāja Inese Gusmane iepazīstināja ar jauku un sirsnīgu pētījumu par Jettiņas radošo
mūžu.
Arī jauniešu centrā, kas atrodas Sabiedriskajā centrā, aprīlis atnesis aktīvāku ikdienu,
jo šobrīd tur, īstenojot biedrības „Pakāpies” projektu ESF atbalsta pasākumam „Subsidētā
darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)”,
strādā aktīvs un pozitīvs jaunietis Igors Zvaigzne. Katru darba dienu bērni un jaunieši
var piedalīties dažādās aktivitātēs. Lūdzu, sekojiet līdzi informācijai un apmeklējiet
pasākumus!
Lai jauks un darbīgs visiem pavasaris!
Daina Šmite, Dzērbenes tautas nama vadītāja

Dziesmu konkurss Kaivē noslēdzies

Kamēr žūrija spraigās diskusijās dalīja nominācijas, skatītāji un
dalībnieki sacentās dziesmu duelī.

Pirmo reizi Kaives pagastā norisinājās dziesmu konkurss „Dziesma manai paaudzei”,
kurā piedalījās bērni un jaunieši no Inešiem, Skujenes un Kaives. Priekšnesumus vērtēja
pieaicinātā žūrija, kas atzinīgi novērtēja konkursa dalībnieku sniegumu - gan skanējuma,
gan skatuviskā tēla un atraktivitātes ziņā. Īpaši iepriecināja Inešu meitenes - māsiņas
Elizabete un Anete, kā arī Karīna ar skanīgumu un tīro dziedājumu. Patīkami pārsteidza
arī bērnu trio - Evelīna, Indra un Markuss no Skujenes, kuri bija padomājuši ne tikai
par dziesmu, bet arī par vienotu skatuvisko tēlu. Kamēr žūrija spraigās diskusijās dalīja
nominācijas, skatītāji un dalībnieki sacentās dziesmu duelī, kurā, kā vienmēr, uzvarēja
dziesma un draudzība. Skatītāji par vistīkamāko atzina skujenietes Daces Melles
priekšnesumu. Ar niecīgu punktu pārsvaru godalgotās vietas sadalīja Mārcis no Kaives un
Anete un Karīna no Inešiem. Paldies visiem dalībniekiem par drosmi un uzdrīkstēšanos
piedalīties dziesmu konkursā! Tiksimies atkal nākamgad! Ceram, ka tad dziedātāju
pulkam pievienosies arī vecākas paaudzes dziedātāji.
Agnese Caunīte -Bērziņa, Kaives tautas nama vadītāja
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Pirmās sacensības BMX

BMX (Bicycle Motocross) ir riteņbraukšanas paveids,
kurā sacensības notiek speciāli veidotās 350 - 400 m garās
trasēs ar nobraucieniem un virāžām. Šis sporta veids ir
radies 20. gs. 60. gadu beigās ASV, 70. gadu sākumā sāka
lietot saīsinājumu „BMX” (Nīderlandē ir izplatīts nosaukums
„Fietskross”, bet Francijā un Čehijā – „Bikross”. Visi
šie nosaukumi tulkojumā nozīmē „divriteņu kross”.)
Pirmsākumos BMX radās kā jaunatnes šovs - Denveras zēni
gribēja atdarināt savus motokrosa elkus un mēģināja to
darīt, ar velosipēdiem palaidnīgi braucot pa pilsētas ielām.
Policija centās to apkarot, uzliekot sodus vainīgo vecākiem.
Un tad radās ideja pārcelties uz slēgtu pilsētas izgāztuvi.
Tur atrada taciņu, kas veidoja noslēgtu apli un pa kuru
varēja traukties vairākas reizes. Tomēr prieki nebija ilgi, jo
velosipēdi šādu slodzi neturēja, bija vajadzīgi remontdarbi.
Laiks un braukšanas maniere diktēja nepieciešamību izmainīt
riteņu konstrukciju. Sākumā tas bija pašu zēnu roku darbs,
bet drīz vien jauno aizraušanos uztvēra divriteņu industrijas
pīlārs – „GT” firma, kas sāka ražot jaunā tipa divriteņus
rūpnieciski. Pakāpeniski BMX no dabīgām apvidus trasēm
pārcēlās uz speciāli šiem nolūkiem būvētām 300 - 400
metru garām trasēm ar paaugstinājumu un speciālu starta
barjeru. Mūsdienās šis riteņbraukšanas veids ir iekļauts
Olimpisko spēļu programmā, savukārt starp lielajām
spēlēm, lai noskaidrotu spēcīgākos BMX braucējus, divas
vadošās riteņbraukšanas organizācijas - ABA un UCI - rīko
čempionātus. Jau vairākus gadus šāda līmeņa sacensībās
piedalās arī mūsu novada sportisti. Aprīļa vidū no Eiropas
BMX kausa posmiem Beļģijā un Čehijas pilsētā Pardubicē
notikušajām C1 kategorijas sacensībām, kur bija iespēja
cīnīties par UCI ranga punktiem, atgriezās taurenieši Arvis
Kārkliņš, Rinalds Kārkliņš un Helvijs Babris (tiesa gan,
šosezon Helvijs pārstāv Māra Štromberga aģentūru). Par
sasniegumiem un par sporta kluba „Vecpiebalga” darbību
saruna ar kluba prezidentu Sandi Kārkliņu un vienu no
pieredzējušākiem braucējiem Arvi Kārkliņu.
BMX ienākšana Vecpiebalgas novadā…
Sandis: „Pirms vienpadsmit gadiem braucu uz Holandi.
Ceļš tāls, lai īsinātu laiku, ar līdzbraucēju Jāni Engeru
apspriedām dažādas tēmas līdz aizrunājāmies par
velosipēdiem. Izrādījās, ka viņš ir Jelgavas BMX kluba
prezidents. Par šo riteņbraukšanas veidu biju dzirdējis,
bet pēc sarunas ar Jāni tas mani ieinteresēja vairāk. Arvim
tolaik bija pieci gadi - īstais vecums, lai sāktu pievērsties
sportiskām aktivitātēm un lai būtu aizpildītāks brīvais laiks.
Un kāpēc gan lai tas nebūtu BMX? Tuvākā vieta, kur ar
šo sporta veidu varēja nodarboties, bija Cēsis. Vairākus
gadus pāris reizes nedēļā vadājām Arvi uz Cēsu BMX
trasi, sākumā braucām vieni, tad mums pievienojās arī citi
taurenieši - Helvijs, Rinalds. Pirms apmēram sešiem gadiem
Cēsu klubam sākās problēmas ar trases īpašumtiesībām, daļa
braucēju pārgāja uz Valmieras klubu, bet mēs, taurenieši,
nolēmām dibināt savu sporta klubu. Lielākā problēma - kur
trenēties? Sākumā, protams, domājām trasi veidot Taurenē
- bijušā lidlauka teritorijā, bet sākās reģionālā reforma,
izveidojās novads, un mēs sapratām, ka jāraugās plašāk. Mūsu
jauniešu rezultāti pašmāju un Eiropas čempionātos liecināja,
ka viņiem riteņbraukšana padodas. Mums pievienojās jauni
sportot gribētāji arī no Vecpiebalgas un Inešiem, tāpēc
sarunā ar pašvaldību nonācām pie kopīga risinājuma trase jāveido Vecpiebalgā. Tolaik Taurenē aktīvi darbojās
biedrība „Plauksta”, ar kuras palīdzību tika izstrādāts un
iesniegts Eiropas struktūrfondu projekta pieteikums Cēsu
rajona lauku partnerībā LEADER programmā. Mūsu mērķis
bija veloceliņa, kas piemērots BMX vajadzībām, izbūve.
Kad projekts tika apstiprināts, nodibinājām sporta klubu
„Vecpiebalga”, mūs atbalstīja arī novada pašvaldība, un

kopīgiem spēkiem savu
ieceri varējām realizēt.
Trasi atklājām 2013. gada
vasarā. Paldies visiem
sportistu
vecākiem,
īpaši Andim Dzenim un
vietējiem
uzņēmējiem,
kas mūs atbalstīja trases
celtniecībā.”
Arvi, ar riteņiem uz TU
esi kopš bērnības. Kas tevi
saista šajā sporta veidā?
Arvis: „Kad tētis mani piecgadnieku - BMX trasē
pirmo reizi uzlika uz riteņa,
nekādas bailes neizjutu.
Izbraucu, un… iepatikās,
par spīti
kritieniem un
sīkajām
neveiksmītēm.
Sākumā jau par uzvarām
un medaļām nedomāju,
galvenais bija izrādīties
saviem vienaudžiem. Reizē
ar
panākumiem
radās
lielāka motivācija braukt
arvien labāk, iemācīties precīzāk izpildīt lēcienus - tā, lai
ne tikai skaisti izskatās. Nenoliedzami, arī panākumi mani
iedvesmoja. Pirms pāris gadiem gan biju izlēmis vairs tik
aktīvi nenodarboties ar BMX, tomēr, laikam ejot, sevī guvu
jaunus spēkus un pašiedvesmu turpināt.”
Sandis: „Pusaudžu vecumā mainās vērtības un ideāli, un
šis laiks ir izaicinājums ikvienam vecākam. Arvim izdevās
tikt pāri savām šaubām, un tagad viņš ar pavisam citādu
attieksmi nododas treniņiem. Lai bērns gūtu panākumus,
milzīga loma ir vecākiem. Kopš aprīļa, kad sākas sezona,
teju katru nedēļas nogali līdz pat vēlam rudenim notiek kādas
sacensības. Tas nozīmē klātbūtni treniņos un sacensībās,
uzmundrināšanu un paslavēšanu… Taču reizēm tas prasa arī
stingrību un neatkāpšanos no prasībām.”
Turpinot par BMX - kā jūs to reklamētu potenciālajiem
braucējiem un viņu vecākiem?
Sandis: „Šis ir individuāls sporta veids, viss atkarīgs tikai
no paša. BMX ir ļoti prasīgs sporta veids, un sportistu dzīve
ir visai dinamiska. Labam braucējam ir nepieciešamas
ļoti specifiskas īpašības - drosme, ātrums, eksplozīvais
spēks un maksimāla koncentrācija startā un trasē. Tomēr
šis sporta veids ir arī ļoti demokrātisks. Tam nav dzimuma
ierobežojuma - ar riteņbraukšanu var nodarboties kā zēni, tā
meitenes. Lai gan šobrīd BMX riteņbraukšanā ir pieaugusi
konkurence, jo arī citas pasaules valstis iesaistās ar
milzīgiem resursiem, latviešiem ir lielas perspektīvas iekļūt
elites braucēju rindās. Ja sāk trenēties no agras bērnības,
vēlams no 5 gadiem, tad ir izredzes gūt labus panākumus.
Protams, visu nosaka talants un gribasspēks. Meitenēm
šobrīd ir tā priekšrocība, ka konkurence vēl neliela, tāpēc ir
lielākas iespējas gūt atzīstamus rezultātus sacensībās, kas,
īpaši jaunākajā vecuma posmā, dod motivāciju nodarboties
ar sportu.”
Arvis: „Lai būtu augsti sasniegumi, nepieciešams
gribasspēks, motivācija un nopietna attieksme pret treniņu
procesu. Parasti ir tā - ja redzams progress, rodas lielāka
vēlme izdarīt pēc iespējas labāk. Ja kādu brīdi ir melnā
strīpa, tad ļoti grūti sevi piespiest saņemties, lai turpinātu
sportot. Pēc vienpadsmit BMX trasē pavadītiem gadiem
nākas atzīt - šis ir sporta veids, kas nepieļauj spēlēšanos un
izrādīšanos trasē. Viena neprecīza piezemēšanās ir viena
nokavēta sekundes simtdaļa - un pazaudēto vairs neatgūt.”
Vai ar šī gada pirmo sacensību rezultātiem esi
apmierināts?
Arvis: „Šogad pirmo gadu startēju junioru grupā. Zolderas
trase Beļģijā, kur norisinājās Eiropas kausa izcīņas pirmie
divi posmi, bija diezgan sarežģīta. Lai to sekmīgi veiktu,
sportistiem bija jābūt gan fiziski, gan arī tehniski labi
sagatavotiem. Pirmajā dienā kvalificējos pusfinālam un
tikai nedaudz pietrūka līdz iekļūšanai finālā. Rezultātā 10.
vieta, bet otrajā dienā kritiens priekšbraucienos neļāva man
kvalificēties nākamajiem braucieniem. Savukārt Čehijas
pilsētā Pardubicē notikušajās C1 kategorijas sacensībās,
kur bija iespēja cīnīties par UCI ranga punktiem, finišēju
3. vietā. Beļģijā pusfinālā iekļuva arī Helvijs Babris, bet
Rinalds piedzīvoja kritienu, viņam 16. vieta savā grupā.”
Ar ko jārēķinās vecākiem, kuru bērni sāk nodarboties
ar BMX?
Sandis: „Ja vecāki vēlas, lai bērns nodarbotos ar BMX
riteņbraukšanu, bet ir grūtības sagādāt nepieciešamo
tehnisko aprīkojumu, iespēju robežās biedrība var palīdzēt,
piešķirot riteņus un nepieciešamo ekipējumu. Šobrīd
klubā ir 11 licencēti braucēji. Licencēšanu veic Latvijas
Riteņbraukšanas federācija. Lai licenci iegūtu, jāpierāda
sevi kā braucējam. Atbalstām ikvienu bērnu, kas vēlas
nodarboties ar BMX, taču bez vecāku aktīvas līdzdalības
un kaut neliela finansiālā ieguldījuma neiztikt. Biedrības

biedru maksa ir 15 eiro gadā, taču jārēķinās ar izdevumiem
par dalību sacensībās, nokļūšanu uz tām, jo, kamēr neesi
Latvijas izlasē, braucieni jāsponsorē pašiem. Jau otro gadu
mūsu braucējus trenēs Dita Dzene, īpaši jāpiemin, ka kluba
braucēju rindās šogad būs arī 3 Vecpiebalgas meitenes.”
Vai varat atspēkot apgalvojumu, ka BMX ir viens no
traumatiskākajiem sporta veidiem?
Sandis: „Tāds iespaids par BMX valda daļā sabiedrības,
taču ikvienā sporta veidā sportistam jārēķinās ar iespēju
gūt traumas. Jā, BMX ir ekstrēms sporta veids, tāpēc
nepieciešams ievērot drošības noteikumus - lietot ķiveri,
aizsargbruņas un speciālu apģērbu, kas aizsargā kritiena
laikā. Lai sevi pasargātu, bērniem un jauniešiem svarīgi ne
tikai pilnveidot savas prasmes riteņbraukšanā, bet nopietna
uzmanība jāveltī vispārējās fiziskās sagatavotības attīstīšanai.
Iespējams, ka nozīme ir arī pareizai krišanas tehnikai. Tiesa,
to var apgūt tikai ar laiku, un tas laikam atkarīgs no katra
sportista. Ir tādi, kuri regulāri piedzīvo kritienus un gūst
traumas, bet ir arī tādi, kuri kritienus pārdzīvo samērā
viegli. Smagākās traumas sportisti visbiežāk gūst tieši
sacensībās, jo uz starta līnijas cieši blakus parasti atrodas 8
braucēji, kas, atskanot signālam, vienlaicīgi cenšas izrauties
priekšgalā ar maksimālu ātrumu.”
Kā sportisti vērtē mūsu trasi?
Sandis: „Vecpiebalgas trase ir universāla - tā atbilst
visiem standartiem, lai varētu notikt Latvijas Nacionālais
čempionāts. Šeit lieliski var trenēties un sportot BMX
braucēji līdz junioru vecuma sasniegšanai un amatieru
līmenī. Profesionāliem sportistiem šī tomēr skaitās viegla
trase. Salīdzinājumam - mums starta nobrauciena rampa ir
4 m, taču junioru un elites grupas sportisti brauc no 8 m
augstuma.”
Biedrības nākotnes plāni…
Sandis: „Plāni ir lieli, šobrīd tiek meklēti dažādi papildu
atbalsta instrumenti, jo nepieciešams pie trases izbūvēt auto
stāvlaukumu, uzcelt tribīnes. Protams, līdz 23. augustam, kad
Vecpiebalgā notiks Latvijas Nacionālā čempionāta 4. posms
un kad šeit sabrauks Latvijas spēcīgākie braucēji, to izdarīt
nepaspēsim. Esam jau uzsākuši trases sagatavošanu sezonai.
Kamēr nav finansējuma, jāpaveic lietas, ko varam sakārtot
pašu spēkiem. Kad biedrību dibinājām, viens no mūsu
mērķiem bija popularizēt sportu kā veselīga dzīvesveida
sastāvdaļu, kas veicina cilvēku vispusīgu attīstību. Mūsu
nodoms nebija aprobežoties tikai ar BMX popularizēšanu,
bet gan izveidot biedrību, kurā, vienojoties kopīgā stratēģijā,
aktīvi darbotos arī citu sporta veidu klubi. Nezinu, vai vaina
ir komunikācijā, bet šobrīd vairāk darbojamies kā populārās
Krilova fabulas personāži, katrs velkot uz savu pusi. Novadā
ir ļoti daudz augstas klases sportistu, par viņu panākumiem
varam tikai priecāties. Mums ir kvalificēti treneri, kuru
entuziasms ir vienkārši apbrīnojams. Diemžēl mums nav
vienotas izpratnes, kādai jābūt novada sporta dzīvei kopumā
- katrs sporta veids individuāli vēlas ko darīt, bet vienotas
sadarbības nav. Cilvēku novadā paliek arvien mazāk, arī
bērnu vairāk nekļūs. Mūsu visu mērķis ir cilvēku vispusīga
fiziskā sagatavotība. BMX sportisti visu gadu nepavada uz
riteņiem vien. Ziemā mūsu jaunieši spēlē volejbolu, florbolu
vai slēpo. Kurā jomā bērns specializēsies, tas noskaidrosies
tikai vēlāk - jau junioru līmenī, tāpēc, manuprāt, visiem
sporta dzīves organizatoriem būtu jādarbojas kā vienai
komandai. Tikai kopīgi mēs varam veidot projektus un
piesaistīt lielāku finansējumu sporta attīstībai novadā.”
Arvi, kādi ir tavi šīs sezonas un nākotnes mērķi?
Arvis: „Mācos Pārgaujas ģimnāzijā Valmierā - pilsētā,
kur ir laba sportiskā bāze un kur 1988. gadā notika pirmās
oficiālās BMX sacensības Latvijā. Mans riteņbraukšanas
treneris ir Olafs Lakučs. Treniņi notiek katru dienu, turklāt
papildu riteņbraukšanai esmu Valmieras florbola komandas
spēlētājs. Lai arī tas nav viegli, skolu ar sportiskajām
aktivitātēm savienot var, turklāt atliek arī laiks, ko pavadīt
ar draugiem. Vienmēr gan jāpatur prātā, ka arī nākamajā
dienā ir daudz dažādu pienākumu, tāpēc pārlieku aizrauties
ar tusiņiem nevar. Mācības lielas raizes nesagādā - padodas
gan eksaktie, gan humanitārie priekšmeti. Braukājot
uz starptautiskām sacensībām, lieti noder svešvalodu
zināšanas. Par nākotnes nodomiem runāt vēl pāragri, līdz
lēmuma pieņemšanai man vēl ir divi gadi. Visticamāk, ka
turpināšu nodarboties ar sportu profesionālā līmenī. Runājot
par tuvākajiem plāniem, šosezon vēlos iekļūt Latvijas izlasē
un Eiropas BMX čempionāta finālā nobraukt pēc iespējas
labāk. Junioriem ir milzīga konkurence. Šogad Beļģijas
posmā manā grupā startēja aptuveni 90 braucēji. Puse no
darba jau izdarīta. Vai izdosies viss iecerētais, rādīs laiks. ”
Nākamās sacensības, kurās Arvis un, iespējams, arī citi
mūsu novada BMX braucēji piedalīsies, risināsies Francijā
(Messigny Vantoux) no 1. līdz 3. maijam un būs Eiropas
kausa 3./4. kārta. Savukārt Latvijas mērogā mūsu braucējiem
sezona sākies 9. maijā Ventspilī, kur notiks SMScredit.lv
BMX čempionāta 1. posms, un 10. maijā Ventspils kausa
izcīņa.
Lai veicas!
Dzidra Ješkina
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Nodibināta Vecpiebalgas novada jauniešu dome
Mēs, domes jaunieši, esam pilni enerģijas, radošu ideju un
vēlmes darboties. Ceram uz veiksmīgu sadarbību ar visu pagastu
jauniešiem, lai padarītu mūsu dzīvi pēc iespējas interesantāku.
31. martā notika pirmā jaunās domes sēde Vecpiebalgas
jauniešu centrā „Balgas strops”, kurā tika pārstāvēti visi pieci
mūsu novada pagasti. Sēdē iepazināmies ar domes struktūru,
pienākumiem un uzdevumiem, uzsākām diskusiju par turpmāko
pasākumu plānu jauniešiem, kā arī sadalījām pienākumus.
Mani, Mairu Asari no Vecpiebalgas, ievēlēja par jauniešu
domes prezidenti, bet Diānu Rutku no Inešiem - par viceprezidenti. Pārējie sadalījās pa
darba grupām, kuras atbild par sportu, kultūru, izglītību un sabiedriskajām attiecībām. Sporta
grupas vadītāja ir Kristīne Pēča no Vecpiebalgas, kultūras - Evelīna Āboliņa no Taurenes, izglītības - Jānis Olte no
Kaives un sabiedrisko attiecību - Eleonora Liepiņa no Skujenes.
Turpmāk domes darbam varēs sekot mūsu facebook.com lapā „Vecpiebalgas novada jaunatnes lietu nodaļa”, kā arī
twitter.com kontā „VCPN jauniešu dome”, kur būs atrodama informācija par gaidāmajiem pasākumiem, kā arī domes
lēmumiem un aktivitātēm. Ar mums var sazināties arī, sūtot vēstules uz mūsu e-pasta adresi: vecpiebalgas.jauniesu.
dome@gmail.com. Ar prieku saņemsim ieteikumus veiksmīgākam domes darbam un jautājumus, kurus vēlaties, lai
izskatām sēdēs, kā arī bildes vai informāciju par pasākumiem vai aktivitātēm mūsu novadā, par kuriem jauniešiem būtu
jāzina.
Ja arī tu, Vecpiebalgas novada jaunieti, vēlies līdzdarboties jauniešu domē - pievienojies! Nākamā sēde būs 26. maijā
Vecpiebalgas jaunatnes iniciatīvu centrā „Balgas strops”. Lai saulains un notikumiem bagāts pavasaris!
Maira Asare, Vecpiebalgas novada jauniešu domes prezidente

2015. gada maijs

KAS? KUR? KAD? JAUNIEŠIEM

Dzērbenes jauniešu centrā
Pirmdienās plkst. 15.00 - lasāmstunda.
Otrdienās plkst. 14.00 - filmu dienas.
Trešdienās plkst. 15.00 - spēļu dienas.
Katru otro trešdienu no plkst. 18.00 - šahs ar Andri Ruču.
Ceturtdienās plkst. 15.00 - radošās darbnīcas.
Piektdienas - viesu dienas.
Taurenes jauniešu centrā
8. maijā plkst. 16.00 - apsveikumu kartīšu
veidošana Mātes dienai (bibliotēkas telpās).
15. maijā plkst. 16.00 - Starptautiskās ģimenes
dienas ietvaros „Pikniks Cieres takā” (tikšanās
pie Taurenes kultūras nama).
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.
7. maijā plkst. 15.00 - Māmiņdienas apsveikumu
kartīšu gatavošana.
21. maijā plkst. 14.00 - futbola mačs.
26. maijā plkst. 18.00 - Jauniešu domes tikšanās.

JIC „Balgas strops” aprīļa pilieni

Tikšanās Taurenes bērnu un jauniešu centrā

Aprīļa sākumā mūsu jaunatnes iniciatīvu centru pasākuma „Lielās Lieldienu olu medības”
ietvaros apmeklēja Lieldienu zaķis. Bērni bija atsaucīgi un devās jautrās rotaļās un spēlēs,
bet pēc tam cītīgi meklēja zaķa paslēptās šokolādes oliņas. Pasākuma laikā darbojās arī
sejas apgleznošanas stūrītis, kur ikviens varēja izvēlēties sev zaķa, taurenīša vai kāda cita
dzīvnieka grimu. Paldies par atbalstu pasākuma organizēšanā Agitai Šulcai!
14. aprīlī mūsu centra brīvprātīgais Giorgi Beridzishvilli no Gruzijas visus priecēja
ar Gruzijas nacionālo vakaru. Uzzinājām daudz interesantus faktus par Giorgi dzimteni,
baudījām viņa paša darinātos gardumus gruzīnu gaumē un pat iemācījāmies gruzīnu
tautasdziesmu. Ar savu klātbūtni mūs priecēja arī ciemiņi no Dzērbenes, kuri atzina
pasākumu par interesantu un izdevušos.
Arī aprīlī „Balgas strops” aktīvi iesaistījās Lielās talkas pasākumos. Sakopām gan
sava centra telpas, gan 25. aprīlī devāmies sakopt Grišku kalnu. Uz tikšanos maijā!

Taurenes
bērnu un
jauniešu centrā pavasaris
atnācis
ar
radošu
darbošanos.
Pirms
lielākajiem
pavasara
svētkiem
krāsojām
olas, minējām mīklas
un pārrunājām svētku
tradīcijas,
lai
jau
Lieldienās
satiktos
kopīgā
pasākumā
ar
spēlēm, rotaļām un krietnu
izšūpošanos.
Aizvadītajā
mēnesī
bērnu un jauniešu centrā
viens no apmeklētākajiem
pasākumiem bija krāsu un
stila pēcpusdiena, kad pie
mums viesojās frizierīte
Arita un krāsu un stila
speciāliste
Renita.
Meitenes un viņu māmiņas
varēja apgūt interesantas
matu kārtošanas prasmes,
kā arī pamācīties pareizi
uzklāt meikapu, protams,
atbilstoši
vecumam.
Paldies Aritai un Renitai
par interesanto un radošo
pēcpusdienu!
Sācies ir silts laiks, kad vairāk gribas skriet pa āru, bet, ja kādā vēsākā pēcpusdienā ir
skumīgi un garlaicīgi, tad kopā ar draugiem joprojām gaidām jūs mūsu centrā. Turklāt,
lai varētu interesantāk pavadīt brīvo laiku, novada pašvaldība ir sagādājusi jaunas galda
spēles. Sporta aktīvistus gaidām arī trenažieru zālē „Taifūns”, kas atvērta pirmdienās,
trešdienās, piektdienās no plkst.18.00 līdz plkst.20.00.
Vēlu jauku, siltu un radoši aktīvu pavasari.

Linda Ķaukule, Vecpiebalgas jauniešu centra „Balgas strops” vadītāja

Ginta Babre, Taurenes kultūras nama vadītāja

Apstiprināts jauniešu apmaiņas projekta
iesniegums „Open Your Mind 2”
Valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra” ir apstiprinājusi
Vecpiebalgas novada pašvaldības jauniešu
apmaiņas projektu „Oper Your Mind 2”
(Nr.
2015-1-LV02-KA015-000681),
kas
tika iesniegts programmas „ERASMUS+” ietvaros. Projekta pirmā daļa norisinājās
Vecpiebalgas novadā 2013. gada rudenī. Lai dotu iespēju Vecpiebalgas novada jauniešiem
redzēt kaut nelielu daļiņu no skaistās Gruzijas, tur norisināsies projekta otrā daļa.
Projekta „Open Your Mind 2” galvenā tēma ir cilvēktiesības, diskriminācijas novēršana
un Eiropas apzināšanās. Projekta ietvaros Gruzijas pilsētā Rustavi satiksies 28 jaunieši no
Latvijas, Gruzijas Vācijas un Lietuvas vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Jauniešu apmaiņas
mērķis ir pievērst jauniešu no dažādām valstīm uzmanību cilvēktiesību un vienlīdzīgu
tiesību jautājumu nozīmei šī brīža un nākotnes sabiedrībā. Projekta „Open Your Mind 2”
uzdevumi ir likt jauniešiem aizdomāties par cilvēktiesībām un vienlīdzīgām tiesībām
kopumā, par dzimumu un vienlīdzību, par identitāti un seksualitāti, par reliģijas un
nacionalitātes nozīmi; veidot diskusijas starp dažādu valstu jauniešiem, lai mācītos no
citām kultūrām; veicināt jauniešu uzskatu maiņu, līdzdalību un iniciatīvu pārmaiņu
veidošanā pastāvošajā sabiedrībā; atbalstīt lauku jauniešu izaugsmi un attīstību; mazināt
diskrimināciju un veicināt vienlīdzību dažādu cilvēktiesību jautājumos; veicināt jauniešu
piederības veidošanos Eiropai un izpratni par Eiropas pilsonību; izveidot pastkartes, kas
liks aizdomāties par cilvēktiesību un vienlīdzīgu tiesību jautājumiem.
*Šis projekts tiks finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas
jebkuru iespējamo izlietojumu.
Lelde Burdaja, Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja

Par dalībnieku izvēli braucieniem uz jauniešu
apmaiņas pasākumiem ārpus Latvijas programmas
„ERASMUS+” ietvaros
Līdz ar jauno ES programmu „ERASMUS+”, kas sāka
darboties 2014. gadā, mainījušies ceļa izdevumu finansēšanas
noteikumi. Iepriekšējā programma „Jaunatne darbībā”
katram dalībniekam sedza 70% no ceļa izdevumiem, taču
30% bija jāsedz pašiem, līdz ar to galvenie uzstādījumi
dalībnieku izvēlei bija, pirmkārt, iespēja samaksāt 30%,
otrkārt, priekšroka tiem, kas vēl nav bijuši jauniešu apmaiņā,
treškārt, kurš pirmais pieteiksies, tas brauks. Šobrīd, kad
programmā „ERASMUS+” ir iestrādāta konkrēta naudas
summa, balstoties uz Eiropas Savienības izstrādātu attāluma
kalkulatoru, iepriekšējā sistēma vairs nedarbojas, jo, laicīgi
pērkot biļetes, brauciens uz pasākumu var sanākt arī par brīvu.
Pirmajā jauniešu domes sanāksmē ar jauniešiem vienojāmies, ka turpmāk jauniešu
apmaiņas braucieni varētu būt kā „bonuss” par aktīvu iesaistīšanos Vecpiebalgas novada
jauniešu dzīves veidošanā. Jauniešu aktivitāte tiks mērīta sakrāto punktu daudzumā. Šāda
sistēma varētu dot jauniešiem lielāku motivāciju iesaistīties dažādās aktivitātēs. Tuvākajā
laikā jauniešu dome, sadarbojoties ar pašvaldības darbā ar jaunatni iesaistītajām personām,
izveidos kritērijus, pēc kuriem punkti tiks skaitīti.
Kamēr jaunā sistēma vēl nav līdz galam izveidota, bet nākamais brauciens uz jauniešu
apmaiņas pasākumu Gruzijā strauji tuvojas, šoreiz priekšroka tiks dota tiem jauniešiem,
kas atbilst projekta mērķgrupas vecumam un šobrīd aktīvi iesaistās Vecpiebalgas novada
jauniešu domē, kas ir izveidota, lai veicinātu jauniešu aktīvu līdzdalību.
Lelde Burdaja, Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja
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SKOLU ZIŅAS
Jaunie pētnieki satiekas Vecpiebalgā

Jaunie pƝtnieki satiekas VecpiebalgƗ

SKOLU ZIƻAS

17. aprƯlƯ Vecpiebalgas vidusskolƗ 7. reizi norisinƗjƗs AtklƗtais
pƝtniecisko darbu konkurss 5.-9. klašu skolƝniem.
Šogad konkursam tika iesǌtƯti 11 darbi un tika pƗrstƗvƝtas 4 skolas: Drabešu
Jaunie pētnieki un skolotājas Vecpiebalgas vidusskolā.
internƗtpamatskola, Jaunpiebalgas vidusskola, Taurenes pamatskola un
17. aprīlī Vecpiebalgas
vidusskolā
7. reizi
pētniecisko darbu
Vecpiebalgas
vidusskola. TrƯs
pƝtƯjumiem
tika norisinājās
piešƷirta 1. Atklātais
pakƗpe, pieciem
konkurss 5.-9. klašu skolēniem.
pƝtƯjumiem
- 2. pakƗpe,
pƝtƯjumiem
- 3. pakƗpe
tabulu).
noteikta
Šogad konkursam
tikatrƯs
iesūtīti
11 darbi
un tika (skatƯt
pārstāvētas
4 Tika
skolas:
Drabešu
arƯ
SkatƯtƗju
simpƗtija,
ko
ieguva
Drabešu
internƗtpamatskolas
skolniece
Daniela
internātpamatskola, Jaunpiebalgas vidusskola, Taurenes pamatskola un Vecpiebalgas
Laumane, kas
pƝtniekiem
bija sagatavojusi
pƗrsteigumu
- konkursu
par
vidusskola.
Trīsjaunajiem
pētījumiem
tika piešķirta
1. pakāpe, pieciem
pētījumiem
- 2. pakāpe,
trīs
pētījumiem - 3. pakāpe (skatīt tabulu). Tika noteikta arī Skatītāju simpātija, ko
vecvƗrdiem.
ieguva Drabešu internātpamatskolas skolniece Daniela Laumane, kas jaunajiem
pētniekiem bija sagatavojusi pārsteigumu - konkursu par vecvārdiem.
UzvƗrds, vƗrds

Klas Skola
e

MƗrtiƼš
Šatrovskis
Evija Auce
Cimberga

4.

Marta Pundure

5.

Sanija GobiƼa
Elizabete Kate
Antone
MƗrcis Goba

5.
6.

5.

7.

Vecpiebalgas
vsk.
Taurenes
pamatskola

SkolotƗjs/
konsultant
s
Daiga
Šatrovska
Sandra
KƗrkliƼa

Vecpiebalgas
vsk.
Vecpiebalgas
vsk.

Baiba
KrǌmiƼa
VizbulƯte
KalniƼa

Vecpiebalgas
vsk.

Agita
BƝrziƼa

7.

Taurenes
pamatskola

Dace
Potaša

8.
Samanta Laura
Libere
LƯva Megija
Zaƺaiskalna
Daniela Laumane 8.

Taurenes
pamatskola

Dace
Potaša

Drabešu
internƗtpamats
kola.

Sandra
Purmale

Lǌcija Mende

PƗrsla PuriƼa

8.

Drabešu
internƗtpamats
kola

Sandra
Purmale

Agija Ɩbelniece
ElƯna Millere

8.

Jaunpiebalgas
vsk.

Jolanta
GlƗzere

Paula DiƗna
Šulca

9.

Vecpiebalgas
vsk.

Agita
BƝrziƼa

TƝma

PakƗp
e

VecvecvectƝtiƼa
spalvas stƗsts
Cik sver Taurenes
pamatskolas
skolƝna soma
UgunsdzƝsƝja
glƗbƝja profesija
Rudzu rupjmaize
– latviešu tautas
kultǌras vƝrtƯba
Balto stƗrƷu
ligzdu uzskaite
Inešu un
Vecpiebalgas
pagastƗ
SociƗlie tƯkli
LatvijƗ un
Taurenes
pamatskolƗ
Piens un tƗ
nozƯme
mǌsdienƗs

1.

SvešƗdƗ leksika
J. JaunsudrabiƼa
darbƗ „BaltƗ
grƗmata”
J. JaunsudrabiƼa
darba „BaltƗ
grƗmata” Janþa
un mani darbi un
nedarbi
Latvijas Skolu
jaunatnes
dziesmu un deju
svƝtki Jaunpiebalgas
vidusskolas
tradƯcija
Tulijas upes
ekoloƧiskƗs
kvalitƗtes
raksturojums
saimniecƯbƗ
„Vec- RubeƼi”

Lieldienu gaidīšana iesākās Pūpolsvētdienā, kad direktore nopēra katru skolēnu un
skolotāju ar pūpolzaru, vēlot tiem labu veselību. Palīgos bija ieradies vietējais zaķis. Gaidot
svētkus, tika greznotas klašu telpas, rīkota krāsoto olu izstāde bibliotēkā, kukaiņu izstāde
sākumskolā un minētas mīklas. Mīklu minēšanas konkursā sacentās 10 komandas no 4.
līdz 6. klasei. Visvairāk punktu ieguva 6. klases komanda - Kate Antone, Loreta Ločmele,
Samanta Vāce, Emīls Kivlišs. 5. klasē uzvarēja komanda, kurā startēja Kristaps Agafonovs,
Marta Pundure, Kristaps Krūmiņš, Kristiāns Zeimalis. 4. klasē labākie mīklu minētāji bija
Klāvs Vilde, Rūdolfs Rudzītis, Roberts Sniedze, Rolands Oļševskis, Ivars Bojārs. Individuāli
labākie bija Roberts Sniedze, Kristaps Krūmiņs, Marta Pundure.
2. aprīlī matemātikas sadraudzības pēcpusdienā skolā viesojās 7. - 9. klašu novada skolu
skolēni no Taurenes un Skujenes. Skolotājas - Ruta Šarkovska, Baiba Jēriņa un Antoņina
Glāzere - bija izveidojušas dažādas stacijas, kas skolēniem parādīja, ka matemātika var
būt ļoti interesanta un to var izmantot arī spēlēs. Iedalījums jauktajās komandās deva
iespēju iepazīties ar jauniem draugiem. Neizpalika tējas un kliņģera baudīšana. Nobeigumā
matemātiķi vienojās raitā deju solī un dziesmā.
10. aprīlī notika talantu konkurss „Slavas minūte”. Uzstājās jaunie dzejnieki - Agija
Baumane (11. kl.) un Gundars Tomašs (10. kl.), māksliniece Karīna Keita Sābule no 3.
klases, pianistes Elza Oļševksa un Beāte Bāliņa no 4. klases. Nauris Kuzmans aizrāva
skatītājus ar origami, Rinalds Baumanis - ar ātrlasīšanu. 1. klase mēģināja uzzīmēt vēju, bet
8. klase nodziedāja populāru tautas dziesmu, tikai no otra gala. Visi saņēma balvas.

3.
2.
2.
2.
Vidzemes reģiona dabaszinātņu skolotājiem par spēļu izmantošanu matemātikas stundās stāstīja
skolotāja Baiba Jēriņa.
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parƗdƯt sevi, izvƝrtƝt savu un citu paveikto. TƗ ir vƝl viena jauka pieredzes apmaiƼa
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skolotāja
BILDE vecp.vsk. Jaunie pƝtnieki un skolotƗjas Vecpiebalgas vidusskolƗ.

Sabiedriskās aktivitātes un mācību darba
sasniegumi Vecpiebalgas vidusskolā

15. aprīlī Vecpiebalgas vidusskolā ES struktūrfondu 3.1.3.1. aktivitātes ,,Kvalitatīvai
dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” projekta ietvaros notika
Vidzemes reģiona dabaszinātņu skolotāju pieredzes apmaiņa. Bioloģijas skolotāja Agita
Bērziņa un ķīmijas skolotāja Antra Eškina dalījās pieredzē par ārpusstundu aktivitātēm,
matemātikas skolotāja Baiba Jēriņa - par spēļu izmantošanu matemātikas stundās,
matemātikas skolotāja Ruta Šarkovska - par IT izmantošanu mācību stundās. Savus
pētnieciskos darbus prezentēja 11. klases skolnieces Agija Baumane un Monta Puriņa un 9.
klases skolniece Paula Diana Šulca.
Skolas pašpārvalde organizēja aizraujošas juniorbola sacensības 5.-8. klasei un volejbola
sacensības 9.-11. klasei, kur labākās bija 8. un 10. klase, kā arī 1. aprīļa balli - „Treniņtērpu
balle”.
Dienu pirms Lielās talkas rīkojām skolas apkārtnes sakopšanu. Čakli strādāja viss skolas
kolektīvs, radot saliedētību un labi padarīta darba izjūtu.
30. aprīlis sākās ar audzināšanas stundu, kas veltīta Latvijas Republikas Neatkarības
deklarācijas atjaunošanas 25. gadadienai. Vidusskolēnus uz sarunu par uzņēmējdarbību
aicināja Mārtiņs Eberšteins. Šo tikšanos noorganizēja 12. klases skolēns Ingus Pētersons.
Pēcpusdienā skolas saimi uz pirmizrādi Vecpiebalgas kultūras namā aicināja teātra studija,
lai kopā atzīmētu Teātra dienu.
Skolēnu veikums olimpiādēs un konkursos bijis ražens. Debašu turnīrā Iecavā Gundars
Tomašs (10. kl.) un Mārtiņš Arājs (11. kl.) ieguva titulu „Labākais runātājs”. Sveicam
Andri Braueru (7. kl.) ar spilgtu debiju (skolotāja R. Prīse). Vidzemes reģiona 4. klašu
pētniecības darbu konkursā Valmierā Mārtiņš Šatrovskis saņēma laureāta diplomu, gan
skatītāju simpātiju balvu (skolotājas V. Kalniņa un D. Šatrovska). Starpnovadu 4. klašu
latviešu valodas olimpiādē atzinība Rēzijai Krieviņai (skolotāja I. Žvīgure), savukārt
Rūdolfam Rudzītim atzinība matemātikā un dabas zinībās (skolotājas A. Balode un A.
Šulca). 6. apvienoto novadu mājturības olimpiādē 1. vieta Sanijai Gobiņai, Elizabetei
Katei Antonei, atzinība Anemarijai Eglītei (skolotāja V. Jansone), 3. vieta Kitijai Sarmulei
(skolotāja I. Kazaka), izstādē „Uzziedi vasarai” 9. klašu grupā 1. vieta Kitijai Sarmulei
(skolotāja I. Kazaka), 3. vieta Kristiānai Kalniņai (skolotāja I. Stolere), 7. klašu grupā 2.
vieta Elizabetei Katei Antonei, 3. vieta Anemarijai Eglītei, 5. klašu grupā Sanijai Gobiņai
3. vieta (skolotāja V. Jansone). DAVCĢ matemātikas noslēguma konkursā Martai Asarei
(5. kl.) 1. vieta, Ralfam Kuzmanam (6. kl.) 2. vieta, Loretai Ločmelei (6. kl.) 3. vieta,
Sanijai Gobiņai (5. kl.) atzinība (skolotāja A. Glāzere). J. Sudrabkalnam veltītajā miniatūru
konkursā pamatskolas grupā Rimantam Lieldienim 2. vieta., Rozei Diānai Aukšmukstei
atzinība (skolotājas V. Kalniņa, V. Lapiņa), vidusskolas grupā 1. vieta Gundaram Tomašam,
2. vieta Montai Puriņai, Ritai Ozolai atzinība (skolotājas V. Lapiņa, I. Žvīgure). Starpnovadu
lietišķās informātikas olimpiādē Valērijai Tolkunovai 2. vieta, Diānai Davidovai 3. vieta,
Silvestram Pētersonam atzinība (skolotāja S. Upeniece).
29. aprīlī uz starpnovadu olimpiāžu uzvarētāju sveikšanu Priekuļos devās 13 skolotāji
un 18 skolēni.
Laipni lūgti apmeklēt skolas mājaslapu, kurā var iepazīties ar sīkāku informāciju par
skolā notiekošo un aplūkot fotogrāfijas.
Informāciju apkopoja skolotāja Inese Žvīgure
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Aizvadītā mēneša svarīgākie notikumi
Inešu pamatskolā

Inešnieki J. Sudrabkalnam veltītā konkursa noslēgumā „Jāņaskolā” kopā ar Vecpiebalgas novada
izglītības iestāžu skolēniem un pedagogiem.
Konkursa „Jaunie talanti” laureāti.

Kad mežus un laukus pieskandina putnu balsis, mūsu skolā sarosās mazie dziedātāji. Katrs
vēlas parādīt savu talantu. Šogad savas spējas vēlējās parādīt 12 skanīgo balsu īpašnieki.
Skolēni paši izvēlējās repertuāru ( 2 dziesmas), sagatavoja priekšnesumu. Dziesmu klāsts
bija ļoti daudzveidīgs - tautasdziesmas, latviešu komponistu dziesmas, franču dziesma.
Dziedātājus vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija gan skolotājas, gan vecmāmiņa Mārīte
Ozolante. Pirmās vietas ieguva Estere Zirne, Kristīne Baltiņa, Markuss Aleksandrs Tēts
(1.-4. klase), Dārta Kancēviča un Ance Kalniņa ( 4.-9. klase), kura visiem klausītājiem bija
kā liels atklājums un pārsteigums.
Paldies visiem dalībniekiem un īpaši skolotājai Baibai Baltiņai, kura palīdz ikdienā
jaunajiem talantiem atplaukt!

Lielā talka

Dzērbenes skolas skolēni skolas apkārtni sakopa jau 22. aprīlī. Vides pulciņa dalībnieki
skolotājas Sarmītes Stērstes vadībā sakopa dīķa malu. ( Lūgums jauniešiem, kuri brīvajās
dienās un vakaros „atpūšas” skolas stāvlaukumā, nemest pudeles, čipsu pakas un citus
atkritumus dīķmalā, jo stāvlaukuma malā atrodas konteiners!). Viena grupa skolotājas Anitas
Pētersones vadībā sakopa krosa trasi Augstajā kalnā. Pārējie skolēni cītīgi strādāja skolas
apkārtnē - salasīja zarus, grāba lapas sausākajās vietās. Paldies čaklajiem talciniekiem!

Svinēsim Ģimenes dienu kopā 8. maijā!
Ģimene ir kā spēcīgs ozols, kurš, pārvarot visas vētras, kļūst aizvien stiprāks.
Ģimene - mūsu katra stiprais un drošais pamats un aizmugure.
8. maijā plkst. 18.00 MĪĻI LŪDZAM VISU MŪSU SKOLĒNU ĢIMENES
KOPĪGI SVINĒT ĢIMENES DIENU SKOLAS ZĀLĒ:
* klausīsimies skolēnu koncertu;
* cienāsimies ar gardumiem no līdzpaņemtajiem groziņiem;
* iesim rotaļās un virpuļosim dejās.

Uzmanību!
Lūdzam pieteikt bērnus Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas
pamatskolas pirmsskolas grupās.

Ērika Arāja,
Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas direktore

Pēc lielās olu ēšanas un sparīgās šūpošanās Lieldienās Inešu bērni atgriezās skolā
apmierināti un rosīgi, lai sparīgi uzsāktu pēdējo mācību cēlienu.
• Mākslas programmas audzēkņi Arta Pipcāne, Anete Cīrule, Mikus Cimdiņš, Kate
Elizabete Antone, Loreta Ločmele, Ance Rutka piedalījās radošo darbu konkursā
„Rakstu darbi” Cēsīs, kur četri audzēkņi tika izvirzīti Vidzemes kārtai. Šajā kārtā
laureātu diplomus ieguva Kate (3.v.) un Arta (2.v.). Uz lielo izstādi Rīgā, Kongresu
namā, Skolu jaunatnes XI dziesmu un deju svētku laikā ceļos Artas Pipcānes darbs
„Vecpiebalgas ratiņš”.
• Mākslas programmas audzēkņi Kristaps Ronis un Kate Elizabete Antone piedalījās
Limbažu mākslas skolas rīkotajā vizuālo darbu konkursā „Himnas Goda diena”, kas
veltīts Baumaņu Ķārlim.
Čakli šajā mēnesī rosījās pirmsskolas bērnu grupas:
• izdomāja mīklas skolas lielākajiem bērniem pēcpusdienā „Uzmini nu!”;
• piedalījās ZAAO rīkotajā otrreizējo izejvielu izmantošanas konkursā, izveidojot
„Gleznu” un iegūstot laureāta diplomu;
• veidoja deju rakstus novada pirmsskolas bērnu dziesmu un deju svētkos;
• Annija Līna Berķe, Agnese Brence un skolotāja Inguna Jane piedalījās starpnovadu
pirmsskolas bērnu izteiksmīgas runas konkursā „Manu sapņu dienu zeme” Līgatnē.
Arī pārējie skolēni, skolotāji un vecāki nevarēja atpalikt, bet īpaši atzīmējamas
ir šādas aktivitātes:
• Vecāku diena, kad interesenti vēroja mācību stundas, tikās ar skolas direktori,
veica skolas darbības izvērtēšanu, kopīgi ar saviem bērniem sportoja;
• 17. aprīlī E. Cīrule, K. Tomsone un A. Cīrule piedalījās konkursā „Dziesma
manai paaudzei” Kaivē;
• dalība ( Madara Eglīte, Vairis Stūrītis un skolotāja Sarmīte Balode) Jaunpiebalgas
vidusskolas organizētajā J. Sudrabkalnam veltīto miniatūru konkursā;
• Teātra dienas, ko katru gadu organizē studija „Vārds”. Šogad A. Grīnieces
luga „Pīlēns - prātotājs” un I. Šteinbergas viencēliens „Maināmies?” .Teātra dienu
sponsori: Āris Zaļais un Armands Kalnups;
• Vecpiebalgas novada Mākslas dienas, kas pulcēja skolas uz radošo darbnīcu
„Dziesmu un deju svētku raksti manā dārzā…”;
• Kustību diena rakstnieku Kaudzīšu muzejā ar līdzdalību pagalma uzkopšanā,
muzeja vadītāja stāstu uzklausīšanā un ar kopīgu ugunskuru.
Paldies Vecpiebalgas bērnudārza pirmsskolas skolotājām par svētku tradīciju
saglabāšanu un organizēšanu!
Gunta Dadeika, Inešu pamatskolas direktore

Vērtību sistēmas veidošana izglītības procesā. Taurenes pamatskola
Izglītība - tas ir ceļojums sevī un pasaulē. Mēs mācāmies
nevis, lai gatavotos dzīvei, bet gan dzīvojam mācoties,
un katra jauna diena ir arī jauna mācībstunda. Straujās
pārmaiņas 21. gadsimta sabiedrībā, jauno tehnoloģiju
ienākšana sadzīvē ir liels izaicinājums izglītībai, kurai no
vienas puses ir jānosargā vērtības un jānodod tās nākamajām
paaudzēm, no otras puses - jāpaver ceļš inovācijām.
Ir vispārpieņemts, ka izglītības kvalitāti jebkura līmeņa
izglītības iestādē var noteikt galvenokārt tikai izmērāmos
rādītājos - zināšanas mācību priekšmetos un prasmes.
Pievēršot uzmanību pārmaiņu ātrumam un raksturam
mūsdienās un paredzamajā nākotnē. Ir skaidrs, ka izglītība
ir daudz kas vairāk par intelektuālajām prasmēm, zināšanām
un prasmēm vispārējos un profesionālajos priekšmetos, kā
to tradicionāli ir pieņemts uzskatīt. Tām diemžēl ir maz
saistības ar veiksmi dzīvē - darbā, ģimenē, sabiedrībā,
karjerā. Pēc S.E. Fjelda domām vissvarīgākā izglītības
satura daļa ir dzīves/dzīvošanas kompetences. Viņš uzskata,
ka ir 4 galvenās kompetences, kas nosaka dzīves kvalitāti:
• mācīšanās kompetence - spēja atrast informāciju, iegūt
zināšanas un veidot prasmes;
• sociālā kompetence - spēja sadarboties, risināt konfliktus
un veidot sekmīgu komunikāciju;
• metodoloģiskā kompetence - spēja analizēt nepazīstamas
situācijas, pielietot teorētiskās un praktiskās zināšanas un
prasmes to risināšanā;
• priekšmeta kompetence - prasme mācīties atsevišķus
priekšmetus un jomas.
Fjelds šīs kompetences sauc par darbības kompetencēm,
bet tās veido vienu veselumu tikai tad , kad apgūtas visas
un indivīdam piemīt dziļas zināšanas, pozitīva attieksme un
vēlēšanās tās izmantot.

Ne mazāk svarīgs izglītības satura elements ir vērtību
sistēmas veidošanās. Šobrīd izveidojusies situācija, kad
aizvien grūtāk pat mazās sabiedrības daļās atrast kopīgas
vērtības, nemaz nerunājot par valstīm vai valstu grupām, jo
redzam asus konfliktus starp reliģijām, politikām, dažādām
cilvēku grupām. Tādēļ jo svarīgāk ir nonākt pie kopīgas
izpratnes par būtiskām pamatvērtībām šodien un nākotnei,
tajā pašā laikā palīdzot skolēniem izprast vērtību lomu
un nozīmi, kā arī apzināties katra cilvēka atbildību par
pasauli, kurā mēs dzīvojam. Ģimene un skola var dot lielu
ieguldījumu vērtību veidošanā, radot atbilstošu vidi.
Žaka Delora vadītā starptautiskā izglītības komisija
izvirzīja 4 izglītības balstus 21.gadsimta izglītības attīstībai
- mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties kopā un mācīties
būt. Tiem klāt nākuši vēl 3 - iemācīties mācīties, mācīties
pārveidot, mācīties kļūt. Šie trīs aspekti vēl skaidrāk
apliecina mūžizglītības principa īstenošanu - nepārtrauktu
sevis un apkārtējās vides pilnveidi, izprotot likumsakarības
un atzīstot vērtības.
Vērtības ir kļuvušas par vienu no diskutablākajiem
tematiem izglītībā, jo skola ietekmes ziņā ir līdzvērtīga
ģimenei un medijiem, tā atspoguļo vērtību sistēmu
sabiedrībā, un pašas vērtības tiek pārmantotas gan skolā,
gan ģimenē caur izglītību.
Diemžēl masu mediji un internets, kā arī globalizācija
rada apstākļus sava veida vērtību lielveikala esamībai - kā
ģērbties, ko lietot uzturā, kā iekārtot savu mājokli, kam
ticēt, kādas grāmatas lasīt, kādas tradīcijas veidot, kādas
filmas skatīties, kādas tehnoloģijas lietot, kā uzvesties, kā
veidot savu dzīvi.
Katra izglītības iestāde veido savu izglītības filozofiju,
misiju, kultūru, vērtības, izpratni par dzīves jēgu un

kvalitāti. Tādēļ jo sarežģītāka ir situācija, ja katram - skolai
un ģimenei - ir sava izpratne par to, kas ir vērtības. Arī mēs,
Taurenes pamatskolas skolēni, vecāki un skolotāji, veidojot
attīstības plānu nākamajiem 5 gadiem, esam sev izvirzījuši
mērķus.
Mūsu skolas misija - SKOLA - Taurenes pagasta un
Vecpiebalgas novada kultūrvides sastāvdaļa. Ikvienam, kurš
mācās, dod iespēju veidoties par garīgi un fiziski attīstītu
brīvu, atbildīgu, konkurētspējīgu, radošu personību 21.
gadsimta mainīgajā sabiedrībā.
Skolas vērtības - cieņa, sadarbība, radošums.
Skolas vīzija - skolēns - skolotājs - brīva, radoša, motivēta
personība ar pašapziņu, kas prot atrast piemērotāko veidu
21. gadsimta zināšanu, prasmju apguvei, veido cieņpilnas
attiecības, regulāri un neatlaidīgi strādā, ir atbildīgs par savu
rīcību.
Kamēr sabiedrība vēl tikai diskutē par to, kas ir vērtības,
kas īsti ir morālās vērtības, mēs jau strādājam.
Šajā
mācību gadā mēs gatavojām tematisko pedagoģisko sēdi
„Vērtīborientēta mācību stunda un nodarbība - dzīves
prasmju attīstītāja”, kas notika aprīlī. Katrs skolotājs un
pirmsskolas pedagogs no februāra līdz aprīlim kolēģiem
rādīja atklātās stundas un nodarbības, kurās dalījās pieredzē,
kā savās stundās iedzīvina dažādas vērtības un dzīves
prasmes. Stundas bija ļoti pārdomātas un interesantas.
Notika arī anketēšana
skolēniem, vecākiem un
skolotājiem.
Skolēniem 1. klasē par galvenajām vērtībām tika uzskatītas
(1-3 pēc secīguma ): izpalīdzība, Latvija, ģimene; 2. klasē
- pieaugšana, mācīšanās, līdzjūtība; 3. klasē - mācīšanās, es
turpinājums 9. lpp.
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pats, Latvija; 4. klasē - ģimene, mācīšanās, godīgums; 5.
klasē - ģimene, es pats, veselība; 6. klasē - ģimene, draugi,
laime; 7. klasē - dzīvība, zināšanas, ģimene; 8., 9. klasē atbildība, ģimene, veselība.
Kopīgais rezultāts - 1.- 3. klašu skolēnu 3 galvenās
vērtības - būšana vienam, pieaugšana, ģimene;
4. - 6. klasēm - ģimene, draugi, laime; 7.-9. klasēm ģimene, dzīvība, atbildība.
Savukārt vecāku izvirzītās vērtības bija - pirmsskolas
grupā „Zaķēni”- ģimene, veselība, atbildība; „Pūcēni”atbildība, darbs, cieņa; 1. klasē - garīgums, cilvēka
personība, kultūra, Dzimtene; 2. klasē - garīgums, dzīvība,
savu spēju apzināšanās, drošība; 3. klasē - pašvērtības
apziņa, daba, veselīgs dzīvesveids; 4. klasē - dzīvība,
veselība, ģimene; 5. klasē - dzīvība, ģimene, veselība; 6.,7.
klasē - veselība, dzīvība, ģimene; 8., 9. klasē - ģimene,
atbildība, veselība.
Kopīgais rezultāts vecākiem: 1. -3. kl. vecāki - sabiedrības
labklājība, veselīgs dzīvesveids, ģimene; 4.-9. kl. vecāki
- ģimene, dzīvība, veselīgs dzīvesveids, cieņpilnas
savstarpējās attiecības.
Skolotāju 3 galvenās izvirzītās vērtības - ģimene,
veselība, dzīvība.
Mūs interesēja arī, kādas tad Latvijā šobrīd ir pieprasītākās
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vērtības. Tās ir: ģimene, darbs, draugi, brīvais laiks, sevis
pilnveidošana, reliģija.
Pedagoģiskās sēdes lēmumos ierakstījām, ka veidosim
pakāpenību un katrā klasē vairāk strādāsim ar kādas
konkrētas vērtības iedzīvināšanu, neatmetot pārējās.
1. - 6. klases skolēniem ētikas, sociālo zinību un
klases stundām jau ir VISC izstrādāts mācību līdzeklis
„Vērtībizglītība”. Vērtībizglītību pamatskolā īsteno vairākos
mācību priekšmetos.
Mūsu mantojums ir mūsu saknes, un to vērtību ir ļoti
svarīgi apzināties. Gan tradīcijas, spēles, rotaļas, paražas un
tautas gudrības, gan individuālās, gan sociālās vērtības, gan
politiskās valsts līmeņa, gan globālā līmeņa vērtības.
Lieki atgādināt, ka pozitīvu attīstību veicinošas
individuālās vērtības ietver sevī pozitīvu pašvērtējumu,
pašpārliecinātību, pašizaugsmi, pašaktualizāciju. Nozīmīgas
individuālās vērtības ir arī iniciatīva, sasniegumi, radošums,
saskarsme ar citiem. Sociālās vērtības ietver sevī savstarpējo
cieņu un respektu, iecietību, toleranci, savstarpējo godīgumu,
uzticēšanos, līdzjūtību, empātiju, sadarbību un labestību.
Valsts līmeņa klāstā ir demokrātiskās vērtības - runas
brīvība, vienlīdzības princips, pilsoniskā apziņa. Būtiska
globālā līmeņa vērtība, ko būtu vēlams veicināt jau no bērna
piedzimšanas, ir vides aizsardzība.
Varētu likties, ka šāds vērtību klāsts ir pārāk plašs, bet
tām visām ir būtiska nozīme bērna pilnvērtīgas attīstības

veicināšanā, lai viņš izaugtu par pilnvērtīgu un atbildīgu
cilvēku. Varam aprēķināt - ja bērns 9 pamatizglītības skolas
gados katru gadu pavada 9 mēnešus mācīšanās procesā,
tad viņš 81 mēnesi ir sēdējis skolas solā. Ja katru mēnesi
skola un ģimene izvirzītu kādu no šīm vērtībām kā skolas
un ģimenes mēneša tēmu, tad būtu gana daudz iespēju ar
šīm vērtībām iepazīties, tās izprast un, cerams, arī iekļaut
savā personīgajā vērtību sistēmā. Mēs esam šo ceļu tikai
aizsākuši un ceram uz vecāku atbalstu.
Katrs cilvēks piedzimstot ierodas gatavo vērtību pasaulē
- ģimenē. Tāpēc arī pieaugušajiem pašiem jāsaprot, kas ir
viņu vērtības.
Satiksmes noteikumi - kurš bērns tos nezina sākumskolā?
Visi zina! Vai arī par ēšanas kultūru un paradumiem paprasiet bērnam, ko ir pareizi ēst, un tad - kā un ko viņi
īstenībā ar vecāku gādību ēd! Kā viņi uzvedas uz ceļa?
Divas pilnīgi dažādas lietas. Mums, pieaugušajiem, pašiem
jāsaprot, ko mēs gribam. Ar mums jāsāk, lai bērni redz, ka
mēs sev pieprasām tādu pašu rīcību, kā no viņiem.
Būtu interesanti izzināt, kādas vērtības šobrīd ir mūsu,
Vecpiebalgas, novadā?
Bērni jau skatās uz to, ko vecāki, skolotāji un citi
pieaugušie paši ciena un pilda.
Lilita Ozoliņa, Taurenes pamatskolas direktore

Slēpotāju un biatlonistu ziemas sezonas pārskats

Uz Eiropas Jaunatnes ziemas olimpiādi pretendēja 3 Vecpiebalgas novada jaunie sportisti. Tiesības piedalīties šajās sacensībās
sīvā cīņā izcīnīja Krista Razgale (attēlā) un Dzintars Daļeckis.

Ziemas slēpošanas un biatlona sacensību kalendārs
Latvijā pēdējos gados ieguvis nemainīgu raksturu.
Latvijas čempionāts distanču slēpošanā notiek trijos
posmos - Priekuļos, Vietalvā un Madonā. Katrā
no šiem posmiem jāveic 2 distances. Individuāli
sešpadsmitgadīgo zēnu grupā Rūdis Balodis izcīnīja 2.
vietu 10 km ar kopējo startu, 3. vietu 7,5 km, 3. vietu
sprintā un Kristers Slavēns - 2. vietu sprintā, 3. vietu
10 km masu startā, V14 grupā Mikus Cimdiņš - 3. vietu
2,5 km distancē 39 dalībnieku konkurencē, 3. vietu 5
km brīvajā stilā. 4. vietu sprintā izcīnīja Marta Pundure,
paliekot soli no goda pjedestāla. Prieks par Martu, kura
regulāri spēja ierindoties pirmajā sešniekā. No viņas
cenšas neatpalikt Sanija Gobiņa, savukārt Krista
Razgale pārsteidza visus, izcīnot 1. vietu sieviešu grupā
10 km distancē. S16 grupā 2. vietu stafetē un 3. vietu 5 km
distancē izcīnīja Elīna Radziņa. Abas meitenes trenējas
Cēsīs pie treneres I. Cekules. Stafetēs dažādās vecuma
grupās izcīnītas 9 medaļas. Katrā komandā 3 dalībnieki
un tajās kopā startēja Cēsu pilsētas sporta skolas dažādu
treneru audzēkņi. V18 grupā 1. vietā Dzintars Daļeckis
un Egons Briedītis, 2. vietā Uldis Sļadzevskis un Emīls
Galiņš, V16 grupā 1. vietā Rūdis Balodis un Kristers
Slavēns, V14 grupā 1. vietā Mikus Cimdiņš, S12 grupā
3. vietā pirmo reizi Sanija Gobiņa un Marta Pundure.
Šie ir sausi skaitļi un medaļu uzskaitījums, bet aiz katra
no tiem ir sīva cīņa ar sevi un konkurentiem, veiksmīgas
un arī ne tik veiksmīgas dienas. Godalgotas vietas katrā
grupā ir tikai 3, bet ir prieks arī par pārējiem puišiem
un meitenēm, kuri piedalījās un cīnījās visas sezonas
garumā.



Madonas vakara sacensības notika piecos posmos.
Kopvērtējumā tika vērtēti 4 labākie starti. Visjaunākajā
grupā kopvērtējumā 3. vietā Keita Zariņa, C grupā
zēniem 2. vietā Mikus Cimdiņš, vīriešiem 1. vietā
Kārlis Miķelsons. Tikai pēdējā posmā apsteidzot Saniju,
trešo vietu izcīnīja Marta Pundure. Atsevišķos posmos
godalgotas vietas izcīnīja arī Egons Briedītis, Rūdis
Balodis, Sanija Gobiņa.
Sezonas sākumā rakstījām, ka uz Eiropas Jaunatnes
ziemas olimpiādi Austrijā un Lihtenšteinā pretendēs 3
Vecpiebalgas novada jaunie sportisti. Tiesības piedalīties
šajās sacensībās sīvā cīņā izcīnīja Krista Razgale
(biatlonā) un Dzintars Daļeckis (distanču slēpošanā).
Rezultāti atspoguļoti masu medijos, bet jāpiebilst, ka,
lai labi startētu kalnos, nepieciešams ilgāks treniņu
process augstkalnu apstākļos, ko ierobežo finansiālās
iespējas. Piedalījāmies krāšņajā olimpiādes atklāšanas
ceremonijā. Ziemas stadionā ienācām, skanot mūzikai
un skatītāju aplausiem. Pārņēma neaizmirstamas
emocijas, redzot Latvijas karogu. Priekšnesumi bija
ļoti daudzveidīgi, kuros iesaistīti pat sniega motocikli
un suņu pajūgi. Nākamā Eiropas Jaunatnes ziemas
olimpiāde notiks 2017. gadā Bosnijā un Hercogovinā
(Sarajevā).
Biatlona sezona bija tikpat aizraujoša kā distanču
slēpošanā. Jauniešiem visveiksmīgāk to aizvadīja
Kristers Slavēns, izcīnot trīs uzvaras un vienu otro
vietu Latvijas čempionātā, Kristeram arī trīs otrās
vietas un uzvara Latvijas kausa sacensībās. Otrs mūsu
līderis Rūdis Balodis bija ātrs distancē, bet šāva mazāk
veiksmīgi - trīs otrās vietas un trīs trešās vietas. Divas

3. vietas Latvijas čempionātā izcīnīja Uldis Sļadzevskis.
Soli no pjedestāla atpalika Emīls Galiņš un Dzintars
Daļeckis. Visi šie mūsu jaunieši startē B vecuma grupā,
tāpēc notiek cīņa ne tikai ar konkurentiem, bet arī savā
starpā. Jauniešu grupā uzvaru sezonas kopvērtējumā
Kristai Razgalei nodrošināja ne tikai 4 uzvaras, bet
arī starti Baltijas kausa sacensībās Polijā. Trešā vieta
kopvērtējumā Elīnai Radziņai (četras 2. vietas, viena
3. vieta). Valsts izlases dalībniece taureniete Inga
Paškovska nolēma turpmāk aktīvāk pievērsties distanču
slēpošanai un piedalījās pasaules čempionātā Zviedrijā.
Savukārt jaunākajā C grupā pirmie starti ziemas biatlonā
bija Mikum Cimdiņam un Elgaram Mārtinsonam.
Veiksmīgie starti Latvijas sacensībās Kristeram
Slavēnam un Kristai Razgalei deva iespēju iekļūt Latvijas
izlasē startam pasaules jauniešu čempionātā Baltkrievijā.
Kristers bija 3 gadus jaunāks par citiem dalībniekiem,
bet Krista 2 gadus jaunāka. Šajās sacensībās tika gūta
starptautisko sacensību pieredze, iegūti jauni draugi
un atziņa - lai cīnītos augstākajā līmenī, jātrenējas vēl
centīgāk. Piedalījās ne tikai tradicionālās dalībvalstis
biatlonā, bet arī tādas eksotiskas valstis kā Austrālija
un Brazīlija.
Sezonas pēdējās sacensības Kristeram bija Baltijas
kausa sacensības Zviedrijā (Ostersundā). 24 dalībnieku
konkurencē - 9. vieta sprintā, 10. vieta iedzīšanā. Iespēja
piedalīties šajās sacensībās bija arī Rūdim Balodim,
bet izšķirošajās atlases sacensībās cīņas karstumā tika
veikta par puskilometru garāka distance. Tas liedza ceļu
uz Zviedriju. Abi puiši un Krista Razgale ir iekļauti
Latvijas jauniešu izlasē un vasarā tiks uzaicināti uz
jauniešu izlases nometnēm.
Janvārī televīzijā plaši izskanēja informācija par
Andreja
Rastorgujeva
salauzto laidni Eiropas
čempionātā Otepē (Igaunija). Šajās sacensībās Latvijas
izlases sastāvā piedalījās arī mūsu novada biatlonists
Toms Praulītis, kurš sprinta distanci pirmo reizi karjerā
veica bez soda apļiem un bija labākais no latviešiem,
ierindojoties 61. vietā. Tikai trīs sekundes pietrūka, lai
iekļūtu iedzīšanas sacensībās. 20 km distancē - otrais aiz
Andreja. Turpinājumā pasaules kausa posmi Čehijā un
Norvēģijā, izcīnīta vieta Latvijas komandas četriniekā
startam pasaules čempionātā Somijā. Sezonas galvenajās
sacensībās - Pasaules čempionātā - komandā otrais aiz
A. Rastorgujeva 20 km distancē, trešais savstarpējā cīņā
sprintā un neveiksmīgs starts stafetē. Toms līdzjutējus
iepriecināja Latvijas pieaugušo čempionātā Alūksnē,
izcīnot 1. vietu 10 km sprintā.
Pasaulē biatlons turpina attīsties. Arvien vairāk valstu
piedalās augstākā līmeņa sacensībās, kurās piedalīties
iespējams tikai, izpildot kvalifikācijas prasības. Prieks,
ka to paveicis arī Toms. Kurš pārstāvēs Latviju nākamajā
sezonā, rādīs kontroltreniņu un sacensību rezultāti.
Sezona noslēgusies, bet jaunā sākusies negaidīti agri.
Latvijas pieaugušo izlase aizvadījusi 3 dienu iepazīšanās
nometni. Komandā arī Toms Praulītis. Aktuālākais palielinājies komandas dalībnieku skaits, darbu ar izlasi
uzsākuši treneri Vitālijs Urbanovičs un Ilmārs Bricis.
Mērķis - Olimpiskās spēles.
Aija Praulīte un Andris Praulītis, treneri
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Noslēdzies 1. Jaunpiebalgas - Vecpiebalgas
novada čempionāts volejbolā

2015. gada maijs

Saistošie noteikumi Nr.3/2015
„Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības
2009. gada 15. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
„Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu

Uzvarētāji divu posmu summā - komanda „Tehno - Zirnis”.

Pavasarīgi saulainā dienā, divu novadu volejbolistiem pulcējoties Jaunpiebalgas
vidusskolas sporta zālē uz otrā posma spēlēm, noslēdzās pirmais apvienotais Jaunpiebalgas
- Vecpiebalgas novada čempionāts volejbolā. Otrajā posmā piedalījās mazāks komandu
skaits, kas ļāva komandām spēlēt katrai ar katru līdz divu setu uzvarai, tādējādi samazinot
nejaušības faktora klātbūtni. Divas spēles beidzās ar rezultātu 2:1, un vienā setā, lai
noteiktu uzvarētāju, bija nepieciešams 31. punkts. Otrajā posmā uzvarēja komanda
„007”, kurā spēlēja Matīss Kauls, Jānis Avens, Normunds Vītiņš, Rihards Vītiņš, Artūrs
Krams, Aleksis Aļeksējevs, Artūrs Zvejnieks, Jānis Šatrovskis, Andris Jermacāns, bet
tas negarantēja uzvaru kopvērtējumā, jo pirmajā posmā iegūta 4. vieta. Par uzvarētājiem
divu posmu summā kļuva komanda „Tehno-Zirnis” (Toms un Dāvis Strelkovi, Dita Dzene,
Jēkabs Zommers, Jānis Jurkāns, Kaspars Krieviņš, Pēteris Lāpselis, Gundars Tomašs),
trešajā vietā atstājot „Džingishanus” - komandu, kuras spēlētāji bija auguma parametru
ziņā pārāki par saviem konkurentiem un kas tādējādi nodrošināja labāku spēli aizsardzībā
(blokā - komandā spēlēja Reinis un Toms Praulīši, Laura Dzene, Gatis Zvejnieks, Rūsiņš
Otersons, Māris Pilsētnieks, Voldemārs Dzenis, Dāvis Balodis). Saprotams, ka sacensībās
liela nozīme ir komandu pašorganizācijai, formālam kapteinim, aizrautīgiem spēlētājiem,
kuri prot un kuriem patīk spēlēt volejbolu. Noslēgumā godalgoto vietu ieguvēji saņēma
medaļas un diplomus, ko pasniedza Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Laimis
Šavējs. Piebalgas uzņēmuma specbalvas saņēma finālposma komandas.
Vasarā plānojam turpināt sadarbību sporta jomā - 3 posmos spēlēt futbolu, 2 - pludmales
volejbolu.
Neesi pasīvs, meklē sev komandu! Ja nevari atrast komandu, tad veido to pats! Kustība
- tā ir dzīvība, tāpēc visiem vēlu saulainu, aktīvu, sportisku, dzīvespriecīgu vasaru.
Māris Krams, sacensību tiesnesis

Vecpiebalgas novada čempionāts
šautriņu mešanā

1. Izdarīt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2009. gada 15. jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums” (apstiprināti ar
Vecpiebalgas novada domes 2009. gada 15. jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr. 03,
16. §), grozījumi: 20.04.2011, 26.06.2013, 25.09.2013, 27.11.2013, 20.12.2013,
22.01.1014, turpmāk - Nolikums, grozījumus:
Izteikt Nolikuma 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Administrācija ir pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina domes pieņemto
lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.”
2. Izteikt Nolikuma 6.1. punktu šādā redakcijā:
„6.1. Administrācijas sastāvā ietilpst:”
3. Papildināt Nolikuma 6.1. punktu ar jauniem 6.1.1., 6.1.2.,6.1.3.,6.1.4.,6.1.5.,6.1
.6. punktiem šādā redakcijā:
„6.1.1. pašvaldības izpilddirektors;
6.1.2. grāmatvedības un finanšu nodaļa;
6.1.3. attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļa;
6.1.4. jaunatnes lietu nodaļa;
6.1.5. saimnieciskais dienests;
6.1.6. kultūras nodaļa;
6.1.7. visas pašvaldības domes iestādes.”
4. Izteikt Nolikuma 6.2. punktu šādā redakcijā:
„6.2. Papildus Nolikumā noteiktajai kompetencei administrācija pieņem lēmumus
šādos jautājumos:”
5. Papildināt Nolikuma 6.2. punktu ar jauniem 6.2.1.,6.2.2.,6.2.3., 6.2.4.,6.2.5.,
6.2.6. apakšpunktiem šādā redakcijā:
„6.2.1. zemes īpašumu sadalīšana, apvienošana vai zemes robežu pārkārtošana;
6.2.2. zemes lietošanas mērķu noteikšana vai maiņa;
6.2.3. nosaukumu piešķiršana un maiņa zemes īpašumiem (izņemot ielas, parkus
un laukumus);
6.2.4. adrešu piešķiršana un maiņa adresācijas objektiem;
6.2.5. zemes platību precizēšana, zemes robežu noteikšanas, apsekošanas vai
atjaunošanas aktu parakstīšana, zemes robežu plānu un apgrūtinājumu plānu
saskaņošana;
6.2.6. izziņu sagatavošana un izsniegšana par atteikumu izmantot nekustamā
īpašuma pirmpirkuma tiesības.”
6. Svītrot Nolikuma 6.3. punktu.
7. Svītrot Nolikuma 8.8. punktu.
8. Papildināt Nolikuma 13. punktu ar jaunu 13.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
„13.8. Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisiju (__ locekļi).”
9. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Papildināt Nolikuma 13. punktu ar 13.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„13.3. Apvienotā novadu civilās aizsardzības komisija.”
2. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām”
45. pantā noteiktajā kārtībā.

Saistošie noteikumi Nr.4/2015
Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.2/2015
„Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets
un speciālais budžets 2015. gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu,
likumu “Par pašvaldību budžetiem”,
valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likumu
1. Apstiprināt grozījumus Vecpiebalgas novada pašvaldības 2015. gada
pamatbudžetā.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Vecpiebalgas novada čempionāta šautriņmešanā uzvarētāji.

Otrajās Lieldienās norisinājās Vecpiebalgas novada čempionāts šautriņu mešanā. Lai
gan pasākums tika reklamēts novada avīzē un mājaslapā, piedalījās dalībnieki tikai no
Inešiem un Vecpiebalgas. Priecē, ka bija ieradušies un sacensībās aktīvi piedalījās četri
jaunieši.
Rezultāti: jauniešu grupā 1. vietu izcīnīja Uģis Āboliņš (353 punkti), 2. vieta - Ralfam
Kuzmanam (308 punkti), 3. vieta - Vitai Jermacānei (307 punkti); dāmām 1. vieta Kristīnei Kuzmanei (491 punkts), 2. vieta - Zandai Jurkānei (438 punkti), 3. vieta - Zanei
Zvejniecei (418 punkti); kungiem 1.vieta - Antonam Kuzmanam (635 punkti), 2. vieta
- Matīsam Baueram (606 punkti), 3. vieta - Edžum Ķaukulim (531 punkts).
Organizatoru vārdā visiem paldies, kas piedalījās, un tiekamies nākamgad.
Ilgvars Lācis

*Paskaidrojums pie saistošajiem noteikumiem Nr.4/2015
Ekonomiste Gita Janševica:
„Budžeta grozījumos pašvaldības struktūrvienībām tika precizēti izdevumi pa
izdevumu veidiem atbilstoši faktiskajai izpildei.
Tika palielināti ieņēmumi (83 215 eiro), ņemot vērā to faktisko izpildi un
prognozes, un no šiem līdzekļiem tika ieplānoti izdevumi tādām struktūrvienībām,
kurām izdevumu uzskaiti veic no jauna, piemēram, sociālā māja „Norkalni”, Amatu
māja Dzērbenes sabiedriskajā centrā, jauniešu centrs Dzērbenē utt.
Sakarā ar SIA „Dzērbenes siltums” likvidēšanu un funkciju pārņemšanu no
likvidējamā uzņēmuma tika ieplānoti ieņēmumi (99 380 eiro) un izdevumi komunālo
pakalpojumu sniegšanai.
Lai segtu nepieciešamos izdevumus, tika samazināts atlikums uz gada beigām no
769 eiro uz 13 eiro.”
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PROJEKTU KONKURSA „Dažādojam savu ikdienu”
NOLIKUMS
savu ikdienu” jāiesniedz Vecpiebalgas novada pašvaldības
administratīvajā centrā līdz 2015. gada 20. maijam plkst.
12.00.
4.7. Konkursa projekta iesniedzējs, iesniedzot projekta
pieteikumu, izsaka vēlmi un apstiprinājumu piedalīties
konkursā.
4.8. Konkursa žūrijas komisija konkursa ietvaros atlasīs
labākos projektus. Projektu atbalsta summa - līdz EUR
300. Kopējā projektu atbalsta summa EUR 1 500. Katru
atbalstīto projektu Vecpiebalgas novada pašvaldība finansēs
100% apmērā.
4.9. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2015. gada 29.
maijam.
4.10. Projekta īstenošanas periods - no 2015. gada 1.
jūnija līdz 2015. gada 1. oktobrim.
4.11. Projektu atskaišu iesniegšanas termiņš līdz 2015.
gada 15. oktobrim.

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1.1. Projektu konkursu izsludina Vecpiebalgas novada
pašvaldība.
1.2. Projektu finansētājs - Vecpiebalgas novada
pašvaldība.
1.3. Konkursa nolikums ir publicēts Vecpiebalgas novada
mājaslapā www.vecpiebalga.lv, kā arī atrodams Vecpiebalgas
novada administratīvajā ēkā un bibliotēkās.
1.4. Jebkuru nepieciešamo informāciju par projektu
konkursu „Dažādojam savu ikdienu” var iegūt Vecpiebalgas
novada pašvaldībā, kontaktpersona: Inese Asarīte, mob. tel.
25411423.
2. KONKURSA MĒRĶIS
Projektu konkursa mērķis - veicināt iedzīvotāju un to
grupu iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā,
sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu Dzērbenes, Inešu,
Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas pagastā.
3. KONKURSA DALĪBNIEKI
3.1. Konkursā var piedalīties:
fiziska persona - novada teritorijas iedzīvotājs;
neformālas sabiedrības grupas - iedzīvotāju grupas,
kuras dalībniekus apvieno īslaicīgs/pastāvīgs
kopīgs
darbības mērķis (vismaz 3 fiziskas personas - novada
teritorijas iedzīvotājus, piemēram, pensionāru, jauniešu un
sieviešu klubi, pašdarbības kolektīvi, daudzdzīvokļu namu
īrnieku/īpašnieku grupas, bērnu - invalīdu vecāku grupas,
interešu kopas utml.);
nevalstiskas organizācijas (t.i. biedrības, nodibinājumi
un reliģiskas organizācijas), kuru juridiskā adrese ir novada
teritorijā.
4. KONKURSA SATURS UN NORISE
4.1. Konkurss tiek izsludināts no 2015. gada 27. aprīļa.
4.2. Konkursa dalībniekiem jāiesniedz pašu izstrādāts
projekts, kas saistīts ar dzīves kvalitātes uzlabošanu
Vecpiebalgas novadā, ko viņi paši spēj īstenot.
4.3. Projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti šādām
jomām:
- projektiem, kas saistīti ar apkārtnes labiekārtošanu,
(piem., bērnu rotaļu laukuma ierīkošana, daudzdzīvokļu
ēkas apzaļumošana, apkārtnes labiekārtošana, peldvietas
ierīkošana u.c.);
- projektiem, kas paredz izglītošanu un apmācības, kuru
rezultātā tiek veicināta pašnodarbinātība un profesionālā
orientācija (semināru rīkošana un lektoru apmaksa, kultūras
un mākslas pasākumu apmeklēšana);
- projektiem, kas vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu (amatiermākslas kolektīvu vizuālā tēla
veidošana u.c.).
4.4. Projekta aktivitātēm jānotiek konkrētajā novada
teritorijā.
4.5. Projekta aktivitātes nevar būt saistītas ar Vecpiebalgas
novada pašvaldības iestāžu pamatfunkciju nodrošināšanu.
4.6. Projektu pieteikumi projektu konkursam „Dažādojam

8. PROJEKTU IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

VƝrtƝšanas kritƝrijs
Sabiedriskais
nozƯmƯgums

Apraksts
Projekta rezultƗti un labums
brƯvi pieejams plašƗkai
sabiedrƯbas daƺai. Projekts
bǌtiski uzlabo noteiktas
sabiedrƯbas daƺas dzƯves
kvalitƗti. IedzƯvotƗju skaits,
kas atbalsta projektu.
Cik Ɨtri, ekonomiski izdevƯgi,
Konkursa projekta
praktiskƗ Ưstenošana finansiƗli pamatoti un
kontrolƝjami projekts var tikt
realizƝts. Projekta dalƯbnieku
dalƯba projekta ƯstenošanƗ.
Projekta idejas vai izpildƯjuma
RadošƗ pieeja
oriƧinalitƗte, novatorisms.
Projekta izstrƗdes detaƺas,
Projekta iesnieguma
5. KONKURSA PROJEKTA PIETEIKUMA
radošo risinƗjumu
noformƝjums
SATURS UN FORMA
piedƗvƗjums, projekta
5.1. Projekta pieteikuma veidlapa (skatīt www.
vecpiebalga.lv).
izstrƗdes gatavƯbas pakƗpe.
5.2. Ieteikumi pieteikuma veidlapas aizpildīšanai (skatīt
Projekts nedrīkst izraisīt strīdus. Strīdu gadījumā projekts
www.vecpiebalga.lv).
Projekts nedrƯkst izraisƯt strƯdus. StrƯdu gadƯjumƗ projekts
netiek finansēts.
5.3. Konkursa vadlīnijas (skatīt www.vecpiebalga.lv).
finansƝts.
5.4. Svarīga ir ne tikai projekta kvalitāte. Būtiski ir arī tas,
10. PROJEKTU FINANSĒŠANAS NOTEIKUMI
kā projekts tiks realizēts. Šajā gadījumā ļoti liela vērība
10.1. Projektu
konkursa līdzekļi
nevar tikt NOTEIKUMI
piešķirti
10. PROJEKTU
FINANSƜŠANAS
tiks pievērsta principam „darīsim paši”. Jo vairāk iedzīvotāji šādiem mērķiem vai izdevumiem:
darīs paši, lai projektu īstenotu, jo labākas ir izredzes, ka
10.1.1.1. nekustamā īpašuma iegādei;
10.1. Projektu konkursa lƯdzekƺi nevar tikt piešƷirti šƗdiem mƝrƷie
10.1.1.2. pamatlīdzekļu iegādei;
projekts gūs atbalstu.
izdevumiem:
10.1.1.3. ārvalstu braucieniem;
5.5. Konkursa pieteikums jāiesniedz latviešu valodā
10.1.1.1.
nekustamƗ
iegƗdei; maksājumiem
10.1.1.4. pabalstiem
unƯpašuma
citiem līdzīgiem
drukātā formātā 1 eksemplārā.
10.1.1.2.
pamatlƯdzekƺu iegƗdei;
privātpersonām;
10.1.1.3.
Ɨrvalstu
braucieniem;
10.1.1.5. peļņas
pasākumiem;
6. KONKURSA PROJEKTU IZVĒRTĒŠANAS
10.1.1.6.
projektiem,
kurus
ārpus maksƗju
10.1.1.4.
pabalstiem
un plānots
citiem īstenot
lƯdzƯgiem
KOMISIJA
Vecpiebalgas
novada
teritorijas;
privƗtpersonƗm;
6.1. Konkursa projektu pieteikumu izvērtēšanas komisija
10.1.1.7. ja projekta
mērķis paredz nodrošināt Vecpiebalgas
10.1.1.5.
peƺƼas pasƗkumiem;
tiek veidota no 5 Vecpiebalgas novadā pazīstamiem
novada
pašvaldības
iestāžu
10.1.1.6.
projektiem, pamatfunkcijas;
kurus plƗnots Ưstenot Ɨrpus Vecpie
cilvēkiem.
10.1.1.8.
jau
pabeigtiem darbiem/projektiem.
6.2. Konkursa žūrijas komisija apstiprināta Vecpiebalgas
novada teritorijas;
10.2. Ar visiem atbalstītajiem projektiem tiks slēgts
novada domes sēdē 2015. gada 23. aprīlī šādā sastāvā: Hugo
10.1.1.7.
ja projekta
mƝrƷis paredz nodrošinƗt Vecpiebalgas n
līgums
par finansējuma
saņemšanu.
Duksis, Gita Janševica, Inese Asarīte, Inese Navra, Līva
pašvaldƯbas
iestƗžu
10.3. Ja atbalstītā projektapamatfunkcijas;
īstenotājs ir reģistrēta biedrība
Grudule.
10.1.1.8.
jau pabeigtiem
darbiem/projektiem.
vai nodibinājums,
organizācija,
finansējums
projekta
6.3. Konkursa žūrijas komisijas locekļi no sava vidus10.2.
Ar visiem
atbalstƯtajiem
projektiem
tiksbankas
slƝgts lƯgum
īstenošanai
tiks pārskaitīts
uz projekta
pieteicēja
izvēlas konkursa komisijas priekšsēdētāju.
norēķina
kontusaƼemšanu.
saskaņā ar noslēgtu līgumu.
finansƝjuma
īstenotājs
ir iedzīvotāju
grupa, biedrƯb
10.3. 10.4.JaJa atbalstītā
atbalstƯtƗ projekta
projekta
ƯstenotƗjs
ir reƧistrƝta
7. KONKURSA PROJEKTU IZVĒRTĒŠANAS
visas
finanšu operācijas,
kas saistītas
ar projektuprojekta
ieviešanu,Ưstenošana
nodibinƗjums,
organizƗcija,
finansƝjums
KĀRTĪBA
tiks veiktas, balstoties uz noslēgtu līgumu starp Vecpiebalgas
7.1. Konkursā piedalās visi projekti, kas iesniegti, atbilstoši novada pašvaldību un iedzīvotāju grupas projekta vadītāju.
konkursa nolikumam un kas atbilst konkursa mērķim.
10.5. Projekta īstenošanas pārskats par piešķirtā
7.2. Konkursa projektu (projektu pieteikumu) izvērtēšana finansējuma izlietojumu jāiesniedz, tiklīdz projekts
ir pilnībā īstenots, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada15.
notiks trīs posmos:
7.2.1.1. Pirmais posms: Vecpiebalgas novada domes oktobrim.
10.6. Projekta īstenošanas pārskatā projekta īstenotājs
projekta „Dažādojam savu ikdienu” koordinators pārbauda,
vai pieteikumā ir iekļauta visa nepieciešamā informācija un izvērtē sasniegtos rezultātus. Atskaitei jāpievieno projekta
pielikumi. Gadījumā, ja trūkst kādas ziņas vai dokumenti, īstenošanas procesā apkopotie fotoattēli, kartes utt.
koordinatoram ir tiesības pieprasīt nepieciešamos
11. CITI NOTEIKUMI UN SAISTĪBAS
dokumentus vai iztrūkstošo dokumentāciju. Ja divu darba
11.1. Konkursa dalībnieki, iesniedzot projektu
dienu laikā prasītā informācija netiek iesniegta, projekta
iesniedzēja grupa tiek izslēgta no turpmākās piedalīšanās pieteikumus, apņemas ievērot visus konkursa nolikumā
minētos nosacījumus.
konkursā, par ko tā tiek rakstiski informēta.
11.2. Konkursam iesniegtie projekti dalībniekiem netiek
7.2.1.2. Otrais posms: Turpmāko projekta izvērtējumu atdoti atpakaļ.
veic konkursa žūrijas komisija 3
cilvēku sastāvā.
11.3. Konkursa dalībniekiem pilnībā jāsedz konkursa
Komisija iepazīstas ar projektu, izvērtē tā aktualitāti un pieteikuma un projekta sagatavošanas izmaksas. Organizētāji
lietderīgumu.
neuzņemas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no
7.2.1.3. Trešais posms: Projektu galīgais izvērtējums konkursa rezultātiem.
tiek veikts projektu izvērtēšanas komisijas sanāksmē, kurā
11.4. Konkursa dalībnieki, iesniedzot projektu, uzņemas
izskata katru projektu. Atbalstītie projekti tiks noteikti visas saistības un atbildību, kas nepieciešama projekta
konkursa komisijas balsojuma rezultātā un apstiprināti praktiskai realizācijai, atskaites par naudas līdzekļu
novada domē.
izlietojumu noformēšanai.
7.3. Novada domes lēmums tiek publicēts Vecpiebalgas
11.5. Konkursa dalībnieks ir atbildīgs par sniegtās
novada informatīvajā izdevumā „Vecpiebalgas Novada informācijas patiesīgumu un atbilstību Latvijas Republikas
Ziņas”. Ar novada domes lēmumu tiek iepazīstinātas visu likumdošanai. Konkursa un projektu īstenošanas gaita tiks
atspoguļota novada informatīvajā izdevumā.
iesniegto projektu kontaktpersonas.

Mazās Brīnumzemes piedāvājums - CITA KLASE Cēsīs

Mazās Brīnumzemes projektā
CITA KLASE īpaši skolēnu,
pirmsskolēnu,
jauniešu un arī
pieaugušo grupām tiek piedāvāta
Baltijā un arī Ziemeļvalstīs unikāla
izklaidējoša, radoša un prasmes
attīstoša ekskursija. Piedāvājam
iepazīt cilvēka
prāta un roku
veiklības jaunākos sasniegumus,
izbaudīt pasauli no putna lidojuma
perspektīvas un atgūt spēkus pēc
garās ziemas. Ekskursijas laikā
uzzināsiet un apskatīsiet jaunāko
tehnoloģiju, cilvēka roku un prāta sasniegumus, kā arī, darbojoties modelisma
prasmju darbnīcās, paši izveidosiet savu mazo pasauli.
Ar modeļu izveidi, programmēšanu un mehatroniku saistītas nodarbes katru
gadu kļūst aizvien populārākas visā pasaulē. Tās attīsta telpisko domāšanu, papildina

skolā iegūtās teorētiskās zināšanas un veicina radošu apmācību procesu, vienlaicīgi
mudinot apgūt dabaszinības, elektronikas, mehānikas un programmēšanas prasmes.
CITA KLASE apmeklējuma laikā redzēsiet, kā tiek veidota un darbojas aizraujošā
mini pasaule mērogā 1:87. Varēsiet palaist vilcienus, auto un fabrikas, kā arī apgūt
modelisma pamatzināšanas un iemaņas. Arī katram apmeklētājam būs unikāla iespēja
izveidot savu mazās pasaules gabaliņu. Šeit viss notiks kā dzīvē: redzēsiet, kā top
pilsētas un lauki, kādas tehnoloģijas darbina mašīnas un vilcienus, kā pašu rokām tiek
veidoti koki, puķes, sēta zāle, redzēsiet, kā savās ikdienas gaitās dodas mini cilvēki,
ielās būs auto sastrēgumi, kursēs vilcieni. Aizraujoši!
Apmeklējuma laiks - 2 stundas.
Apmeklējuma maksa vienai personai - 6 eiro.
Grupu apmeklējumiem ieteicamais dalībnieku skaits 20 - 30 personas.
Kontaktinformācija:
Mazās Brīnumzemes projekts CITA KLASE Cēsīs, Raunas ielā 7
(Pastariņa sākumskolas 1. stāvā).
E-pasts: mazabrinumzeme@gmail.com, Kristīna, mob. 28308377.
Mājaslapa: www.mazabrinumzeme.lv
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PasākumU AFIŠA
PASĀKUMI VECPIEBALGAS
NOVADĀ
Dzērbenes pagastā

23. maijā plkst.19.00 Augstā kalna estrādē
tautisko deju kolektīvu koncerts.
Piedalās: „Jumis”, „Virpulis”, „Zelta virpulis”,
„Degumnieki”, Dzērbenes un
Taurenes pamatskolas deju kolektīvi
Ieeja - EUR 1,00
Pēc koncerta - balle. Spēlē grupa „Apvedceļš”
Ieeja - EUR 5,00
Darbosies bufete

Inešu pagastā

8. maijā plkst. 19.30 tautas namā koncerts
„Pavasara dzirkstošais spēks”
Piedalīsies: koris „Vecpiebalgas muiža”, deju
grupa „Drostaliņas”, tautisko deju kolektīvs
„Kopā nost”, amatierteātris „Ineši”, Inešu
pamatskolas bērnu ansamblis „Ki -Kī” un bērnu
tautisko deju kolektīvs
Nāciet jauki pavadīt vakaru!
Ieeja - pirmais pavasara zieds dalībniekiem

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

APSVEIKUMI
Vēl ilgus gadus stipram būt,
daudz prieka vēl no dzīves gūt.
Un sauli sirdī saglabāt,
un dzīvi mīlēt nepārstāt!

Sveicam Tevi, maija jubilār!
Īpašie gaviļnieki
60 - Anatolijs Koroļovs Inešos
Arita Graudiņa Vecpiebalgā
70 - Velga Supjeva Dzērbenē
Marija Radziņa Dzērbenē
Ināra Skrastiņa Taurenē
Ausma Krūmiņa Vecpiebalgā
Mārīte Putniņa Vecpiebalgā
80 - Marija Kaņepe Dzērbenē
Vladislava Pērkstiņa Vecpiebalgā
90 - Irēne Alise Briga Kaivē
Maija Mazjāne Vecpiebalgā
92 - Kārlis Kārkliņš Taurenē

Kaives pagastā

Taurenes pagastā

8. maijā plkst. 16.00 laukumā pie „Rudiņiem”
pavasarīgs puķu, augļkoku u.c. stādu tirgus
8. maijā plkst. 18.00 kultūras namā Taurenes
pamatskola ielūdz uz Mātes dienai veltītu
pasākumu - vakarēšanu
„No sirsniņas es mīlēju...”
22. maijā plkst. 17.00 kultūras namā populāro
dziesmu konkurss bērniem „Do Re Mi”
28. maijā plkst. 18.00 kultūras namā Taurenes
pamatskolas saime aicina uz muzikālu izrādi
„Kaķīša dzirnavas”
6. jūnijā plkst. 19.00 Taurenes estrādes
sezonas atklāšanas pasākums
„Parādi sevi savādāku!”
Ja tev ir kāds zelta talants,
nāc un parādi arī mums!
Ja vari atdarināt „Popielas” veidolā muzikālu
priekšnesumu, atrādi to plašākai publikai!
(Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālr.
22032942). Pasākumu organizē kultūras nams
sadarbībā ar biedrību „Dzērbes krāces”
Pēc izklaides pasākuma - zaļumballe
No 5. līdz 31. maijam Taurenes pagasta
bibliotēkā aplūkojama Cēsu kultūras biedrības
„Harmonija” mākslinieku darbu izstāde
„Mirklis dabā”

Vecpiebalgas pagastā

28. maijā plkst. 18.00 kultūras namā
Vecpiebalgas vidusskolas Pavasara koncerts

Kur, pelīte, tu tecēji
Ar to liepu vācelīti?
- Ciemā teku miegu nest
Mazajam bērniņam.
Jaunākā Vecpiebalgas novadā:

Adele Jurāne
Dzērbenes pagastā.

Sveicam mazulīti un viņas vecākus!
AICINĀM PIEDALĪTIES
BĒRNĪBAS SVĒTKOS

9. maijā plkst. 15.00 pagasta pārvaldes zālē
koncerts „Ceļojums māmiņai”
Piedalās amatierteātris „AkA” un Kaives
Jaunais ansamblis. Mūsu īpašais viesis - ceļotājs
un rakstnieks Pēteris Strubergs iepazīstinās ar
ceļojumu iespaidiem un jaunākajām grāmatām
Visi mīļi aicināti!
15. maijā plkst. 18.00 kinozālē animācijas
filma „Ledus sirds”
(2D, apskaņots latviešu valodā,
ilgums 77 min.)
Ieeja - EUR 0,50

2015. gada maijs

MĀJDZĪVNIEKU VAKCINĀCIJA PRET
TRAKUMSĒRGU
Taurenes pagastā 9. maijā
Maršruts: 9.00 Brežģis (pie vecās pienotavas), 9.15 Ļūdi, 9.45 Miķēni, 10.00 Arāji,
10.30 Naudēļkalns, 11.00 Lode, 11.15 Pekas,
11.30 Kalēji, 12.00 Jaun-Ozoli, 12.30 Silnieki,
13.00 Purmaļi, 13.30 Jērūži, 14.00 Auseklīši,
Runtes.
Lūdzu sagatavot suņu pases!
Alda Zālīte, vetārste (t. 26565910)
Dzērbenes pagastā 18. maijā
Maršruts: 9.00 Kleķeri, 10.00 Apši, 11.30 centrs
(pie darbnīcām), 12.30 stacija (pie Saknītēm),
13.30 centrs (Līvānu mājas).
Vienīgais dokuments, kas apliecina vakcināciju
pret trakumsērgu, ir dzīvnieka vakcinācijas
apliecība. Ja ir jāpiebrauc mājās vai noskaidrojami citi jautājumi, zvanīt
pa tālr. 29497494.
Anda Ārne, vetārste

PIEDĀVĀ DARBU
Ilgstošas sociālās aprūpes centrs „Vecpiebalga”
(adrese: „Greiveri”, Vecpiebalgas pagasts)
aicina darbā VIRTUVES STRĀDNIECI.
Piedāvājam:
pastāvīgu darbu;
maiņu darbu;
dienesta dzīvokli.
Pieteikties līdz 20. maijam.
Kontaktpersona: virtuves vadītāja Santa
Veinberga, tālr. 29131354.

Vecpiebalgas novada pašvaldība
piedāvā
5.
jūnijā
plkst.
15.00 Dzērbenes
pilī ģimenēm,
kuras
vēlas
saviem bērniem
sagādāt svētkus
un iegūt krustvecākus, piedalīties Bērnības svētkos.
Dalības maksa EUR 20. Ja no ģimenes piedalās 2
un vairāk bērni, dalības maksa EUR 15. Par dalību
un citiem organizatoriskajiem jautājumiem lūgums
zvanīt pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas vadītājai
Sandrai Sniedzei ( t. 22030747). Jūsu pieteikumus
gaidīsim līdz 15. maijam.

APĢĒRBU „ODZIŅU” TIRDZIŅŠ
VECPIEBALGĀ
17. maijā no plkst. 11.00 līdz
15.00 norisināsies sieviešu un
bērnu apģērbu un aksesuāru
tirdziņš „Odziņu lāde 2”,
kas norisinās jau otro gadu.
Pasākums notiks Vecpiebalgā,
omulīgajā šķūnī blakus kafejnīcai
„Ūdensroze”. Pasākumā darbosies radošā darbnīca bērniem,
kā arī uzstāsies Kārlis Apalups
un draugi. Dalībnieces ar
„odziņām” no savas un bērnu
garderobes ir aicinātas pieteikties līdz 15. maijam pa tālr.
20058503 vai e-pastu
adriadne@inbox.lv.

SĒRU VĒSTS
Nav vairs ne ceļu, ne ilgu…

Mūžībā aizgājuši:
Gaida Kokarēviča, Dzērbene;
Ilga Saleniece, Dzērbene;
Andrejs Sizovs, Dzērbene;
Ilga Priede, Taurene;
Vladislavs Salinieks, Taurene;
Valda Roga, Vecpiebalga.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.
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