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Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums

No 22. līdz 26. jūlijam
saiešana slātaviešu garā „Vecpiebalga atver durvis”
Nāc un piedzīvo!
22. jūlijs, trešdiena. Uz „Jāņaskolu” Jaunpiebalgā!
Pārnovadu satikšanās Emīla Dārziņa 140. dzimšanas dienas noskaņās.
17.00 Stāstu pēcpusdiena „Vientuļā priede?!”
Piebaldzēnu dzimtas. Dārziņi. Dzimtas pētnieces stāsti. Pētniece Ieva Rubīna
par Dārziņu dzimtu.
Hernhūtiešu meitas. Rakstnieces stāsti. Inguna Bauere par Emīla Dārziņa māti.
Viens, kas bija vienīgais… Muzejnieces stāsti. Ārija Ozola par Emīlu Dārziņu.
Vienīgais, bet kopīgais. Sarunas, pārdomas, mūzika.
*20.00 Emīla Dārziņa mūzikas koncerts. Dzied Ingus Pētersons,
koncertmeistars Ventis Zilberts.
EUR 5,00
23. jūlijs, ceturtdiena. Uz Vecpiebalgas „Saulrietiem”!
14.00 Bērnu pēcpusdiena „Ienāc pasakā!” Kārļa Skalbes „Incēnos”. Pasaku
pasaule brīvā dabā, radošas darbošanās un mākslas darbnīcas.
Pie K. Skalbes muzeja „Saulrieti”:
*17.00 jau 3. gadu publikas iemīļotā muzikālā izrāde pēc K. Skalbes
pasaku motīviem ,,Baltā Kaķīša brīnumvārdi”. Librets - Inguna Bauere,
mūzika - Jānis Lūsēns, režisors - Varis Brasla, lomās: Ģirts Ķesteris,
Uldis Anže, Andris Keišs, Januss Johansons, Baiba Neja, Ivars Puga.
EUR 5,00
20.30 Saiešanas slātaviešu garā „Vecpiebalga atver durvis” atklāšana.
21.00 Koncerts „Draugs, kur laimīgs esi bijis…” Skaistākās dziesmas par
Piebalgu. Koncertā piedalās: Kristīne Zadovska, Ingus Pētersons,
Zigfrīds Muktupāvels, Andris Ērglis, Uldis Anže, Ivars Puga, Ģirts Ķesteris
un mūziķi Jāņa Lūsēna vadībā.
EUR 7,00
24. jūlijs, piektdiena. Uz Taureni!
18.00 4. Mariannas Okolokolakas padomju retro auto brauciens ar
tematiskām pieturām. Pulcēšanās pie kafejnīcas „Ūdensroze” Vecpiebalgas centrā.
21.00 Taurenes estrādē novada amatiermākslas kolektīvu teatralizēts
uzvedums „Ak, šī jaukā lauku dzīve...”
Lauku zaļumballe kopā ar grupām „Kad sanāk” un „Transleiteri”.
25.jūlijs, sestdiena. Caur Vecpiebalgu uz Inešiem!
10.00 Audēju diena. Amatnieku tirgus Vecpiebalgas pagasta centra birzītē.
20.00 Mazās Kalniņa dienas Inešu estrādē. Koncerta 1.daļā Latvijā iemīļoti
mūziķi - Kristīne Kārkle, Marts Kristiāns Kalniņš, Ilze Grunte, Edgars Kārklis
un citi izdziedās un izspēlēs Spēka dziesmas. Koncerta otrajā daļā - grupa
“Autobuss debesīs”.
Balle. Spēlē grupa “Stradivari”.
EUR 7,00 (koncerts un balle)
26.jūlijs, svētdiena. Svētku izskaņā!
10.00 Svētku noslēguma dievkalpojums Vecpiebalgas ev. lut. baznīcā.
12.00 Koncerts Vecpiebalgas ev. lut. baznīcā. Kristīne Zadovska un Jānis Lūsēns.
Ieeja pret ziedojumiem Vecpiebalgas baznīcas torņa celtniecībai.
14.00 Kapusvētku dievkalpojums Vecpiebalgas Jaunajos kapos.
*Brīvdabas izrādes. Aicinām skatītājus ierasties ar saliekamajiem krēsliem,
plediem vai citiem rīkiem sēdēšanai.

VIDUSLAIKU FESTIVĀLS CASTRUM PREBALGE 2015

ĪSUMĀ
■ 25. jūlijā saiešanas slātaviešu garā „Vecpiebalga atver durvis” ietvaros
Vecpiebalgas pagasta centra birzītē notiks Amatnieku tirgus. Lūdzam
pieteikties amatniekus un mājražotājus! Kontaktpersona: Dagnija Kupče, t.
26054322.
■ Kultūras ziņas: deju kolektīvs „Mudurainis” 6. un 7. jūnijā piedalījās Latvijas
vidējās paaudzes deju svētkos „Dievs man deva maizes zemi” Jelgavā, bet
„Muižas koris” 20. jūnijā devās uz Vidzemes dziesmu dienu Dikļos.
■ 15. jūnijā Dzērbenes rokdarbu pulciņš Amatu mājā meistares Guntas Sakses
vadībā gatavoja māla traukus, kas ceplī tiks likti jūlija sākumā.
■ 7. jūnijā 100. dzimšanas
dienu
atzīmēja
vecpiebaldzēniete
Marta
Grāvele,
kura kopā ar meitas
Selgas Ozolas ģimeni
dzīvo
„Jaunplaužos”.
Simtgadnieci nozīmīgajos
svētkos sveica ne tikai
radu saime, bet arī bijušie
darba biedri, pensionāru
klubiņš
„Pīlādzītis”,
pašvaldības
Sociālā
dienesta darbinieki un
domes priekšsēdētāja Ella
Frīdvalde - Andersone,
vēlot gaviļniecei veselību.

Īstenots projekts
„Sadzīves pakalpojumu nodrošināšana
sabiedriskajā centrā Dzērbenē”
Pašvaldība veiksmīgi realizējusi
2014. gada 15. oktobrī LAD
apstiprināto projektu „Sadzīves
pakalpojumu
nodrošināšana
sabiedriskajā centrā Dzērbenē” Nr.14-09-LL29-L413201-000003.
Ir veikta vienkāršota renovācija, iekārtojot dušas un tualetes, izveidojot telpu veļas
mazgāšanai un virtuvi, kā arī šīs telpas aprīkotas ar plānoto inventāru sadzīves pakalpojumu
nodrošināšanai: veļas mašīnām, elektriskām plītīm, galda virsmām, tvaika nosūcējiem,
bet atsevišķā telpā novietotas jaunās šujmašīnas, kas nu jau pieejamas ikvienam novada
čaklajam iedzīvotājam.
Attiecināmās izmaksas: EUR 18119,02.
Atbalsta intensitāte: 60%.
Kopējās projekta izmaksas: EUR 22105,25.

Bērnu rotaļu laukuma izveide Dzērbenē
Pašvaldība veiksmīgi īstenojusi
LEADER projektu „Bērnu rotaļu
laukuma izveide Dzērbenē” Nr.1409-LL29-L413201-000001.
Līdz šim Dzērbenes pagasts bija
vienīgais pagasts Vecpiebalgas novadā, kurā nebija bērnu rotaļu laukuma, kas būtu brīvi
pieejams iedzīvotājiem - bērniem un viņu vecākiem.

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

Pasākuma programma

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

Projekta ietvaros izveidotais laukums dod iespēju dažādot bērnu lietderīga brīvā laika
pavadīšanas iespējas, veicinot viņu fizisko attīstību un radošumu.
Projekta īstenošanas periods: 2015. gada 13. aprīlis - 1. jūnijs.
Projekta atbalsta intensitāte 75%.
Kopējās projekta izmaksas EUR 18 790,00.
Inese Asarīte, projektu vadītāja
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ

VECPIEBALGAS NOVADA DOMƜ
par materiālā pabalsta (stipendijas) piešķiršanas kārtību Vecpiebalgas
Domes ƗrkƗrtas sƝde 2015. gada 3. jǌnijƗ
vidusskolas 10. - 12. klases izglītojamajiem
I. Mērķis
SƝdƝ
piedalƗs
deputƗti:
Edgars
BƜRZKALNS,
Valdis CƮRULIS, Ella
Domes
ārkārtas
sēde
2015.
gada 3. jūnijā
FRƮDVALDE-ANDERSONE,
LƯva GRUDULE,
MELBƖRDIS, Inese Materiālā pabalsta (stipendijas) piešķiršanas kārtības Vecpiebalgas vidusskolas 10.-12.
Sēdē
piedalās deputāti: Edgars BĒRZKALNS,
ValdisViesturs
CĪRULIS,
klases izglītojamajiem (turpmāk tekstā - Kārtība) mērķis ir motivēt izglītojamos paaugstināt
NAVRA,
Ilona RADZIƻA, Daina
SKRASTIƻA,
JƗnis VƮLIPS.
Ella
FRĪDVALDE-ANDERSONE,
Līva
GRUDULE, Viesturs
MELBĀRDIS,
mācību sasniegumus, veicināt izglītojamo intelektuālo spēju attīstību un centienus kvalitatīvas
izglītības iegūšanai.
PieƼemtie
lƝmumi:
Inese
NAVRA,
Ilona RADZIŅA, Daina SKRASTIŅA, Jānis VĪLIPS.
II. Vispārīgie jautājumi
1. RƯkot atklƗtu konkursu uz tiesƯbƗm nodrošinƗt apkures pakalpojumus
2.1. Kārtība nosaka stipendijas piešķiršanas nosacījumus un stipendijas apmēru.
Pieņemtie
lēmumi:
Vecpiebalgas pagastƗ.
2.2. Stipendiju Vecpiebalgas vidusskolas 10. – 12. klases izglītojamajiem piešķir no
1.2.Rīkot
atklātu konkursu
uz tiesībām
apkures pakalpojumus
Vecpiebalgas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
SlƝgt vienošanos
ar AS „Sadales
tƯkls”nodrošināt
par elektropƗrvades
lƯnijas
Vecpiebalgas pagastā.
III. Stipendijas piešķiršanas komisijas sastāvs un pilnvaras
rekonstrukciju
vienƯbƗ
„Madaras”
(DzƝrbenes
pagasts),
nosakot
2. Slēgt
vienošanos arzemes
AS „Sadales
tīkls”
par elektropārvades
līnijas
rekonstrukciju
3.1. Katra mācību gada sākumā Vecpiebalgas novada dome izveido stipendijas piešķiršanas
aprobežojumu
labu elektropārvades
AS „Sadales tƯkls”.
zemes elektropƗrvades
vienībā „Madaras”lƯnijas
(Dzērbenes
pagasts), par
nosakot
līnijas komisiju (turpmāk tekstā - komisiju) šādā sastāvā:
Vecpiebalgas vidusskolas direktors - komisijas priekšsēdētājs;
3. ApstiprinƗt
papildinƗtus
aprobežojumu
par labu
AS „Sadalesmaksas
tīkls”. pakalpojumus Vecpiebalgas novada
ne mazāk kā divi pedagoģiskā personāla pārstāvji;
3. Apstiprināt
papildinātus
maksas
pakalpojumus
Vecpiebalgas
novada
pašvaldībā,
pašvaldƯbƗ, ko sniedz Vecpiebalgas novada Saimnieciskais dienests:
ne mazāk kā divi skolēnu parlamenta pārstāvji.
ko sniedz Vecpiebalgas novada Saimnieciskais dienests:

Pakalpojuma veids
Dušas izmantošana DzƝrbenes sabiedriskajƗ
centrƗ un Inešu jauniešu dienas centrƗ
Veƺas mazgƗšana DzƝrbenes sabiedriskajƗ
centrƗ
Dušas izmantošana Taurenes sabiedriskajƗ
centrƗ un SociƗlƗ dienesta telpƗs „RudiƼi”
Veƺas mazgƗšana Taurenes sabiedriskajƗ
centrƗ un SociƗlƗ dienesta telpƗs „RudiƼi”
Veƺas mazgƗšana Kaives pagasta pƗrvaldƝ

Cena
MƝrvienƯba (EUR) bez
PVN
1 reize

2,31

1 reize

1,20

1 reize

2,48

1 reize

1,32

1 reize

1,20

Domes sēde 2015. gada 25. jūnijā
Sēdē piedalās deputāti: Edgars BĒRZKALNS, Valdis CĪRULIS,
Līva GRUDULE, Viesturs MELBĀRDIS, Inese NAVRA, Ilona RADZIŅA,
Daina SKRASTIŅA, Jānis VĪLIPS, Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE.

Ar domes sēdes audioierakstu var iepazīties pašvaldības mājaslapā:
www.vecpiebalga.lv (sadaļā Novada dome/domes sēdes).

Pieņemtie lēmumi:

1. Apstiprināt nolikumu „Par materiālā pabalsta (stipendijas) piešķiršanas kārtību
Vecpiebalgas vidusskolas 10.-12. klases izglītojamajiem”.
2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2014. gada publisko gada pārskatu.
3. Atbalstīt 5 projekta pieteikumus par kopējo summu EUR 1500,00.
4. Piešķirt finansiālu atbalstu BMX sporta kluba „Vecpiebalga” dalībniekiem
Helvijam Babrim un Arvim Kārkliņam EUR 350,00 (katram) dalībai Eiropas
čempionātā un pasaules čempionātā.
5. Piešķirt līdzekļus EUR 300,00 no Vecpiebalgas novada pašvaldības rezerves
fonda līdzekļiem biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts” humānās palīdzības sniegšanai
Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm, pārskaitot tos
uz Latvijas Sarkanā Krusta ziedojumu kontu.
6. Piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un zvejas limitus Zobola ezerā 2 personām.
7. Apstiprināt par Vecpiebalgas novada sabiedriskiem zivju resursu aizsardzības
inspektoriem Raimondu Aploku un Valdi Cīruli.
8. Rīkot Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Bites” (3,7
ha) un „Gausupīte” (1,8 ha) cirsmu izsoli, nosakot cirsmu sākumcenu un izsoles
noteikumus.
9. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Pagastmāja” (Dzērbenes pagasts). Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu - EUR
4500,00 un izsoles noteikumus.
10. Apstiprināt SIA „Latīpašums - mērniecības birojs” izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „Pārezers” (Taurenes pagasts) zemes vienībai.
Piešķirt no īpašuma „Pārezers” zemes vienības atdalāmajai zemes vienībai 1,87
ha kopplatībā nosaukumu „Asari”, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, un
noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Piešķirt no īpašuma „Pārezers” zemes vienības atdalāmajai zemes
vienībai 1,85 ha kopplatībā nosaukumu „Augšezers”, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas
novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
11. Apstiprināt SIA „Mērnieks MMR” izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Kļavas 1 ” (Inešu pagasts) zemes vienībai. Piešķirt no īpašuma
„Kļavas 1” zemes vienības atdalāmajai zemes vienībai 0,59 ha kopplatībā un ēkām,
kas atrodas uz šīs zemes vienības, nosaukumu un adresi „Kļavas”, Ineši, Inešu pagasts,
Vecpiebalgas novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Piešķirt īpašuma „Kļavas 1” zemes vienībai
0,11 ha kopplatībā nosaukumu „Kļavas”, Ineši, Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads,
un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība. Piešķirt no īpašuma „Kļavas 1” zemes vienības atdalāmajai
zemes vienībai 1,06 ha kopplatībā nosaukumu: „Pils parks”, Ineši, Inešu pagasts,
Vecpiebalgas novads , noteikt zemes lietošanas mērķi - dabas pamatnes, parki, zaļās
zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā
darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa un
pievienot šo zemes vienību 1,06 ha kopplatībā nekustamam īpašumam „Pils parks”.
Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2015. gada 23. jūlijā plkst.
15.00 Vecpiebalgas pagastā.
Domes sēdes ir atklātas. Laipni lūdzam!

3.2. Komisijas lēmumprojektu par izglītojamajiem, kuri atbilst stipendijas piešķiršanas
nosacījumiem, norādot mācību rezultātus, ieraksta protokolā. Protokolu iesniedz Vecpiebalgas
novada pašvaldības izpilddirektoram rīkojuma izdošanai.
IV. Stipendijas piešķiršanas nosacījumi
4.1. Mācību gada sākumā stipendiju piešķir uz 2 mēnešiem (septembri un oktobri) tiem
Vecpiebalgas vidusskolas 11.-12. klases izglītojamajiem, kuriem iepriekšējā mācību gadā
vērtējums liecībā nevienā mācību priekšmetā nav zemāks par 7 (septiņām) ballēm un vidējais
vērtējums gadā nav zemāks par 7,5 (septiņām, komats, piecām) ballēm, kuriem iepriekšējā
mācību gadā nav neattaisnotu stundu kavējumu un kuri ir aktīvi, atsaucīgi, veicot sabiedrisko
pienākumu, un piedalās ārpusstundu interešu pulciņos.
4.2. Pirmā semestra beigās stipendiju piešķir uz 3 mēnešiem (janvāri, februāri un martu)
Vecpiebalgas vidusskolas 10.-12. klases izglītojamajiem, kuriem 1. semestrī vērtējums
liecībā nevienā mācību priekšmetā nav zemāks par 7 (septiņām) ballēm un vidējais vērtējums
1. semestrī nav zemāks par 7,5 (septiņām, komats, piecām) ballēm, kuriem 1. semestrī nav
neattaisnotu stundu kavējumu un kuri ir aktīvi, atsaucīgi, veicot sabiedrisko pienākumu, un
piedalās ārpusstundu interešu pulciņos.
4.3. Pēc rudens brīvlaika un pavasara brīvlaika stipendiju piešķir uz 2 mēnešiem (novembri
un decembri/ aprīli un maiju) Vecpiebalgas vidusskolas 10.-12. klases izglītojamajiem,
kuriem semestra starpvērtējums sekmju izrakstā nevienā mācību priekšmetā nav zemāks par 7
(septiņām) ballēm un vidējais vērtējums starpsemestrī nav zemāks par 7,5 (septiņām, komats,
piecām) ballēm, kuriem attiecīgajā laika periodā nav neattaisnotu stundu kavējumu un kuri ir
aktīvi, atsaucīgi, veicot sabiedrisko pienākumu, un piedalās ārpusstundu interešu pulciņos.
V. Stipendijas apmērs
5.1. Izglītojamajiem, kas atbilst šīs kārtības 4.1.,4.2.,4.3. punkta prasībām, atkarībā no
mācību rezultātiem tiek piešķirta stipendija šādā apmērā:
5.1.1. stipendija EUR 15,00 (piecpadsmit eiro) mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais
vērtējums ir no 7,50 līdz 7.99;
5.1.2. stipendija EUR 20,00 (divdesmit eiro) mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais
vērtējums ir no 8,00 līdz 8,99;
5.1.3. stipendija EUR 25,00 (divdesmit pieci eiro) mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā
vidējais vērtējums ir 9,00 un augstāks.
VI. Stipendijas piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība
6.1. Stipendijas piešķiršanas komisija līdz mācību gada 1. septembrim, rudens brīvlaikam,
ziemas brīvlaikam, pavasara brīvlaikam iesniedz direktoram sēdes protokolu par
izglītojamajiem, kas atbilst stipendijas piešķiršanas nosacījumiem.
6.2. Direktors izdod rīkojumu par stipendijas piešķiršanu un izmaksāšanu.
6.3. Stipendiju piešķir no 1. septembra līdz rudens brīvlaikam, no rudens brīvlaika līdz
ziemas brīvlaikam, no ziemas brīvlaika līdz pavasara brīvlaikam, no pavasara brīvlaika līdz
31. maijam.
6.4. Stipendiju izmaksā mācību gada laikā - reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 15. datumam.
6.5. Stipendiju izmaksā ar pārskaitījumu uz izglītojamā vai tā vecāku norādīto bankas
kontu.
VII. Stipendijas anulēšanas kārtība
7.1. Semestra laikā klases audzinātājs var ierosināt pārtraukt stipendijas izmaksāšanu:
7.1.1. ja izglītojamais pārkāpis izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus (pārkāpumam
jābūt rakstiski fiksētam un abpusēji parakstītam);
7.1.2. ja izglītojamais izstājies no Vecpiebalgas vidusskolas.
7.2. Iestājoties 7.1. punktā minētajiem nosacījumiem, klases audzinātājam ir pienākums 3
darba dienu laikā rakstiski informēt stipendijas piešķiršanas komisijas priekšsēdētāju.
7.3. Komisija, pamatojoties uz klases audzinātāja iesniegumu un nepieciešamības
gadījumā to pārbaudot, sagatavo lēmumprojektu par stipendijas anulēšanu. Protokolu par
stipendijas anulēšanu līdz kārtējā mēneša beigām iesniedz Vecpiebalgas novada pašvaldības
izpilddirektoram.
7.4. Izpilddirektors izdod rīkojumu par stipendijas anulēšanu.
VIII. Noslēguma jautājumi
8.1. Kārtība tiek apstiprināta ar Vecpiebalgas novada domes lēmumu.
8.2. Ar šīs Kārtības spēkā stāšanās dienu spēku zaudē visi iepriekš apstiprinātie normatīvie
akti par stipendiju piešķiršanu Vecpiebalgas vidusskolā.
8.3. Ierosinājumus par grozījumu veikšanu šajā Kārtībā var iesniegt Vecpiebalgas novada
domes deputāti, izpilddirektors vai Vecpiebalgas vidusskolas direktors, pamatojoties uz skolas
padomes un pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu.
8.4. Grozījumi Kārtībā tiek veikti ar Vecpiebalgas novada domes lēmumu.

AS „Sadales tīkli” turpinās veikt
elektrolīniju modernizāciju

Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti iedzīvotājiem Cēsu, Amatas,
Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadā, AS „Sadales
tīkls” šogad turpina veikt elektrolīniju modernizāciju, vadu un balstu nomaiņu, zemsprieguma
0,4kV (kilovoltu) un vidējā sprieguma 20kV gaisvadu līniju pārbūvi kabeļu līnijās. Šogad
Cēsīs un blakus esošajos novados AS „Sadales tīkls” realizēs 33 investīciju projektus,
elektrotīkla attīstībā ieguldot 2,3 miljonus eiro.
Vecpiebalgas novadā projektu realizācijā plānots ieguldīt 144 tūkstoši eiro. Jau šobrīd
Vecpiebalgas pagastā ir noslēgusies vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve
izolētu vadu izpildījumā 2,9 km garumā, bet Dzērbenes pagastā izbūvēta gan jauna
transformatoru apakšstacija, gan veikta zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūve
par kabeļu līniju 1,2 km garumā. Rūpējoties par nepārtrauktu un drošu elektroapgādi,
Vecpiebalgas un Kaives pagastā tiks realizēti vidējā sprieguma automatizācijas projekti, kuru
ietvaros elektrotīklā tiks izbūvēti attālināti vadāmi jaudas slēdži, kas palielinās automātiski
saņemtās informācijas plūsmu par aktuālo situāciju elektrotīklā un ļaus AS „Sadales tīkls”
attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus, samazinot elektroapgādes pārtraukuma
laiku klientiem elektrotīkla bojājumu gadījumā. Realizējot šā gada investīciju projektus,
elektroapgādes drošums paaugstināsies 1 500 lietotājiem Vecpiebalgas, Dzērbenes un Kaives
pagastā, tostarp Vecpiebalgas psihoneiroloģiskajai slimnīcai, SIA „Apsītes AG” kokapstrādes
ceham, Vecpiebalgas novada pašvaldībai, Vecpiebalgas vidusskolai, SIA „Vecpiebalgas
Doktorāts”.
Tatjana Smirnova, AS „Sadales tīkls” komunikācijas speciāliste

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

2015. gada jūlijs

IZSOLES



Vecpiebalgas centra labiekārtošanas
darbi turpinās

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli nekustamo īpašumu „Nedrebes”, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kas sastāv no
31. decembrī noslēdzās projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas
zemes vienības 25,83 ha platībā, t.sk. 20,0 ha mežs.
Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 55 000,- , nodrošinājuma nauda - EUR 5500,-, novada Vecpiebalgas pagasta Vecpiebalgas ciemā” II kārta. Saskaņā ar līgumu uz pavasari
tika atlikti apkārtnes labiekārtošanas darbi. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības
reģistrācijas nauda - EUR 30,-.
Izsole notiks 2015. gada 10. jūlijā plkst. 10.00 Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās projekta būvdarbu realizētājs - pilnsabiedrība „VJM” - par apkārtnes labiekārtošanas
un apzaļumošanas darbu veikšanu noslēdza līgumu ar apakšuzņēmēju SIA „LB Melio”.
Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā.
Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Neskatoties uz to, ka laika apstākļi šopavasar nedaudz aizkavēja darbu uzsākšanu, drīzumā
nekustamo īpašumu ”Jaunvīdokšas”, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kas sastāv tie noslēgsies - vietās, kuras skāra ūdenssaimniecības un kanalizācijas projekta būvniecības
darbi, ir uzliets jauns asfalts, labiekārtotas un apzaļumotas apstādījumu zonas, uzbērts
no zemes vienības 2,96 ha platībā, 1 dzīvojamās mājas un 2 nedzīvojamām ēkām.
Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 3900,- , nodrošinājuma nauda - EUR 390,-, grants segums. Lai arī ne visas iedzīvotāju ieceres ir iespējams realizēt projektam pieejamā
budžeta ietvaros, kopumā pašvaldība ar rezultātu ir apmierināta.
reģistrācijas nauda - EUR 30,-.
Izsole notiks 2015. gada 10. jūlijā plkst. 10.30 Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās
Kā atzīst pašvaldības izpilddirektors Hugo Duksis, lielākās grūtības sagādāja nepastāvīgie
Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā.
laika apstākļi - vēlais pavasaris un ilgstošās lietavas. „Lai arī iedzīvotāji vēlētos, lai asfalta
IZSOLES
Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu segums tiktu mainīts pilnībā, apstiprinātā projekta finansējums ļauj veikt tikai teritorijas
ŠO
PIELIKT
KLƖT
PIE pagastā,
IEPRIEKŠSǋTƮTAJƖM
AR
soliVAJADZƜTU
nekustamo īpašumu
„Rūķīši”-1,
Taurenes
Vecpiebalgas novadā, IZSOLƜM
kas sastāv labiekārtošanas
darbus atbilstoši projektam. Ja vēlamies labiekārtot ko papildus būvdarbu
no 1 istabas dzīvokļa
42,5 un
m² ……
platībāDaina
un 425/1490
kopīpašuma domājamām daļām no skartajām zonām, par to nākas maksāt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tā, piemēram,
PARAKSTU
AttƯstƯbas
SlaidiƼa.
mājas, 2 nedzīvojamām ēkām un zemes vienības „Rūķīši”.
projekta ietvaros nebija iekļauta automašīnu stāvvietas izbūve pie „Piebaldzēniem”,
 dzīvojamās
Nekustamā īpašuma sākumcenaIZSOLES
EUR 540,- , nodrošinājuma nauda - EUR 54.-, brauktuves grants seguma atjaunošana pie policijas iecirkņa un vecajā ceļā no vidusskolas
reģistrācijas
nauda - EUR
20,-. KLƖT PIE IEPRIEKŠSǋTƮTAJƖM IZSOLƜMu.c.
ŠO
VAJADZƜTU
PIELIKT
ARTo visu pašvaldība ir darījusi par budžeta līdzekļiem,” stāstot par padarīto, piebilst
Izsole
notiks 2015. gada
10. jūlijāpašvaldƯba
plkst. 11.00 Vecpiebalgas
telpās
Vecpiebalgas
novada
pƗrdod novada
atklƗtƗpašvaldības
mutiskƗ
izsolƝ
ar
izpilddirektors.
PARAKSTU
AttƯstƯbas
un
……
Daina
SlaidiƼa.
Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā.
Ināra Slavēna, kura dzīvo centra daudzdzīvokļu mājā, par labiekārtošanas darbu norisi
augšupejošu
soli kustamo mantu - cirsmu ƯpašumƗ „Bites”, Taurenes pagastƗ,

Vecpiebalgas
ReģistrēšanāsnovadƗ:
izsolēm līdz 2015. gada 10. jūlija plkst. 9.00 Vecpiebalgas novada teic atzinīgus vārdus: „Ja sākumā „Piebaldzēnu” mājas iedzīvotāji nedaudz skuma par liepu
nozāģēšanu, jo ikdienā bija pie tām pierasts, tad tagad par rezultātu esam pat apmierināti.
pašvaldībā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā pie sekretāres.
Vecpiebalgas
novada pašvaldƯba
pƗrdod
mutiskƗ izsolƝ
ar gaišāks, plašāks, vieglāk ir rūpēties par apkārtnes sakopšanu. Turklāt ir izbūvēta
Ir kļuvis
Informācija:
www.vecpiebalga.lv,
tālruņi: 64170464,
26115317atklƗtƗ
(Daina Slaidiņa).
automašīnu
Cirsmas
PlatƯba
PƗrdošanas
SƗkumcen
DrošƯbas
augšupejošu soli kustamo mantu - cirsmu ƯpašumƗ „Bites”, Taurenes pagastƗ, stāvvieta, kas ir īpaši uzteicami, jo tagad savus spēkratus droši var novietot ne
Vecpiebalgas
novada
pārdod
atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu
Nr. novadƗ:
(ha)pašvaldība
apjoms
(m³)
a (EUR)
nauda soli tikai mājas iedzīvotāji, bet arī atbraukušie viesi. Manuprāt, darbi tika paveikti rūpīgi, kad
Vecpiebalgas
sazaļos - būs pavisam skaisti.”
kustamo mantu - cirsmu īpašumā „Bites”, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā:
(EUR)
Apkārtnes sakārtošanas darbi turpinās pie Vecpiebalgas pirmsskolas iestādes, ir atjaunoti
jumti rotaļu laukuma nojumēm, pamazām tiek demontēts savu laiku nokalpojušais žogs.
1 Cirsmas PlatƯba
3,7
1074,05
4120,41 200,PƗrdošanas
SƗkumcen
DrošƯbas
Vecpiebalgas vidusskolas direktores vietniece pirmsskolā Agita Šulca stāsta: „Šajā mācību
Nr.
(ha)
apjoms (m³)
a (EUR)
nauda
gadā bērnudārzu apmeklēja 72 pirmsskolēni, nākamais mācību gads solās būt bērniem
(EUR)
vēl bagātāks. Kapitālieguldījumi apkārtnes labiekārtošanā nav veikti kopš bērnudārza
uzcelšanas 1985. gadā. Pēc siltināšanas un ūdenssaimniecības projekta pabeigšanas
Izsoles
nauda - EUR
30,00.
1 reƧistrƗcijas3,7
1074,05
4120,41 200,bērnudārza apkārtne gaida labiekārtošanu, turklāt arī pārējā - projektu laikā neskartā Izsole notiks 2015. gada 21. jǌlijƗ plkst. 10.00 Vecpiebalgas novada pašvaldƯbƗ,
bērnudārza teritorija ir ļoti nepievilcīga, jo savu laiku nokalpojušas gan rotaļu ierīces,
Vecpiebalgas pagastƗ, Alauksta ielƗ 4.
gan celiņi un žogs. Bērnu drošībai ļoti nepieciešams izveidot automašīnu stāvvietu. Flīzes
Izsoles reģistrācijas nauda - EUR 30,00.
ieejas ir ne vien vizuāli nepievilcīgas, bet pat bīstamas.” Arī izpilddirektors
Vecpiebalgas
novada
pašvaldƯba
pƗrdod
atklƗtƗ
mutiskƗ
izsolƝ
ar
Izsoles
- EUR
IzsolereƧistrƗcijas
notiks 2015. nauda
gada 21.
jūlijā30,00.
plkst. 10.00 Vecpiebalgas novada pašvaldībā, pie galvenās
Hugo Duksis atzīst, ka lielākās Vecpiebalgas novada pirmskolas iestādes apkārtne ir
Vecpiebalgas
pagastā,
Alauksta
ielā
4.
augšupejošu
soli
kustamo
mantu
cirsmu
ƯpašumƗ
„GausupƯte”,
Vecpiebalgas
Izsole notiks 2015. gada 21. jǌlijƗ plkst. 10.00 Vecpiebalgas novada pašvaldƯbƗ,
Vecpiebalgas
novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli jāizbūvē atbilstoši pašvaldības 2014. gadā izstrādātajam labiekārtošanas projektam pēc
pagastƗ,
Vecpiebalgas
novadƗ:
Vecpiebalgas
pagastƗ,
4.
kustamo mantu
- cirsmuAlauksta
īpašumā ielƗ
„Gausupīte”,
Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas iespējas ātrāk. Diemžēl gada laikā nav bijusi iespēja iesniegt pieteikumu ES līdzfinansētajos
 novadā:
projektos.
Vecpiebalgas novada pašvaldƯba pƗrdod atklƗtƗ mutiskƗ izsolƝ
ar „Pašlaik redzu tikai vienu iespēju - lūgt Vecpiebalgas novada domei ņemt 44000
eiro kredītu Valsts kasē un līdz ziemai realizēt labiekārtošanas projektu,” esošo situāciju
augšupejošu
kustamo mantu
- cirsmu ƯpašumƗ
„GausupƯte”,
raksturo Hugo Duksis.
Cirsmas soliPlatƯba
PƗrdošanas
SƗkumcen
DrošƯbasVecpiebalgas
pagastƗ,
Vecpiebalgas
novadƗ:
Dzidra Ješkina
Nr.
(ha)
apjoms (m³)
a (EUR)
nauda


(EUR)
Projektu konkurss „Dažādojam savu ikdienu”
1 Cirsmas PlatƯba
1,8
375,41
1030,10300,PƗrdošanas
SƗkumcen
DrošƯbas
Noslēdzies Vecpiebalgas novada pašvaldības izsludinātais projektu
konkurss „Dažādojam savu ikdienu” (turpmāk tekstā - Konkurss), kurā
Nr.
(ha)
apjoms (m³)
a (EUR)
nauda
ikviens novada iedzīvotājs, iedzīvotāju grupa vai nevalstiska organizācija,
(EUR)
kuras juridiskā adrese ir novada teritorijā, ar savu iniciatīvu var uzlabot
Izsoles
reģistrācijas
nauda
EUR
30,00.
Izsoles
nauda - EUR
30,00.
1IzsolereƧistrƗcijas
375,41
10300,- novada1030,dzīves un vides kvalitāti sev apkārt. Kopējā projektu atbalsta summa
notiks 2015.1,8
gada 21. jūlijā
plkst. 10.30 Vecpiebalgas
pašvaldībā,
Izsole
notikspagastā,
2015. Alauksta
gada 21.
plkst. 10.30 Vecpiebalgas novada
Konkursa ietvaros - EUR 1500,00, projekta atbalsta summa - līdz EUR
Vecpiebalgas
ielājǌlijƗ
4.
300,00. Katru atbalstīto projektu Vecpiebalgas novada pašvaldība finansēs
Reģistrēšanās
izsolēm līdzpagastƗ,
2015. gada
21. jūlija
plkst.
pašvaldƯbƗ,
Vecpiebalgas
Alauksta
ielƗ
4. 9.00 Vecpiebalgas novada
100% apmērā.
pašvaldībā, Vecpiebalgas pagastā, Alauksta ielā 4 pie sekretāres.
ReƧistrƝšanƗs
izsolƝm
lƯdz
gada26115317.
21. jǌlija plkst. 9.00 Vecpiebalgas
Izsoles
reƧistrƗcijas
nauda - tālruņi:
EUR2015.
30,00.
Informācija
www.vecpiebalga.lv,
64170464,
Konkursa ietvaros šogad tika iesniegti 8 projektu pieteikumi. Pamatojoties uz Konkursa
novada
pašvaldƯbƗ,
Vecpiebalgas
pagastƗ,
Alauksta
ielƗ 4 pie sekretƗres.
nolikumu, žūrijas komisija vērtēja projektu pieteikumus pēc konkursa nolikumā minētajiem
Izsole notiks 2015. gada 21. jǌlijƗ plkst. 10.30 Vecpiebalgas
novada
Vecpiebalgas
novada pašvaldība pārdod
atklātā
mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli projektu izvērtēšanas kritērijiem, un ar 2015. gada 25. jūnija domes sēdes lēmumu tika
InformƗcija
www.vecpiebalga.lv,
tƗlruƼi:
64170464,
26115317.
pašvaldƯbƗ,
Vecpiebalgas
pagastƗ,
Alauksta
ielƗ 4.pagastā,
nekustamo īpašumu
“Pagastmāja”,
Dzērbenē,
Dzērbenes
Vecpiebalgas novadā, nolemts atbalstīt 5 projektu pieteikumus:
kas sastāv
no zemes vienības
1,32 ha
platībā,
1 administratīvās
ēkasplkst.
un 1 nedzīvojamās
ReƧistrƝšanƗs
izsolƝm
lƯdz
2015.
gada 21. jǌlija
9.00 Vecpiebalgas
ēkas. pašvaldƯbƗ, Vecpiebalgas pagastƗ, Alauksta ielƗ 4 pie sekretƗres.
Projekta
novada
IesniedzƝjs
MƝrƷis
Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 4500,- , nodrošinājuma nauda - EUR 450,-,
nosaukums
Vecpiebalgas
novada
pašvaldƯba
pƗrdod 26115317.
atklƗtƗ mutiskƗ izsolƝ ar
InformƗcija
www.vecpiebalga.lv,
tƗlruƼi: 64170464,
reģistrācijas
nauda
- EUR
30,-.
Aivis Šulcs
FotografƝt „Vecpiebalga atver durvis”
augšupejošu
Ưpašumu
“PagastmƗja”,
DzƝrbenƝ,
DzƝrbenes
Izsole notikssoli
2015.nekustamo
gada 7. augustā
plkst. 10.00
Vecpiebalgas novada
pašvaldībā,
Alauksta
ielā
4,
Vecpiebalgā.
pasƗkumus,
fotogrƗfiju
apstrƗde,
„Ak,
mirkli,
pagastƗ, Vecpiebalgas novadƗ , kas sastƗv no zemes vienƯbas 1,32 ha platƯbƗ, 1
Reģistrēšanās izsolei līdz 2015. gada 7. augusta plkst. 9.00 Vecpiebalgas novada
drukƗšana.
IzstƗde
Nr.1.
svƝtku
laikƗ.
apstƗjies,
tu
administratƯvƗs
Ɲkas
un
1 nedzƯvojamƗs
Ɲkas.
pašvaldībā,
Alauksta
ielā
4, Vecpiebalgā
pie sekretāres.
Vecpiebalgas
novada
pašvaldƯba
pƗrdod
atklƗtƗ mutiskƗ izsolƝesiar
IzstƗde
Nr.2
Vecpiebalgas
bibliotƝkƗ
u.c.
skaists!”
Daina Slaidiņa,
NekustamƗ
sƗkumcena
4500,- , nodrošinƗjuma
nauda augšupejošu
soli Ưpašuma
nekustamo
Ưpašumu EUR
“PagastmƗja”,
DzƝrbenƝ,
DzƝrbenes
pƝc pieprasƯjuma.
Attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja
EUR 450,-,
reƧistrƗcijas nauda
pagastƗ,
Vecpiebalgas
novadƗ- EUR
, kas 30,-.
sastƗv no zemes vienƯbas 1,32 ha platƯbƗ, 1
„VecpiebaldzƝni” Uzlabot vidi iedzƯvotƗjiem, kuri apmeklƝ
administratƯvƗs Sociālā
Ɲkas un 1 nedzƯvojamƗs
Ɲkas.
bibliotƝku, gaida autobusu vai vƝlas Ɲrti
dienesta aktualitātes
„Labi jums,
Kontaktpersona: izmantot interneta piekƺuvi svaigƗ gaisƗ.
NekustamƗ
Ưpašuma
sƗkumcena
EUR
4500,,
nodrošinƗjuma
nauda
Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālajā dienestā maijā trūcīgas personas statuss no
labi mums”
6 solu un 2 galdu izgatavošana un
DƗvis ZƗrdiƼš
EUR
reƧistrƗcijas
- EURir30,-.
jauna450,-,
noteikts
55 personām.nauda
Kopā novadā
138 trūcīgas personas. Kopumā pabalstos
mēnesī izmaksāti EUR 7990,25 (no gada sākuma EUR 36398,58), no tiem: GMI pabalstam
mēnesī EUR 716,23 (no gada sākuma EUR 2120,78), apkures pabalstam mēnesī EUR
1024,44 (no gada sākuma EUR 5093,37), brīvpusdienām skolās mēnesī EUR 2569,75 (no
gada sākuma EUR 10339,80), sociālajām garantijām bāreņiem un audžuģimenēm mēnesī
EUR 1920,92 (no gada sākuma EUR 9404,60), cita veida pabalstos mēnesī EUR 1758,91
(no gada sākuma EUR 9440,03).
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros trūcīgās ģimenes ar bērniem
var saņemt higiēnas un saimniecības preču komplektus.
Pašreiz notiek parakstu vākšanas akcija par palielinātu pensiju indeksāciju no 2015.
gada 1. oktobra, ko organizē Latvijas Pensionāru federācija. Vecpiebalgas novadā anketas
ir pieejamas bibliotēkās, novada iestādēs, pensionāru klubiņos un veikalos. Sociālais
dienests izsaka pateicību Ilgai Rabei par izrādīto iniciatīvu un atsaucību šīs akcijas
organizēšanā Vecpiebalgas novadā.
Bērniem no trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm ir iespēja piedalīties dažādās
vasaras nometnēs. Sīkāka informācija pie Sociālā dienesta vadītājas Anitas Kamerādes,
tel. 29279931.
Skolēniem ir sākušās vasaras brīvdienas. Liels lūgums vecākiem - pievērsiet uzmanību
savu bērnu brīvā laika pavadīšanas apstākļiem, it sevišķi drošības jautājumiem, vizinoties
ar velosipēdiem sabiedriskās vietās vai pa koplietošanas ceļiem!
Skolās un bērnudārzos vairs nav pieejamas brīvpusdienas. Lūgums bērnu vecākiem
krīzes situācijās vērsties Sociālajā dienestā, lai nodrošinātu bērniem pilnvērtīgu uzturu
arī brīvdienu laikā.
Anita Kamerāde, Sociālā dienesta vadītāja

„MƝs KaivƝ!”
„Darbojies
KaivƝ!”

„Viena diena
RƯgƗ”

„SpƝlƝsim
teƗtri!”

Kontaktpersona:
Agnese CaunƯteBƝrziƼa
„PƯlƗdzƯša”
aktƯvistes

uzstƗdƯšana pie bibliotƝkas VecpiebalgƗ.
Kaives 50-gades svƝtku ietvaros:
MusturdeƷa fragmentu veidošana un
savienošana,
iesaistot
novada
iedzƯvotƗjus.
Kaives skaistƗko
skatu apzinƗšana,
gleznošana un meistarklase gleznošanƗ
visiem interesentiem.
MateriƗlu iegƗde radošajƗm darbnƯcƗm
PensionƗru dzƯves pilnvƝrtƯga vadƯšana,
pozitƯvu emociju radƯšana.
TeƗtra apmeklƝjums RƯgƗ pensionƗru
kluba „PƯlƗdzƯtis” biedriem.

Kontaktpersona:
Ieva Veinberga
„MƗmiƼas un tƝti” IesaistƯt vecƗkus leƺƺu teƗtra aizslietƼa
izgatavošanƗ
un
leƺƺu
darinƗšanƗ
Kontaktpersona: Vecpiebalgas pirmskolƗ. TeƗtra izrƗdes
Agita Šulca
uzveduma demonstrƝšana 2015. gada 1.
septembrƯ.

Inese Asarīte, projektu vadītāja

Inese AsarƯte, projektu vadƯtƗja
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Vecpiebalgas novadu reģionālajā
vizītē apmeklē labklājības
ministrs Uldis Augulis

5. jūnijā labklājības ministrs Uldis Augulis, ministrijas
parlamentārais sekretārs Reinis Uzulnieks, Nodarbinātības valsts
aģentūras nodaļas vadītājs Andrejs Filipovs un speciālists Ints
Teterovskis reģionālajā vizītē apmeklēja Vecpiebalgas novadu.
Tikšanās laikā Taurenē ministrijas pārstāvji ar pašvaldības
vadību, sociālā dienesta un bāriņtiesas darbiniekiem pārrunāja
sociālās jomas aktuālos jautājumos. Uzrunājot sanākušos,
ministrs pauda viedokli, ka tikai tiekoties klātienē ar cilvēkiem,
kuri ikdienā palīdz iedzīvotājiem risināt sociālās problēmas, var
saprast, ko vajadzētu darīt ministrijai, lai mainītu un uzlabotu
darbu sociālajā sfērā un bāriņtiesās.
Viens no tikšanās laikā pārrunātajiem jautājumiem - bezdarbs
laukos. Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas
Vecpiebalgas novadā šobrīd ir reģistrēta viena remontstrādnieka
darba vakance. Neraugoties uz ekonomisko izaugsmi, bezdarba
līmenis Latvijā nemazinās, to atzina arī ministrijas pārstāvji.
Ministrs uzsvēra, ka turpmāk Labklājības ministrija pastiprinātu
uzmanību pievērsīs ilgstošo bezdarbnieku un cilvēku ar
invaliditāti situācijai, darba vietu kvalitātei un jauniešu
nodarbinātībai, jo dati par jauniešu bezdarbu ir satraucoši
- vecumā no 15 līdz 29 gadiem pašlaik nemācās un nestrādā
aptuveni 50 tūkstoši jauniešu. Grūtības iekļauties darba tirgū
ir jauniešiem, kuriem ir zems izglītības līmenis un praktiskās
pieredzes trūkums. Ministrs norādīja uz Latvijai pieejamo
programmu „Jauniešu garantija”, kurā novirzīti ievērojami
līdzekļi - 66 miljoni eiro - dažādu pasākumu īstenošanai jauniešu
bezdarba mazināšanā un kuras mērķis ir palīdzēt jauniešiem
izveidot uz ilgtspējīga pamata balstītu nākotni. Piemēram, jau
šobrīd jaunieši var apmeklēt karjeras konsultācijas, mācīties,
kā sagatavot CV, kā sevi parādīt darba intervijās utt.
Diskusijas raisīja arī jautājums par asistenta pakalpojuma
nodrošināšanu cilvēkiem ar invaliditāti. Ministrs skaidroja, ka
prioritāri asistents jānodrošina tiem cilvēkiem ar invaliditāti,
kuri strādā, mācās vai apmeklē dienas centrus un kuriem tāpēc
nepieciešams atbalsts nokļūšanai konkrētā vietā. Tāpat U.
Augulis atzina, ka pakalpojums ir jāpilnveido, lai to varētu
īstenot esošā finansējuma ietvaros, salāgojot klientu vajadzības
un sociālā dienesta pienākumus.
Viens no sāpīgākajiem jautājumiem ir mazās pensijas. Auguļa
kungs piekrīt, ka situācija ir smaga -šobrīd Pensiju likuma
grozījumi paredz, ka 1. un 2. grupas invalīdiem būs pensiju
pārrēķins, tāpat tiek risināts jautājums, kā pārrēķināt krīzes
laikā piešķirtās pensijas - tās vērtēs kopā ar nākamā gada valsts
budžetu. Ministrs uzsvēra, ka sociālais budžets ļauj īstenot
pensiju pārrēķināšanu un indeksāciju, vienlaikus atzīstot, ka
valsts pamatbudžetā uzkrājumi neveidojas.
Tikšanās laikā tika runāts arī par nepieciešamību pilnveidot
adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu. Uzsverot, ka
katram bērnam labākā vieta ir augt ģimenē un ka bērns un
viņa tiesības jebkurā situācijā ir vissvarīgākais, ministrs
solīja, ka tuvāko gadu laikā tiks veiktas vairākas pozitīvas
izmaiņas adopcijas sistēmā, piemēram, pakāpeniski pārskatīts
finansējuma apjoms aizbildņiem un audžuģimenēm tām
uzticēto funkciju nodrošināšanai. No 2018. gada iecerēts veidot
profesionālas audžuģimenes.
Sociālā dienesta vadītāja Anita Kamerāde tikšanos vērtē
pozitīvi: „Prieks, ka ministrs atrada laiku un atbrauca, turklāt
Auguļa kungs ilgu laiku ir bijis pašvaldības vadītājs, tāpēc
viņam mūsu problēmas nav svešas. Atzinīgi vērtēju ministra
nostāju par krīzes laikā piešķirto pensiju pārrēķināšanu
jau no 2015. gada. Taču uzskatu, ka daudzas lietas valdība
nerisinās, piemēram, plaši reklamētā reemigrācijas plāna
ieceres līdz laukiem nemaz nenonāks. Saprotu, ka neesam
bagāta valsts, taču arī šeit cilvēki vēlas dzīvot kā Eiropā, īpaši
tas attiecas uz sociālo jomu un garantijām. Priecē, ka valdība
domā par jauniešiem, pasākumu vidū īpašas uzmanības vērts
ir atbalsts jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai, kas
paredz finansējuma piešķiršanu līdz pat EUR 3000. Piekrītu
NVA jaunatnes lietu speciālista Inta Teterovska teiktajam, ka
ar jauniešiem ir jāstrādā - jārunā, jāiedrošina. Tāpēc aicinu
jauniešus doties uz sociālo dienestu, nodarbinātības aģentūru
un interesēties par sociālā atbalsta pasākumiem programmas
„Jauniešu garantija” ietvaros. Cilvēki ir jāmotivē darbam,
pabalsts var būt tikai kā īslaicīgs glābšanas riņķis.”
Dzidra Ješkina

2015. gada jūlijs

Satiksmes ministrs iepazīstas ar ceļa rekonstrukciju
18. jūnijā satiksmes ministrs Anrijs Matīss un VAS
„Latvijas Valsts ceļi” vadība iepazinās ar autoceļa Cēsis
- Vecpiebalga - Madona (P-30) posma no pārvada pār
bijušo dzelzceļa līniju līdz Brežģa kalnam būvdarbu
13,4 km garumā gaitu. LVC valdes priekšsēdētājs
Jānis Lange, uzrunājot mediju pārstāvjus, atklāja, ka
Vecpiebalgas autoceļa posms ir lielākais objekts, kas
šogad tiek būvēts reģionālo autoceļu tīklā. Lai ceļš
godam kalpotu 20 gadus (no būvniekiem tiek prasīts 5
gadu garantijas termiņš), LVC nodrošina būvuzraudzību,
bet Ceļu laboratorija regulāri veic mērījumus un testē
materiālus, pārbauda darbu kvalitāti. Būvdarbu laikā
notiek autoceļa pārbūve, un ceļa segums tiek mainīts
pilnībā. Būvdarbu ietvaros tiks uzbūvēts arī jauns
tilts pār Gauju un atjaunots ceļa pārvads pār bijušo
dzelzceļa līniju. Būvnieku pārstāvis, SIA „8 CBR” valdes
priekšsēdētājs Andris Lacbergs informēja, ka darbi, kas
tika uzsākti martā, norit pēc grafika un jau šā gada rudenī
tiek plānots uzlikt asfalta pamatkārtu un atvērt satiksmi
abos virzienos bez luksoforiem. Vecpiebalgas ceļa posms
ir pirmais reģionālo ceļu objekts, kas tiek finansēts no
jaunā ES fondu perioda līdzekļiem, būvdarbu izmaksas
sastāda 7,9 miljonus eiro (ar PVN).
Domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde - Andersone
pēc tikšanās ir pārliecināta, ka ceļa rekonstrukcija
turpināsies: „Ministrs solīja jau nākamajā gadā uzsākt
darbus pie nākamā posma atjaunošanas Madonas virzienā. Ir izstrādāts tehniskais projekts posmam no Taurenes līdz
Vecpiebalgai (38. - 49. km), pašreiz turpinās projekta ekspertīze. Pēc tam tiks remontēts posms no Vecpiebalgas līdz
Gulbēres ezeram (49. -61. km).”
Dzidra Ješkina

Taurenes amatierteātra „Radi” pirmizrāde

Amatierteātris „Radi” pēc pirmizrādes.

Pirmssvētku laikā - 22. jūnijā - taurenieši pulcējās
kultūras namā, lai, vērojot, smejoties un līdzpārdzīvojot
amatierteātra „Radi” aktieriem izrādē „Antons un Anna”,
aizvadītu vakaru omulīgā gaisotnē. Izrāde priecēja skatītājus
ar asprātīgiem tekstiem, smieklīgiem pārpratumiem un
jautriem atgadījumiem. Taurenes aktieri lieliski iejutās
lugas tēlos, ko apliecināja skatītāju aplausi un ovācijas,
taču īpaši uzteicams ir režisores darbs, kas veido izrādes
koptēlu. Lomās: Guntars Batņa, Vija Rožlapa, Ilona
Žagare, Kristīne Vītoliņa, Kristīne Balode, Baiba Butka,
Inārs Jansons, Maija Bārzdiņa, Māris Liepiņš, Ivars
Žagars, Ginta Babre, Aivis Ķuzis.
Sesto sezonu Dace Potaša ir amatierteātra „Radi”
režisore, šajā laikā iestudētas 6 pieaugušo un 1 bērnu
izrāde. Par savu aizraušanos ar teātri viņa saka: „Pirms tam
pieaugušo teātrī spēlēju pirms vairākiem gadiem, kad to
vadīja Lilita Ozoliņa, taču ar teātri saskāros ik uz soļa, jo,
strādājot skolā un pirmsskolā, bieži nācās pārtapt par kādu
tēlu. Arī skolā pirms vairākiem gadiem, uzsākot iestudēt
muzikālās izrādes, nācās līdzdarboties. Par „Radu” režisori
kļuvu brīdī, kad tā iepriekšējā vadītāja nolēma doties uz
dzīvi ārzemēs. Nejaušs piedāvājums vēlā vakara stundā...
Un nu jau kopā pavadītas sešas sezonas, kuru laikā esmu
sapratusi, ka man šis hobijs patīk.”
Dace atklāj, ka šogad ar lugas izvēli gājis ļoti grūti, jo
atrast piemērotu darbu esošajam aktieru ansamblim
neesot nemaz tik vienkārši. Izskatot vairākus variantus,
izvēle kritusi uz latgalietes Anitas Ločmeles lugu „Antons
un Anna”, arī autore izrādījusi interesi un ļāvusi savu darbu
radoši izmantot, tiesa gan, nedaudz nācies šo to izmainīt,
lai tas atbilstu aktieru būtībai un temperamentam.
Par lugas iestudēšanu un aktieru izvēli Dacei ir savs
stāsts: „ Kad lasu lugu, acu priekšā skrien ainiņas - redzu
kurš no maniem aktieriem kuru tēlu atveidos. Reizēm, kad
tiek piešķirta loma, dažs saka, ka netiks galā vai nevar

sevi iedomāties šajā tēlā, taču „iespēlējoties” saprotam, ka
loma radīta tieši viņam. Šī luga ir nedaudz nopietnāka nekā
iepriekšējās, tāpēc no aktieriem prasu papildu atdevi.
Lai arī pēc būtības luga ir komēdija par visiem zināmo
saprecināšanas tēmu un ar to saistītajiem kurioziem,
iedziļinoties vairāk, mēs varam ieraudzīt arī vientulību
un ilgas pēc tuva cilvēka mūža otrajā pusē. Šīs izrādes
iestudēšanā mūsu lielākais ienaidnieks bija laiks, jo saviem
skatītājiem nolēmām parādīt lugas visas 3 daļas. Lielākie
kuriozi vienmēr notiek mēģinājumos - kāds aktieris
pārsakās un sāk runāt cita tekstu, bet savu aizmirst, ūdens
tiek uzliets „nepareizajam” aktierim un smieklu lēkmes
neļauj nomierināties, lai darbotos tālāk... Vēlos uzslavēt
visus savus aktierus - jūs man esat lieliski! Tā ir milzīga
uzdrīkstēšanās - kāpt uz skatuves un notēlot „citu” dzīvi.
Visilgāk teātrī darbojas Vija Rožlapa, Biruta Oļševska,
Guntars Batņa, Inārs Jansons. Uz viņiem vienmēr varu
paļauties, jo zinu, ka aktieri bez īpašas piepūles spēj
iejusties tēlā. Iekšēji tas noteikti ir ļoti grūti, taču skatuves
pieredze lieliski palīdz. Režisoram vienmēr ir sāpīgi, ja
kāds no kolektīva paziņo, ka vairs nepiedalīsies spēlē, bet
priecē jaunpienācēji, šosezon mums pievienojās Ilona
Žagare. Lai izdodas!”
Taurenes amatierteātra dalībnieki par palīdzību un
atbalstu ir pateicīgi SIA „Ekju” Ieriķu ražotnes kolektīvam
un personīgi Jurim Skoliņam, Ingrīdai Batņai, Daigai
Oļševskai, Lidijai Vītoliņai, Annai Brezinskai un kultūras
nama vadītājai Gintai Babrei. Par izrādes norisi un aktieru
vizuālajām pārvērtībām rūpējās: Biruta Oļševska, Daiga
Oļševska, Ivars Žagars, Renita Ratniece, Arita Andersone.
„Nāc un pievienojies „Radu” saimei un jau nākamajā
sezonā tavs vārds tiks ierakstīts teātra izrādes programmiņā!”
aicina amatierteātra kolektīvs un režisore Dace Potaša.
Dzidra Ješkina
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Un kāzas Silmačos tomēr bija!
Kad uz teātru skatuvēm sāk izrādīt Rūdolfa Balumaņa
„Skroderdienas Silmačos”, zinām - Jāņi klāt. Taču
šogad vecpiebaldzēnus gaidīja īpašs pārsteigums kultūras namā, Silmaču sētā, saimniekoja amatierteātra
„Sumaisītis” aktieri režisores Ineses Pilāberes vadībā. Kad
vaicāju režisorei, kur, viņasprāt, slēpjas lugas fenomens vēl
gadsimtu pēc tās sarakstīšanas, Inese nešauboties atteic: „Ir
vērtības, kas ir mūžīgas. Lai arī darbība notiek saulgriežu
laikā, kad iespējamas visādas mistiskas lietas, es pat
teiktu - dullības, tā nav luga par Jāņiem, bet par mīlestību
- attiecībām, solījumiem un vieglprātību. Joki, pārpratumi
un kuriozi, kas jāpiedzīvo lugas varoņiem, nav ieliekami
viena laikmeta rāmī, tāpēc cilvēki Skroderdienas skatās
un, domāju, skatīsies vēl gadu desmitus. Šī ir ļoti pateicīga
izrāde - varoņu raksturi ir īpaši sulīgi un kolorīti, valoda
izteikti latviska un katrs teikums ir kā pērle, tāpēc aktieri
var izspēlēties un izpausties pēc sirds patikas. Turklāt katra
izrāde veidojas no ritma maiņām - Blaumanis šajā ziņā ir
izcils dramaturgs.”
Kultūras nama vadītāja Zigrīda Ruicēna par iestudējumu
ir gandarīta, jo viņu doma par Skroderdienu iestudējumu
pavadījusi visus trīsdesmit kultūras darbā pavadītos gadus:
„Beidzot mans klusais sapnis ir piepildījies. Protams,
sezonas laikā iestudēt tik vērienīgu izrādi nav viegls
uzdevums, par to vislielākais paldies režisorei, aktieriem un
līgotājiem - skolēniem un bērnudārza kolektīvam. Lai
kāzas Silmačos notiktu, pateicamies mūsu atbalstītājiem
- novada pašvaldībai, Andim Dzenim, Piebalgas porcelāna
fabrikai, Kristapam Zārdiņam, restorānam „Ūdensroze” .
Pēc pirmizrādes režisore Inese Pilābere ar atzinīgiem
vārdiem neskopojas: „Ikvienā teātrī galvenais ir aktieri, un
režisoram jāmīl savi aktieri, un skatītājiem viņi ir jāmīl,
īpaši savējie. „Sumaisītī” darbojas lieliski mākslinieki, ir
grēks neparādīt viņu talantu. Kad iepazīstināju ar šīs sezonas
iecerēm, sākumā vieni, ieraugot apjomīgo lugas saturu,
bija nedaudz piesardzīgi, citiem savukārt lielākās rūpes
sagādāja muzikālās ainas, jo - „es taču nekad nedziedu”.
Taču, kā jau varējāt vērot izrādē, dzied visi, turklāt ar labiem
panākumiem. Lomu sadali jau iepriekš biju iztēlojusies.
Šķiet, ka izdevās veiksmīgi atrast katram piemērotāko.”
Ierasts, ka skatītāji, ejot uz šo izrādi, gaida gan klasiskās
ainas, piemēram, krāsns spridzināšanu vai lakatiņu zagšanu,
taču vēlas arī ieraudzīt jaunas nianses – gan režijā, gan
aktierspēlē. Par „Sumaisīša” izrādes novitātēm režisore
atbild: „Protams, skatītājiem šī izrāde ir labi zināma, tāpēc
daudziem varbūt pat izveidojies stereotips, kādam jābūt
katram tēlam. Lai arī „Skroderdienas Silmačos” mums,
latviešiem, ir kanons, nemēģinājām kopēt populārākos
iestudējumus un gājām savu ceļu. Jau pašā sākumā
aktieriem teicu - netaisiet šablonus, nespēlējiet teātri,
pamēģiniet varoņu attiecības „iznest” kā dzīvē. Sāpe par
nepiepildītām attiecībām ir mūžīga, taču katrs cilvēks to izjūt
un izrāda atšķirīgi. Skroderdienas uz dažādām skatuvēm
dažādos laikos ir uzvestas vairākkārt, taču katrs aktieris
savā tēlā ir ielicis savas izjūtas. Šī ir mūsu aktieru versija
par Silmaču sētas ļaudīm. Mēģinājumos gan dažkārt ienāca

Silmačos Jāņi nolīgoti.

prātā tāda ķecerīga doma - diezin kā būtu, ja Skroderdienas
modernizētu, taču, šķiet, skatītāji to mums nepiedotu. ”
Pirmo sezonu kopā ar „Sumaisīti” aizvadījuši Lāsma
Bērziņa, Indriķis Putniņš, Mārtiņš Arājs, Maira Asare un
Simona Radvilaviča. Lāsma pirmizrādes priekšvakarā
atzīst: „Pirmo reizi izejot skatītāju priekšā, satraukums ir
milzīgs. Man ir ļoti liels prieks un lepnums būt daļai no šī
kolektīva. Palīdz tas, ka pieredzējušie kolēģi mani iedrošina
un uzmundrina, sniedz vērtīgus padomus un atbalstu šaubu
brīdī. Elīna gan nav mans mīļākais tēls, gribētos, lai viņa
nav tik pareiza un godīga, bet visas lomas ir skaistas un
katrai ir savs stāsts.”
Režisore atklāj, ka viņai no lugas varoņiem dvēseliski
tuvāka ir Antonija ar savām kaislībām un alošanos, taču tādu
pat ievērību esot pelnījuši arī pārējie, jo, kā saka Inese, šajā
izrādē nav mazu lomu - visas ir galvenās.
Inese Pilābere „Sumaisīti” vada 3. sezonu, to laikā
iestudētas 3 izrādes. Režisore ir pateicīga visiem aktieriem
- gan tiem, kuriem šī ir pirmā izrāde „Sumaisītī”, gan arī
pieredzējušajiem spēlētājiem - un saka: „Lai arī esmu beigusi
Latvijas Kultūras akadēmiju, režija nav mans pamatdarbs
(Ineses pirmā profesija ir meliorācijas inženiere, šajā jomā
viņa darbojas jau 30 gadus), bet gan sirdsdarbs. Esmu
zināšanu cilvēks, man šķiet, ka nedrīkst ieslīgt rutīnā un
domāt: es te visu zinu un man ir ērti. Jāiet līdzi laikam, tāpēc
esmu pateicīga „Sumaisīša” aktieriem, kas ar sapratni izturas
pret manām iecerēm. Lai izrāde izdotos, nav mazsvarīgu
lietu. Kā teica mans pasniedzējs Valdis Lūriņš, izrāde sastāv

„Pīlādzīša” senioriem vasara ir sākusies
ar interesantiem pasākumiem

Latviešu nacionālais vakars jeb Jāņu ielīgošanas pasākums „Balgas stropā”

„Pīlādzīša” jūnija gaviļnieki.

Kur vēl skaistāk var būt kā jaukā laikā pie dabas. Šoreiz senioru
klubiņu „Pīlādzītis” pie sevis aicināja Biruta Tomsone. Viņas
ģimenes brīnišķīgajā un ar mīlestību koptajā dzīvesvietā pie Ineša
ielīgojām Jāņus, dziedājām līgo dziesmas. Saimniece Biruta mūs
sagaidīja, saposusies tautas tērpā un ar lielu, dzeltenu siera rituli,
Rasma bija novijusi skaistu vainadziņu.
„Jāņa mātei zīda brunči, lādītē salocīti,
Tos uzvilka Jāņa nakti, Jāņa bērnus mielodama.”
Šī Vecpiebalgā pierakstītā tautasdziesma atbilda svētku noskaņai,
kuru mums sagādāja Biruta, viņas meitas un znots. Visu klubiņa
dalībnieku vārdā PALDIES par sirsnīgo un dāsno uzņemšanu savā
sētā. Jūnijā „Pīlādzītī” ir viskuplākais sveicamo pulks. Bez vārda
dienu un dzimšanas dienu gaviļniekiem apdāvinājām arī Velgu un
Daini, kuri savās ģimenēs sagaidījuši mazmazbērnus.
Vasara turpinās. „Pīlādzītis” gatavojas savai ikgadējai ekskursijai,
šoreiz uz Kuldīgu. Lūdzam pieteikties līdz 10. jūlijam pie Ievas
Veinbergas (m.t. 26424365), ekskursija plānota 15. jūlijā.
Visiem dzīvespriecīgu un interesantu vasaru, apmeklējot pasākumus
savā novadā! Izvēle ir plaša.
Daina Jansone

no sīkumiem, bet nav neviena sīkuma. Aktieris ir galvenais,
bet tikpat svarīgi nodrošināt gaismas, tērpus, mūziku,
dekorācijas, tāpēc liels paldies visiem izrādē iesaistītajiem.
„Sumaisīša” aktieri un teātra izrāžu atbalsta grupa ir
fantastiski - ne vien talantīgi, saprotoši un izpalīdzīgi, bet,
kas man šķiet īpaši svarīgi, viņi ir kā ģimene. Nav nekā
dārgāka par labām savstarpējām attiecībām.”
Lai saglabātu tradīcijas, izrādē neizpalika arī siera un
alus baudīšana, dejas un dziesmas. „Sumaisītim” izdevās
radīt pirmsjāņu sajūtu un aizraut visus līdzi labi zināmajam
stāstam par mīlestību, radīt ĪSTA teātra izjūtu un iesildīt
Līgo svētkiem.
Lomās: Linda Ķaukule (Antonija), Simona Radvilaviča
(Tonija), Andris Lapiņš (Aleksis), Mārtiņš Arājs (Kārlēns),
Lāsma Bērziņa (Elīna), Andrejs Zārdiņš (Pindaks), Ilona
Muižniece (Pindacīša), Maira Asare (Ieviņa), Indriķis Putniņš
(Pičuks), Sanita Asare (Auce), Inese Zārdiņa (Bebene), Ilona
Radziņa (Tomuļu māte), Mareks Radvilavičs (Dūdars),
Kārlis Apalups (Rūdis), Aivars Radziņš (Ābrams), Edžus
Ķaukulis (Joske), Linda Lapiņa (Zāra). Silmaču ļaudis un
līgotāji: Agita Brauere, Solvita Uljāne, Raimonda Kazāka,
Zaiga Ņikandrova, Inese Kuzmane, Ilze Gailina, Agita
Šulca, Eduards Upens, Lizete Rudzīte. Deju pedagoģe
Antra Grinberga, mūzikas pedagoģe Inta Apalupa, gaismu
un skaņas operators Māris Kaštanovs, izrādes vadītāja Līva
Grudule, skatuves iekārtojums, tērpu un grima māksliniece
Ilze Bindemane - Kļava.
Dzidra Ješkina

Ar saulgriežu tradīcijām sanākušos
iepazīstināja Diāna Rutka, Anete Cīrule
un Maira Asare.

Pasākuma noskaņās dzīvojām jau visu iepriekšējo mēnesi - gādājām
dekorācijas un gatavojām priekšnesumus. 2. jūnijā „Balgas stropa”
jaunieši devās uz tuvējo pļavu un jautrā noskaņojumā, dziedot līgo
dziesmas, lasīja pļavas puķes, lai rotātu telpas un sajustu īpašo pirmssaulgriežu - atmosfēru.
Nākamajā dienā - 3.jūnijā - jaunatnes iniciatīvu centrā notika liela
rosība: tika pušķotas telpas, gatavoti ēdieni, cepti pīrāgi (liels paldies
visiem, kuri piedalījās pīrāgu cepšanā!).
Pasākumā piedalījās un Līgo svētku noskaņu radīja: Vita Žīgure
(atklāja arheoloģisko tērpu stāstus), Ločmeļu ģimene (ar dziesmām un
instrumentu spēli aizkustināja visus sanākušos viesus), deju kolektīva
„Slātaviņa” dalībnieki (paldies Mairai, Annijai, Jēkabam, Mārtiņam),
Diāna Tunte, Kristaps Zaķītis, Kārlis Apalups, Diāna Rutka, Anete
Cīrule, Beatrice Honer un Giorgi Beridzishvili.
Pasākums noslēdzās ar latviešu filmas „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”
kopīgu skatīšanos.
Šis „Balgas stropā” bija arī pēdējais mēnesis mūsu brīvprātīgajai
darbiniecei Beatrisei no Vācijas. Drīzumā internetā varēs iepazīties
ar viņas veidoto video par pavadīto laiku Vecpiebalgā un jaunatnes
iniciatīvu centrā.
Sakarā ar jauniešu apmaiņas braucienu uz Gruziju un JIC vadītājas
atvaļinājumu no 3. jūlija līdz 9. augustam Vecpiebalgas JIC „Balgas
strops” būs slēgts.
Lai visiem skaists vasaras brīvlaiks!
Linda Ķaukule

KAS? KUR? KAD? JAUNIEŠIEM
Taurenes jauniešu centrā
7. jūlijā plkst. 15.00 - lasāmstunda, veltīta
rakstniecei Dzidrai Rinkulei-Zemzarei (bibliotēkā).
15. jūlijā plkst. 11.00 - „Zīmēsim vasaru” uz
asfalta ar krītiņiem (tikšanās pie kultūras nama).
28. jūlijā plkst. 15.00 - pasaku pēcpusdiena
(bibliotēkā).

Dzērbenes jauniešu centrā
Pirmdienās plkst. 15.00 - lasāmstunda
(„Nārnijas hronika”).
Otrdienās plkst. 14.00 - filmu dienas.
Trešdienās plkst. 15.00 - spēļu dienas,
āra aktivitātes.
Ceturtdienās plkst. 15.00 - radošās darbnīcas.
Piektdienas - viesu dienas.
29. jūlijā - futbola turnīrs.
31. jūlijā - pārgājiens uz Taurenes lidlauku.

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

				

SKOLU ZIŅAS
Dzērbenes vispārizglītojošā un
mūzikas pamatskola

Mums katram ir doti spārni, tikai ir jāgrib tos likt lietā, lai lidotu!

Visu gadu skolēni un skolotāji strādājuši, krājot labos darbus. Jūnijs skolā ir mēnesis, kad izsmaržo
izlaiduma meijas, noslēdzas vecais gads, kad saskaitām visus ieguvumus un izvērtējam nepadarīto.
Aizvadītais mācību gads bijis ražīgs, sasniegumiem un notikumiem bagāts. Skolēnu mācību darba
rezultātu veido trīs saskaitāmo summa - skolēns, skolotājs, vecāki. Paldies to skolēnu vecākiem,
kuri sava bērna attīstībai pievērš neatslābstošu uzmanību, reaģē uz skolotāja signāliem, sadarbojas
ar skolotājiem, novērtē skolēna un skolotāju ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā. Skolēni,
kuriem ir augsti sasniegumi mācībās, darbojas arī interešu pulciņos, piedalās mācību priekšmetu
olimpiādēs un sporta sacensībās. Šie skolēni ir sapratuši, ka, lai gūtu panākumus, lai visu paspētu,
nepieciešams gribasspēks, stingrs laika plānojums, vēlme darboties.
Mācību darbs ir katra skolēna pirmais un galvenais pienākums. Skolotājiem un vecākiem nav
lielāka gandarījuma, kā redzēt savu bērnu sasniegumus. Mūsu skolā daudzi bērni ir apveltīti ar
talantiem un darbaspējām. Taču daži to spēj izmantot vairāk nekā citi. Šajā mācību gadā 9. klases
skolniece Rēzija Veronika Laumane starpnovadu olimpiādēs vēsturē (skolotāja Ā. Kalniņa)
un bioloģijā (skolotāja A. Pētersone) ieguva 1.vietas un tika izvirzīta uz valsts olimpiādēm,
ieguva atzinību starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē, ieguva 2. vietu Cēsu Valsts
ģimnāzijas ZPD konkursā (skolotāja I. Lapsa). Rēzija visus valsts eksāmenus nokārtoja teicami.
Meitene vadīja skolas līdzpārvaldi, bija autoritāte saviem skolas biedriem. Līdztekus mācībām
darbojās vides un sporta pulciņos, dejoja deju kolektīvā. Daudz laika Rēzijai prasīja piedalīšanās
slēpošanas sacensībās, krosos.
Teicami mācījās un labus rezultātus mācību darbā guva Justīne Liene Laumane. Meitene
dziedāja, dejoja tautas dejas, piedalījās dažādās sporta sacensībās. Justīne piedalījās starptautiskā
konkursā „Vēsture ap mums” par tēmu „Kādas lietas stāsts” un saņēma atzinības rakstu un balvā
grāmatu. Darbu vadīja skolotāja M. Šķēle.
Teicamus rezultātus mācībās un ārpusklases darbā sasniedza arī Dārta Kancēviča, Ernests
Kancēvičš, Elza Marija Ozolante, Kristīne Baltiņa. Renāte Anne Sakse ieguva 1. vietu starpnovadu
angļu valodas olimpiādē, Toms Ņizins - atzinību mājturības, bet Dārta Kancēviča - sākumskolas
latviešu valodas olimpiādē. Dārta arī piedalījās sākumskolas ZPD konferencītē „Mazs cinītis gāž
lielu vezumu”, kur prezentēja ļoti nopietnu darbu par Tautas ārsti, dzērbenieti Dzidru Kalniņu. 3.
klašu ZPD piedalījās arī Estere Zirne un Dāvids Amans. Daudziem skolēniem liecībās iesprucis
kāds sešinieks, kuru nākamajā mācību gadā „jāpaceļ” uz augstāku vērtējumu. Tas izdosies, ja būs
vēlme un griba.
Ļoti aktīvi darbojās visi interešu izglītības pulciņi. Šogad augstus sasniegumus ansambļu
skatē Cēsīs sasniedza mūsu skolas ansamblis (vadītāja B. Baltiņa), koris kuplināja katru pasākumu
skolā, deju kolektīvs ieguva 1. pakāpi skatē (vadītājs A. Sakss). Visas klases, kuras piedalījās
projektā „Mammadaba”, saņēma Meistara diplomus un balvas. Vides pulciņš (vadītāja S. Stērste)
piedalījās dažādos konkursos, projektos, maijā devās divu dienu pārgājienā. Bērnus nebaidīja ne
lietus, ne vējš, ne aukstums. Tas bija piedzīvojums, kas ilgi paliks prātā katram tā dalībniekam.
Sporta pulciņu (vadītāja S. Stērste) dalībnieki ieguva daudzas godalgotas vietas slēpošanā, krosos.
Skolēni rautin rāvās uz kokapstrādes pulciņa (vadītāja S. Stērste) nodarbībām, kur iemācījās
savām rokām izgatavot derīgas lietas.
Arī mūzikas programmu skolēniem gads veiksmīgi noslēdzies. Šogad apliecības saņēma 4
audzēkņi. Vijoles klasi beidza Anete Cīrule, čella - Toms Vaļkins, ģitāras - Jurģis Jevstigņejevs
un Miks Jānis Olte. Mūzikas instrumentu spēles apguve prasa pacietību, gribasspēku un mazliet
arī talanta. To, ka bērni ir sapratuši personīgā ieguldījuma nozīmi, varējām redzēt un dzirdēt
noslēguma koncertā. Taču arī vasarā nedrīkst nolikt savu izvēlēto instrumentu plauktā, bet jāatrod
laiks vingrinājumiem. Šo patiesību atgādina arī skolotāji Benita Zvīgule, Andris Riekstiņš, Ilze
Petrovska, Ivars Rutmanis, Dana Java un Baiba Baltiņa.
Paldies visiem skolotājiem, kuri, neskaitot stundas, sniedza bērniem zināšanas, atbalstu un
sapratni par pienākumu!

Direktoru seminārs Dzērbenē
Katra mācību gada noslēgumā kopā pulcējas septiņu novadu skolu direktori, lai izvērtētu savu
darbu, uzzinātu nākotnes vīziju. Noslēguma seminārs šogad notika Dzērbenes skolā.
Direktorus uzrunāja novada domes priekšsēdētāja E. Frīdvalde- Andersone un Izglītības pārvaldes
vadītāja D. Dombrovska. Secinājums viens - neskaidrība. Kā teica D. Dombrovska: „Skolotājs līdz
sava darba rezultātam tiek, nopietni katru dienu strādājot. Labu iznākumu veicina stabilitāte, kuras
trūcis mūsu jomas cilvēkiem, ja skatāmies uz Izglītības un zinātnes ministrijas pusi, un pieticis, ja
vērtējam pašvaldību ieguldīto. Nākamā darba cēliena izaicinājumi - ieviest pārmaiņas metodisko
apvienību darbā, lai optimizētu līdzekļu izmantošanu, un ieguvēji būtu 7 novadu skolotāji veidot
labās prakses datu bāzi, kurā apkopotu informāciju par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto. Skolotājam
ir ļoti svarīgi nepārstāt domāt un pēc tam meklēt jaunus ceļus. Mans vēlējums, izmantojot Osho
vārdus: nodrošiniet brīvību, cieniet individualitāti un lolojiet intelektu!”
Dienas turpinājumā direktori iepazina Dzērbeni - pili, Sabiedrisko centru, Augsto kalnu, skolu.
Paldies Dainai Šmitei par iepazīstināšanu ar sabiedriskā centra funkcijām, skaistajām telpām!
Augstajā kalnā mūs sagaidīja folkloras kopa „Māras bērni” ar Jāņu dziesmām, rotaļām. Ļoti
saviļņojošs un aizkustinošs bija ugunskura iedegšanas rituāls ar dziesmām, ziedošanu ugunij,
lūgšanu. Paldies M. Šķēlei un folkloras kopai! Skolā direktori teica atzinīgus vārdus un bija sajūsmā
par bērnudārza telpām un rotaļu laukumu. Tā kā Dzērbene ir ezeru un ūdensrožu zeme, tad katrs
ciemiņš sev izgatavoja ūdensrozi. Diena bija piepildīta, bagāta un sirsnīga!

Skolotāji iepazīst Dzērbenes ezerus
Tad, kad skolā beidzas mācību process, arī skolotāji var doties „izvēdināt” galvas. Ikdienā
mūs ik solī pavada rūpes par sekmēm, mācību plāniem un atskaitēm, ikdiena pakārtota
darba pienākumiem, nav laika tikai sev, tāpēc jau otro gadu devāmies pārgājienā, lai izpētītu
Dzērbenes apkārtnes ezerus. Jau projekta „Mammadaba” ietvaros kopā ar skolēniem pētījām
mežu, tā izmantošanu, stādījām mežu. Šogad uzdevums - iepazīt un izpētīt Kaupēna ezera
krastus. S. Stērste deva uzdevumu - saskatīt pārmaiņas un nemainīgās vērtības mežā. Stāvais
krasts apgrūtināja iešanu, bija jāskatās zem kājām, kur nu vēl pētīt mežu! Labajā pusē stāvais
krasts ar zeltainajiem priežu stumbriem, lejā ezera mirdzošais klaids, klusums, smaržas un ēnu
spēles! Un tu, cilvēks, jūties tāds mazs, bet laimīgs, kā paņemts Dabas plaukstā un pasargāts!
Dabas zinību skolotāja Anita iepazīstināja ar aizsargājamiem un indīgiem augiem, vērojām
bebru nedarbus un postījumus. Skolotāja Sarmīte mūs aizveda pie maza ezeriņa Sietaliņa, kas
kā pērle iegūlis meža klēpī. Tāds miers un klusums, smaržo vaivariņi un elpo mežs!
Tā apgājām apkārt Kaupēna ezeram un devāmies uz atpūtas vietu pie Juvera ezera, kur
makšķernieces ķēra zivis (par to, kā ķērās, labāk klusēsim), kurinājām ugunskuru un baudījām
atpūtu un dabu. Paldies skolotājai Sarmītei Stērstei par jauko un bagāto dienu dabā!

***

Paziņojums!
Jaunu audzēkņu uzņemšana mūzikas skolā 2015. gada 26. augustā!
Ērika Arāja, direktore

2015. gada jūlijs

Taurenes pamatskolas audzēkņu
sasniegumi 2014./2015. mācību gadā

Mācību gads ir noslēdzies ar vidējo vērtējumu
4. klasē - Melisa Polīna Stepāne
skolā 6,21 (6,14 iepriekšējā gadā) balles.
6. klasē - Anete Plūme
Balvas un atzinību par čaklu mācību darbu
Paldies Skolas atbalsta biedrībai
un
skolā saņem 16 skolēni :
vadītājam Kasparam Rumbam par 207,00
Par teicamu mācību darbu 1. - 3. klasē eiro naudas balvām!
balvas saņem 3 skolēni:
Labākā liecība 4.-9. klašu grupā ar
1. klasē - Sanita Greizāne
augstāko vidējo vērtējumu 8,33 balles ir
3. klasē - Mareks Greizāns, Jurģis Zommers
Lūcijai Mendei - balvā saņem pūcīti.
Par labu un teicamu mācību darbu 1. - 3.
Augstākais klases vidējais vērtējums
klasē balvas saņem 3 skolēni:
- „Ceļojošo pūci” iegūst 5. klase ar vidējo
1. klasē - Daniels Marks Laputevs
vērtējumu 6,7 balles.
2. klasē - Viktorija Muraško
Pētnieciskie darbi
3. klasē - Edgars Rumba
Starpnovadu sākumskolas skolēnu mazajā
Par labu mācību darbu 1.-3. klasē balvas pētnieciskajā konferencītē „Mazs cinītis gāž
saņem 1 skolēns:
lielu vezumu” piedalījās:
2. klasē - Samanta Kendija
2. klasē - Renārs Ģēģeris saņēma Pateicību
Par centīgu mācību darbu 1. - 3. klasē par darbu „Taurenes bibliotēka”, konsultante
Atzinības rakstu saņem 2 skolēni:
skolotāja Inguna Batņa;
3. klasē - Ģirts Jakovļevs, Indra Gita Bērziņa
3. klasē - Mareks Greizāns - Atzinība par
Par labu un teicamu mācību darbu 4 .- darbu ”Naglu gulta”, konsultante skolotāja
9. klasē naudas balvas (15,00 eiro) saņem 2 Iveta Kallīte.
skolēni:
ZPD aizstāvēšanā Vecpiebalgā:
5. klasē
- Alvis
Jakovļevs - 3. pakƗpes diplomsEvija Auce Cimberga - 3. pakāpes diploms;
Evija
Auce
Cimberga
7. klasē - Lūcija Mende
Lūcija Mende 2. pakāpes diploms;
Lǌcija
2. pakƗpes
diploms
Par labuMende
mācību- darbu
5.-9. klasē
naudas Samanta Laura Libere un Līva Megija
Samanta
Libere
LƯva Megija Zaƺaiskalna
pakƗpes
diploms.
balvas
(8,00Laura
eiro) saņem
3 un
skolēni:
Zaļaiskalna - -2.2.pakāpes
diploms.
4. klasē
- Rolanda
Ģēģere
PriecēsamazinƗšanos,
arī tas, ka, neņemotkonkurƝjam
vērā bērnu skaita
PriecƝ
arƯ tas,
ka, neƼemot vƝrƗ bƝrnu skaita
ar
klasē - Evija
Auce Cimberga
konkurējam
7 novadu
75.novadu
skolƗm.
Paldies skolotƗjiem, samazināšanos,
kuri papildus pƝc
stundƗm arstrƗdƗ
ar
9. klasē - Jānis Kučinskis
skolām. Paldies skolotājiem, kuri papildus
skolƝniem,
gatavojot
viƼus
olimpiƗdƝm!
PriecƝ
rezultƗti
ne
tikai
starpnovadu,
bet
Par centīgu mācību darbu 4.-9. klasē pēc stundām strādā ar skolēniem, gatavojot
arƯ Vidzemes
novadƗ. rakstu saņem 2 viņus olimpiādēm! Priecē rezultāti ne tikai
grāmatu
un Atzinības
skolēni:
starpnovadu, bet arī Vidzemes novadā.

GodalgotƗs vietas un atzinƯbas starpnovadu mƗcƯbu priekšmetu olimpiƗdƝs
Godalgotās vietas un atzinības starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs

MƗcƯbu priekšmets
KombinƝtƗ olimpiƗde
sƗkumskolai
MatemƗtika

Klase SkolƝns
1.
Sanita GreizƗne

MatemƗtika
MatemƗtika

3.
5.

ƦeogrƗfija

8.

MƗjturƯba un
tehnoloƧijas meitenƝm
MƗjturƯba un
tehnoloƧijas -zƝni
Vidzemes reƧiona
matemƗtikas olimpiƗde

2.

7.
9.
3.

SkolotƗja/s
Anta PaeglƯte

Inguna BatƼa
Viktorija
Muraško
Mareks GreizƗns Iveta KallƯte
Imants
Alvis Jakovƺevs
Daugulis
Dzintra BrƯvƯba
JuliƗns
JankƝviþs
IngrƯda BatƼa
Lǌcija Mende
Rinalds JƗnis
JƗnis
KƗrkliƼš
Taujinskis
JƗnis Kuþinskis
Mareks GreizƗns Iveta KallƯte

Vieta
3.
3.
2.
2.
4.A.
4. A.
2.
3.
2.

Amatas novada Apvienotās Izglītības pārvaldes PATEICĪBAS rakstu par rezultatīvu
novada
ApvienotƗs
IzglƯtƯbas
pƗrvaldes
rakstuBatņa,
par
skolēnu Amatas
sagatavošanu
mācību
olimpiādēm
saņēma
skolotāji:PATEICƮBAS
Iveta Kallīte, Inguna
Imants
Daugulis,
Anta
Paeglīte, Jānis
Taujinskis.
rezultatƯvu
skolƝnu
sagatavošanu
mƗcƯbu
olimpiƗdƝm saƼƝma skolotƗji: Iveta
Skolā Inguna
šajā mācību
darbojās
14 interešu
izglītības JƗnis
pulciņi.
Paldies novada
KallƯte,
BatƼa,gadā
Imants
Daugulis,
Anta PaeglƯte,
Taujinskis.
pašvaldībai,
ka
finansēja
papildus
valsts
iedalītajam
0,5
likmes
interešu
izglītībai.
SkolƗ šajƗ mƗcƯbu gadƗ darbojƗs 14 interešu izglƯtƯbas pulciƼi. Paldies Līdz ar
to, ja ir kopā 1 likme, tad jau var nodrošināt daudzpusīgu pulciņu darbu. Domāju, ka esam
novada
pašvaldƯbai,
ka finansƝja
papildus
valstspiedalījušies
iedalƯtajam ārpusstundu
0,5 likmes interešu
godam
attaisnojuši
šo palīdzību,
jo ļoti
čakli esam
aktivitātēs
izglƯtƯbai.
LƯdz ar
ja ir kopƗ
jau var nodrošinƗt
daudzpusƯgu
pulciƼu
skolā
(notikuši
44 to,
pasākumi
un 18likme,
sportatad
pasākumi)
un ārpus skolas
un guvuši
labus
rezultātus.
darbu. DomƗju, ka esam godam attaisnojuši šo palƯdzƯbu, jo ƺoti þakli esam

44 pasƗkumi un 8 sporta
piedalƯjušiesdiena
Ɨrpusstundu
OlimpiskƗ
SkujenƝaktivitƗtƝs skolƗ (notikuši1.vieta
pasƗkumi) un Ɨrpus skolas un guvuši labus rezultƗtus.
1. vieta C grupƗ, 2. vieta D
SacensƯbas dambretƝ CƝsƯs
grupƗ
VizuƗlƗs un vizuƗli plastiskƗs mƗkslas radošƗ PateicƯba
diena CBJIC „Ɩbolu laiks”

CƝsu novada atklƗtƗs sacensƯbas tautas
bumbƗ
ZemkopƯbas ministrijas projektu konkurss
mazpulkiem
KƗrƺa Skalbes literƗrais konkurss
RƯgas ZOO ozolzƯƺu vƗkšanas akcija1.-7.
klasei
CƝsu BJIC situƗciju spƝle „EkstrƝmais
notikums”
CƝsu BJIC radošƗ diena „Gaisma”
CƝsu profesionƗlƗs vsk. konkurss „Jaunais
amatnieks”
Priedes koka modeƺu sacensƯbas CƝsƯs
Makulatǌras vƗkšanas akcija
CƝsu BJIC konkurss „Rakstu darbi”
Vides izglƯtƯbas projekts „CilvƝks vidƝ”

3. vieta
PateicƯba
E. A. Cimberga -1. vieta
A.Plǌme – 3. vieta
Balva - zoodƗrza bezmaksas
apmeklƝjums
1.vieta
PateicƯba
R.J. KƗrkliƼš - 2. vieta
R.J. KƗrkliƼš - 2. vieta
Balva 15,00 eiro
AtzinƯba
PateicƯba

Katru mācību gadu noslēdzam ar kādu muzikālu izrādi, kurā piedalās visi - gan pirmsskolas,
Katru
mƗcƯbu
gadu noslƝdzam
ar kƗdu
muzikƗlu
kurƗ
piedalƗs
visi gan skolas
bērni,
kā arī pedagogi.
Šogad Daces
Potašas
režijā izrƗdi,
skatītājus
priecēja
K. Skalbes
„Kaķīša
dzirnavas”. gan
Esmu
pārliecināta,
ka arƯ
izrāde
izdevās, par
to liecināja
aplausi
un
gan pirmsskolas,
skolas
bƝrni, kƗ
pedagogi.
Šogad
Dacesskaļie
Potašas
režijƗ
viesu
atzinīgie
vārdi.
Paldies
pulciņu
skolotājiem
un
bērniem
par
čaklo
darbu
un
vecākiem,
skatƯtƗjus priecƝja K. Skalbes „KaƷƯša dzirnavas”. Esmu pƗrliecinƗta, ka izrƗde
kuri šūdināja tērpus!
izdevƗs,
par to liecinƗja skaƺie aplausi un viesu atzinƯgie vƗrdi. Paldies pulciƼu
Lai visiem jauka, saulaina vasara! Tiksimies atkal rudenī.

skolotƗjiem un bƝrniem par þaklo darbu un vecƗkiem, kuri šǌdinƗja tƝrpus!
Lai visiem jauka, saulaina vasara! Tiksimies
atkalTaurenes
rudenƯ. pamatskolas direktore
Lilita Ozoliņa,
Lilita OzoliƼa, Taurenes pamatskolas direktore
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Ražīgais mācību gads Vecpiebalgas vidusskolā
Vecpiebalgas vidusskolas saimei 2014./2015. mācību gads bija ražīgs ne tikai mācību darbā,
bet arī ārpusstundu aktivitātēs.
Mācību gadu ar ļoti labām sekmēm (gadā liecībā tikai 8, 9 un 10 balles) beidza 7 skolēni:
Linards Ločmelis un Markuss Bērziņš (2. klase), Keita Zariņa un Rinalds Baumanis (3. klase),
Loreta Ločmele un Valērija Tolkunova (6. klase), Maira Asare (10. klase).
Visās klašu grupās visaugstākais vidējais vērtējums jau sasniedzis teicamu līmeni: 1.-3.
klašu grupā ar vidējo vērtējumu 9.00 mācību gadu beidza Keita Zariņa, 4.-9. klašu grupā Andris Brauers ar vidējo vērtējumu 9.07, savukārt 10.-12. klašu grupā eksaktajā programmā
- Ringolds Zvaigzne ar vidējo vērtējumu 9.00 un vispārizglītojošajā programmā - Maira Asare
ar vidējo vērtējumu 8.94 (skatīt tabulu).
Augstākie vidējie vērtējumi

Klas
e
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.E
10.V
11.E
11.V

1.vieta

2.vieta

3.vieta

Linards Loþmelis
(8.50)

Markuss BƝrziƼš
(8.00)

Riþards BƗliƼš (7.50)
Endijs Graudums
Edgars Gusts Gulbis
Agnese Volmane
Estere Zvaigzne
Paula Tauloviþa (7.00)

Keita ZariƼa (9.00)

Rinalds Baumanis
(8.00)
MƗrtiƼš Šatrovskis RƝzija KrieviƼa
(7.80)
(8.00)
DagmƗra Gulbe
Marta Agnese Asare Sanija GobiƼa (8.73)
(8.82)
ValƝrija Tolkunova Loreta Loþmele
(8.79)
(9.00)
Silvestrs PƝtersons
Andris Brauers
(8.40)
(9.07)
Sendija KƗrkliƼa
Agnese Štimmere
(7.88)
(8.00)
Adrija Žagare (8.19) Annija Sniedze (7.94)
Nikola Strazda
JƝkabs Zommers
Rita Ozola (9.00)
(8.47)
Ilva LiepiƼa (7.75)
Maira Asare (8.94)
Alise Gulbe (7.94)
Agija Baumane
(8.00)
Ringolds Zvaigzne
(9.00)
ElƯna ZivtiƼa (8.31)

Rǌdolfs RudzƯtis (7.70)
Marta Pundure (8.45)
Anna Balode (8.64)
Uldive Ksenija
Baltputna (7.07)
ElƝna ZeltiƼa (7.81)
Paula Diana Šulca
(7.56)
Sintija Igaune (8.33)
Linda ýemodanova
(7.06)
Nauris Kuzmans (6.38)
EvelƯna ƖboliƼa (6.89)

MƗrtiƼš ArƗjs (7.50)
Anna KalniƼa (7.11)
Monta PuriƼa
JƝkabs Brauers (8.53) Ingus PƝtersons (8.27)

Ɩrpusstundu aktivitƗtes

1.vieta

2.vieta

3.vieta

AtzinƯba

KopƗ

priekšmetu

13

14

13

16

56

ZinƗtniski pƝtniecisko darbu
konferences

5

3

3

11

Konkursi

29

71

32

29

161

SacensƯbas

12

25

18

KopƗ

59

113

63

MƗcƯbu
olimpiƗdes

56
48

284

Apkopojot mƗcƯbu darba rezultƗtus Ɨrpusstundu aktivitƗtƝs (piemƝram,
olimpiƗdƝs, konkursos), tika noteikti titulu ,,Gada skolƝns” (pamatskolƗ Andris
Brauers un vidusskolƗ Maira Asare) un ,,Gada skolotƗjs” (pamatskolƗ Baiba
JƝriƼa un vidusskolƗ Agita BƝrziƼa) ieguvƝji.
Šo mƗcƯbu gadu beidzot, skolƝnu atestƗcijas laureƗtu vidǌ ir krietni vairƗk
meiteƼu nekƗ puišu: par labƗkajƗm mƗcƯbu darbƗ tika atzƯtas Sanija GobiƼa (5. kl.)
un Rita Ozola (10. kl.), par labƗkajƗm mƗkslinieciskajƗ pašdarbƯbƗ - Adrija Žagare
(9. kl.) un Maira Asare (10. kl.), par labƗkajƗm sabiedriskajƗ darbƗ - Marta
Pundure (5. kl.) un DiƗna Tunte (10. kl.), par labƗkajiem sportistiem - Kristers
SlavƝns (9. kl.) un Krista Razgale (10. kl.), par labƗkajiem saskarsmes kultǌrƗ Anna Balode (6. kl.) un JƝkabs Zommers (10. kl.).
LabƗkƗs klases titulu un naudas balvu ekskursijai atkƗrtoti ieguva 3. klase
(audzinƗtƗja Biruta Kuzmane) un 6. klase (audzinƗtƗja Daiga Šatrovska), bet
vidusskolas posmƗ 12. klasei (audzinƗtƗja Agita BƝrziƼa) šoreiz izdevƗs pƗrspƝt
10. klasi.
Lai vasarƗ izdodas sasmelties saules visam jaunajam mƗcƯbu gadam!
Ilona Strelkova, Vecpiebalgas vidusskolas direktores vietniece mƗcƯbu darbƗ

Titula „Gada skolēns” ieguvēji Andris Brauers un Maira Asare un viņu māmiņas - Agita
Brauere un Sanita Asare.

BILDE gada skolnieki Titula „Gada skolƝns” ieguvƝji Andris Brauers un
Apkopojot mācību darba rezultātus ārpusstundu aktivitātēs (piemēram, olimpiādēs,
Maira Asare
unnoteikti
viƼu mƗmiƼas
- Agita
Brauere
un SanitaAndris
Asare.Brauers un vidusskolā
konkursos),
tika
titulu ,,Gada
skolēns”
(pamatskolā

Maira Asare) un ,,Gada skolotājs” (pamatskolā Baiba Jēriņa un vidusskolā Agita Bērziņa)
ieguvēji.
Šo mācību gadu beidzot, skolēnu atestācijas laureātu vidū ir krietni vairāk meiteņu nekā
12.E
puišu: par labākajām mācību darbā tika atzītas Sanija Gobiņa (5. kl.) un Rita Ozola (10.
kl.), par labākajām mākslinieciskajā pašdarbībā - Adrija Žagare (9. kl.) un Maira Asare (10.
kl.), par labākajām sabiedriskajā darbā - Marta Pundure (5. kl.) un Diāna Tunte (10. kl.), par
KƗrlis
Apalups
(7.44)
KristƯne
Kleinberga
12.V
labākajiem sportistiem - Kristers Slavēns (9. kl.) un Krista Razgale (10. kl.), par labākajiem
(7.06)
saskarsmes kultūrā - Anna Balode (6. kl.) un Jēkabs Zommers (10. kl.).
Labākās klases titulu un naudas balvu ekskursijai atkārtoti ieguva 3. klase (audzinātāja
Ārpusstundu aktivitātēs kopā izcīnītas 284 godalgas - 59 pirmās vietas, 113 otrās vietas,
Ɩrpusstundu
aktivitƗtƝs
kopƗ
izcƯnƯtas
284 godalgas
- 59
pirmƗs vietas,
113 Biruta Kuzmane) un 6. klase (audzinātāja Daiga Šatrovska), bet vidusskolas posmā 12.
63 trešās
vietas un 48 atzinības
(skatīt
tabulu)
-, un četri
mūsu skolas
pašdarbības
kolektīvi
ieguvuši
tiesības63piedalīties
Skolēnu
un deju
svētkos:
kolektīvi
„Vēverīši”
otrƗs vietas,
trešƗs vietas
un 48dziesmu
atzinƯbas
(skatƯt
tabulu)deju
-, un
þetri mǌsu
skolas klasei (audzinātāja Agita Bērziņa) šoreiz izdevās pārspēt 10. klasi.
Lai vasarā izdodas sasmelties saules visam jaunajam mācību gadam!
(vadītāja
Mārīte
Lācgalve),
,,Atskabarga”
un
,,Slātaviņa”
(vadītāja
Antra
Grinberga),
kā
pašdarbƯbas kolektƯvi ieguvuši tiesƯbas piedalƯties SkolƝnu dziesmu un arī
deju
Jaunpiebalgas vidusskolas un Vecpiebalgas vidusskolas apvienotais jauktais koris (vadītāja
svƝtkos:
deju kolektƯvi „VƝverƯši” (vadƯtƗja MƗrƯte LƗcgalve), ,,Atskabarga” un
Ilona Strelkova, Vecpiebalgas vidusskolas direktores vietniece mācību darbā
Inta
Apalupa).

,,SlƗtaviƼa” (vadƯtƗja Antra Grinberga), kƗ arƯ Jaunpiebalgas vidusskolas un
Vecpiebalgas vidusskolas apvienotais jauktais koris (vadƯtƗja Inta Apalupa).

Konkurss „Cielavas
gudrības”

Baltijas jūras projekta
konference Igaunijā

Finālspēles „Pasaules biotopi” dalībnieces Līgatnes
dabas takās.
Jau vairākus gadus Vecpiebalgas vidusskolas 5.- 6. klases
skolēni aktīvi iesaistās Latvijas Dabas muzeja organizētajā
konkursā „Cielavas gudrības”, bet otro gadu atlases anketu
pārbaudīšana un spēles notiek uz vietas skolā. Konkursa kārtās
skolēniem nācās atbildēt uz āķīgiem jautājumiem, pārbaudot un
papildinot savas zināšanas par dabu.
Katras spēles („Tuksnesis”, „Kalni”, „Okeāns”) pirmās
vietas ieguvēji (Vecpiebalgas vidusskolā - Anna Balode, Elīna
Meldere un Sanija Gobiņa) ieguva tiesības piedalīties finālspēlē
„Pasaules biotopi”, kas norisinājās 2. jūnijā Gaujas Nacionālā
parka teritorijā, proti, Līgatnes dabas takās, un kurā piedalījās
21 skolēns no visas Latvijas. Finālspēlē vairāku stundu garumā
bija jāveic teorētiskie uzdevumi par pasaules dabu (tuksnešiem,
kalniem, okeāniem, mežiem, to augiem, sēnēm un dzīvniekiem),
kā arī praktiskie uzdevumi dabas takās par Latvijas augu un
dzīvnieku valsti.
Ar labiem rezultātiem konkursā piedalījās Elizabete Kate
Antone, Renārs Pundurs, Valērija Tolkunova, Loreta Ločmele,
Ralfs Kuzmans, Emīls Žēpers, Samanta Vāce , Marta Pundure,
Marta Agnese Asare.
Agita Bērziņa,
Vecpiebalgas vidusskolas bioloģijas skolotāja

No 5. līdz 8. jūnijam Tallinā notika 9. starptautiskā Baltijas
jūras projekta konference, kurā piedalījās 200 dalībnieku
no 10 Baltijas jūras valstīm, un Vecpiebalgas vidusskolu
pārstāvēju es kopā ar bioloģijas skolotāju Agitu Bērziņu. Šādu
lielu noslēguma konferenci rīko reizi trijos gados projekta
koordinējošā valsts (iepriekšējā periodā koordinējošā valsts
bija Latvija, taču nākamos trīs gadus šie pienākumi tiek
uzticēti Krievijai).
Konference piedāvāja dažādas aktivitātes, kas nodrošināja
to, ka garlaicīgi nebija nevienu brīdi. Daļa laika tika atvēlēta
lekcijām, kas tiešām bija vērtīgas, jo atgādināja par vides
problēmām, kuras varbūt visiem ir jau labi zināmas, taču netiek
risinātas ikdienā. Uzzinājām daudz jauna tieši par procesiem
Baltijas jūrā, par lielākajiem draudiem jūrai un pasākumiem,
kas jau tagad tiek veikti, lai stāvokli uzlabotu. Darbojāmies arī
paši, zem mikroskopa pētot jūras mikropasaules dzīvniekus tos, kurus ar neapbruņotu aci ne vienmēr var saskatīt. Pārējo
laiku pavadījām ekskursijās gan pa Tallinas vecpilsētu, gan
dažādiem nozīmīgiem un interesantiem dabas objektiem,
apskatot gan cilvēku, gan dabas veidotas skaistākās vietas.
Katras dienas beigās tika organizēts kultūras vakars, kurā
delegācijas prezentēja, piemēram, savas valsts dziesmu, deju
vai kādu atjautības uzdevumu.
Katras valsts delegācija bija veikusi pētījumu par sev
interesējošu tēmu un iepazīstināja pārējos konferences
dalībniekus ar savu izstrādāto darbu. Es veicu pētījumu par
gaisa kvalitāti Vecpiebalgā, izmantojot arī Somijas laboratorijā
iegūto analīžu rezultātus par sēra koncentrāciju priežu skujās.
Somijas skolotājas bija iepriecinātas, izdzirdot, ka viņu valsts
pētījumi tiek praktiski izmantoti. Dažas delegācijas praktiski
demonstrēja, kā tika veikti darbā izmantotie mērījumi.
Igaunijā ieguvu lielisku pieredzi, uzzinot gan daudz
jauna par vidi, kurā dzīvoju, gan komunicējot ar tik dažādu
kultūru cilvēkiem. Lai gan laiks nebija īpaši silts, bija prieks
pavadīt piecas lieliskas dienas pāris soļu attālumā no jūras, jo
viesnīca atradās pie jūras. Paldies skolotājai Agitai par iespēju
piedalīties konferencē!
Sintija Igaune,
Vecpiebalgas vidusskolas 10. klases skolniece

Izlaidums Skujenes
pamatskolā

No kreisās: Miks Jānis Olte, Patrīcija Pļešakova, Līva
Ragozina, Ingmārs Lazdiņš (foto no skolas albuma).

12. jūnijā Skujenes pamatskolā apliecības par
pamatizglītību saņēma četri aktīvi jaunieši. Eksāmenos
viņi uzrādīja ļoti labus un izcilus rezultātus. Izlaiduma
svinīgajā daļā paši absolventi
ar
muzikāliem
priekšnesumiem pateicās
vecākiem, skolotājiem,
skolas darbiniekiem
un
audzinātājām
Valdai Miķelsonei
(1.-3. kl.) un
Agitai Pļešakovai
(4.-9. kl.).
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APSVEIKUMI

SPORTS
Vecpiebalgas - Jaunpiebalgas
novada pludmales čempionāta
pirmais posms noslēdzies

Volejbola laukumā valdīja sportisks gars un
godīgas cīņas princips.

Pirms svētkiem Jaunpiebalgā notika novadu pirmais
apvienotais čempionāts pludmales volejbolā, kurā
piedalījās 25 komandas. Jaunpiebalgas novada domes
priekšsēdētājs Laimis Šāvējs, atklājot sacensības,
uzslavēja sportistus par aktivitāti, sakot, ka brāļi
Kaudzītes
slātaviešu un čangaliešu savstarpējās
attiecības ir pārspīlējuši, jo, jūtot
tik kuplu un
draudzīgu atmosfēru, domstarpības nevar pastāvēt.
Varu tikai piebilst, ka sportiskais gars valdīja visas
dienas garumā, spēļu laikā tika ievērots godīgas cīņas
princips, pašorganizācija bija labā līmenī, tiesneši savus
pienākumus veica apzinīgi. Arī sportisti bija precīzi
un praktiski nekavēja spēļu sākumu, jo nospēlēt 50
spēles (īsās) uz diviem laukumiem, izspēlēt ,,pagrabā”
vienmīnussistēmu (13 spēles) un labākajām divpadsmit
komandām 22 spēles - tas liecina par lielisku saprašanos
starp spēļu organizatoriem un sportistiem.
Komandu
nosaukumi
bija radoši, atbilstoši
noskaņojumam un pirmssvētku laikam. Spraigās cīņās
par uzvarētājiem kļuva ,,Brāļi”, kurā spēlēja Aivars
un Ivars Jermoloviči, 2. vietā ,,Resnais Tombo” Toms Strelkovs, Jānis Jurkāns, 3. vietā ,,007” - Andris
Jermacāns, Gundars Tomašs. Visi, kas vēlējās, varēja
izspēlēties pēc patikas un savām prasmēm, nemērojot
pārāk tālu ceļu no sava pagasta. Otrais - noslēdzošais
- posms, kurā izšķirsies medaļu liktenis, sestdien, 18.
jūlijā, Vecpiebalgā.
Māris Krams, sacensību tiesnesis
Vecpiebalgas vidusskola
turpina uzņem audzēkņus 10.
klasē, piedāvājot apgūt:
•
vispārējās
vidējās
izglītības programmu,
• matemātikas, dabaszinības
un tehnikas
virziena
izglītības
programmu.
Lai varētu apgūt attiecīgās programmas
priekšmetu ciklu, tad pamatskolas apliecības
sekmju izrakstā gada vērtējumiem jābūt vismaz
pietiekamiem un atsevišķos priekšmetos (eksaktā
virziena programmai) - fizika, ķīmija, datori,
matemātika - kopsumma ir 24 balles.
Skolēni
var
sevi
pilnveidot
sportā,
mākslinieciskajā pašdarbībā, mācību izglītojošos
un praktiskās ievirzes pulciņos.
Skolēni saņems stipendiju:
• par augstāko vidējo vērtējumu
izglītības programmā;
• ļoti apzinīgu mācību darbu (regulāri
apmeklē skolu, mācās pēc spējām, ieinteresēts);
• izteiktiem panākumiem kādā no virzieniem
(sports, mākslinieciskā pašdarbība).
Pārrunas uzņemšanai 10. klasē notiek 25.
augustā no plkst. 9.00.

Vecpiebalgas novada pašvaldība
lūdz iedzīvotājus izteikt savu
viedokli un iesniegt priekšlikumus
par ūdensmotociklu, laivu un kuteru
(virs 5 zs) izmantošanu Vecpiebalgas
novada publiskajā lietošanā esošajos
ūdeņos. Priekšlikumus iesniegt novada
pašvaldībā līdz 15. jūlijam.

Tavi gadi - tava saule,
Tavas dienas - tas tavs vējš.
Tos nevar citiem dāvināt,
Un cits tos nevar izdzīvot.
Sveicam Tevi, jūlija jubilār!
Īpašie gaviļnieki

Kā mākonītis zilganbalts,
Kā augošs mēnestiņš ik gads.
Ļauj man izaugt pasaulē
Ar debess gaismu dvēselē!
Jaunākie Vecpiebalgas novadā:

60 - Teika Meļķe Kaivē
70 - Antonina Veigure Dzērbenē
Pēteris Ārmanis Dzērbenē
Jānis Mazulis Taurenē
Maruta Ašnevica Vecpiebalgā
Tamāra Rinkēviča Vecpiebalgā
Juris Sīmanis Vecpiebalgā
Olga Zvirgzdiņa Vecpiebalgā
80 - Anna Kajone Dzērbenē
93 - Lilija Apine Dzērbenē

26. jūlijā 100. jubileju atzīmēs
taurenietis Kārlis Eglītis.
Sirsnīgi sveicam!

PASĀKUMI VECPIEBALGAS
NOVADĀ
Dzērbenes pagastā

11. jūlijā no plkst. 22.00 līdz plkst. 03.00
Augstajā kalnā zaļumballe. Spēlē grupa „Ina”.
Darbosies bufete

Taurenes pagastā

17. jūlijā plkst. 15.00 vasaras tirgus
Taurenes pagasta centrā
Gaidīsim tirgotājus un pircējus!
Sīkāka informācija: m.t. - 22032942

Eva Laputeva
Dzērbenes pagastā;
Amēlija Vīlipa
Taurenes pagastā;
Dagnija Dina Vītoliņa
Taurenes pagastā;
Elīza Lote Bērziņa
Taurenes pagastā.
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!
No viena acu skata
Tik viegli kļuva man!
No viena mīļa vārda
Viss tālums dzidri skan.

(J. Ziemeļnieks)

Sveicam
Gundegu Kamerādi
un Jāni Zālīti,
kopēju dzīves ceļu sākot!

Kaives 50 - gades svētku
programma 18. jūlijā
Pie pārvaldes ēkas
Plkst. 12.00 D a l ī b n i e k u
reģistrācija.
(lūgums transporta līdzekļus
novietot laukumā pie veikala
„Kauliņi” vai parka stāvvietā)
Plkst. 13.00 S v ē t k u
atklāšana - svinīga Kaives
vēsturiskā karoga pacelšana,

apsveikumi.
Plkst. 13.30 Pašdarbnieku koncerts „Vienīgi
jums!”.
Kaives atmiņu albums - kinozālē.
Dzejnieces Mirdzas Fridrihsones jaunākās
dzejoļu grāmatas „Ar smaidu pavisam nopietni”
prezentācija.
Kaives muižas parkā
Plkst. 15.00 Kaivena tirgus kaķa uzraudzībā
- tirgus, tematiskās izstādes, radošās darbnīcas,
piepūšamās atrakcijas, vizināšanās zirga pajūgā,
bufete, apmeklētāju intervijas u.c. izdarības.
Plkst. 16.00 Skujenes un Kaives apvienotā
bērnu teātra „Mēs” muzikālā izrāde pēc Ē.
Kestnera grāmatas „Berlīnes zēni” motīviem,
režisore Baiba Jukņeviča.
Turpinājumā kolorītās māsas Legzdiņas ar
īpašu koncertu „Atver sirdi priekam”.
Plkst. 20.00 Amatierteātra „AkA” pirmizrāde
„Meitu derības”. Lugas autore un režisore Baiba
Jukņeviča.
Plkst. 22.00 Balle kopā ar grupu „Bruģis”. Ieeja
- EUR 2,00.

KAPUSVĒTKU DIEVKALPOJUMI
VECPIEBALGAS NOVADĀ
25. jūlijā plkst.15.00 Dzērbenes Jaunajos kapos
25. jūlijā plkst.16.00 Dzērbenes Vecajos kapos
26. jūlijā plkst.14.00 Vecpiebalgas kapos
8. augustā plkst.12.00 Ķemerkalna kapos
8. augustā plkst.13.00 Sila kapos
8. augustā plkst.15.00 Lodes kapos
9. augustā plkst.13.00 Leimaņu kapos

SĒRU VĒSTS
Un sačukstas puķes un runā,
Bet es - es klusēju vien...

Mūžībā aizgājuši:
Elza Ozola, Ineši;
Ēriks Odziņš, Taurene;
Elizabete Jātniece, Vecpiebalga;
Voldemārs Zivtiņš, Vecpiebalga.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.
Informāciju apkopoja Dzidra Ješkina. Tālr.: 64161335; 64107279, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv. Maketētāja Aiva Nebare
Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz katra mēneša 20. datumam. Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstu atbild autors.
Izdevums iznāk 1 reizi mēnesī, tirāža 1700 eksemplāri. Avīze iespiesta SIA “Latgales druka”

