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Šajā numurā:

■ Simtgades pasākumi novadā
■ Olimpiete Inga Paškovska
■ Martā atzīmē Teātra dienu

Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums

2018. gada aprīlis Nr. 4 (116)

ĪSUMĀ
• Darbinieku maiņa pašvaldībā
No 3. aprīļa pašvaldības datorsistēmu un datortīklu administratora pienākumus pildīs Agris
Ankravs. Jaunajam speciālistam ir inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē
un darba pieredze datortīklu administrēšanā pašvaldības iestādēs. Lai veicas!
• Jaunākie Vecpiebalgas novadā
Aizvadītajā mēnesī Vecpiebalgas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti divi jaundzimušie
- Mārtiņš Inešu pagastā un Alekss Vecpiebalgas pagastā. Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Biodeju nodarbības Vecpiebalgā noslēgušās,
Taurenē sāksies jau šoruden

• Uzbur mazo Wonderlandi Vecpiebalgā! Jau vienpadsmito reizi cauri laika joslām visā pasaulē 24. martā svinēja Zemes stundu. Tā ir pasaulē lielākā vides akcija, ko pirmo reizi organizēja arī Vecpiebalgā. Pasākuma organizatore Laura Prūse stāsta: “Šogad Vecpiebalgas centrā
“Viesistabā” atnācējiem bija iespējams ar siltu tēju rokās izstaigāt gaismas apli un ieraudzīt
mēness aleju, izbaudīt koncertu, kas norisinājās uz saliņas (Emīlija Lenkēviča - ģitāra, Andris
Brauers - saksofons, Toms Ņizins - ģitāra). Ar muzikālajiem priekšnesumiem jaunieši spēja
uzburt patiesi skaistu atmosfēru, ko papildināja gaismas elementi.”

Nodarbību laikā izveidojās neliels, draudzīgs kolektīvs, pierādot to,
ka biodejai nav vecuma ierobežojuma.

Vislabāk veicās Jurim Preisam, kurš ar kopējo lomu 1,82 kg izcīnīja uzvaru pieaugušo grupā,
2. vieta Guntaram Garajam un 3. vieta Jānim Ruicēnam.

• Zemledus makšķerēšanas sacensības
10. martā uz Alauksta ezera norisinājās zemledus makšķerēšanas sacensības, kurās piedalījās
32 makšķernieki, to vidū piecas daiļā dzimuma pārstāves. Lielāko zivi izdevās noķert Uģim
Asarim. Paldies kempingam “Chill Up” par uzņemšanu un kafejnīcai “Laura” par tēju!

“VeselƯbas veicinƗšanas pasƗkumi Vecpiebalgas novadƗ”
“Veselības
veicināšanas
pasākumi
(9.2.4.2/16/I/104)
Vecpiebalgas novadā”

Projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā” ietvaros no novembra
līdz martam katru nedēļu otrdienu vakaros Vecpiebalgas bērnudārza zālē notika biodeju
nodarbības. Tās vadīja diplomēta pasniedzēja Anita Čapkovska, kuras skolotāji - Baltijas
Biodejas skolas direktori Dr.psych. Markus Stuck (Vācija) un Dr.psych. Allejandra Villegas
(Argentīna, Spānija) - savas zināšanas guvuši no biodeju (biodanza) metodes radītāja un
izveidotāja profesora, antropologa un psihoterapeita Rolando Toro Araneda.
Nodarbību laikā izveidojās maza, draudzīga, atbalstoša grupa. Mūzika, ķermeņa valoda,
savstarpēja pieņemšana un iedrošinājums ir ļāvis grupas dalībniecēm sadraudzēties, kļūt
pārliecinātākām, harmoniskākām - dzīvot vieglāk.
20 nodarbībās esam izdejojušas satikšanās brīnumu, vieglumu, radošumu, maigumu, mīlestību, spēku. Esam sajutušās kā dabas daļa ar visām tās stihijām (uguns, ūdens, zeme, gaiss).
Caur smiekliem, smaidiem, arī caur asarām un nopietnām sarunām esam satikušās ar savu
bērnību, vecākiem, sajutušas laika un dzīves plūdumu.
Paldies skolotājai Anitai, grupas meitenēm par kopā būšanu! Par to, ka biodejai nav vecuma
ierobežojuma, pierāda arī grupas jaunākā dalībniece - jauniešu apmaiņas programmas studente, interešu centra brīvprātīgā Kyriaki Theodorou no Grieķijas.
Paldies dalībniecēm, kas nevis noticēja sociālo tīklu sniegtajai informācijai, kas ne vienmēr
ir patiesa, bet atnāca uz pirmajām nodarbībām un pašas piedzīvoja un saprata, ka biodeja
ir veids, kā komunicēt ar sevi, otru un grupu, kā savienoties ar dzīvesprieku un enerģiju, kā
vieglāk tikt galā ar ikdienas stresu un paaugstināt dzīves kvalitātes rādītājus.
Iespēja piedzīvot biodeju un saprast, ka brīnišķīga, dziļa mūzika, kustība bez ierobežojumiem un vēlme mainīties var kļūt par ikdienas sastāvdaļu, būs arī Taurenē no 2018. gada
novembra līdz 2019. gada martam.
Daiga Šatrovska, projektu vadītāja

Par atbalstu deklarāciju un
pieteikumu iesniegšanā

Nǌjošanas pƗrgƗjiena (9.2.4.2/16/I/104)
„ýetri gadalaiki” ietvaros uz PAVASARA
PƖRGƖJIENU aicina nǌjošanas instruktors Toms PraulƯtis un saimniecƯbu, kurƗs
Nūjošanas
pārgājiena
„Četri
gadalaiki”
ietvaros uz
PAVASARA
PĀRGĀJIENU
audzƝ
un ražo
veselƯbu
veicinošu
produkciju,
saimnieki.
PƗrgƗjienos
gaidƯtiaicina
visi
nūjošanas instruktors Toms Praulītis un saimniecību, kurās audzē un ražo veselību veicinošu
Lauksaimniekiem un citiem saimnieciskās darbības veicējiem aprīlis un maijs ir laiks,
interesenti.
produkciju, saimnieki. Pārgājienos gaidīti visi interesenti.
TikšanƗs vieta
(adrese)
Inešu pagasta
pƗrvalde “Pils”
Vecpiebalgas
novada pašvaldƯba
Alauksta ielƗ 4
Taurenes pagasta
pƗrvalde “NƝƷins”
Kaives pagasta
pƗrvalde “Pagasta
DƗrziƼi”
DzƝrbenes pagasta
pƗrvalde “Pils”

Laiks
10. aprƯlƯ plkst.
18.30
11. aprƯlƯ plkst.
18.30
12. aprƯlƯ plkst.
18.30
16. aprƯlƯ plkst.
18.30
17. aprƯlƯ plkst.
18.30

PƗrgƗjienƗ “Pavasaris”
apmeklƝjamƗs saimniecƯbas,
saimnieki
„Upmaƺi”
Aivars RadziƼš
z/s “Mazalauksti”
Lilita Plǌme
SIA “RKB BrƯvƯbas”
KristƯne un Ritvars BrƯvƯbas
“Baltgalvji”
Arvis Mozuƺþiks
z/s “SenkrustiƼi”
MƗris Laubergs
Daiga Šatrovska, projektu vadītāja

Daiga Šatrovska, projektu vadƯtƗja

kad jāiesniedz gada ienākumu deklarācijas Valsts ieņēmumu dienestam (līdz 1. jūnijam) un
platību maksājumu pieteikumi Lauku atbalsta dienestam (no 11. aprīļa līdz 22. maijam).
Deklarācijas un pieteikumi aizpildāmi un iesniedzami elektroniski. Saprotot, ka ne visi vēl
ir apguvuši elektroniskās iesniegšanas prasmes un ne visiem pieejams dators ar interneta
pieslēgumu, Vecpiebalgas novada pašvaldība aprīlī un maijā nodrošinās, ka konsultācijas
platību maksājumu pieteikumu, kā arī gada ienākumu deklarāciju aizpildīšanā un iesniegšanā
varēs saņemt pie Dainas Slaidiņas (tālrunis 26115317) Dzērbenē un pie Ritas Čičkanovas
Kaivē (tālrunis 22042033). Taurenes pagasta pārvaldē un Vecpiebalgas novada administratīvajā ēkā darbojas Vienotie klientu apkalpošanas centri (tālrunis 22007612 un 66954877),
kuros ir pieejams dators ar interneta pieslēgumu un konsultācijas klientu apkalpošanas speciālista pilnvaru ietvaros. Publiskie datori pieejami arī novada bibliotēkās.
Tāpat kā līdz šim konsultācijas iespējams saņemt arī pie LLKC Vecpiebalgas novada lauku attīstības konsultantes Benitas Zvejnieces (tālrunis 22031720). Tikai vēlams iepriekš
vienoties par konkrētu laiku. Viņas vadībā tiek organizēts seminārs 2018. gada 17. aprīlī
plkst. 10.00 Vecpiebalgas kultūras namā, iekļaujot arī jautājumus par deklarāciju un platību maksājumu pieteikumu aizpildīšanu. 2018. gada 8. maijā no plkst. 10.00 līdz plkst.
13.00 klienti saistībā ar platību maksājumu pieteikumu iesniegšanu tiks pieņemti Inešu pagasta pārvaldē.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā var zvanīt Girtai Upenai pa tālruni 29376776.
Girta Upena, Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļas vadītāja
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VECPIEBALGAS Novada Ziņas

VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde 2018. gada 22. martā
Sēdē piedalās deputāti: Arita Andersone, Edgars Bērzkalns, Agnese CaunīteBērziņa, Kristaps Driķis, Viesturs Melbārdis, Inese Navra, Indriķis Putniņš.

Pieņemtie lēmumi:
1. Pieņemt zināšanai L. Burdajas atskaiti par 22.02.2018. domes lēmumu izpildi un atskaiti par darbu no 2018. gada 25. janvāra līdz 2018. gada 22. martam.
2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2017. gada slēguma inventarizācijas
kopsavilkuma sarakstus.
3. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības Saimniecības nodaļas nolikumu (skat.
www.vecpiebalga.lv/normatīvie akti).
4. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas nolikumu (skat. www.vecpiebalga.lv/normatīvie akti).
5. Iznomāt SIA ”Vecpiebalgas doktorāts” telpas Gaismas ielā 1A, Vecpiebalgā, 165,20
m 2 platībā primārās veselības aprūpes nodrošināšanai iedzīvotājiem atbilstoši Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Noslēgt nomas līgumu līdz 2029.
gada 31. maijam, noteikt nomas maksu par telpām, kas tiek iznomātas primārās veselības aprūpes nodrošināšanai, EUR 1,42 mēnesī un papildus maksājams pievienotās
vērtības nodoklis likumā noteiktajā apmērā, kā arī maksa par patērēto siltumenerģiju,
elektroenerģiju, ūdeni, kanalizācijas pakalpojumiem. Maksa par siltumenerģiju netiek
piemērota par 75,30 m2 koplietošanas telpām.
6. Iznomāt SIA ”Vecpiebalgas doktorāts” telpas Gaismas ielā 1A, Vecpiebalgā, 301 m2
platībā sociālās aprūpes nodrošināšanai iedzīvotājiem atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Noslēgt nomas līgumu līdz 2029. gada 31. maijam,
noteikt nomas maksu par telpām, kas tiek iznomātas sociālās aprūpes nodrošināšanai,
EUR 0,21 mēnesī par katru kvadrātmetru un papildus maksājams pievienotās vērtības
nodoklis likumā noteiktajā apmērā, kā arī maksa par patērēto siltumenerģiju, elektroenerģiju, ūdeni, kanalizācijas pakalpojumiem. Maksa par siltumenerģiju netiek piemērota par 16,5 m2 telpām, kurās nav apkures.
7. Noteikt transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumu, nosakot ierobežojuma veidu - „Masas ierobežojums”, aizliegts braukt transportlīdzekļiem (transportlīdzekļu sastāviem),
kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz 6,5 tonnas, uzstādot atbilstošas ceļazīmes, no 2018.
gada 1. aprīļa līdz 2018. gada 31. maijam pašvaldības autoceļu posmos (sarakstu skat.
www.vecpiebalga.lv).
8. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu sarakstu ar ikdienas uzturēšanas klasēm vasaras sezonai (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim) 2018. gadā Vecpiebalgas
novada administratīvajā teritorijā.
9. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē, kustamo mantu - traktoru Zetor 10145, valsts reģistrācijas Nr.T7995LC. Izsoles sākumcena - EUR 3800 bez PVN.
10. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē, kustamo mantu automašīnu - Dodge Grand Caravan, valsts reģistrācijas Nr.EZ5059. Izsoles sākumcena - EUR 950 bez PVN.
11. Anulēt ziņas par piecu personu deklarēto dzīvesvietu.
12. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības konkursa “Sakoptākā sēta” nolikumu
(skat. 6. lpp.).
13. Apstiprināt SIA „Latīpašums- mērniecības birojs” izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam “Raskumi” (Vecpiebalgas pagasts).
14. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Saulītes”-14 (Inešu pagasts) un nekustamo īpašumu „Gundegas” (Vecpiebalgas pagasts).
Informāciju par izsolēm skat. šajā pašā lpp.
15. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala “Gārņi” (Dzērbenes pagasts) - pārdošanas vērtību EUR 1693,00.
16. Noteikt nekustamā īpašuma „Rūķīši”-3 (Taurenes pagasts) pārdošanas cenu - EUR
918,00. Piedāvāt īrniecei izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties īrēto nekustamo
īpašumu.
17. Nostiprināt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda nekustamo īpašumu „Moderado”
(Kaives pagasts) un iznomāt to 1,15 ha kopplatībā ar apbūves tiesībām neliela ražošanas
uzņēmuma izveidošanai -SIA “3x9 zālītes”.
18. Iznomāt zemes vienību „Akši” Dzērbenes pagastā 2,5 ha kopplatībā, SIA “Vitadidzis” zemes vienības „Lejas” Kaives pagastā 4,6 ha kopplatībā, z/s „Circeņi” nekustamā īpašuma „Līdumi” (Dzērbenes pagasts) lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu
1,2 ha kopplatībā, mednieku klubam „Dzērbene” nekustamā īpašuma „Līdumi” (Dzērbenes pagasts) lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu 0,1 ha kopplatībā.
19. Apstiprināt Inešu pamatskolas likvidācijas plānu un Dzērbenes vispārizglītojošās un
mūzikas pamatskolas un Taurenes pamatskolas reorganizācijas plānu (skat. www.vecpiebalga.lv/normatīvie akti).
20. Apmaksāt Dzērbenes Sarkanā Krusta nodaļai šokolādes iegādes izdevumus EUR 120
Donoru dienai Dzērbenē.
Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde tiks sasaukta
2018. gada 26. aprīlī plkst. 15.00.
Sēžu audioieraksti: www.vecpiebalga.lv/novada dome/lēmumi

Informācija lauksaimniekiem
No 2018. gada 19. aprīļa līdz 2018. gada 21. maijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana”. Kopējais publiskais finansējums ir 2 miljoni
eiro. Atbalsta pretendenti var būt fiziskas personas - zemes īpašnieki, juridiskas personas
- zemes īpašnieki, kuru pamatkapitālā ir vismaz 50 procentu privātā kapitāla daļu.
Pasākumā var veikt šādas aktivitātes:
• meža ieaudzēšana un kopšana;
• ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana.
Plašāku informācija par prasībām atbalsta pretendentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem jautājumiem var lasīt dienesta mājaslapā sadaļā: “Atbalsta pasākumi”.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu. To var
darīt arī, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, kā arī personīgi LAD reģionālajās
lauksaimniecības pārvaldēs. Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā,
netiks pieņemti un reģistrēti.
Benita Zvejniece,
Vecpiebalgas novada lauku attīstības speciāliste

2018. gada aprīlis

IZSOLES

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
nekustamo īpašumu “Gundegas” Vecpiebalgas pagastā (kadastra Nr. 4292 007 0380),
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0378 1,05 ha platībā.
Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 1717,00, nodrošinājuma nauda - EUR 171,70
reģistrācijas nauda - EUR 20,00.
Izsole notiks 2018. gada 8. maijā plkst. 9.00 Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās
Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā.
Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir zemes nomniekam. Pieteikums pirmpirkuma tiesību izmantošanai jāiesniedz Vecpiebalgas novada pašvaldībā līdz 2018. gada
7. maija plkst.16.00.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2018. gada 7. maija plkst. 16.00 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā pie sekretāres.
Informācija www.vecpiebalga.lv, tālruņi: 64170464, 26115317.
Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
dzīvokļa īpašumu “Saulītes”- 14 Inešu pagastā (kadastra apzīmējums 4254 900 0063),
kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 28,4 m² platībā un 284/7959 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes vienības „Saulītes” ar kadastra apzīmējumu
4254 002 0209.
Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 3020,00, nodrošinājuma nauda - EUR 302,00,
reģistrācijas nauda - EUR 20,00.
Izsole notiks 2018. gada 8. maijā plkst. 9.30 Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās
Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2018. gada 8. maija plkst. 8.50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā pie sekretāres.
Informācija www.vecpiebalga.lv , tālruņi: 64170464, 26115317.
Daina Slaidiņa

Par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
statusa piešķiršanu
2017. gada februārī Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā stājušās spēkā
izmaiņas, kas skar ģimenes, kuras pieprasa trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu. Novērtējot klienta materiālos resursus, par ienākumiem neuzskata ģimenes valsts
pabalstu, piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, bērna invalīda kopšanas pabalstu, pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalstu par asistenta
izmantošanu, pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās, pabalstu ar celiakiju slimam bērnam, pabalstus bērna piedzimšanas
un personas nāves gadījumā, kā arī šajā likumā noteiktos pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstus.
Atgādinām, ka trūcīgām ģimenēm/personām ir iespēja saņemt pārtikas pakas.
Velga Berķe, Sociālā dienesta vadītāja

Samazinātais PVN - ikdienas uzturā vairāk
Latvijā audzētos augļus, ogas un dārzeņus
Ringolds Arnītis, Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs
Aizritējuši pirmie trīs mēneši, kopš spēkā stājusies samazinātā 5% PVN likme
Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām un
dārzeņiem. Esmu gandarīts, ka Zemkopības ministrija to izcīnīja.
Man kā Zemkopības ministrijas darba
grupas par PVN samazināšanu pārtikai
vadītājam nereti tiek uzdots jautājums:
kāda jēga samazināt PVN Latvijas augļiem, ogām un dārzeņiem, ja samazinātā nodokļa likme attieksies arī uz citās
valstīs audzētajiem. Samazinātajai PVN
likmei nozīme ir liela, it īpaši Latvijas
reģionu cilvēkiem, un tālāk es to paskaidrošu.
Pirmkārt, 5% PVN likme paaugstina Latvijas augļu, ogu un dārzeņu audzētāju, tātad
zemnieku konkurētspēju Latvijas tirgū. Tas ir ļoti svarīgi, jo ES brīvā tirgus apstākļos
mums jādara viss, lai atbalstītu Latvijas lauksaimniekus un viņu ģimenes.
Otrkārt, un tas ir vēl svarīgāk - līdz ar PVN samazināšanu kopš 1. janvāra veikalos ir
samazinājušās augļu, ogu un dārzeņu cenas, kas noteikti dod iespēju palielināt Latvijā
audzēto augļu, ogu un dārzeņu patēriņu, jo palielinās iedzīvotāju pirktspēja. Vēlos uzsvērt, ka viens no PVN 5% likmes svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem ieviešanas
mērķiem bija padarīt patērētājiem pieejamākus svaigus un reģionam raksturīgus pārtikas
produktus. Nevienam nav noslēpums, ka arvien vairāk cilvēku vēlas ēst veselīgāk un, ja
cena atļauj, savā izvēlē dod priekšroku Latvijā audzētajai un ražotajai pārtikai.
Treškārt, samazinātā PVN likme augļiem, ogām un dārzeņiem samazinās pārtikas nelegālās tirdzniecības apjomus un citas krāpnieciskas darbības pārtikas tirdzniecībā, samazinot negodīgo konkurenci un stiprinot mūsu augļu, ogu un dārzeņu audzētājus.
Visbeidzot vēlos atgādināt, ka 2017. gada 19. oktobrī Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija un Latvijas Tirgotāju asociācija ar Zemkopības ministriju un Finanšu ministriju parakstīja sadarbības dokumentu, kurā tirgotāji apņēmās godīgi piemērot samazināto PVN
likmi svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem mazumtirdzniecības veikalos. Es ceru, ka
Latvijas tirgotāji, sevišķi lielie mazumtirdzniecības tīkli, šo vienošanos godprātīgi ievēros, nevis, pamatojoties uz dažādiem “objektīviem ekonomiskiem faktoriem”, cenas
augļiem, ogām un dārzeņiem pacels, lai samazinātā PVN likmes starpība iegultu viņu
peļņas maciņos.
Zemkopības ministrija sekos līdzi samazinātā PVN svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem ietekmei uz valsts budžetu, lauksaimniecību un cenām mazumtirdzniecībā. Ja
piepildīsies optimistiskākās prognozes, mēs turpināsim darbu pie iespējamās PVN samazināšanas citām pārtikas produktu grupām. Strādāsim visi kopā, lai veikalu plauktos,
skolās un bērnudārzos būtu aizvien vairāk Latvijā audzētu augļu, ogu un dārzeņu. Tikai
tā mēs varam pierādīt, ka, arī samazinot nodokļus, ieguvēji var būt visi Latvijas iedzīvotāji.

2018. gada aprīlis

Vecpiebalgas iedzīvotājus
gaida ciemos EKO laukumā
Jau gandrīz gadu Vecpiebalgas novadā, Taurenes pagastā, “Nēķinā” ir atvērts SIA ZAAO (ZAAO) šķiroto atkritumu savākšanas laukums - EKO laukums. No atklāšanas dienas tajā strādā
vietējā Taurenes iedzīvotāja Ilze Dukaļska. Par to, kāda ir
EKO laukuma pārzines ikdiena, stāsta Ilze.
Kas ir EKO laukums, kādus pakalpojumus tajā var saņemt?
EKO laukums ir iežogota vieta ar noteiktu darba laiku, kur ikviens iedzīvotājs vai juridiska persona var bez maksas nodot
tos atkritumus, kas ir derīgi otrreizējai pārstrādei - papīru un
kartonu, dzērienu kartona iepakojumu (tetrapakas un elopakas), polietilēna plēvi, PET dzērienu pudeles, sadzīves ķīmijas
un kosmētikas plastmasas pudeles un kannas, pudeļu un burku
stiklu, logu stiklu, metāla iepakojumu (piemēram, skārdenes un
konservu kārbas) un metāla sadzīves priekšmetus. Tikai privātpersonas var nodot neizjauktas sadzīves elektriskās un elektroniskās iekārtas, kā arī dažus veidus sadzīvē radušos bīstamo
atkritumu (baterijas, akumulatorus, tehniskās eļļas un eļļas
filtrus). No privātpersonām ierobežotā daudzumā bez maksas tiek pieņemtas autoriepas, krāsu bundžas un luminiscentās
spuldzes. Privātpersonām par samaksu laukumā ir iespēja atstāt arī zaļos, lielgabarīta un būvniecības atkritumus (izņemot
azbestu saturošo šīferi), kā arī televizorus un datoru monitorus.
EKO laukumā var saņemt arī Big-Bag maisus nestandarta atkritumu savākšanai. Protams, es kā laukuma pārzine sniegšu visu
nepieciešamo informāciju par citiem ZAAO pakalpojumiem.
Vai Taurenes laukumam ir izveidojies regulāro apmeklētāju loks?
Jā, ir apmeklētāji, kas EKO laukumā iegriežas bieži. Daži ir
teikuši, ka iepriekš tuvākais EKO laukums bija Cēsīs, bet tagad
priecājas par iespēju nodot pārstrādei derīgos materiālus Taurenē - tuvāk mājvietai. Vidēji mēnesī, tas atkarīgs no gadalaika,
EKO laukumu apmeklē 60 līdz 100 klientu.
Kādas ir biežākās apmeklētāju kļūdas, ko nākas labot EKO
laukuma pārzinei?
Tās pat nav kļūdas, bet vienkārši nezināšana. Un to var mainīt
jau pēc pirmās EKO laukuma apmeklēšanas reizes. Gadās, ka
iedzīvotāji atved dažādus plastmasas atkritumus, bet pārstrādei
derīgi ir tikai noteikti veidi. Līdzīgi ir arī ar čipsu pakām, vienreiz lietojamiem traukiem. Tad kopīgiem spēkiem sašķirojam
pareizi un izrunājam neskaidros jautājumus.
Nākas dzirdēt arī pārmetumus, ka apmeklētājiem tiek prasīta
samaksa par EKO laukumā nogādātajiem nestandarta atkritumiem. Te nu jāsaka, ka bez maksas laukumā tiek pieņemti tikai
pārstrādei derīgi materiāli, bet lielgabarīta un būvniecības atkritumi pie tiem nepieder. Tādēļ to radītājiem (iedzīvotājiem)
par to nodošanu jāmaksā.
Problēma, kas mazāk attiecas uz EKO laukuma apmeklētājiem, bet dara raizes, ir atkritumu dedzināšana. Dūmi, kas izkūp gaisā, satur bīstamus ķīmiskus savienojumus, kas piesārņo
gaisu un ieelpojot uzkrājas cilvēka organismā. Tie nonāk uz
augsnes un augiem, pēc tam ūdenī. Dedzinot krāsnī plastmasas
maisiņus, plastmasas pudeles, piena pakas, sulu pakas, vienreizējās lietošanas plastmasas traukus, indējam sevi, jo plastmasa
pilnībā sadeg tikai ļoti augstā temperatūrā - virs 1000 grādiem,
bet krāsnī vai ugunskurā temperatūra ir tikai līdz 400 grādiem.
Skursteņiem aizsērējot ar sodrējiem, kas radušies no plastmasas dedzināšanas, pastāv aizdegšanās risks. Tos grūtāk iztīrīt,
jo līdz galam nesadegušās plastmasas daļiņas ir pieķepušas pie
skursteņu sienām. Lai viss minētais nenotiktu, ZAAO ir risinājums. Iedzīvotāji ar nelielu pārstrādei derīgo materiālu daudzumu var izmantot EKO laukuma pakalpojumus. Juridiskajām
personām (ražotnēm, veikaliem, iestādēm) ZAAO piedāvā noslēgt individuālus šķiroto atkritumu bezmaksas savākšanas līgumus (mašīna atbrauks pēc dalīti vāktajiem otrreiz pārstrādājamiem materiāliem uz klienta adresi). Aicinu zvanīt vai rakstīt
ZAAO speciālistiem un saņemt konsultāciju par iespējām.
Vai varat minēt ieguvumus, ko sniedz EKO laukuma lietošana?
Iedzīvotājiem EKO laukums dod pavisam taustāmu labumu.
Ikdienā viņi maksā par katru izvesto sadzīves atkritumu konteineru. Sametot tajā pārstrādei derīgos materiālus, šis konteiners
piepildās gana ātri. Atvedot uz EKO laukumu otrreizējās izejvielas, iespējams sadzīves atkritumu konteinerus tukšot retāk,
turklāt vēl var krāt zīmogus Atlaižu kartē un saņemt atlaidi EUR 2,84 par sadzīves atkritumu izvešanu. Aprēķins ir vienkāršs: ja Vecpiebalgas novada mājsaimniecībā 240 l konteiners
tiek tukšots sešas reizes, tad par to gadā jāmaksā EUR 25,26.
Pārbaudīts, ka mājsaimniecības, kas aktīvi šķiro atkritumus, šo
summu var samazināt par 30 %, tātad maksāt par sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu gadā tikai EUR 17,68. Un, ja
vēl atrēķina atlaidi, ieguvums ir neapšaubāms!
Un kādi ir jūsu ieguvumi šajā amatā?
Vislielākais prieks ir iespēja satikt cilvēkus, palīdzēt viņiem,
sniegt nepieciešamo informāciju, kas ir noderīga arī turpmāk.
Šajā amatā strādājot, arī es pati esmu aktīvi sākusi šķirot atkritumus un pārliecinājusies par ieguvumu naudas izteiksmē.
Bet vēl taču ir arī apziņa par dabai, apkārtējai videi draudzīgu
rīcību, kas arī ir ļoti svarīgi - īpaši, ja dzīvo tik skaistā vietā kā
Vecpiebalgas novads.
Kad apmeklētāji jūs var sastapt EKO laukumā?
Taurenes EKO laukuma darba laiks vasaras periodā: otrdienās
un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz plkst. 18.00, piektdienās un
sestdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00 (ziemas periodā šajās dienās no 10.00 līdz 14.00), svētdienās no plkst. 15.00 līdz
plkst. 19.00, bet pirmdienās un trešdienās laukums slēgts.
Jūsu novēlējums Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem?
Lai uzzinātu, kā darbojas EKO laukums, katram pašam tas jāapmeklē. Tādēļ ikviens laipni gaidīts. Un turpmāk lai tas kļūst
par dabai draudzīgu ieradumu!
Laura Jegorova,
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste
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KULTŪRAS DZĪVE NOVADĀ LATVIJAS SIMTGADĒ
Zigrīda Ruicēna, Kultūras nodaļas vadītāja
2018. gads ir īpašs - aprit simts gadu kopš Latvijas Republikas
proklamēšanas. Kultūras dzīvē tas jūtams ar bagātu dažādu
pasākumu klāstu. Arī Vecpiebalgas novadā tiek plānotas simtgades norises gan valsts, gan vietējā mērogā.
21. jūnijā visā Latvijā risināsies akcija „Izgaismo Latviju!”.
Mūsu novadā tā notiks Dzērbenē. Nozīmīgākais notikums ir
XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki - neaizmirstams amatiermākslas fenomens ar pusotra gadsimta ilgām
tradīcijām, kas norisināsies Rīgā no 30. jūnija līdz 8. jūlijam.
Arī Vecpiebalgas novada kolektīvi būs starp svētku 40000 dalībniekiem. No mūsu novada svētkiem ir reģistrējušies 173
dalībnieki, kuri pārstāvēs Dzērbenes tautas nama senioru deju
kolektīvu „Juveris”, Inešu tautas nama sieviešu kori „Vecpiebalgas muižas koris”, Taurenes -Dzērbenes jaukto kori „Pie
Gaujas”, Vecpiebalgas kultūras nama deju kolektīvus „Mudurainis XO”, „Mudurainis”, „Balga”, „Slātaviņa” un Vecpiebalgas audēju kopu. Kolektīviem vēl jārāda sniegums Cēsu koru
apriņķa un Cēsu deju apriņķa skatēs. Lai izturība un veiksme!
Arī saiešanā slātaviešu garā „Vecpiebalga atver durvis”, kas
notiks visos novada piecos pagastos no 25. jūlija līdz 29. jūlijam, tiks akcentēta mūsu Latvijas simtgade. Trešdien, 25.
jūlijā, svētku atklāšana Kaives muižas parkā ar Jura Hirša liriski muzikālu programmu „Mīlestība un Latvija”, kā arī brīvdabas kino vakars. Ceturtdien, 26. jūlijā, izskanēs satikšanās
ar senatni Dzērbenē, ko piepildīs folkloras kopa „Skandi” un
seno amatu darbnīcas. Neizpaliks tradicionālais romantiskais
vakars Taurenē ar ziedu un gleznu izstādi, vīna degustāciju
Nēķena muižas pagrabos un akustisko ģitāru trio - Aivars Hermanis, Kaspars Zemītis, Mārcis Auziņš - koncertu kultūras
namā. Piektdien, 27. jūlijā, no Vecpiebalgas kultūras nama uz
Alauksta estrādi dosies retro auto - moto brauciens jaunās noskaņās. Estrādē būs Tautas balle kopā ar grupu „Apvedceļš”,
DJ Tomu Grēviņu, būs arī citas aktivitātes. Sestdiena, 28.
jūlijs, paies zem festivāla „Latvijas Goda Aplis” zīmes, kad
notiks tradicionālais Amatnieku tirgus un kultūras programma
Vecpiebalgas birzītē, Ģimenes diena Vecpiebalgas bērnudārza
teritorijā ar sportiskām un radošām aktivitātēm un jautru putu
ballīti noslēgumā. Savukārt vakarā Inešos visus atkal gaidīs
grupa „Autobuss debesīs” Mazo Kalniņa dienu koncertā un
zaļumballē. Festivāla „Latvijas Goda Aplis” gaismas objekts
- Vecpiebalgas muižas izgaismojums. Svētdien, 29. jūlijā,
svētku izskaņa Vecpiebalgas ev.lut. baznīcā ar dievkalpojumu
un Ievas Kerēvicas koncertu. Top svētku buklets, kas drīzumā
būs pieejams. Aicināti sarosīties novada amatnieki, mājražotāji, lai varētu laikus pieteikties tirgum. Kontaktpersona - Dagnija Kupče, t. 26054322.
Vasara turpināsies ar Vislatvijas norišu pasākumiem mūsu
novadā - simtgades zaļumballi Augstajā kalnā 11. augustā un
Senās uguns nakti Vecpiebalgā 25. augustā.
Latvijas valsts proklamēšanas svinības novadā tiek plānotas
Taurenes un Vecpiebalgas kultūras namā. Valsts dzimšanas
dienas rīts Latvijā un arī visos mūsu novada pagastos tiks ieskandināts saullēktā ar karoga pacelšanu un valsts himnu.
Daina Šmite, Dzērbenes tautas nama vadītāja
21.jūlijā notiks Dzērbenes Lauksaimniecības skolas salidojums. Uz šo pasākumu aicināti visi, kas mācījušies vai strādājuši Dzērbenes Lauksaimniecības/Lopkopības skolā. Bijušos
absolventus un darbiniekus gaidīsim jau no plkst.13.00, kad
notiks reģistrēšanās, amatierkolektīvu koncerts, pils apskate, atmiņu stāsti. Vakarā Dzērbenes Augstajā kalnā paredzēta
koša dziesmu un deju koncertprogramma “Par vasaru, puķēm

un mīlestību”, kuras producents - Jānis Kļaviņš, režisors - Valdis Pavlovskis, horeogrāfe Ieva Kemlere. Piedalīsies dziedātāji Andris Ērglis vai Dainis Skutelis, Ieva Sutugova, Ginta
Krievkalna vai Kristīna Zaharova, Laima Miltiņa un Elīna
Čampere un deju grupa horeogrāfes Ievas Kemleres vadībā.
Koncertu vadīs TV šovu un raidījumu vadītājs Māris Grigalis.
Pēc koncerta visi aicināti uz balli.
Dzidra Ješkina, Vecpiebalgas pagasta bibliotēkas vadītāja
Novada bibliotēkas aicina savus lasītājus iesaistīties lasīšanas
akcijā „Simts autori, simts grāmatas Latvijas simtgadē”, kas
norisināsies līdz pat 30. decembrim. Šobrīd lasīšanas līdera
kontā ir jau vairāk nekā 20 izlasītas grāmatas. Valsts Kultūrkapitāla fonds ir atbalstījis Vecpiebalgas pagasta bibliotēkas
iesniegto projekta pieteikumu „Sarunas ar rakstniekiem Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā” un piešķīris finansējumu trīs
pasākumu ar autoru piedalīšanos norisei. Pirmais no tiem „Simtgades stāsti” ar rakstnieces Daces Judinas un dzejnieka
un mūziķa Artura Nīmaņa piedalīšanos notiks 10. aprīlī. Pārējie divi pasākumi gaidāmi rudenī.
Līva Grudule, Piebalgas muzeju apvienības „Orisāre”
vadītāja
4. maijā aicinām uz Baltā galdauta svētkiem „Saulrietu”
muzejā, savukārt 19. maijā ikvienu gaidīsim Muzeju nakts
pasākumos, kam šogad izvēlēta tēma „Šūpulis”. Piebalgas
muzeju apvienība „Orisāre” aicina arī piebaldzēnus iesaistīties Latvijas Valsts simtgadei un Piebalgas cilvēkiem veltītas
izstādes „Šūpuļdziesma piebaldzēnam” veidošanā. Izstāde
būs apskatāma Emīla Dārziņa „Jāņaskolā” 2018. gada vasaras sezonā. Izstādei esam atlasījuši mūsu muzeju krājuma
priekšmetus, taču šoreiz ar tiem vien ir par maz. Būsim ļoti
pateicīgi par fotoattēliem (laika posms: no 19. gs. līdz 20.
gs. 90. gadiem), kuros atspoguļoti dažādi notikumi: kristības,
vārda došanas svētki vai bērnības svētki (padomju periods),
nozīmīgi dzīves sasniegumi, dažādu apbalvošanu attēli, kas
ataino darba procesu, piemēram, talkas, ikdienas mirkļi. Protams, īpaši priecāsimies par izvērstu informāciju, taču noderēt var arī daiļrunīgi attēli, par kuriem sīku ziņu nav. Bildes,
kurās redzami nezināmi cilvēki nezināmā laika posmā, gan
šoreiz nederēs. Neesiet pārāk kritiski bilžu izvēlē, jo gaidām
ne tikai skaistas grupu bildes ar sapucētiem ļaudīm, bet jo
īpaši - bildes darbībā, procesā, ar laikmetu raksturojošām detaļām. Nogādāt bildes mums iespējams divos veidos: sūtot uz
e-pastu: piebalgasmuzeji@inbox.lv vai atgādājot personīgi
uz PMA „Orisāre” krājuma daļu Vecpiebalgas pag., Norkalni-2. Personīgas tikšanās gadījumā pierakstīsim jūsu stāstus,
noskenēsim attēlus un uzreiz arī tos saņemsit atpakaļ.
Būsim ļoti pateicīgi, ja uz izstādes laiku uzticēsit mums kādas īpašas dzimtas relikvijas. Tās var būt gan kristību dāvanas, rokdarbi ar īpašu stāstu, kādas piemiņas lietas, varbūt
dzimtai nozīmīgs darbarīks vai kāda cita lieta ar emocionālu
vērtību. Gaidīsim lietu aprakstus un attēlus e-pastā, piedāvājumu uzklausīsim arī telefoniski: 26131784. Par katru jūsu
izstādei piedāvāto priekšmetu sastādīsim atbilstošu dokumentāciju. Priekšmetus eksponēsim slēgtās vitrīnās muzejā
ar apsardzi.
Izstādē vēlamies runāt ne tikai par tālu pazīstamiem Piebalgas dižgariem, bet par katru krietnu piebaldzēnu, kas reiz
strādājis un dzīvojis šajā īpašajā Dievzemītes vietā. Par zemnieku, amatnieku, pastnieku, skolotāju, pārdevēju un vēl, un
vēl. Šī ir iespēja izvēdināt pūralādes, notraukt putekļus no albumiem un lepoties, lepoties, lepoties!

Stipras ģimenes ir Kaives lepnums
Marta vidū, kad vēl pavasara darbi nav iegūluši mūsu prātos, labprāt kavējamies atmiņās. Šoreiz - par ģimenes vērtībām. Atsaucoties aicinājumam, savu īpašo kāzu jubileju
Kaives pagasta zālītē piekrita svinēt divi pāri - Sarmīte
un Dainis Kārkliņi, Rudīte un Juris Preisi. Pasākumu vadīja kolorītais pāris uz skatuves un dzīvē - Iveta un Jānis
Gabrāni, kuri nevilšus bija atskārtuši, ka arī viņiem pienākusi īpaša kopdzīves gadskārta.
Goda pārus sveicām ar dziesmām, dzejām un kādu jestru
deju. Skatoties savu svarīgo mirkļu fotogrāfijās uz lielā
ekrāna, pāri labprāt kavējās atmiņās par savu pirmo tikšanos, sarakstīšanās brīdi un citiem jaukiem mirkļiem, kuri
ikdienas gaitās nemaz tik bieži nav prātā cilāti.
Rudīte atceras: “Strādājām kopā vienā darbavietā, tā arī
pamazām iepazināmies tuvāk. 1993. gada decembrī Kaives pagastā noslēdzām laulību. Bija auksta ziema, bet
nieka astoņus kilometrus uz pagastmāju gājām kājām. 26
gadus esam kopā nodzīvojuši, bet laulībā 25 gadus. Kopā
esam izaudzinājuši četrus bērnus. Jura meita Lelde tagad
Rīgā audzina divas meitiņas. Mūsu dēls Elvis, pabeidzis
Cēsu profesionālo vidusskolu, tagad strādā par elektriķi,
žēl tik, ka tālu no mājām - ārzemēs. Meita Linda pēc Valmieras tehnikuma absolvēšanas strādā Rīgā par grāmatvedi. Jaunākā meita Rūta tagad mācās Valmieras tehnikumā
par pārtikas produktu ražošanas tehniķi. Vīrs Juris strādā
viesu namā “Dzirnavas” par apsaimniekotāju. Es strādāju
par auklīti Skujenes pamatskolā. Kopīgu hobiju mums gan
nav, bet Jurim patīk iet makšķerēt un medīt. Es ziemas
laikā labprāt adu. Kopdzīves atslēdziņa - kopā dzīvojot,
ir jāciena un jāmīl vienam otru.” Juris, papildinot sievas
teikto, piebilst: „Tagad vairāk laika varam veltīt viens

Sudraba pāris - Rudīte un Juris Preisi.

otram, tomēr visvairāk gaidām tos vakarus, kad bērni sabrauks mājās no tuvienes un tālienes, kad varēsim visi sasēsties pie vakariņu galda un būt kopā kā agrāk, kad bērni
bija mazi...”
Agnese Caunīte-Bērziņa,
Kaives kultūras dzīves organizatore
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Par teātra spēlēšanu Taurenē un Vecpiebalgā

Sagaidot Teātra dienu, saruna ar Vecpiebalgas amatierteātra režisori Inesi
Pilāberi un Taurenes amatierteātra „Radi” režisori Gunitu Gedroicu.
Maģiskais vārds „teātris”, kas kādreiz lika tik ļoti saviļņoties gandrīz katra latvieša sirdij. Vai, laikiem mainoties, ir mainījusies mūsu attieksme?
Inese Pilābere: „Mana - noteikti nē. Es bieži sev un aktieriem atgādinu: „Teātri, tu esi
vajadzīgs man un maniem draugiem! Kamēr mēs būsim dzīvi, tu būsi nemirstīgs.” Kopš
esmu Vecpiebalgas „Sumaisīša” režisore, teātri esmu iemīlējusi vēl vairāk, jo teātris nekad
nebeidzas, tas ir jaunu zināšanu un prasmju apguve. Katra izrāde ir daļēji jaunas dzīves
sākums, kas sākas ar baltu lapu. Kopā veidojot izrādes - gan ar scenogrāfiem, kostīmu
meistariem, gaismotājiem, gan aktieriem un mūziķiem - kļūstam par vienu lielu ģimeni. Ir
pierādījies, ka aktieri, spēlējot vienā izrādē, kļūst atkarīgi cits no cita. Jo izrādes tapšana
nav tikai mēģinājums uz divām stundām nedēļā. Tā ir dzīves izzināšana un saprašana.
Ādolfs Šapiro kādā intervijā teica: ja pēc pirmizrādes nospēlēšanas nekas nav mainījies
ne aktieru, ne režisora dzīvē un pasaules uztverē, tad izrāde ir iestudēta veltīgi. Tāpēc
liels paldies aktieriem par uzticēšanos, par skaistajām izrādēm, kas ir iestudētas! Paldies
pašreizējai novada pašvaldības vadībai, kā arī bijušajai un personīgi Ellai Frīdvaldei-Andersonei, kultūras nama direktorei Zigrīdai Ruicēnai, mūzikas puišiem - Mārim un Arvim
Kaštanoviem, Mārtiņam Spilvam, scenogrāfei un kostīmu māksliniecei Ilzei BindemaneiKļavai un Lindai Lapiņai. Un vislielākie paldies jums, mīļie vecpiebaldzēni, par lielo atsaucību un atbalstu, apmeklējot mūsu izrādes!”
Gunita Gedroica: „Mēs visi mīlam teātri, taču attieksme pret to gadu gaitā tomēr ir mainījusies. Modernās izrādes ir grūti uztvert ne tikai vecāka gadagājuma cilvēkiem, bet arī
jaunajiem. Nesagatavojoties apmeklēt izrādi, tā jau ir loterija. Patiks, nepatiks… Vispirms
der iepazīties ar anotāciju, palasīt recenzijas. Lai kā tas arī nebūtu, vairāk atmiņā parasti
paliek klasiskas vērtības. Man teātris ir tuvs jau no skolas laika - daudzus gadus dažādos
amatierkolektīvos esmu uz skatuves atveidojusi gan nopietnus, gan komiskus varoņus, tagad jau 3. sezonu vadu Taurenes amatierteātri „Radi”. Protams, sākumā tas bija liels izaicinājums… Jo viens ir iztēloties, kā es izrādi veidotu, ja būtu režisora vietā, cita lieta - būt
par visu atbildīgai pašai. Tāpat ir atšķirība starp skatītājiem, kas izrādi vēro no malas, un
cilvēkiem uz skatuves. Turklāt amatierteātru sniegumu nekādā ziņā nevar salīdzināt ar
profesionāļu līmeni, jo mēs esam atvērti ikvienam, kas vēlas teatrāli izpausties, pašapliecināties un parādīt savas spējas. Savulaik Taurenē bija pat divi teātra kolektīvi, tagad palicis
viens - „Radi”. Katru sezonu iestudējam jaunu izrādi. Arī mēs mēģinām mainīties, iet līdzi
laikam un izrāžu veidošanā izmantot tehnoloģiju iespējas, taču vairāk pieturamies, ja tā
var teikt, pie „vecās skolas”. Skatuve vispār ir tāda maģiska vide - pietiek sajust enerģijas
apmaiņu starp aktieri un skatītāju, kā esi saslimis ar teātri.”
Skatoties uz cilvēkiem, kas dzīvo skatuves dzīvi, mēs nevilšus varoņu likteni salīdzinām
ar savējo - mūsu priekiem, sāpēm, problēmām…

Koris… Dziesma… Mīlestība…
Sniegotā 17. februāra novakarē Nēķina muižā pulcējās pieci lieliski kori: Dzērbenes un Taurenes jauktais koris “Pie Gaujas” - diriģente Solveiga Vītoliņa, koncertmeistare Guna Rācene,
Zaubes jauktais koris - diriģente Solveiga Vītoliņa, koncertmeistare Evija Belicka, Madonas
jauktais koris “Madona”, Praulienas jauktais koris un Inešu “Muižas koris” - diriģents Jānis
Rijnieks, koncertmeistare Aleksandra Lāce. Pulcējās, lai svinētu mīlestību. Šajā pasakainajā
vakarā atzināmies mīlestībā… atzināmies cits citam, korim, dziesmai un diriģentiem. Ak jā, diriģenti… Mīlestība ir daudzkrāsaina, daudzšķautņaina un reizēm pilna humora, tāpēc šajā reizē
diriģentus dziesmām lozējām, jo dziedātas tika visiem jau labi pazīstamās Dziesmusvētku repertuāra dziesmas. Lozējām, atceroties vai mācoties seno plaukstu spēli “Akmens, šķēres, papīrītis”, griežot pudeli un pūšot balonus, līdz tie plīsa, un laimesti krita… Satraukums, koncentrēšanās, papildu piepūle, cita pieredze, sekojot ne sava diriģenta ierastajām roku kustībām...
Kā patīkama pavasara brīze vēl sniegotā dienā uzstājās Inešu “Muižas koris”- sieviešu koris.
Viņas arī dziedāja Dziesmusvētku repertuāru, bet mums, jauktajiem koriem, ausij neierastus un
tādēļ vēl jo vairāk interesantus skaņdarbus.
Noslēgumā devāmies satraucošā piedzīvojumā - trīs kopdziesmas ar ļoti īpašiem solistiem
- L. Garūta, A. Eglītis “Mūsu Tēvs debesīs”, U. Prauliņš, t.dz. vārdi “Dievaines”, solo Santa
Lauciniece. Z. Liepiņš, M. Zālīte, E. Lindes pārlikums - fragmenti no rokoperas “Lāčplēsis”,
solo Santa Lauciniece un Indars Grasbergs.
Dziesma piepildīja zāli - tai par šauru muižas sienās, tā grib brīvību, plašumu, tautas piepildītu
estrādi, tā grib 100-gades Dziesmusvētkus. Izskanot pēdējām taktīm, gribējās paklusēt, norimt,
savaldīt straujo elpu, just, sakārtot emociju gammu, kas turpināja viļņoties katrā klātesošajā.
Norimt palīdzēja Santa Lauciniece un Indars Grasbergs ar projektu “Moonlight” - dāvanu
visiem klātesošajiem. Maigu, netveramu, dziļi un personīgi uzrunājošu muzikālu dialogu, kas
lika sirdij noklust un reizē mīlēt… Iemīlēties, atdzimt mīlestībai, apliecināt mīlestību korim…
dziesmai… cilvēkam!
Epilogs
Balle bija šī brīnišķīgā pasākuma dzirkstoša izskaņa - koristu smiekli, dzīvespriecīgas sarunas,
spīdošas acis un nerimstošas, nepagurstošas dejas - salūts mīlestībai.
Dagnija Sakse

Inese Pilābere: „To jūt pēc jaunākās „Sumaisītī” iestudētās izrādes „Dāmas”. Kad beidzas
izrāde, cilvēki paliek zālē, lai parunātos, izteiktu pateicību par tik drosmīgu problēmas izklāstu. Mātes un meitas… Šīs attiecības daudzās ģimenēs ir sāpīgs temats. Paldies aktrisēm
Inesei Zārdiņai, Ilonai Muižniecei un Lindai Lapiņai par uzdrīkstēšanos tik ļoti atkailināt
savas dvēseles. Iestudējot Čehova „Ķiršu dārzu”, ļoti gribējās aktieriem un skatītājiem
parādīt viena no izcilākajiem dramaturgiem devumu pasaulei. Tas attaisnojās, jo tik niansēti izstrādāti dialogi, notikumu attīstība, katra tēla atspoguļojums… Lasot šī dramaturga
darbus, skaidrs ir katrs vārds, katra nianse. Un šos darbus nekad nevarēs nospēlēt nepareizi. 2017. gada pavasara izrādei izvēlējāmies L. Stumbres lugu „Pāris nepāris”, kur 10
ainās 10 aktieri satiekas dzīves piespēlētās negaidītās situācijās un viens otram atklāj kādu
patiesību. Gribas jautāt, vai patiešām katrs satiktais cilvēks manā vai tavā dzīvē ir eņģelis?
Turklāt, vai maz nejauši satikti cilvēki ir? Un vai mēs varam būt liktenim pateicīgi par
tiem? Teātris nemitīgi uzdod eksistenciālus jautājumus.”
Taurenes amatierteātris ir vairāk pazīstams ar saviem komēdiju iestudējumiem. Ko šogad piedāvāsiet skatītājiem?
Režisore Gunita Gedroica: „Teātrī mēs izdzīvojam visu emociju gammu - no smiekliem
līdz asarām. Esam domājuši izrādīt arī kādu nopietnāku izrādi, taču, jā, arī šogad iestudējam komēdiju - A. Bankas lugu „Barona Bundula atgriešanās”, kurā netrūkst dažādu
jautru notikumu. Barons Bunduls, kura tēlā iejuties Guntis Vītoliņš, pēc ellē pavadītiem
100 gadiem atgriežas uz dzīvi virszemē mūsdienās. Šeit daudz kas mainījies un baronam ir
svešs un nepazīstams. Tā arī rodas dažādie pārpratumi. Un ne jau Bundulam vien! Veterinārfeldšeris Ķēvīts (Inārs Jansons) ar dzeršanas sērgu tik ļoti nokaitinājis savu sievu (Vija
Rožlapa), ka tā izlemj meklēt kaimiņienes Inglišienes (Baiba Butka) palīdzību, par kuru
dzirdēts, ka viņai māte atstājusi mantojumā dažādas zintis. Gan dzeršanas sērgas likvidēšanai, gan muguras sāpju noņemšanai un tievēšanai domātas. Dakteris (Māris Liepiņš),
nododams nevainīgu zīmīti baronam Bundulam, pats to nenojaušot, izraisa pārpratumu,
kuru savā labā cenšas izmantot Ķēvīšu pāra meita Astrīda (Sintija Stapulione) un viņas vīrs
Žoriks (Edgars Muktupāvels). Un nevar nepieminēt krāšņo Amandu (Biruta Oļševska),
kura izrādei piedod veselu sauju pikantu odziņu.”
Vecpiebaldzēni gaida katru „Sumaisīša” iestudējumu. Jaunākajā izrādē, kas nenoliedzami bija ļoti spilgts aktieru talanta apliecinājums, darbojās vien trīs cilvēki no visas
trupas. Vai varam sagaidīt arī izrādi, kur darbosies viss kolektīva sastāvs?
Inese Pilābere: „Šobrīd notraucam putekļus un atkal atdzīvinām Rūdolfa Blaumaņa lugas „Skroderdienas Silmačos” iestudējumu, ko ceram skatītājiem parādīt jau šīs vasaras
saulgriežos. Ir pagājuši divi gadi… Nevaru solīt, ka piedāvāsim pilnīgi jaunu izrādi, taču
nekad divreiz nebūs vienādi, un tas ir normāli, jo teātris ir dzīvs. Izaicinājumi ir nepārtraukti. Režisora vislielākā mīlestība un sāpe ir aktieri, jo tieši viņi teātrī ir galvenie. Laiks
iet, aktieri mainās. “Skroderdienās” vienmēr galvenais būs Blaumanis, ja viņš gribēs, lai
izrāde notiek, tā būs.
Teātris nav biznesa pasaule, un te nestrādā ne politiķu, ne baņķieru likumi. Labu izrādi
var izveidot tikai tad, ja kolektīvā valda sapratne, jo teātris strādā pēc saviem - maģiskiem un ar prātu pat neizprotamiem - likumiem, kur galvenais nosacījums ir saprašanās
un uzticēšanās. Amatierteātra aktieri nav profesionāļi, un teātris nav viņu pamatdarbs. Šeit
kopā sanāk cilvēki, kas nerēķina ne laiku, ne līdzekļus, lai gūtu iespēju būt domubiedru
pulkā un attīstīt savas mākslinieciskās spējas. Trupa tiek veidota brīvprātīgi, ar domu, lai
savstarpēji būtu patīkami strādāt un atrasties uz vienas skatuves dēļiem, jo izrādē mēs cits
citu uzlūkojam ne tikai ar acīm, bet arī ar sirdi un dvēseli. „Sumaisītis” pastāv jau 21 gadu.
No pirmās sezonas teātrī joprojām ir Ilona Muižniece, Inese Zārdiņa, Andrejs Zārdiņš. No
otrās - Ilona Radziņa un Aivars Radziņš. Un mums jācenšas šo kolektīvu ne vien noturēt
un saglabāt, bet arī veicināt tā izaugsmi. Lai neuzkāpjam uz citu pieredzes grābekļiem…
Dieviņš no augšas paskatās - ahā, jūs nemākat izmantot doto iespēju un šo svētību saglabāt, tad lai arī viss sabrūk un lai vieta paliek tīra. No jauna radīt izpostīto ir neiespējami.
Līdzīgi ir arī dzīvē. Saplēsta krūze, kaut arī salīmēta, vienmēr būs saplēsta un salīmēta.”
Noslēguma vietā…
Inese Pilābere: „Teātra dienā pacelsim kausu par V. Šekspīru, A. Čehovu, R. Blaumani
- vīriem, kas ticēja labā uzvarai pār ļauno, gaismai pār tumsu, mīlestībai un veselajam saprātam pār naidu. Un ceru, ka arī turpmāk mūsu un jūsu teātra mīlestība nezudīs!”
Dzidra Ješkina

SKOLU ZIŅAS

Marta aktivitātes Inešu pamatskolā

Pavasari un brīvdienas sagaidām ar mācību jomas
“Māksla” pasākumiem. Piedaloties skolas zīmēšanas
olimpiādē un gatavojoties
valsts konkursam “Ilustrācija un tekstu vizualizācija grāmatu grafikā”, skolā
zīmēja visi. Paralēli notika
mūzikas olimpiādes klasēs
un gatavošanās skolas solistu konkursam “Do-Re-Mi”.
2. martā Gaismas pils ēkā
Rīgā izstādes “100 grāmatzīmes Latvijai” atklāšana,
viena no simts ir arī mūsu
mākslas programmas audzēkņa Adriana Višņova grāmatzīme.
Dalība Latvijas skolu Ziemas olimpiskajā festivālā Ērgļos.
7. martā dalība skatuves runas konkursā Cēsīs. 2. klases skolniecei Annijai Līnai Berķei
ceļazīme uz reģionālo konkursu Valmierā, skolotāja Sarmīte Balode.
9. martā skolas mācību olimpiāžu noslēgums - Zinību balle.
21. martā pedagoģiskās padomes sēde “Skolēnu pašvērtējums, vērtēšana”.
23. martā Valsts konkurss mākslas programmas audzēkņiem Valmierā. Skolas komanda: Adrians Višņovs, Mārtiņš Šatrovskis, Krista Žeiba, Elizabete Cīrule, Karīna Tomsone, Mārcis
Andersons un skolotājas Vita Miķelsone, Sanita Cimdiņa.
Šajā dienā no Vidzemes skatuves runas konkursa Valmierā 2. pakāpes diplomu mājās
pārveda Annija Līna Berķe.
29. martā Vecāku diena, kad vēro mācību stundas un risina lietišķas un nopietnas sarunas
par izglītību.
Martā Inešu skolēni piedalījās divās mācību olimpiādēs, divos skolēnu pētniecisko darbu
konkursos sākumskolai Apvienotajā Amatas novadā, nosūtīja vienu pieteikumu radošo darbu konkursam dzimtajā valodā, atbildēja uz noslēguma kārtas jautājumiem konkursā “Cielavas gudrība” un sagatavoja divus darbus valsts pētniecisko darbu konkursā “Vēsture ap
mums” 5. - 7. klašu grupā.
Gunta Dadeika, skolas direktore
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Marts Vecpiebalgas vidusskolā
Marts ir īpašs mēnesis, jo lēnām atkāpjas ziema un parādās pirmie pavasara vēstneši - siltie saules stari, mazās ūdens tercītes un skanīgās putnu dziesmas.
1. martā mūsu skolas komanda (L. Ločmelis, E. G. Gulbis, V. Toks, M. Biķerniece, E.
Segliņa) pirmo reizi piedalījās D grupas jaukto komandu sacensībās volejbolā. Pateicoties
puišu regulārajam darbam ikdienas treniņos, sīvā cīņā tika izcīnīta sudraba medaļa.
2. martā skolas komanda (19 sportisti slēpošanā un snovbordā) piedalījās Latvijas Skolu
ziemas Olimpiskajā festivālā Ērgļos. Labākie snovbordā - L. Ločmele (4. vieta), E. G. Gulbis (9. vieta), L. Ločmelis (10. vieta). Labāko sniegumu slēpošanā uzrādīja A. A. Jekimovs
(6. vieta).
7. martā notika starpnovadu sacensības volejbolā C grupas zēniem un meitenēm. Septītās
klases meitenes - D. Gulbe, D. Kancēviča, R. Krieviņa, M. Biķerniece, E. Segliņa - izcīnīja
3. vietu un bronzas medaļu piecu komandu konkurencē. Septiņu komandu konkurencē zēni
(M. Šatrovskis, K. Zivtiņš, L. Ločmelis, E. Gulbis, A. Kaštanovs) sīvā cīņā par trešo vietu
piekāpās Stalbes vidusskolas zēnu komandai.
9. martā 12. klases skolēni saņēma piederības zīmi Vecpiebalgas vidusskolai un iepriecināja ar savu iestudējumu “Viens pats vidusskolā”, kas bija veidots pēc visiem zināmās
filmas “Viens pats mājās“ motīviem. Varoņu lomās iejutās 12. klases skolēni un Vecpiebalgas vidusskolas skolotāji.
9. martā ESF projekta ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros
pamatskolas 1. un 2. klases skolēniem notika nodarbības par ozobotu sensoru pielietojumu
informācijas iegūšanai un apstrādei, 3D printera sagatavošanu 3D izdrukai.
14. martā norisinājās iepazīšanās nodarbība topošajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Nodarbības laikā bērniem bija iespēja iepazīt skolotājas un topošos klasesbiedrus,
kā arī iejusties skolēna lomā, veicot dažādus uzdevumus un darbojoties ar tehnoloģijām.
Vecākiem bija iespēja aprunāties ar skolas administrāciju, uzzināt skolas nākotnes vīziju,
vērot bērnus darbībā un uzdot sev interesējošus jautājumus.
21. martā pie mums viesojās uzņēmējs Jānis Stabiņš, lai iedvesmotu un parādītu, ka,
darot to, kas mums visvairāk patīk, varam sasniegt savus mērķus un būt apmierināti ar padarīto, realizējot sevi lietās, kuras rada gandarījumu pašiem. Ar Jāni Stabiņu tikās 9. - 12.
klases skolēni.
21. martā 1. - 4. klašu skolēni (K.Vilčiauska, E. Dulberga, M. A. Krastiņa un L. Rudzīte)
Taurenes pamatskolā piedalījās pētniecisko darbu konkursā, kas bija labs sagatavošanās
posms sākumskolas skolēnu pētnieciskajai konferencei “Mazs cinītis gāž lielu vezumu”.
22. martā notika matemātikas konkurss „Ķengurs - 2018”.

Karjeras diena Taurenes pamatskolā

2018. gada 6. martā Vecpiebalgas vidusskolā projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (projekta nr. 8.3.5.0/16/I/001) ietvaros notika 10. -12. klašu
skolēnu tikšanās ar karjeras konsultanti Agnesi Megni. Pasākumu apmeklēja arī Vecpiebalgas vidusskolas 9. klases izglītojamie.
Sarunas tēma - „Mana šīs dienas izvēle”.
Pasākumā lektore rosināja jauniešus domāt par to, kā sagatavot sevi darba tirgum jau šodien, kur iegūt pieredzi, zināšanas un prasmes, kas būs noderīgas darba attiecībās. Sarunas
laikā tika atklātas rakstura īpašības, kas būtiskas darba ņēmējam mūsdienās. Jaunieši saņēma
ieteikumus, kā veidot savu vizuālo tēlu sociālajos tīklos.
Interesentiem tika sniegti ieteikumi, kā rakstīt pārliecinošu un radošu motivācijas vēstuli
un CV.
Sandra Kārkliņa, pedagoģe, karjeras konsultante

Taurenes pamatskolas moto martā “Esmu centīgs, atbildīgs, gudrs un sadarbojos”

3. martā desmit 4. - 8. klašu skolēni piedalījās
Latvijas skolu ziemas Olimpiskajā festivālā Ērgļos.

skolniece D. Gulbe ar darbu ,,Kolhoza ,,Alauksts” kultǌras dzƯve” (skolotƗja A.
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MartƗ turpinƗjƗs arƯ mƗcƯbu priekšmetu olimpiƗdes (sk. tabulu)

Martā turpinājās arī mācību priekšmetu olimpiādes (sk. tabulu)
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Informāciju sagatavoja
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Upeniece

notikumiem stƗstƯja mƗcƯtƗjs U. Priede.

9. martā 6. klases skolēni Fēlikss Aukšmuksts, Sintija Auza, Līga Dandena, Oskars Guoģis,
Ģirts Jakovļevs un skolotāja Inta Apalupa bija izcīnījuši tiesības piedalīties tautasdziesmu
dziedāšanas konkursā “Lakstīgala 2018” finālā Rīgā.
13. martā skolotāji, skolēni un vecāki tikās skolā Kontaktdienā. Visčaklākie bija 4. klases
vecāki - apmeklējums - 77,8%.
20. martā pirmsskolas grupas sagaidīja nodarbībās vecākus.
20. martā desmit 3. klases skolēni ar audzinātāju Ivetu Kallīti un tiesnesi Alvi Jakovļevu
no 8. klases piedalījās starpnovadu mazo skolu sacensībās tautas bumbā 3. klasēm. Komanda izcīnīja godpilno 2. vietu!
No 21. līdz 23. martam skolā norisinājās šautriņu mešanas sacensības „Trāpi desmitniekā!”.
23. martā finālā noskaidrojās, ka skolā trāpīgākā un mērķtiecīgākā klase - 8. klase, bet skolēnu konkurencē trāpīgākais un mērķtiecīgākais - Toms Jakovļevs no 3. klases.
Arī pedagogi mācās. Lai pilnveidotu pedagoģisko meistarību, iepazītos ar citu skolu pieredzi
mācību un audzināšanas darbā, ar 2018. gadu esam iesaistījušies Latvijas Brīvprātīgo skolu
tīklā. 15. martā piedalījāmies Brīvprātīgo skolu tīkla konferencē Rīgā. No mūsu novada
tajā jau otro gadu darbojas Vecpiebalgas vidusskola.
16. martā desmit mūsu skolas skolotāji piedalījās pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides programmā “Caurviju prasmes un to īstenošanas iespējas mācību un audzināšanas
procesā “, kas notika pasākuma “Gandrīz ideāla skola” ietvaros.
21. un 22. martā skolas vadības komanda (trīs cilvēki) apmeklēja Brīvprātīgo skolu tīkla
organizētos kursus “Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolotāju komandā”.
Februārī un martā skolā un martā pirmsskolā norisinājās pedagoģiskās meistarības stundas un nodarbības, kurās skolotāji rāda metodes, kas būs aktuālas darbā, uzsākot uz kompetencēm balstītas izglītības ieviešanu ar 2018. /2019. mācību gadu.
Skaļās lasīšanas konkursā čaklākie: 1. vietā Ieva Greizāne (3. kl.); 2. vietā - Sanita Greizāne (4.kl.); 3. vietā - Valērija Valpētere (1. kl).
Čaklākie mācību priekšmetu olimpiādēs:
V. Valpētere - 1. kl, E. Plaude un N. Kalvāns - 2. kl., R. Gnedlers un I. Greizāne - 3. kl.,
S. Greizāne un A. J. Rozenbergs - 4. kl.
Katru pavasari skolā notiek sākumskolas skolēnu mazā pētniecības konferencīte „Mazs cinītis gāž lielu vezumu”. 7. martā konferencītē skolā pacietīgi un atbildīgi šo darbu bija
veikuši pieci skolēni: E. Plaude - pētnieciskais darbs ,„Gotiņas”; M. Fogelmane - pētnieciskais darbs „Atšķirības viduslaikos un mūsdienās”; I. Greizāne - pētnieciskais darbs
„Jogurts”; S. Greizāne - pētnieciskais darbs „Šokolāde” un A. J. Rozenbergs - pētnieciskais darbs „Jūrascūciņas”.
21. martā 11 čaklākie pētniecisko darbu autori no Taurenes, Inešu, Skujenes pamatskolas,
Vecpiebalgas vidusskolas satikās Taurenes pamatskolā Vecpiebalgas novada sākumskolas
skolēnu pētniecības konferencītē, lai mācītos uzstāties, klausīties, atbildēt uz uzdotajiem
jautājumiem un jautri pavadīt brīvo laiku kopā ar jaunajiem draugiem. Katrs darba autors
bija sagatavojis stāstījumu par savu darbu un interesējošo tēmu. Pateicības saņēma visi
pētnieciskās konferencītes dalībnieki:
no Vecpiebalgas vidusskolas - E. Dulberga - pētnieciskais darbs „Mana ģimene - mana
dzimta”; M. A. Krastiņa - pētnieciskais darbs „Sveces”; K.Vilčiauska - pētnieciskais
darbs „Drošība”; L. Rudzīte - pētnieciskais darbs „Vecpiebalgas novada tūrisma piedāvājums ģimenēm ar bērniem”;
no Inešu pamatskolas - A. L. Berķe un Kr. Žeiba - pētnieciskais darbs „Veselība manā
krūzē”;
no Skujenes pamatskolas - J. Šķerbergs - pētnieciskais darbs „Audumi”;
no Taurenes pamatskolas E. Plaude - pētnieciskais darbs ,„Gotiņas”; M. Fogelmane - pētnieciskais darbs „Atšķirības viduslaikos un mūsdienās”; I. Greizāne - pētnieciskais darbs
„Jogurts”; S. Greizāne - pētnieciskais darbs „Šokolāde” A. J. Rozenbergs - pētnieciskais
darbs „Jūrascūciņas”. Balvu “Skatītāju simpātija” saņēma darba „Šokolāde” prezentētāja S. Greizāne.
Informāciju sagatavoja L. Ozoliņa, A. Paeglīte, I. Žagare
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VECPIEBALGAS Novada Ziņas

2018. gada aprīlis

Vecpiebalgas novada pašvaldības konkursa
„Sakoptākā sēta”

Viens, divi, trīs - sākam!

NOLIKUMS

Ar šādu moto divu dienu garumā sākās skolu teātru festivāls Taurenes pamatskolā.
Šogad festivālā piedalījās sešu skolu teātra grupas - Liepas „Pigornieki”, vadītāja Ruta
Stodoļņika, Taurenes pamatskolas „Draiskulīši”, vadītāja Dace Potaša, Raiskuma internātpamatskolas - rehabilitācijas „Pirmais cēliens”, vadītāja Inese Kalniņa, Dzērbenes
vispārizglītojošās un mūzikas skolas „Burvji”, vadītāja Indra Kumsāre, Amatas pamatskolas „Peļuki”, vadītāja Sanita Bērziņa, un Zaubes pamatskolas „Līksmais vējš”, vadītāja Jana Stūrīte, bet ar muzikālu sveicienu festivālu priecēja Dzērbenes tautas nama
instrumentālā grupa „Isidora pagalms”, vadītājs Andris Sakss. Kopā festivālā piedalījās
87 dalībnieki.
Pirmās festivāla dienas vakara gaitā dalībnieki nospēlēja deviņas izrādes, pēc kurām
tika noskaidrots kolektīvs un aktieri „Skatītāju simpātija”. Titulus ieguva Taurenes pamatskolas „Draiskulīši” un Liepas skolas “Raganiņa”, Taurenes skolas rūķis Tarkšķis.
Pēc teātra spēles aktierus gaidīja vakara pārsteigums - spoki Dzērbenes pilī un nakts
diskotēka.
Otrā diena sākās agrā rīta cēlienā ar rīta rosmi, pēc kuras visi dalībnieki varēja aktīvi
darboties radošajās darbnīcās. Tika veidotas sejas maskas un roku lelles, vadītāja Ilze
Fogelmane. Dalībnieki varēja iegūt uz ķermeņa zīmētus zīmējumus ar hennu, vadītāja Helēna Amane. Tika apgleznotas sejas, vadītājas Elīna Fogelmane un Renita Aukšmukste, kā arī varēja iegūt jauku frizūru, vadītāja Arita Andersone.
Pēc labi padarīta darba festivāla noslēgumā ar smaidu sejās dalībnieki saņēma balvas par divām radoši bagātām festivāla dienām. Dalībnieki saņēma balvas no a/s „Cēsu
alus”, „Elvi” Taurenes filiāles, z/s „Lejas Urbiņi”, kā arī Alda Driķa, Valentīnas Ašmanes, Gintas Babres un arī Amatas novada apvienotās izglītības pārvaldes sarūpētās
pārsteigumu balvas.
Galveno balvu - „Ceļojošais teātrnieks” -, kuru pirms vairākiem gadiem izveidoja Liepas pamatskolas skolēni, šogad saņēma Zaubes pamatskolas teātra grupa „Līksmais
vējš”. Nākamgad tiksimies Zaubē!
Vislielākais gandarījums skolotājam ir tas, ka festivāla laikā tu redzi laimīgus, priecīgus
un atraisītus bērnus, kuri, braucot mājup, tev saka: „Bija forši!”
Katrs bērns, kurš spēlē teātri, skolotāja acīs patiešām ir vērtība. Ja starp skolotāju un šo
mazo aktieri ir savstarpēja cieņa un uzticēšanās, tad viņi noteikti apgūs dzīves patiesības
un iegūs savu dzīves pieredzi. Spēlējot teātri, laimīgs ir gan skatītājs, gan tas, kurš spēlē.
Dace Potaša

PASĀKUMI JAUNIEŠIEM
Jauniešu centrā „Dzērbene”
3., 10. aprīlī - centrs slēgts (darbinieks apmācībās par bērnu tiesību aizsardzības
jautājumiem)
6. aprīlī plkst. 17.00 - kulinārijas darbnīca
13. aprīlī plkst. 17.00 - pasākums “Izjoko draugu”
27. aprīlī plkst. 18.00 - filmu nakts

Jauniešu centrā „Balgas strops”
3., 5., 10., 19. aprīlī centrs slēgts (darbiniece jaunatnes lietu speciālista un bērnu
tiesību aizsardzības jautājumu apmācībās)
Pirmdienās plkst. 15.00 - spēļu diena ar Tomasu
Ceturtdienās plkst. 17.30 - angļu valoda ar Tomasu. Laipni aicināti visi interesenti!
12. aprīlī - “Popiela” sadarbībā ar Vecpiebalgas vidusskolu
17. aprīlī - nodarbība “Ēdīsim veselīgi!”, vada uztura speciāliste Ija Kazaka
18. aprīlī - “Balgas stropa” karoga izveide
Informāciju sagatavoja Līna Paimiņa,
Jaunatnes lietu nodaļas vadītājas p.i.

1. Konkursa organizētājs
1.1. Konkursa „Sakoptākā sēta” organizētājs ir Vecpiebalgas novada pašvaldība (turpmāk Pašvaldība).
2. Konkursa mērķi:
2.1. Noskaidrot sakoptākās sētas (privātmājas), lauku viensētas ar saimniecību, viesu mājas,
iestādes un uzņēmumus, krāšņākos balkonus Vecpiebalgas novadā (turpmāk - Novads).
2.2. Ieinteresēt un iesaistīt novada iedzīvotājus labiekārtot un sakopt sev piederošos īpašumus.
2.3. Veicināt iedzīvotājus pievērsties videi draudzīga īpašuma apsaimniekošanā.
2.4. Popularizēt sakoptākos īpašumus novadā un ārpus tā.
3. Konkursa norise
3.1. Konkurss notiek laikā no 15. jūlija līdz 1. septembrim.
3.2. Konkurss tiek izsludināts pašvaldības mājaslapā: www.vecpiebalga.lv un informatīvajā
izdevumā „Vecpiebalgas Novada Ziņas”.
3.3. Finansējums konkursa organizēšanai tiek plānots pašvaldības kārtējā gada budžetā.
4. Konkursa dalībnieki
4.1. Konkursā tiek aicināti piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kuras novadā izveidojušas skaisti sakoptu vidi dzīves vai darbavietā, lauku sētā, vasaras mītnē, uzņēmuma teritorijā
vai daudzdzīvokļu mājā.
4.2. Konkursam var pieteikties paši īpašumu apsaimniekotāji vai īpašnieki, kā arī var būt citu
(paziņu, kaimiņu utt.) izvirzīti, ja īpašuma apsaimniekotājs vai īpašnieks tam piekritis.
4.3. Konkursam dalībniekus nedrīkst pieteikt vērtēšanas komisijas locekļi.
4.4. Pieteikums konkursam (skat. www.vecpiebalga.lv/normatīvie akti) jāiesniedz pašvaldībā
Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā pagastu pārvaldes
vadītājiem vai sūtot uz e-pastu: vecpiebalga@vecpiebalga.lv no 15. jūnija līdz 14. jūlijam.
5. Vērtēšanas nominācijas
5.1. Vērtēšana notiek piecās grupās:
5.1.1. sakoptākā sēta (privātmāja);
5.1.2. sakoptākā saimniecība;
5.1.3. krāšņākais balkons;
5.1.4. sakoptākā viesu māja;
5.1.5. sakoptākais uzņēmums.
6. Vērtēšanas komisija (turpmāk - Komisija)
6.1. Komisijā var būt pārstāvji no pašvaldības vadības, deputātiem, pagastu pārvaldes vadītājiem, attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas speciālistiem, kā arī citi pieaicināti speciālisti.
6.2. Komisijas sastāvs tiek izveidots uz izpilddirektora rīkojuma pamata.
6.3. Komisijā var būt ne vairāk kā pieci locekļi.
6.4. Par konkursa rezultātiem komisija sniedz atskaiti septembra domes sēdē.
7. Vērtēšanas procedūra
7.1. Grupā “Sakoptākā sēta (privātmāja)” tiek vērtēts:
7.1.1. kopskats;
7.1.2. ēkas stāvoklis;
7.1.3. zāliens;
7.1.4. apstādījumu kompozīcija;
7.1.5. atpūtas zona (vieta, laukums);
7.1.6. atkritumu savākšana;
7.1.7. karoga masts.
Par katru kritēriju var iegūt 0-2 punktus (2 punkti - skaisti, pārdomāti, estētiski; 1- labi, vienkārši, sakopti; 0- nav novērtējams). Var tikt piešķirti līdz 2 papildpunktiem par konkrētai sētai
īpašo - raksturīgo. Kopā līdz 16 punktiem.
7.2. Grupā “Sakoptākā saimniecība” tiek vērtēts:
7.2.1. kopskats;
7.2.2. piebraucamais ceļš;
7.2.3. zāliens;
7.2.4. apstādījumu kompozīcija;
7.2.5. lauku kultūra;
7.2.6. atpūtas zona (vieta);
7.2.7. karoga masts;
7.2.8. īpašuma nosaukuma noformējums;
7.2.9. atkritumu savākšana.
Par katru kritēriju var iegūt 0-2 punktus (2 punkti - skaisti, pārdomāti, estētiski; 1 - labi,
vienkārši, sakopti; 0 - nav novērtējams). Var tikt piešķirti līdz 2 papildpunktiem par konkrētai
saimniecībai īpašo - raksturīgo. Kopā līdz 20 punktiem.
7.3. Grupā “Krāšņākais balkons” tiek vērtēts:
7.3.1. balkona kopskats;
7.3.2. dekoratīvo un krāšņumaugu kompozīcija.
Par katru kritēriju var iegūt 0-2 punktus (2 punkti - skaisti, pārdomāti, estētiski; 1- labi,
vienkārši, sakopti; 0 - nav novērtējams). Var tikt piešķirts līdz 1 papildpunktam par konkrētam
balkonam īpašo - raksturīgo. Kopā līdz 5 punktiem.
7.4. Grupā “Sakoptākā viesu māja” tiek vērtēts:
7.4.1. kopskats;
7.4.2. piebraucamais ceļš;
7.4.3. zāliens;
7.4.4. apstādījumu kompozīcija;
7.4.5. atpūtas zona (vieta);
7.4.6. karoga masts;
7.4.7. īpašuma nosaukuma noformējums;
7.4.8. atkritumu savākšana.
Par katru kritēriju var iegūt 0-2 punktus (2 punkti - skaisti, pārdomāti, estētiski; 1 - labi, vienkārši, sakopti; 0 - nav novērtējams). Var tikt piešķirti līdz 2 papildpunktiem par konkrētai viesu
mājai īpašo - raksturīgo. Kopā līdz 18 punktiem.
7.5. Grupā “Sakoptākais uzņēmums” tiek vērtēts:
7.5.1. kopskats;
7.5.2. ēkas vizuālais stāvoklis;
7.5.3. apstādījumu kompozīcija;
7.5.4. atkritumu savākšana;
7.5.5. īpašuma nosaukuma noformējums;
7.5.6. stāvlaukums (pagalms), piebrauktuve.
Par katru kritēriju var iegūt 0-2 punktus (2 punkti - skaisti, pārdomāti, estētiski; 1 - labi,
vienkārši, sakopti; 0 - nav novērtējams). Var tikt piešķirti līdz 2 papildpunktiem par konkrētam
uzņēmumam īpašo - raksturīgo. Kopā līdz 14 punktiem.
8. Apbalvošana
8.1. Informācija par konkursa uzvarētājiem visās nominācijās tiek publicēta informatīvajā izdevumā “Vecpiebalgas Novada Ziņas” un mājaslapā: www.vecpiebalga.lv.
8.2. Apbalvošana notiek pašvaldības rīkotajā pasākumā.
8.3. Galvenā balva uzvarētājiem - vienas dienas ekskursija pa Latviju.
8.4. Speciālbalva uzvarētājiem grupās “Sakoptākā sēta (privātmāja)” un “Sakoptākā saimniecība” - ZAAO nodrošina bezmaksas 240 l atkritumu konteineru izvešanu līdz 6 reizēm gadā.
8.4. Ekskursijā drīkst piedalīties arī pašvaldības un komisijas pārstāvji.
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Darīt pēc iespējas labāk, tad būs arī rezultāts

SPORTS

Katra sportista sapnis ir olimpiskās spēles. Iekļūt pasaules elitē jebkurā sporta veidā ir grūti, vien retajam tas
izdodas. Tāpēc varam būt lepni, ka mūsu novadā jau ir
divas olimpietes - pirms astoņiem gadiem XXI Ziemas
olimpiskajās spēlēs Vankūverā biatlona komandā startēja
Līga Glāzere-Spalviņa, šogad XXIII Ziemas olimpiskajās
spēlēs, kas notika Dienvidkorejā, piedalījās distanču slēpotāja Inga Paškovska.
Par ceļu līdz olimpiskajām spēlēm un debiju sporta pasaules nozīmīgākajā notikumā - saruna ar olimpieti Ingu

Paškovsku.

Kā sākās tava aizraušanās ar sportu?
Piedzimu tādā vietā, laikā un ģimenē… Esmu taureniete,
kas beigusi vietējo pamatskolu, tad vidusskolu Priekuļos
un Biznesa vadības koledžu Rīgā, tagad esmu atkal atgriezusies dzimtajā pagastā. 18 gadus trenējos slēpošanā. Tiesa
gan, kad 8 gadu vecumā tētis mani uzlika uz slēpēm, ne par
kādām olimpiskajām virsotnēm nedomāju - ar slēpošanu
aizrāvās vecākā māsa, un arī es gribēju viņai līdzināties.
Nevaru pateikt konkrētu mirkli, kad izlēmu nopietni pievērsties sportam. Tas nāca pamazām - uzvara vienās sacensībās, otrās, un sāka parādīties arvien lielāka motivācija.
Es gūstu gandarījumu tad, ja jūtu, ka sevi pilnveidoju ar
to, ko daru. Pirmā slēpošanas trenere bija Ilze Cekule, kas
vēlāk mani piesaistīja biatlonam. Katram trenerim ir savas
metodes un savs stils, un nekad nebūs tā, ka visi strādās
vienādi. Turklāt katrs treneris sportistu var izaudzināt līdz
zināmam līmenim.
Kāpēc no biatlona pārgāji uz distanču slēpošanu?
Distanču slēpošanai nopietni pievērsos pirms trīs gadiem.
Šajā sporta veidā katrs trenējas individuāli ar vecāku vai
sponsoru palīdzību, un tāda iekšējā konkurence kā biatlonā
faktiski nepastāv. Strādāju individuāli pēc treneru Andra
Gailīša un Ilgoņa Poguļa sastādītas programmas, jo tā es
spēju labāk sagatavoties un vieglāk sevi organizēt darbam.
Treniņiem komandā ir savi priekšnosacījumi, turklāt arī
jāpielāgojas citiem komandas biedriem. Tieši tāpēc es no
biatlona pārgāju uz distanču slēpošanu, lai gan biatlonā
finansiālā situācija ir krietni labāka, kamēr distanču slēpošanā pārsvarā visas finansiālās lietas ir jārisina pašiem
sportistiem.
Un kā tas izdodas?
Slēpošana nav pats populārākais un komerciāli izdevīgākais sporta veids, tāpēc visa pamatā ir ģimenes atbalsts.
Finansējums, ko piešķir Slēpošanas federācija, nesedz ne
ikdienas izdevumus, ne braucienus uz treniņnometnēm, ne
sporta inventāra iegādi, tāpēc meklējam sponsorus. Tētis
ir gan mans menedžeris, gan slēpju meistars, savureiz arī
treneris. Dzīvojot laukos, trenēties ir nesalīdzināmi grūtāk
nekā pilsētniekiem, kam sporta bāze atrodas rokas stiepiena
attālumā. Ikdienā braucu uz Priekuļiem vai Madonu, kā arī
sportoju Taurenes pusē, taču, tā kā Latvijā ziemas nav sniegiem bagātas, ik gadu sezonas sākumā dodos uz Igauniju,
Somiju vai Zviedriju pirmā sniega meklējumos. Man sports
nav vaļasprieks, tas ir dzīvesveids, sākot jau no bērnības,
un no tā nekur projām neesmu tikusi. Treniņi ir divas reizes
dienā, pirmais treniņš ilgst apmēram trīs stundu ietvaros un
otrais treniņš divu stundu ietvaros. Esmu maksimāliste, nodarbībās sevi netaupu, varbūt pat kādreiz nevajadzētu izpil-

dīt visu tik pamatīgi, taču savādāk es neprotu. Izdaru visu,
ko vien spēju - ar mazāk man
nepietiek.
Olimpiskās spēles Dienvidkorejā ir rezultāts tavai uzņēmībai. Vai sapnis ir piepildīts?
Olimpiskā kvalifikācija distanču slēpošanā sākās jau 2016.
gada vasarā. Katrai valstij ir
garantēta pa vienai vietai dāmu
un vīru konkurencē, bet, lai tiktu pie otrās ceļazīmes, sportistam jātiek starp 300 labākajiem
rangā, kur tika ņemti vērā pieci labākie rezultāti kopš 2016.
gada 1. jūlija, kad sākās kvalifikācija olimpiskajām spēlēm.
Ir liels gandarījums, ka man
izdevās kā otrai sportistei tikt
uz Ziemas olimpiskajām spēlēm. Šo pozitīvo sasniegumu
gan nedaudz pabojāja komentāri sociālajos tīklos, ka cita
sportiste vairāk pelnījusi šo
iespēju… Jā, gada sākumā rezultāti varbūt nebija tik labi, kā vēlētos, jo bija gan kāpumi, gan kritumi. Bet normatīvs bija izpildīts, un ceļazīme
uz Dienvidkoreju bija nopelnīta godīgā cīņā.
Ar kādiem iespaidiem atbrauci no Dienvidkorejas?
Tā kā man šīs bija pirmās olimpiskās spēles, iespaidi droši vien ir spilgtāki nekā pieredzes bagātajiem sportistiem.
Piedalījos gan spēļu atklāšanas, gan noslēguma pasākumā.
Jāsaka, ka, ejot delegācijas sastāvā, mēs no visas krāšņās
parādes un atklāšanas šova redzējām krietni mazāk nekā
skatītāji TV ekrānos. Katrā ziņā emocijas ir vārdos neaprakstāmas. Kopības sajūta ar citiem sportistiem, skatītājiem
- tas ir brīdis, ko atcerēties uz mūžu. Sadzīves apstākļi bija
apmierinoši, lai arī sākumā bija grūti aklimatizēties - aukstums un sausais gaiss pirmajās dienās radīja nelielas veselības problēmas. Iespējams, ka nelielu spriedzi veicināja
apstāklis, ka Phjončhanā blakus nebija ne trenera, ne ģimenes kā maniem jaunajiem kolēģiem - slēpotājiem. Latviešu sportisti, izņemot slidošanas disciplīnu pārstāvjus, kuri
mitinājās apmēram 40 kilometrus tālajā Kanninā, dzīvoja
lielajā - centrālajā - olimpiskajā ciematā, kur delegācijai
bija atvēlēti desmit dzīvokļi, no kuriem vienā atradās ofiss
un medicīniskās palīdzības centrs. Jāatzīmē, ka šie ciemati
tika celti ar mērķi pēc olimpiskajām spēlēm tos pārveidot
par dzīvojamo māju rajonu Phjončhanas iedzīvotājiem, tāpēc dzīvojām diezgan spartiski - televizoru numuriņos nebija, dzīvokļos sadzīves tehnika un mēbeles bija pārklātas
ar speciālu apvalku, lai nodrošinātos pret bojājumiem. Ja
pirms sacensībām ikdienas kārtība bija stingri reglamentēta, pēc nostartēšanas izdevās nedaudz izbaudīt arī olimpisko gaisotni un korejiešu viesmīlību, kuri, nenoliedzami, ļoti
rūpējās arī par savu un viesu drošību.
Kā vērtē savu sniegumu olimpiskajās spēlēs?
Startēju 10 kilometru individuālajās sacensībās, ierindo-

UZŅĒMĒJIEM

Par traktortehnikas un tās piekabju ikgadējo
Par traktortehnikas un tƗs piekabju ikgadƝjo valsts tehnisko apskati
valsts tehnisko apskati

2018.gada traktortehnikas un tƗs piekabju ikgadƝjƗs valsts tehniskƗs apskates laiki un
vietas Vecpiebalgas novadƗ
Novads
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ApdzƯvota vieta Datums
Vecpiebalga
28.05.
Ineši
26.04.
Vecpiebalgas DzƝrbene
23.05.
Kaive
26.04.
Taurene
23.05.

Laiks
11.30
11.30
11.30
14.30
13.00

Datums Laiks
01.08.
11.30
11.07.
11.30
11.07.

13.00

Norises vieta
"Pilskalni"
MehƗniskƗs darbnƯcas
"GarƗžas - darbnƯcas"
"DƗrziƼi"
NƝƷins, darbnƯcas

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadīApskates laikƗ vadƯtƗjam jƗbǌt lƯdzi derƯgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas
tāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un derīgai OCTA polisei.
vadƯtƗja apliecƯbai, tehnikas reƧistrƗcijas apliecƯbai un derƯgai OCTA polisei.
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI
ar bezskaidras naudas maksājumu.
Par Valsts tehniskƗs uzraudzƯbas aƧentǌras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksƗt
informācijas: www.vtua.gov.lv , tālrunis uzziņām: 29284639, 25600707.
TIKAI ar bezskaidras naudas maksƗjumu.

Starta diena Cēsīs

VairƗk informƗcijas: www.vtua.gov.lv , tƗlrunis uzziƼƗm: 29284639, 25600707 .
Tev ir biznesa ideja un vēlme to īstenot? Tavam uzņēmumam vēl nav pieci gadi un Tu
meklē izaugsmes iespējas?
Nāc uz ALTUM rīkoto STARTA DIENU – uzzini par valsts atbalstu, iedvesmojies, mācies
un dibini noderīgus kontaktus!
Forumā dzirdēsi:
• Kā pārdomāti plānot un finansēt savu ideju?
• Ko Tavam biznesam var dot investors?
• Uzņēmēju pieredzes stāsti – kā es uzsāku biznesu, kā man gāja un ko no tā mācīties
• Pārdošana digitālajā laikmetā
Tīklošanās: ALTUM / UR / VID / LLKC / NVA / IZM / bankas un citi partneri.
Dalība pasākumā – bez maksas
Pieteikšanās līdz 25.aprīlim ALTUM mājas lapā.

joties 80. vietā. Ar olimpisko debiju esmu apmierināta,
jo nostartēju savā līmenī. Laika apstākļi bija slēpotājiem
labvēlīgi - vējš, kas iepriekš treniņos traucēja, bija pierimis, taču trase ar stāviem kāpumiem un kritumiem bija
ļoti smaga. Līdz šim man nav bijusi iespēja trenēties tādas
sarežģītības apstākļos. Dienvidkorejā februāris ir viens
no gada aukstākajiem mēnešiem, izņēmums nebija arī šis
gads, kad olimpiādes laikā gaisa temperatūra nereti noslīdēja līdz - 20 grādiem. Par spīti lielajam salam, trases klāja vien mākslīgais sniegs. Jāsaka paldies Zintim Bikšem,
kas palīdzēja man sagatavot slēpes, lai tās slīdētu atbilstoši trases apstākļiem, jo distanču slēpotājiem uz olimpiādi
savs slēpju meistars netika akreditēts. Diemžēl nevarēju
piedalīties sprinta sacensībās, jo dienu iepriekš pirms sacensībām tika paziņots, ka man no abām paredzētajām
distancēm jāizvēlas tikai viena disciplīna, tāpēc startēju
tikai 10 km brīvajā stilā, lai arī iepriekš biju gatavojusies
sprinta distancei. Diemžēl tai mani nevarēja pieteikt.
Tavi nākotnes plāni…
Ir liels prieks, ka varu darīt to, kas patīk, taču apzinos arī
to, ka pienāks brīdis, kad sportistes karjerai būs jāpieliek
punkts un jāatstāj tas kā hobijs. Lai sasniegtu augstu līmeni, sportistam privātā dzīve ir jāatstāj otrajā plānā. Tagad,
pēc olimpiādes, mans dienas režīms ir nedaudz brīvāks - tā
ir viena nodarbība dienā, tāpēc varu vairāk laika veltīt ģimenei, draugiem. Vai gatavošos nākamajam olimpiskajam
ciklam, rādīs laiks. Šobrīd, kamēr vēl emocijas ir pārāk
lielas, par to nedomāju. Varbūt tāpēc, ka treniņu slodze
bija par lielu, pēdējā gadā rezultāti nebija tik iepriecinoši,
tāpēc šogad plānoju vien piedalīties sacensībās Latvijas
mērogā. Un tas nozīmē, ka biežāk arī būšu mājās.
Dzidra Ješkina

Komersanti aicināti izmantot ES fondu atbalstu
energoefektivitātes uzlabošanai ražošanas ēkās
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi otro atlases kārtu Ekonomikas ministrijas sagatavotajā Eiropas Savienības (ES) fondu programmā par Kohēzijas
fonda (KF) atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanai ražošanas objektos. Šajā atlases
kārtā pieejamais KF finansējums projektu īstenošanai ir vairāk nekā 15,3 miljoni eiro.
Projektu iesniegumu pieņemšana CFLA notiek no 13. marta līdz 13. jūnijam. Projektu
iesniedzēji var būt komersanti, kuriem viena no darbības nozarēm ir apstrādes rūpniecība.
ES fondu atbalsts paredzēts rūpnieciskās ražošanas ēku energoefektivitāti paaugstinošu
pārbūves vai atjaunošanas darbu veikšanai, energoefektivitātes paaugstināšanai esošajās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās, kā arī esošo ražošanas iekārtu aizstāšanai ar
energoefektīvākām. Tāpat paredzēts, ka finansējumu var ieguldīt ēku inženiersistēmu
atjaunošanā, pārbūvē vai izveidē, sekundāro energoresursu atgūšanai no ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanā.
Vienam projektam maksimālais KF atbalsts pieļaujamais attiecināmo izmaksu ir 1 miljons eiro. KF atbalsta intensitāte ir līdz 30 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.Programmas otrajā atlases kārtā pieejamais KF finansējums projektu īstenošanai ir
15 373 430 eiro.
Projektu atlases nolikums, projekta iesnieguma veidlapa un palīgmateriāli pieejami
CFLA mājaslapas sadaļā “Izsludinātās atlases”.
Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapā.
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PASĀKUMI
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INFORMĀCIJAI

PASĀKUMI VECPIEBALGAS NOVADĀ
Dzērbenes tautas namā

13. aprīlī plkst. 17.00 amatnieku izstādes tirdziņa „Pavasara starpnieks” atklāšana
un senioru pavasara pasākums
(Darbus iesniegt līdz 10. aprīlim)
14. aprīlī plkst. 19.00 Madaras Grēgeres koncerts
“Tuvu klāt”
Ieejas maksa - 6,00 eiro
Biļetes iepriekšpārdošanā Vecpiebalgas novada
pagastu pārvaldēs darba laikā 8.00 -17.00

Taurenes kultūras namā

28. aprīlī plkst. 19.00 Taurenes amatierteātra „Radi”
pirmizrāde „Barona Bundula atgriešanās”
Ieejas maksa - 2,00 eiro

Taurenes pagasta bibliotēkā

No 1. līdz 30. aprīlim mākslinieces - izšuvējas Guntas
Innuses izstāde “No lupatiņām līdz derīgām lietām”
Izstādē - spilveni un segas

Vecpiebalgas kultūras namā

7. aprīlī plkst. 14.00 Liezēres amatierteātra izrāde Aivars Banka „No Jāņiem līdz Pēteriem”
Režisore - Dace Ādamsone
Ieejas maksa - 1,50 eiro
20. aprīlī plkst. 11.00 skolēnu deju kolektīvu skate
21. aprīlī plkst. 19.00 vokālo ansambļu
un modes deju grupu festivāls - kolektīvu koncerts
„Princesīte gaida pavasari”
Īpašais viesis - mūziķis Kaspars Markševics
Ieejas maksa - 3,00 eiro
27. aprīlī plkst. 19.00 Vecpiebalgas vidusskolas
Pavasara koncerts

Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā

10. aprīlī plkst. 17.00 rakstniece Dace Judina un mūziķis Arturs Nīmanis literāri muzikālā programmā
“Simtgades stāsti un dziesmas”
Dzeja, proza, atjautības uzdevumi, konkursi, balvas, sadziedāšanās.
Pasākumu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Vecpiebalgas novada pašvaldība.
Laipni aicinām!

KINO VAKARI

IELŪDZ VECPIEBALGAS
VIDUSSKOLA

Filma “Paradīze 89” 8. aprīlī plkst. 11.00
Inešu tautas namā
Ieejas maksa - 1,50 eiro
Par filmu
Režisore - Madara Dišlere
Lomās: Inga Apine, Gatis Gāga, Kaspars Gods, Ivars
Krasts, Guna Zariņa, Magda Lote Auziņa, Marta Ģertrūde Auzāne, Līva Ločmele, Evelīna Ozola.
Filma visai ģimenei - uz patiesiem notikumiem balstīts
stāsts par deviņgadīgās Paulas ienākšanu pieaugušo
pasaulē laikā, kad Latvija ir ceļā uz neatkarības atgūšanu.
Kriminālkomēdija “Kriminālās ekselences fonds”:
6. aprīlī plkst. 20.00 Kaives kinozālē
Ieejas maksa - 2,00 eiro
12. aprīlī plkst. 19.00 Taurenes kultūras namā
Ieejas maksa - 3,00 eiro
13. aprīlī plkst.18.00 Vecpiebalgas kultūras namā
Ieejas maksa - 3,00 eiro
Par filmu
Režisors Oskars Rupenheits.
Lomās: Māris Mičerevskis, Lauris Kļaviņš, Armands
Brakmanis, Andris Daugaviņš un citi.
Krāpnieki, pistole un nolaupīts sunītis… Imants Veide
raksta scenāriju seriālam par krāpniekiem un kopā ar
čomu Hariju Kuharjonoku izmēģina dažādas krāpšanas
shēmas. Taču Imants tik ļoti iejūtas jaunajā tēlā, ka pašam sakārojas kļūt par kriminālo autoritāti…
Filma latviešu valodā, 2h 01 min
Vecuma ierobežojums - 16 + (filmā daudz tiek izmantota necenzēta leksika)
Dokumentālā filma „Zāģeri” 20. aprīlī plkst. 19.00
Dzērbenes tautas namā
Pirms filmas tikšanās ar režisoru Ivaru Zviedru.
Filmas “Zāģeri” varoņi ir pakļauti nebeidzamai izvēlei, kas padara šo filmu tik pietuvinātu un neatrautu
no dzīves. Zāģeru priekšnieku Romānu nomāc parādi,
zāģeri, kuri pretēji noteikumiem mājā dzer, klienti, kas
neatdod laicīgi naudu…
Pasākumu plānā var būt izmaiņas. Lūdzu,
sekojiet līdzi informācijai pašvaldības mājaslapā,
sociālajos tīklos vai uz afišām!

13. aprīlī Vecpiebalgas vidusskola aicina “IEKĀP VECPIEBALGAS VIDUSSKOLAS
SKOLĒNA UN VECĀKA KURPĒS!”
Mērķi:
• iepazīt Vecpiebalgas vidusskolu;
• piedalīties mācību stundās (gan skolēniem, gan vecākiem).
Plānotais laiks - no plkst. 11.00 līdz plkst.14.00:
• plkst. 11.00 - plkst. 11.40 1. stunda;
• plkst. 11.40 - plkst. 12.20 pusdienas (skolas ēdamzālē);
skolēniem - atmaksātas, vecākiem - 1,42 eiro
• plkst. 12.20 - plkst. 13.00 2. stunda;
• plkst. 13.10 - plkst. 14.00 vecākiem - sapulce / skolēniem - audzināšana.
*No Inešu pamatskolas uz Vecpiebalgas vidusskolu kursēs
autobuss plkst. 10.30, atpakaļ uz Inešiem - plkst. 14.20

DONORU DIENA

INFORMĀCIJAI
BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI
4. maijā plkst. 12.00 K. Skalbes „Saulrietos”
Baltā galdauta svētki
• Koncertā “Mūžam zili…” piedalās vīru kori
“Imanta” un “Baltie bērzi”.
• Valsts simtgadē uzgavilēsim dižajiem piebaldzēniem un Latvijai.
• Svinīga Vecpiebalgas audēju austa karoga
pacelšana.
Aicinām uz pasākumu paņemt
līdzi nelielu cienastu.

SEMINĀRS LAUKSAIMNIEKIEM
UN UZŅĒMĒJIEM
17. aprīlī plkst. 10.00 Vecpiebalgas kultūras
namā notiks informatīvs seminārs:
• 2018. gada aktuālās likumdošanas un nodokļu
izmaiņas, kas jāņem vērā, kārtojot uzņēmumu
grāmatvedību. Gada ienākumu deklarāciju aizpildīšana.
• Izmaiņas ES un valsts atbalsta maksājumos.
Pieteikšanās kārtība platību maksājumiem
2018. gadā. Platību maksājumu atbilstības ievērošana.
• Pēc semināra no LAD speciālistiem būs iespēja saņemt palīdzību platību maksājumu pieteikumu aizpildīšanā.
Informācija: tālr. 22031720, Benita Zvejniece

Donoru diena Dzērbenes pilī 17. aprīlī no
plkst. 10.00 līdz plkst.
14.00.
Līdzi jāņem pase vai ID
karte un bankas konta
numurs.
Būsiet mīļi gaidīti!

PAR IZMAIŅĀM VIENOTĀ
KLIENTU APKALPOŠANAS
CENTRA DARBĀ

Darbinieka atvaļinājuma dēļ no 3. aprīļa līdz
8. maijam Vecpiebalgas novada Valsts un
pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas
centrs (VPVKAC) Vecpiebalgā, Alauksta ielā
4 būs slēgts.
VPVKAC pakalpojumus varēs saņemt Taurenes
pagasta pārvaldē pie Ineses Saliņas.

Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.
Informāciju apkopoja Dzidra Ješkina. Tālr.: 20232850; 64107279, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv. Maketētāja Tija Seiksta
Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz katra mēneša 20. datumam. Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstu atbild autors.
Izdevums iznāk 1 reizi mēnesī, tirāža 1700 eksemplāri. Izdevums iespiests SIA “Latgales druka”.

