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Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Novada tūrisma speciālisti un uzņēmēji piedalās starptautiskā konferencē un gadatirgū
No 10. līdz 14. martam četri Vecpiebalgas novada pārstāvji
Latvijas delegācijas sastāvā apmeklēja Uri pilsētu Sardīnijā
ES programmas “Eiropa pilsoņiem” projekta “Pašvaldību sadarbība lauku attīstībai” ietvaros.
Uri pilsētā notika starptautiska konference par tūrisma lomu
lauku attīstības dažādošanā un par citiem aktuāliem jautājumiem. Konferences dalībniekiem bija iespēja smelties pieredzi no Latvijas, Maltas, Rumānijas, Spānijas, Ungārijas un
Itālijas ekspertiem, universitāšu mācību spēkiem un praktiķiem.
Paralēli konferencei notika arī vietējo ražotāju izstāde - gadatirgus un 26. Artišoku festivāls, kurā mūsu novada pārstāvji
Linda un Andris Lapiņi prezentēja savus ražojumus un dalījās pieredzē par mājražošanu Latvijā.
Atsevišķa projekta sadaļa bija veltīta kultūrvēstures lomai
lauku tūrisma attīstībā un dažādu tradicionālu svētku nozīmei
tūrisma galamērķu piedāvājumā.
Mums ar Līvu Gruduli bija iespēja piedalīties vietējo kultūrvēsturisko objektu apmeklējumos un vērot itāļu kolēģu darbu.
Pārsteidzošākais bija tas, cik lielu vērību viņi velta apmeklētāju drošībai. Radās iespaids, ka bez veselas pavadošas glābēju
brigādes atsevišķu objektu apmeklējums nav iespējams.
Artišoku festivālā devāmies svētku gājienā (8 km cauri pilsētai un atpakaļ) un jāatzīst, bijām lepni par mūsu novada tautastērpiem, kas mums bija mugurā, jo piesaistījām ārkārtīgi lielu
uzmanību un izpelnījāmies pasākuma apmeklētāju ovācijas.
Teju katrs otrais vēlējās ar mums nofotografēties. Tā esam
iemantojuši daudz paziņu no dažādām valstīm un turpinām
uzturēt kontaktus arī šobrīd, jo dienvidnieki ir ļoti atvērti un
draudzīgi. Ceram viņus sagaidīt arī ciemos mūsu novadā.
Gājiena laikā ik pa brīdim bija iespēja prezentēt sevi, ko mēs
arī aktīvi izmantojām. Varu droši apgalvot, ka tagad festivāla
dalībnieki ne tikai skaidri zina, kas ir Latvija un Vecpiebalga,
bet arī prot dejot „Tūdaliņ, tagadiņ” un iet dažādās latviešu
rotaļās, kā arī atšķir mūsu dziesmas no citām.
Mājās esam atgriezušies ar jaunu ideju un pozitīvas pieredzes
bagāžu.
Ilona Muižniece,
Piebalgas muzeju apvienības „Orisāre” speciāliste

Vecpiebalgas novada pārstāvji (tautastērpos vidū) izpelnījās lielu apmeklētāju uzmanību.

Uz iedzīvotāju jautājumiem atbild novada domes
priekšsēdētāja Ella Frīdvalde-Andersone
Zemes īpašnieki šobrīd aktīvi gatavojas pavasara darbiem, taču joprojām ir neziņa, kā īpašuma nākotni
ietekmēs iecerētais dabas aizsardzības plāns.
Aizsargājamo ainavu apvidus „Vecpiebalga” dabas aizsardzības plāna
izstrādātāja - SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” 11.
martā ir iesniegusi pašvaldībai plāna
gala variantu, kas īpaši neatšķiras no
2016. gada 22. februāra sabiedriskajā apspriedē prezentētā. Saskaņā
ar MK noteikumu Nr. 686 prasībām
pašvaldībai atzinums par izstrādāto
dabas aizsardzības plānu Dabas pārvaldei jāsniedz mēneša laikā. 7. aprīlī paredzēts sasaukt ārkārtas domes sēdi, kurā deputāti izskatīs un lems par pašvaldības atzinumu. „Vecpiebalgas
Novada Ziņās” tas tiks publicēts nākamajā mēnesī - pēc domes
sēdes.
Tuvojas pavasaris, un bedrītes uz bēdīgi slavenā autoceļa P-30
nerekonstruētā posma kļūst arvien pamanāmākas. Vai šogad
darbi turpināsies?
A/s „Latvijas Valsts ceļi” ir beigusies iepirkuma procedūra par
pārbūves darbu turpināšanu valsts reģionālā autoceļa P-30 posmā „Brežģa kalns - Vecpiebalga”. Plānots, ka šajā būvniecības
sezonā darbi tiks uzsākti.
Izstrādāta saiešanas slātaviešu garā „Vecpiebalga atver durvis” programma. Kādas ir šī gada svētku aktualitātes?
Saiešanai slātaviešu garā „Vecpiebalga atver durvis” šis ir
īpašs - 5. jubilejas - gads, tāpēc arī programma plašāka nekā iepriekšējos gados. Ir arī nelielas izmaiņas ierastajā - šogad svētkos durvis vērsim visos piecos novada pagastos, svētku atklāšanas pasākumu nerīkosim, bet oficiālās uzrunas teiksim nedēļas
nogalē pirms koncerta Inešu estrādē, kā arī bērnu auditorijai piedāvāsim jaunu pasākumu - sporta svētkus Alauksta krastā.
Vasaras festivāls sāksies pirmdien, 25. jūlijā, ar konferenci
„Piebaldzēni un mūzika”. Mūsu novads ir kā bagāta pūralāde
- šeit dzimuši, dzīvojuši un joprojām dzīvo virkne radošu, ar
mūziku saistītu personību. Dziedāšanas un muzicēšanas tradīcijas daudzās ģimenēs tiek pārmantotas no paaudzes paaudzē.
Šajā konferencē prezentēsim sava novada mūziķus un mūzikas
tradīcijas dažādos laikos, apskatot kā profesionālu sniegumu, tā
muzicēšanu amatierlīmenī. Konference notiks mūsu novadnieka

un izcilā komponista Emīla Dārziņa muzejā „Jāņaskola”.
Otrdien, 26. jūlijā, dienā, kad vārda svētkus svin Annas
un Latvijā atzīmē Saimnieču dienu, Vecpiebalgas kultūras
namā pulcēsim kopā novada prasmīgās saimnieces, lai viņas izrādītu savu māku siera siešanā kā pašmāju, tā pārnovadu ļaudīm Siera svētkos.
Trešdien, 27. jūlijā, Dzērbeni, kas lepojas ar senām folkloras tradīcijām, pieskandēs tautas mūzikas skaņas, un apmeklētāji līdz pat vēlai naktij varēs izbaudīt folkmūzikas
ritmus un iesaistīties kopīgā muzicēšanā.
Ceturtdien, 28. jūlijā, Baltais kaķītis no Saulrietiem ceļos
uz Nēķina muižu, lai iesaistītos kopā ar bērniem dažādās
aktivitātēs muižas parkā, bet vakarā skaistajā un mājīgajā Lodes -Apšu baznīcā koncertēs dziesminieks Haralds
Sīmanis.
Piektdien, 29. jūlijā, padomju retro auto braucienam būs
5 gadu jubileja, tāpēc Mariannna Okolokolaka jau uzsākusi aktīvi gatavoties pasākumam. Aicinu arī brauciena
dalībniekus sākt pucēt savus spēkratus un pārskatīt padomju gadu apģērba krājumu. Atraktīvais pasākums tāpat
kā brauciena pirmajā gadā noslēgsies Kaivē. Patīkami,
ka novada iedzīvotāji aktīvi iesaistās svētku organizēšanā un iesaka idejas, kā dažādot svētku programmu. Šajā
gadā saņēmām piedāvājumu no Vecpiebalgas bērnudārza
audzinātājām svētku nedēļā noorganizēt sporta svētkus novada pirmsskolas vecuma bērniem Alauksta krastā. Tie ir
paredzēti piektdienas pēcpusdienā pirms retro brauciena.
Sestdien, 30. jūlijā, Lielā diena novadā, kad celsim godā
visus amata pratējus, notiks Vecpiebalgas centrā - birzītē,
kur līdz Latvijas simtgadei plānojam iekārtot Vecpiebalgas viesistabu. Tirgus apmeklētāji varēs ne tikai baudīt un
iegādāties tirgus labumus, bet visas dienas garumā vērot
novada amatiermākslas kolektīvu koncertu un piedalīties
Viduslaiku festivālā Vecpiebalgas pilsdrupās. Vakarā pulcēsimies uz īpašu notikumu - “Imantdienām 40 gadi”. Atzīmējot gadadienu, aicinu visus doties uz atmiņu stundu
„Jāņaskolā”, bet vakarā Inešu estrādē notiks tradicionālās
Mazās Kalniņa dienas un zaļumballe.
Svētdien, 31. jūlijā, pirms kapusvētku dievkalpojuma,
koncertā Vecpiebalgas baznīcā skanēs komponista Jāņa
Lūsēna dziesmas. Visi ziedojumi tiks novirzīti baznīcas
torņa celtniecībai.
Dzidra Ješkina

Informācija zemju īpašniekiem
par pieteikšanos platību
maksājumiem

Apstiprināti grozījumi tiešo maksājumu piešķiršanas
kārtībā lauksaimniekiem, pilnveidojot atsevišķus piemērošanas noteikumus. Par vienotā iesnieguma iesniegšanu - grozījumi tiešmaksājumu piešķiršanas
kārtībā noteic, ka tā iesniegšanas gala termiņš turpmāk
ik gadu būs 22. maijs, un paredz obligātu pienākumu
iesniegt vienoto iesniegumu Lauku atbalsta dienesta
(LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) tiem
lauksaimniekiem, kuru rīcībā ir 10 vai vairāk hektāru
lauksaimniecības zemes. Šogad to varēs sākt darīt no
11. aprīļa.
Lauksaimnieki, kuru rīcībā ir mazāk nekā 10 ha lauksaimniecības zemes, arī tiek aicināti iesniegt vienoto
iesniegumu LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā,
jo tas palīdzēs izvairīties no kļūdām un tām sekojošām
sankcijām, tas atvieglos iesniegumu datu apstrādi un
veicinās savlaicīgāku maksājumu izmaksu. Lai palīdzētu sagatavot vienoto iesniegumu iesniegšanai EPS,
LAD šiem lauksaimniekiem sniegs tehnisku palīdzību
maijā uz vietas pagastos ar iepriekš ievietotu informāciju mājaslapā un novada avīzē. Lauksaimniekiem, kuru
lauksaimniecības zemes platība ir mazāka par 10 ha, varēs iesniegt vienoto iesniegumu arī papīra formā, bet tad
līdz 10. maijam ir jāiesniedz pieprasījums LAD vienotā
iesnieguma veidlapas un lauku bloku kartes papīra formā saņemšanai. Iesniegumu raksta brīvā formā un sūta
pa pastu. Pēc iesnieguma nosūtīšanas triju dienu laikā
varēs saņemt karti un iesnieguma veidlapu.
Uzmanība jāvērš tiem klientiem, kas pagājušajā gadā
visas platības nenopļāva, bet tika pieteiktas. Šogad šīs
platības būs izņemtas no lauku blokiem. Ja tās vēlēsies
atkal pieteikt, tad līdz 1. maijam jāsūta ir precizējumi.
21. aprīlī plkst. 10.00 Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā notiks praktisks seminārs par EPS lietošanu
un būs iespēja pašiem aizpildīt savas platību maksājumu kartes. Vēlams līdzi ņemt savus datorus un
iepriekš pieteikties, jo vietu skaits ir ierobežots. Pieteikšanās pa tālr. 22031720 (Benita Zvejniece).
Benita Zvejniece,
Vecpiebalgas novada lauku attīstības konsultante
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VECPIEBALGA Novada Ziņas

VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde 2016. gada 24. martā
Sēdē piedalās deputāti: Edgars BĒRZKALNS, Valdis CĪRULIS,
Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE, Līva GRUDULE, Viesturs MELBĀRDIS,
Inese NAVRA, Daina SKRASTIŅA, Jānis VĪLIPS.
Domes sēdes audioieraksts: www.vecpiebalga.lv / Novada dome / Lēmumi

Pieņemtie lēmumi:
1. Piedalīties LAD administrētajā projektā „Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Vecpiebalgas novada Alauksta ezeram. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 6825,00. Zivju
fonda finansējums - EUR 5640,00, pašvaldības līdzfinansējums - EUR 1185,00. Projekta
īstenošanai ņemt kredītu Valsts kasē.
2. Piedalīties LAD administrētajā projektā „Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Vecpiebalgas novada Ineša ezeram”. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 6825,00. Zivju
fonda finansējums - EUR 5640,00, pašvaldības līdzfinansējums - EUR 1185,00. Projekta
īstenošanai ņemt kredītu Valsts kasē.
3. Piedalīties LAD administrētajā projektā „Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Vecpiebalgas novada Juvera un Taurenes ezeriem”. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 6426,00.
Zivju fonda finansējums - EUR 5310,00, pašvaldības līdzfinansējums - EUR 1116,00. Projekta īstenošanai ņemt kredītu Valsts kasē.
4. Piedalīties projektā „Green Railways” Estonia-Latvia 2014-2020 programmas ietvaros.
5. Piedalīties Interreg Europe projektā „CHRISTA - Culture and Heritage for Responsible,
Innovative and Sustainable Tourism Actions”, kura galvenais mērķis ir aizsargāt un saglabāt dabas un kultūras mantojuma vērtības, attīstot un veicinot inovatīvas, ilgtspējīgas un
atbildīgas tūrisma stratēģijas.
6. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4/2016 „Mājas
(istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Vecpiebalgas novadā”.
7. Precizēt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošos noteikumus
Nr. 2/2016 “Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.5/2014
„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes programmas”” (protokols Nr.1.), turpmāk -Noteikumi un:
• Svītrot Noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā vārdus:
”un likuma “Par pašvaldībām” 43. panta ceturto daļu”.
• Svītrot Noteikumu 1. punktā vārdus: „un likuma „Par pašvaldībām”
43. panta ceturto daļu”.
• Precizētos saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
• Publicēt precizētos saistošos noteikumus informatīvajā izdevumā
“Vecpiebalgas Novada Vēstis”.
8. Slēgt sadarbības līgumu ar z/s ”Magones” par traktora Belarus 892 izmantošanu civilās
aizsardzības vajadzībām. Pilnvarot domes priekšsēdētāju parakstīt sadarbības līgumu ar
z/s ”Magones” par traktora izmantošanu civilās aizsardzības vajadzībām un z/s”Magones”
un SIA”M.T.Z.-SERVISS” par traktora iegādi.
9. Apstiprināt brošūras „Em. Dārziņa un J. Sudrabkalna Jāņaskola” cenu EUR 0,54 bez
PVN.
10. Apmaksāt Dzērbenes Sarkanā Krusta nodaļai šokolādes iegādes izdevumus - EUR
80,00 (Donoru dienai Dzērbenē).
11. Komandēt domes priekšsēdētāju Ellu Frīdvaldi-Andersoni un deputāti Ilonu Radziņu
dalībai projekta „Vietējie izaicinājumi par iespēju vienlīdzību Eiropā” pasākumā no 2016.
gada 22. aprīļa līdz 29. aprīlim Pagliara, Itālijā. Komandēt domes priekšsēdētāju Ellu
Frīdvaldi - Andersoni dalībai projekta „Jaunatnes pilsoniskā līdzdalība un brīvprātīgais
darbs” pasākumā no 2016. gada 29. aprīļa līdz 2. maijam Liberi, Itālijā. Domes priekšsēdētāju komandējuma laikā aizvieto domes priekšsēdētājas vietnieks Valdis Cīrulis.
12. Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas 51,7 m2 kopplatībā ēkas pirmajā stāvā (saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu) nedzīvojamā ēkā „Vecmuiža”, kas atrodas
nekustamajā īpašumā „Vecmuiža”, Taurenes pagastā. Apstiprināt nedzīvojamo telpu - nomas objekta publicējamo informāciju, nomas tiesību izsoles noteikumus un nomas līguma
projektu. Uzdot nomas objekta izsoli organizēt komisijai: komisijas priekšsēdētājs - Guntars Zernis, komisijas locekļi - Daina Slaidiņa, Jānis Vīlips.
13. Apstiprināt SIA „Mērnieks MMR” zemes ierīkotājas Māras Knētas izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Līvāni 2” (Vecpiebalgas pagasts). Piešķirt no
īpašuma “Līvāni 2” zemes vienības atdalāmajai zemes vienībai 9,7 ha kopplatībā (vairāk
vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu “Dzirnavkalns”, noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, apstiprināt
zemes vienībai un ēkai, kas atrodas uz šīs zemes vienības, adresi: „Dzirnavkalns”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads , LV-4122.
14. Apstiprināt SIA „Latīpašums - mērniecības birojs” zemes ierīkotājas Lienes Vecgailes
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Rakumi ” (Vecpiebalgas pagasts). Piešķirt no īpašuma “Rakumi” zemes vienības atdalāmajai zemes vienībai 1,8 ha
kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu “Jaunrakumi” un
noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
15. Apstiprināt SIA „Latīpašums- mērniecības birojs” zemes ierīkotājas Lienes Vecgailes
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Kalna Salnēni” (Vecpiebalgas pagasts). Piešķirt no īpašuma „Kalna Salnēni” zemes vienības atdalāmajai zemes
vienībai 10,33 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) nosaukumu
“Tīrumu Kalna Salnēni” un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. No īpašuma “Kalna Salnēni” zemes vienības atdalāmajai zemes vienībai 18,65 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā)
piešķirt nosaukumu “Meža Kalna Salnēni” un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
16. Izbeigt 16.04.2012. noslēgto zemes nomas līgumu par īpašuma „Viduslodēni” (Inešu
pagasts) zemes vienības 1,91 ha platībā iznomāšanu.
17. Iznomāt neapbūvēto zemes vienību „Viduslodēni” (Inešu pagasts) 1,91 ha platībā
lauksaimnieciskai izmantošanai, nomas līguma termiņš - 10 gadi. Noteikt nomas maksu
1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
18. Veikt nekustamā īpašuma „Medniekmāja” (Inešu pagasts) sagatavošanu atsavināšanai
- tirgus vērtības un atsavināšanas vērtības noteikšanu.
19. Anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu.
Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2016. gada 28. aprīlī
plkst. 15.00 Vecpiebalgas pagastā.
Domes sēdes ir atklātas! Laipni lūdzam!

2016. gada aprīlis

Vecpiebalgas novada domes saistošie noteikumi Nr.4/2016
“Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi
Vecpiebalgas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 10. punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo un ceturto daļu, 39. pantu,
Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumu Nr.266
“Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”2.1, 13. punktu,
Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumu Nr.491
“Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 11. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka mājas (istabas) dzīvnieku - suņu
un kaķu (turpmāk tekstā kopā - Mājas dzīvnieki) īpašnieku (turētāju) tiesības un pienākumus, atbildību par Noteikumu neievērošanu, Mājas dzīvnieku reģistrācijas kārtību un klaiņojošu Mājas dzīvnieku izķeršanas kārtību Vecpiebalgas novadā.
2. Noteikumu ievērošanas uzraudzību atbilstoši kompetencei organizē Vecpiebalgas novada
pašvaldības Saimnieciskais dienests (turpmāk- Dienests).
3. Vecpiebalgas novada nekustamā īpašuma īpašnieki, valdītāji, lietotāji vai apsaimniekotāji
savā teritorijā nepieļauj klaiņojošu Mājas dzīvnieku uzturēšanos un par to nekavējoties
informē Dienestu.
4. Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā jebkura persona par katru klaiņojošu vai
bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu Mājas dzīvnieku nekavējoties informē Dienestu.
II. Mājas dzīvnieku reģistrācijas kārtība
5. Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošie Mājas dzīvnieki tiek
reģistrēti normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
6. Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo Mājas dzīvnieku, kuriem ir implantēta mikroshēma, reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra datu bāzē var veikt
Lauksaimniecības datu centrā vai pie praktizējošā veterinārārsta. Reģistrācijas maksu sedz
Mājas dzīvnieku īpašnieks (turētājs) saskaņā ar Lauksaimniecības datu centra noteikto cenrādi.
III. Klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu Mājas dzīvnieku izķeršana
7. Dienests organizē klaiņojošu un bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu Mājas dzīvnieku izķeršanu un ievietošanu patversmē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8. Persona, paziņojot par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu Mājas dzīvnieku
Dienestam, sniedz savu kontaktinformāciju, kā arī visu viņas rīcībā esošo informāciju par
attiecīgā dzīvnieka atrašanās vietu, izskatu un uzvedību.
9. Mājas dzīvnieka īpašnieks (turētājs) Mājas dzīvnieku no patversmes var saņemt 14 dienu laikā no tā ievietošanas dienas. Mājas dzīvnieka īpašniekam (turētājam), saņemot Mājas
dzīvnieku patversmē, ir jāuzrāda dzīvnieka reģistrācijas dokuments un vakcinācijas apliecība
un jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar Mājas dzīvnieka noķeršanu, transportēšanu, izmitināšanu un aprūpi.
IV. Administratīvā soda piemērošana
10. Administratīvā atbildība par Noteikumu pārkāpšanu ir paredzēta Latvijas Republikas
normatīvajos aktos.
11. Kontroli par Noteikumu ievērošanu veic un administratīvo pārkāpumu protokolus ir tiesīgi sastādīt Valsts policijas darbinieki.
12. Administratīvo pārkāpumu lietas par Noteikumu neievērošanu, pamatojoties uz noformētajiem administratīvo pārkāpumu protokoliem, izskata Vecpiebalgas novada domes Administratīvā komisija.
13. Administratīvais sods vainīgās personas neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt Noteikumu
pārkāpšanas rezultātā nodarītos zaudējumus.
V. Noslēguma jautājumi
14. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Vecpiebalgas novada domes saistošie noteikumi Nr.2/2016
„Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.5/2014
„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības
izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās
ievirzes programmas””’

Izdoti saskaņā ar Izglītības
likuma 12. panta 21 daļu

Izdarīt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2014. gada 24. jūlija saistošajos noteikumos
Nr.5/2014 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes programmas”, šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta 21 daļu.
2. Izteikt saistošo noteikumu 11. apakšpunktu šādā redakcijā:
“11. Ja audzēknis vienlaicīgi apgūst vairāk nekā vienu izglītības programmu vai apmeklē
sagatavošanas grupu, līdzfinansējuma maksa tiek samazināta par 50%.”

Atgādinājums - nekustamā īpašuma nodokļa pirmais
maksājums jāveic līdz 31. martam
Nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts četros maksājumos: šogad NĪN maksāšanas termiņi noteikti 31. marts, 16. maijs, 15.
augusts un 15. novembris. Maksājumu var veikt gan pa daļām norādītajos termiņos, gan arī
avansa veidā, līdz pirmajam maksājuma termiņam - 31. martam, samaksājot visu summu.
Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā. Jāuzsver,
ka, maksājumu veicot internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts
pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.
Ērts veids NĪN nomaksai ir portāls www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski
uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai.
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek
aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.
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Kā vēsta ticējums, Lieldienās vajag daudz un augstu šūpoties, tad visu gadu nenāks
miegs. Vecpiebalgas centra birzītē uz Lieldienām tika uzstādītas jaunas šūpoles, kuras jau
šajos svētkos tika iemēģinātas un atzinīgi novērtētas. Paldies Ivara Markovska uzņēmumam
„Wars+” par dāvinājumu vecpiebaldzēniem svētkos!

a 29. martā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā norisinājās vairāku Lat-

vijas un Norvēģijas pašvaldību tikšanās, kuras laikā tika parakstīts protokols par turpmāko
sadarbību. Vecpiebalgas novadu sanāksmē pārstāvēja domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde
- Andersone. Līgums paredz, ka tiks turpināta sadarbība ar Aremarkas (Aremark) un Markeras (Marker) pašvaldību (Norvēģija) dažādas jomās: vietējā demokrātija un aktīva jauniešu
līdzdalība, uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana, tūrisms, māksla un kultūra, izglītība
un skolu sadarbība, projektu īstenošanai izmantojot dažādus finanšu rīkus.

a Lai pārrunātu reģionu aktualitātes, 1. aprīlī Vecpiebalgas novadā darba vizītē viesojās
un ar pašvaldības vadību tikās Saeimas deputāti Armands Krauze, Ainārs Mežulis un Artis
Rasmanis.

a 26. martā, Klusajā sestdienā, kaivēniešus Lieldienu
ieskaņās ievadīja “Skatāmpantu” iestudētāji - bērnu teātris “Mēs” un režisore Baiba
Jukņēviča ar jautriem mēles
mežģiem. Pēc izrādes apmeklētājus priecēja dzīvnieku
izstāde. Tautas nama vadītāja Agnese Caunīte - Bērziņa
stāsta: „Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja ne tikai
klātienē aplūkot Romanovas
šķirnes jēriņus, kurus mums
labprāt izrādīja zemnieku
saimniecības īpašniece Lauma
Priedenfelde, un priecāties par
Bramas un Pavlova šķirnes
vistām un gaiļiem, ko uz izstādi bija atvedusi skolotāja Alda Lazdiņa, bet varēja arī uzzināt par šo dzīvnieku kopšanu,
lološanu un šķirņu dažādību. Vēl atsvaidzinājām atmiņā Lieldienu izdarības un rotaļas, lai
varētu dažādi sagaidīt Lieldienas. Paldies visiem, kuri bija kopā ar mums, un tiksimies nākamgad!”

a 27. martā - Starptautiskajā teātra dienā -

Taurenes amatierteātris “Radi” skatītāju vērtējumam nodeva pirmizrādi - Andra Ūdra lugu “Sveķainie cīsiņi”, režisore Gunita Gedroica.
Izrāde vēsta par sapņiem un realitāti kādā vārdā nenosauktā vietā, kur mājas brūk un ceļi
bedraini, par situāciju, kad naudas nav un nebūs, bet cilvēkiem ir kopīgs sapnis par labāku
nākotni. Lomās darbojās: Inārs Jansons, Guntars Batņa, Kristīne Vītoliņa, Gunita Gedroica,
Ilona Žagare, Kristīne Balode, Vija Rožlapa, Maija Bārzdiņa, Aivis Ķuzis, Biruta Oļševska,
Baiba Butka, Ivars Žagars. Paldies aktieriem par ieguldīto darbu un skatītājiem par kopā
pavadīto vakaru!

Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” paziņojums
Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 1. kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma
“Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība) apakšpasākumā
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana, - 2016. gada 11. aprīlis - 11.
maijs.
1. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 1 080 000,00 EUR:
1.1. Rīcībai 600 000,00 EUR (Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana un attīstība).
1.2. Rīcībai 70 000,00 EUR (Vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana).
2.1. Rīcībai 180 000,00 EUR (Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamība).
2.2. Rīcībai 230 000,00 EUR (Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana).
Informācija un ar Cēsu rajona lauku partnerības vietējās attīstības stratēģiju 2015-2020.
gada plānošanas periodam var iepazīties partnerības mājaslapā www.partneriba.lv, Lauku
atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv
Projektu iesniegumi divos eksemplāros papīra formātā jāiesniedz biedrības „Cēsu
rajona lauku partnerība” birojā Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, 317.
kabinetā vai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS), vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.
Informācija partnerības mājaslapā: www.partneriba.lv, Lauku atbalsta dienesta mājaslapā:
www.lad.gov.lv
Kontaktinformācija:
Dace Melgalve, tālrunis 29467509, dace@partneriba.lv;
Kristīne Zaķe, tālrunis 26100933, kristine@partneriba.lv

Konferencē, prezentējot pētījumu „Piebaldzēns un viņa mājvieta Piebalgas rakstnieku
daiļradē” (no kreisās: Lauma Balode, Edgars Žīgurs, Ilona Muižniece, Līva Grudule).

Kaimiņi jaunpiebaldzēni aizvadītajā gadā paveikuši un šajā gadā turpina nozīmīgu darbu.
Projekta „Gauja. Mājvieta. Piebaldzēns” ietvaros apzinātas un dokumentētas Gaujmalas
vecsaimniecības Jaunpiebalgas novadā. 19. februārī Jaunpiebalgā notika šī projekta konference, kurā referēja gan jaunpiebaldzēni, projekta izstrādātāji - Gints Skutāns, Edgars Žīgurs
un Vēsma Johansone, gan vēsturnieki un novadpētnieki - Uģis Niedre, Andris Grīnbergs,
Mārtiņš Kuplais un Valters Grīviņš. Arī Piebalgas muzeju apvienība „Orisāre” piedalījās
šajā pasākumā. Atsaucoties uz konferences rīkotāju aicinājumu, sagatavojām priekšlasījumu „Piebaldzēns un viņa mājvieta Piebalgas rakstnieku daiļradē.” Izpēti veicu es, savukārt
mani kolēģi palīdzēja ar vēsturisko fotoattēlu meklējumiem gan mūsu apvienības krājumā,
gan personiskajos arhīvos.
Lai gan autori un daiļdarbi, ko apskatīju, ir visiem zināmi, tomēr droši vien diez ko bieži
mēs tos nepārlasām un detaļās neiedziļināmies. Lielisks laikmeta dokumentētājs ir Matīss
Kaudzīte, kurš šo misiju cītīgi pildījis visu mūžu gan daiļliteratūrā, gan apcerējumos par
Vecpiebalgu un Kaibēnskolas hronikā. Viens otrs viņa apgalvojums šodien, iespējams, liek
pasmaidīt, taču tajos ir arī gana daudz īstuma. Piemēram, Matīss Kaudzīte apcerējumā
„Vecpiebalga” raksta: „ Ēku ziņā vecpiebaldzieši būs gan bijuši vieni no pirmākiem, kas
sākuši līst laukā no dūmu pilnām rijām” vai „Lielu un garu godību mīlētāji piebaldzēni ir bijuši vienumēr un nav liedzējies ir tagad, ja tik gadās, kas tādas rīko.(..) Lielākie godi - kāzas.
Kāzas svinēja vismaz 5 dienas. Dzert arī dzēra cik vien jaudāja, tikpat degvīnu, kā pašdarītu
alutiņu, pēdējo pat vairāk mucām ikkurās kāzās un brīžam uz beigām pat abus kopā, tomēr
visai liels piedzērums līdz palikšanai kritumos bieži vis negadījās. (..) „ Dzimšanas un vārda
dienas nepieder pie Vecpiebalgas un arī Jaunpiebalgas vispārējām ierašām; jo kur nav saistīta
klāt kāda īpaša vajadzība ar dzīves pakāpju pārmaiņām, tur kaut kādas dzīres bez lietišķa
cēloņa rīkot izskatītos kā kāda nejēdzība.”
Nepārspēts Vecpiebalgas un vecpiebaldzēnu tēlotājs ir Antons Austriņš ar „Puiškanu”.
Rakstot par dažādiem godiem, viņš piemin kādu savdabību. Proti, ja godi bija vienās mājās,
tad ciemos sabrauca tāli radi, bet tuvējos kaimiņus, šajā gadījumā Kaikašu ciema citu māju
ļaudis, neaicināja. Tā bija lieliska augsne dažādām baumām, jo tāpat ikkatrs tomēr centās
lieku reizi gar svinību māju nostaigāt un pa logu ieskatīties. Otra savdabība, par ko raksta
divi Piebalgas rakstnieki, ir sieviešu pīpēšana. „Divas lietas Zārdiņos es nevarēju diezgan
apbrīnot: melno podiņu krāsni, tādas otras vairs nebija visos Skanuļos, un vecomāti, kura
lielāko tiesu pavadīja aizkrāsnē, savā gultā. Tas nu vēl nebūtu nekas, ko tad nu vecs cilvēks
citu darīs, bet viņa, lūk, pīpēja. Tas nu man izlikās tik dīvaini, ka nevar nemaz pateikt, un es
noskatījos viņā gandrīz kā spokā, pa lielu gabalu.” (A. Austriņš „Puiškans”).
Man jāatzīst, jo ilgāk es dzīvoju Vecpiebalgā, jo mazāk es saprotu, kāds tad ir piebaldzēns
un vai tāds maz šodien eksistē. Taču es ticu, ka tas īstenais ir tāds kā Kārļa Skalbes jaunsaimnieks no „Mazajām piezīmēm”: „Tas bija Piebalgā, kur Alauksts spīd starp kalniem kā
sudraba padebesis, izsviests starp debesi un zemi. Tur viņš stāvēja pie iesāktas būves, liels,
spēcīgs, kuplām ūsām, saulē nodegušu seju. (..) Ir jau grūtumu diezgan,” viņš nopūšas un
saka. „Nebūtu vērts tā plēsties… Bet man jau ir dēls,” viņš saka, un visi pakalni smaida.”
Līva Grudule, Piebalgas muzeju apvienības „Orisāre” vadītāja

Piebalgas muzeju apvienība „Orisāre” aicina pieteikties
konferencei „Piebaldzēni un mūzika”
Konference notiks kultūras nedēļas „Vecpiebalga atver durvis” ietvaros Jaunpiebalgā, Emīla
Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna memoriālajā muzejā „Jāņaskola”, 2016. gada 25. jūlijā.
Aicinām muzikologus, vēsturniekus un novadpētniekus, Latvijas muzeju pārstāvjus pieteikt
referātu tēmas un savu dalību konferencei.
No Piebalgas nāk izcilais latviešu komponists Emīls Dārziņš, viņa dzīvei un daiļradei veltīta ekspozīcija „Jāņaskolā”. Tāpat ir virkne citu ar mūziku saistītu personību, kuru saknes vai
radošā darbība saistāma ar šo novadu. Sākot ar kordziedāšanu un beidzot ar mūzikas kritiku
un vieglās mūzikas žanriem.
Vecpiebaldzēni vēl šodien lepojas ar koru dziedāšanas tradīcijām, kas te aizsākās līdz ar
Vecpiebalgas Dziedāšanas (vēlāk - Labdarības) biedrības nodibināšanu, un nepārvērtējams
ir skolotāja Jēkaba Pilsātnieka kā šī kora diriģenta un dziedātāja ieguldījums. Vecpiebalgas
Labdarības biedrībā savulaik ar izciliem panākumiem darbojās 1. Dziesmu svētkos godalgotais vīru koris diriģenta Jēkaba Korneta vadībā un 2., 3., 4. Dziesmu svētkos godalgotais koris, ko diriģēja Jānis Kornets. Neskaitāmus Vecpiebalgas Labdarības biedrības pasākumus
kuplināja vokālais kvartets, kurā lieliskas solo partijas izpildīja dakteris Anžs (Jānis) Jurjāns.
Līdzīga situācija bija arī Jaunpiebalgā. Jaunpiebaldzēni skolotāja Pētera Ceriņa vadībā dziedāja ne tikai Pirmajos vispārējos Dziesmu svētkos, bet arī devās dziedāt uz Igauniju un Somiju. Jaunpiebalgā dzimis komponists Marģeris Zariņš. Komponistam un mūzikas vēstures
pētniekam Oļģertam Grāvītim Jaunpiebalgas „Jaunzariņi” bija iedvesmas un atpūtas vieta.
Vecpiebalgas Cirstos dzimis un tos par īpašu vietu savā dzīvē uzskatījis komponists, slavenās Dailes teātra himnas „Kavalieru dziesma” autors Burhards Sosārs, bet viņa tēvs Miķelis
bija klavieru skaņotājs. No Veļķumuižas nāk viens no pirmajiem latviešu operdziedātājiem
Jānis Kārkliņš. Vecpiebalgas „Kabulēnos” dzimis mūziķis, dziesmas „Dažu skaistu ziedu”
aranžējuma autors Pēteris Cimdiņš. Tā varētu turpināt vēl un vēl. Piebaldzēnu vidū arī lieliski mūzikas instrumentu meistari un tautas mūzikas pratēji. Un, visbeidzot, pirms 40 gadiem
tieši Jaunpiebalgas „Jāņaskolā” notika pirmās Imantdienas.
Iespējamo tēmu loks ir plašs. Tādēļ ir gaidīti referāti gan par personībām, gan norisēm.
Pieteikumus, (norādot vārdu, uzvārdu un tēmu) aicinām sūtīt uz e-pastu:
liva.grudule@vecpiebalga.lv līdz 1. jūnijam.
Līva Grudule, Piebalgas muzeju apvienības „Orisāre” vadītāja
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„Piebalgas klēts” - tūrismam un uzņēmējdarbībai
Uzziņai:
Biedrība „Piebalgas klēts”
Reģ. Nr.: 40008242555
Nodibināta 2015. gada septembrī
Dibinātāji un valdes locekļi - Guntis Gavars, Jānis Gavars,
Indriķis Putniņš
Kontaktinformācija e-pasts: putnins.indrikis@gmail.com
Tālrunis: +371 29480148
Juridiskā adrese: “Kalna Reinkaļvi”, Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4123

Par „Piebalgas klēts” izveidi, mērķiem un plānotajiem darbības virzieniem stāsta viens no biedrības
dibināšanas iniciatoriem Indriķis Putniņš.
Biedrības „Piebalgas klēts” izveidošanas mērķis? Kāpēc
tieši šāds nosaukums, kas ir idejas autors?
Biedrības izveides idejas aizmetņi veidojās tieši pirms gada
- 2015. gada martā. Pamatu pamats tiešām bija veca klētiņa
- ēka, ko brāļi Jānis un Guntis Gavari bija nopirkuši no kāda
saimnieka un izglābuši no sazāģēšanas malkā. Brāļi, amatnieki un namdari būdami, prata novērtēt veco būvi, nojauca
to un pēc tam rūpīgi no jauna uzstādīja savā saimniecības
lielajā šķūnī zem jumta. Un tad arī sākās prāta vētra par to,
ko ar šo ēku iesākt. Kopīgi par to domājot, nonācām pie jautājuma pašiem sev – ko mēs varam dot Vecpiebalgai? Un tad
secīgi radās ideja, ka varbūt ēka varētu kalpot sabiedrībai un
vēstīt par mūsu novada pagātni, vienlaikus kalpojot tagadnei
ar skatu nākotnē. Un arī biedrības nosaukumu ilgi nebija jāmeklē.
Ko tieši biedrība plāno darīt?
Biedrības statūtos ir noteikti konkrēti biedrības mērķi: 1)
veicināt tūrisma attīstību; 2) sekmēt uzņēmējdarbību, tostarp
atbalstot mājražotājus; 3) veicināt kultūras vērtību saglabāšanu un popularizēšanu; 4) veicināt kultūrizglītojošo darbu
tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida popularizēšanu. Ko
tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, ka viens no diviem galvenajiem
biedrības mērķiem ir atbalstīt vietējos ražotājus, izveidojot
speciāli paredzētu produkcijas tirdzniecības vietu un radot
tieši mūsu novadam raksturīgu un cilvēkiem pievilcīgu vidi
autentiskā ēkā. Savukārt otrs fundamentālais stūrakmens
- vienlaikus ar vietējo ražojumu tirdzniecības vietu klētī
varētu izvietot novada tūrisma informācijas centru (TIC), jo
labi zinām, ka šobrīd šādam centram mūsu novadā ļoti pietrūkst piemērotu telpu. Un perspektīvā biedrība varētu
veicināt gan tūrisma attīstību, gan vietējās uzņēmējdarbības
popularizēšanu. Nav noslēpums, ka Piebalga ir slavena ar
savām kultūrvēsturiskajām vērtībām. Taču pagātnei nav nekādas nozīmes, ja to nesasaistām ar šodienas piebaldzēnu viņa dzīvi un darbu, un neparaugāmies, kādi mēs gribētu būt
nākotnē. Tieši šādā griezumā arī redzam “Piebalgas klēts”
misiju.
Kas ir biedrības dibinātāji, komandas cilvēki un viņu
darbības joma?
Biedrības dibinātāji esam mēs 3 - tie, kuri šo ideju radīja
un izauklēja līdz šiem konkrētajiem mērķiem - brāļi Jānis
un Guntis Gavari, kā arī es. Brāļu galvenā atbildība ir viss,
kas saistīts ar ēkas būvniecību. Savukārt es šobrīd strādāju pie tā, lai projektu vispār sagatavotu - tās ir sarunas ar
pašvaldību, iespēju apgūt publisko finansējumu no LEADER

programmas, sarunas par vietu, kur ēku izvietot, sadarbība
ar arhitektu un tūrisma jomas
speciālistiem, uzņēmēju uzrunāšana un daudzi, daudzi citi
jautājumi.
Vai biedrībai ir kādi sadarbības partneri?
Jā, protams. Šī ideja nebūtu dzīvotspējīga, ja mums
nebūtu sadarbības partneri.
Vispirms jau pašvaldība, tās
domes priekšsēdētājas Ellas
Frīdvaldes-Andersones personā. Jo tieši pašvaldības attieksme mums bija vissvarīgākā, lai pieņemtu lēmumu gan
par idejas tālāku virzību, gan
biedrības izveidi. Pašvaldība
ir ieinteresēta gan uzņēmēju
atbalstīšanā, gan, protams,
pievilcīga, novadam atbilstoša tūrisma informācijas centra
izveidē. Ļoti svarīgi sadarbības partneri noteikti ir paši uzņēmēji, jo svarīgi, lai viņi redzētu perspektīvu šādam projektam un būtu gatavi tajā iesaistīties. Līdz šim vēl neesam
apzinājuši visus potenciālos sadarbības partnerus, taču vairāki uzņēmēji, tostarp, bitenieks Aivars Radziņš, Piebalgas
porcelāna fabrikas īpašnieks Jānis Ronis, maiznieki Zaiga
un Atis Gavari, SIA “Piebalgas kūpinātava” u.c., ar kuriem
ir runāts, par ideju izteikušies ļoti atzinīgi. Par idejas perspektīvu pārliecinājos arī tad, kad pie mums vērsās vairāki
uzņēmēji, kas piedāvāja ēku izvietot uz savas zemes. Šobrīd
esam pieņēmuši lēmumu, ka vislabākā ēkas novietošana būtu
uz zemes pie Ūdensrozes restorāna, iepretim baznīcai, Cēsu,
Madonas, Meirēnu krustcelēs. Jo ir svarīgi, lai klēts būtu lielceļa malā, labi redzamā un ērti piebraucamā vietā. Šobrīd
risinām juridiskos jautājumus ar Juri Ķirsi un SIA “Lauku
radi” par zemes nomu. Protams, mūsu sadarbības partneri ir
arī šā brīža novada tūrisma speciālisti - muzeja apvienības
“Orisāre” vadītāja Līva Grudule un tūrisma eksperts Andris
Koks, tāpat arī arhitekts Dainis Andersons un biedrība “Cēsu
rajona lauku partnerība”, kas koordinē LEADER projektus.
Kāds būs pienesums sabiedrībai - ja aiciniet biedrībai
pievienoties uzņēmējus, kāpēc „Piebalgas klēts” viņiem
varētu būt interesanta?
Katram uzņēmējam ir svarīgi identificēties un par sevi pastāstīt pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai un iespējami
labāk nopelnīt. Nenoliedzami, ka Vecpiebalga un Piebalga
kopumā ir novads, ko labi atpazīst visā valstī. Mums jābūt
lepniem par mūsu novadu, tā vēsturi un vārdu. Un ir jāprot
to izmantot šodien, lai mūsu ļaudis, kas šeit dzīvo un strādā, dzīvotu labāk un saimniekotu tieši šeit. Šī ir iespēja sava
veida kooperācijai. Domāju, ka ideja būs dzīvotspējīga un
nevajadzētu aprobežoties tikai ar konkrēto ēku, konkrēto
tūrisma informācijas un tirdzniecības punktu, jo mūsdienu
iespējas, īpaši ņemot vērā elektronisko vidi, paver ļoti plašus
apvāršņus pat bez lieliem ieguldījumiem, ja vien ir kopīga
izpratne.
Cik plaši būs vērsta biedrības darbība?
Šobrīd konkrēti ideju plānojam īstenot kā projektu Vecpiebalgas novadā. Taču es personīgi uzskatu un daudzi ir vienis-

Vecpiebalgas novada publisko bibliotēku piedāvājumā
jaunākās grāmatas, kas gaida savus lasītājus
Latviešu autoru darbi:
D. Avotiņa “Divas koka karotes un roze”- reālu
cilvēku likteņi, izklāstīti saistošā vēstījumā, kas
bagāts ar dzīvesgudrām atziņām un tēlainu, izteiksmīgu valodu.
I. Bauere “Hernhūtiešu meitas” ir romāna “Mācītājs un viņa dēls” turpinājums. Veltījums latviešu lauku sievietēm, kuras savā bērnībā vienas
no pirmajām sāka apmeklēt skolas, jo iepriekš
meitenēm tas bija liegts.
N. Ikstena “Mātes piens” vēsta par triju paaudžu sieviešu likteņiem, bet vēstījuma centrā ir 20.
gadsimta 70. un 80. gadi.
L. Kota ”Mierielas vilkme” - grāmata caur gandrīz vai neiespējamiem notikumiem lūko izstāstīt
Rīgas Miera ielas vēsturi.
A. Puče ”Jūs nekad viņu nenogalināsiet” - stāsta pamatā izmantota izcila latviešu izgudrotāja
autobiogrāfija.
M. Krekle „Ilgu putni ar sasietiem spārniem” Austras Skujiņas dzīve un kaislības.
V. Spāre ”Tu nevari dabūt visu, ko gribi”- par
mīlestību, par nāvi, par dzīvi un mums pašiem tiem, kuri meklē atbildes uz laikam taču neatbildamiem jautājumiem.
G. Repše “Bogene” vēsta par 1940.-41. gada notikumiem Latvijā. Centrālo tēlu, Bertas un Lotes,
iekšējā brīvība atklāj citādu latvisko dzīvesziņu
- to, ko iemieso mājas gars Bogene, ne to, ko mēģināja izgudrot Ulmaņlaiku teorētiķi.
Dz. Tilaks „Piķis un zēvele jeb Latvju biznesa
nacionālās īpatnības” - grāmata, par kuru au-

tors saka: “Vispirms kuplinot veselīgu pašironiju,
tad sajaucot kopā no visa pa drusciņai, tapa tipiski
latvisks uzlējums, kuru malkot, lasīt, šad tad tipiski latviski nosmīnot: tas nav par mani.”
O. Ozols „Neērtās patiesības” - grāmata vēsta ne
tikai par politiķiem, bet arī pauž neērtās patiesības.
Ārzemju rakstnieku darbi:
Ā. Simona ”Apmelotā” - kādas muļķīgas derības,
noslēpums un skandaloza mīlas dēka.
B. Hārdens ”Bēgšana no nometnes nr.14”- starptautisks bestsellers stāsta par šokējošo dzīvi ieslodzījumā un pārsteidzošo izkļūšanu brīvībā, atklāj
pasaulē represīvākās totalitārās valsts noslēpumus.
Šī ir grāmata par izturību un drosmi, izdzīvošanu
un cerībām.
P. Svonsons ”Meitene ar pulksteni sirds vietā” tādas sievietes mēdz satikt vien reizi mūžā. Viņas
iebrāžas tavā dzīvē kā spēcīga vētra, liek tev neprātīgi iemīlēties, aicina likt uz spēles pilnīgi visu
- un to zaudēt. Tad viņas pazūd uz visiem laikiem.
S. Belkovskis „Putins” - lai arī par Krievijas Federācijas prezidentu sarakstīts desmitiem grāmatu
un tūkstošiem rakstu, šī grāmata uzrakstīta, lai
grautu noturīgākos mītus par Vladimiru Putinu.
Šīs un vēl daudzas citas grāmatas gaida savus lasītājus. Nāciet un izvēlieties savām interesēm atbilstošāko! Ja kāda no grāmatām nav atrodama jūsu
pagasta bibliotēkas plauktos, ir iespēja to pasūtīt
no citas bibliotēkas krājumiem.
Dzidra Ješkina,
Vecpiebalgas pagasta bibliotēkas vadītāja

prātis, ka šādai idejai jākalpo pāri novada administratīvajām
robežām. Proti, ja runājam gan par potenciālajiem tūristiem
un novada viesiem, gan par to, kā mūsu uzņēmējus redz aiz
mūsu novada robežām, neviens īsti nesaprot, ar ko atšķiras
Vecpiebalga no Jaunpiebalgas. Tāpēc arī klēti saucam par
Piebalgas, nevis Vecpiebalgas klēti. Un redzam sadarbību
šādā pašā griezumā ar Jaunpiebalgas novada pašvaldību un
uzņēmējiem. Šī ideja neformāli ir prezentēta arī Jaunpiebalgas pašvaldības vadībai un arī viņi ir ieinteresēti. Vistuvākajā
nākotnē būtu jāveido vienota visas Piebalgas tūrisma politika. Pirmie aizmetņi jau ir - vienotais tūrisma ceļvedis “Viena
diena Piebalgā”. Taču ar to ir stipri par īsu un abu novadu
domēm būtu jāpieņem konkrēti politiski lēmumi par ļoti konkrētu sadarbību, kas neaprobežotos tikai ar projektiem, bet
gan koncentrētos uz kopīgu tūrisma un kultūras politiku. Visbeidzot, runājot par atbalstu uzņēmējiem, “Piebalgas kētī”
mēs noteikti redzam vietu arī Jaunpiebalgas novada domes
izveidotajai preču zīmei “Izvēlies Piebalgu”, jo nedomāju,
ka šajā jomā būtu jāizdomā kaut kas jauns - jāizmanto tas
viss labais, kas mums jau ir.
Kā pievienoties biedrības komandai, vai ir kādi noteikumi un dalības maksa?
Komandas kodolu šobrīd veidojam ar brāļiem Gavariem.
Taču laipni aicinām uzņēmējus pievienoties biedrībai. Es
personīgi plānoju individuāli apzināt un uzrunāt uzņēmējus,
taču priecāšos arī, ja uzņēmēji paši atsauksies. Dalības maksa pagaidām nav noteikta, taču statūti paredz procedūru, kā
šādus lēmumus pieņemt. Kad pienāks tam laiks, tad arī par
to lemsim.
Ko jau esat paveikuši un ko šovasar plānojat izdarīt?
Šobrīd prioritāte ir LEADER projekta sagatavošana un iesniegšana Lauku atbalsta dienestā. Jo bez publiskā finansējuma apgūšanas šī ideja nebūs dzīvotspējīga. Paralēli, protams,
kopā ar arhitektu Daini Andersonu strādājam pie projekta.
Domājam arī vēl par citu finanšu resursu piesaisti, jo gala
rezultātā gribam panākt to, lai šis projekts dotu kādu darbavietu, spētu sevi atpelnīt un nestrādātu ar mīnusiem. Tāpēc
ļoti svarīga ir visu iesaistīto pušu un sadarbības partneru
savstarpējā sapratne un solidaritāte.

21 pašvaldība apvienojas iniciatīvā
„Cilvēkam un videi”

Atsaucoties uz atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma „ZAAO” aicinājumu,
21 Vidzemes pašvaldība ar parakstu apliecināja savu apvienošanos kopīgam
darbam Latvijas simtgadei veltītajā iniciatīvā „Cilvēkam un videi”. Iniciatīva
paredz apvienot vidzemnieku gudrību, idejas, resursus un darbaspēku, lai līdz
2018. gada 18. novembrim kopīgiem spēkiem Vidzemē paveiktu 100 labus darbus vides sakārtošanas un pilnveidošanas jomā.
„Iniciatīvas „Cilvēkam un videi” ietvaros aicinām paveikt nozīmīgus un lielus
darbus - darbus, kas pilnveido un izdaiļo apkārtējo vidi, kā arī izglīto sabiedrību
vides jautājumos. Apvienosim savas idejas, resursus un prasmīgās darba rokas,
lai kopīgi dāvātu Latvijai tās 100. jubilejā skaistu Vidzemi,” aicina “ZAAO”
valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais.
Iesaistīties 100 labo vides darbu veikšanā aicina arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, Latvijas valsts simtgades biroja
vadītāja Linda Pavļuta un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris
Jaunsleinis. Skatīt video: https://youtu.be/MKAAwpZ5YAY
Apņemšanos strādāt pie kopīgās dāvanas Latvijai šodien apliecināja Alojas,
Amatas, Apes, Jaunpiebalgas, Balvu, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Kocēnu,
Krimuldas, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rugāju, Salacgrīvas, Smiltenes, Valkas, Viļakas novada un Valmieras pilsētas pašvaldība.
Plānots, ka tuvākajā laikā iniciatīvai pievienosies arī Baltinavas, Līgatnes, Limbažu, Rūjienas, Saulkrastu, Strenču un Vecpiebalgas novads.
Pievienoties iniciatīvai „Cilvēkam un videi”, piesakot savu darbu, ir aicināts
ikviens iedzīvotājs vai iedzīvotāju grupa, nevalstiska organizācija, uzņēmums,
pašvaldība, valsts vai pašvaldības iestāde. Plašāka informācija, kā arī iespēja
pieteikt savu darbu - dāvanu Latvijai 100. dzimšanas dienā var interneta vietnē
www.zaao.lv/100darbiLV
“ZAAO” ir pašvaldību dibināts uzņēmums, kas nodrošina kvalitatīvus atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumus 28 novados. 2015. gadā uzņēmums saņēma
Valsts vides dienesta apbalvojuma “Zaļās izcilības balva” augstāko vērtējumu.
Līga Ivanova, projekta „100 darbi Latvijai” koordinatore
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Pasākumi jauniešiem aprīlī

JAUNIEŠIEM

Internacionālajā talantu šovā - novada un ārzemju
jaunieši rāda savas prasmes mūzikā un dejā
Jau otro gadu Vecpiebalgā norisinājās Internacionālais
talantu šovs. Tas ir noslēguma pasākums starptautiskam
mēnesim Vecpiebalgas novadā, kas tika rīkots Eiropas Savienības programmas Erasmus + projekta “International snowfall” ietvaros.
Šovā piedalījās 12 dalībnieki - jaunieši gan no Vecpiebalgas novada, gan arī no tādām valstīm kā Itālija, Portugāle, Spānija, Austrija, Ungārija, Francija. Jaunieši demonstrēja savus
talantus visdažādākajos žanros. Tā kā šova mērķis ir atrast, izcelt visspilgtākos talantus,
dalībniekus vērtēja žūrija piecu cilvēku sastāvā. Žūrijā piedalījās: Antra Grinberga, Adrija
Žagare, Jānis Kļaviņš, Lauris Mihailovs un Szofi Lauko no Ungārijas. Apkopojot visu žūrijas locekļu vērtējumus, žūrija 3. vietu piešķīra instrumentālajam ansamblim „Isidora pagalms”, 2. vietu Annijai Sniedzei un Robertam Sniedzem, bet 1. vietu Sandim Mūrniekam.
Tāpat tika iegūtas papildu simpātiju balvas. Skatītāju simpātiju balvu pārliecinošā balsojumā ieguva Annija Sniedze un Roberts Sniedze, kuri spēlēja čellu un saksofonu, tāpat arī
projekta “International snowfall” brīvprātīgo balvu ieguva Maira Asare, kura aizkustināja
ar savu klavierspēli.

Vecpiebalgas JIC „Balgas strops”

Pirmdienās plkst. 15.00 - sapulce ar jauniešiem
Otrdienās plkst. 15.00 - gatavo kopā ar Ondreju
Piektdienās plkst. 15.00 - čehu valoda kopā ar Ondreju
14. aprīlī plkst. 19.00 - tematiskais kino vakars „Erudīts par vides tēmu”
No 20. līdz 29. aprīlim jauniešu centrs slēgts

Dzērbenes jauniešu centrā

Pirmdienās plkst. 15.00 - lasāmstunda
Otrdienās plkst. 15.00 - filmu dienas
Trešdienās plkst. 15.00 - spēļu dienas
Ceturtdienās plkst. 15.00 - radošās darbnīcas
5. aprīlī plkst. 15.00 Guntis Davidovs uzaicina uz tūrisma pulciņa ievadnodarbību
15. aprīlī plkst. 18.00 Diāna Šmite ielūdz uz ēdiena laboratorijas darbnīcu un Smieklu
dienai veltītu pasākumu ar nakšņošanu
29. aprīlī plkst. 15.00 pārgājiens
Informācija pa tālr. - 29408315

SKOLU ZIŅAS
ĪSZIŅAS
Inešu pamatskolā pirmajā pavasara mēnesī pabeidzām ziemā iesāktos darbus:

• Martā noslēdzās skolotāju atklāto mācību stundu demonstrējumi, stundas tika analizētas pedagoģiskās padomes sēdē 23. martā.
• 4. martā mākslas jomas priekšmetu top pasākums - solistu konkurss “Do-Re-Mi”,
galvenās balvas ieguva Asnate Briška un Anete Cīrule.
• 8. martā kopā ar mākslas programmas audzēkņiem darbojās projektā “International
Snowfall” iesaistītie jaunieši, demonstrējot savas mākslinieku “rozīnītes”.
• 9. martā pirmsskolas 5./6.-gadīgās grupas audzēkņu “Mīļrītiņš” kopā ar vecvecākiem.

1. vietas ieguvējs Sandis Mūrnieks (no kreisās).

Internacionālo talantu šovu 2016 šogad atbalstīja arī vietējie uzņēmēji. Par savu simpātiju
“Piebalgas kūpinātava” izvēlējās puišu deju grupu “Swarovski zēni”, kuri visus priecēja ar
amizanto “Tiroliešu” deju, bet atpūtas komplekss “Chill up” par savu simpātiju izvēlējās
Annijas Sniedzes un viņas brāļa Roberta Sniedzes rūpīgi nostrādāto priekšnesumu.
Internacionālajā talantu šovā skatītājus priecēja arī deju kolektīva „Slātaviņa”, Ērgļu vidusskolas deju kolektīva un pagājušā gada uzvarētājas Adrijas Žagares priekšnesumi. Šova
noslēgumā dalībnieki tika pie garda kliņģera un ballītes grupas „Transleiteris” pavadījumā.
Paldies visiem šovā iesaistītajiem - dalībniekiem, skatītājiem. Īpaši liels paldies Andrim Lapiņam, Mārim Kalniņam, Ilgonim Pētersonam, Mārim Kaštanovam, Zigrīdai Ruicēnai.
Uz tikšanos Internacionālajā talantu šovā 2017!
Linda Ķaukule, JIC “Balgas strops” vadītāja

Vecpiebalgas novadā noslēdzies
starptautisks mēnesis
No 15. februāra līdz 15. martam jauniešu centrā „Balgas
strops” darbojās 10 brīvprātīgie no 5 dažādām Eiropas valstīm (Itālijas, Spānijas, Portugāles, Austrijas un Ungārijas),
lai palīdzētu organizēt starptautisku mēnesi Vecpiebalgas novada bērniem, jauniešiem, pārējiem iedzīvotājiem.
Latvijā pavadītā mēneša laikā Eiropas brīvprātīgā darba veicēji vadīja aktivitātes bērniem
Vecpiebalgas bērnudārzā, organizēja radošu aktivitāšu pēcpusdienu Vecpiebalgas jauniešu
centrā „Balgas strops”, apmeklēja Inešu pamatskolu un Inešu mākslas skolu, kā arī Dzērbenes jauniešu centru. Novada jauniešiem bija iespēja piedalīties portugāļu, itāļu, ungāru,
spāņu un austriešu starptautiskajos vakaros, kuru laikā brīvprātīgie prezentēja savu valsti, tās
kultūru, dziesmas, dejas un tradicionālos ēdienus.
Starptautiskā mēneša
noslēguma pasākums bija
„Internacionālais
talantu šovs 2016”, par kuru
brīvprātīgā darba veicēji
domāja jau kopš ierašanās brīža, gatavojot reklāmas video un plakātus,
logo, dekorācijas un kopīgu priekšnesumu talantu
šova atklāšanai. Pasākuma
apmeklētājiem bija iespēja redzēt dažus no brīvprātīgo talantiem arī uz
skatuves, kā arī apbrīnot
Renatas - brīvprātīgās no
Portugāles - mākslinieciskos iespaidus Vecpiebalgā.
Pilnīgi noteikti var teikt, ka starptautiskais mēnesis Vecpiebalgas novadā noritējis ļoti veiksmīgi, ko apliecina bērnu un jauniešu ieinteresētība par organizētajām aktivitātēm un brīvprātīgo apmierinātība ar pavadīto mēnesi novadā. Ņemot vērā šī gada veiksmīgo pieredzi, arī
nākamgad tiks plānota līdzīga projekta īstenošana.
Aktivitātes tika īstenotas Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projekta „International snowfall” (2015-3-LV02-KA105-000909) ietvaros.
*Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi
autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.
Lelde Burdaja, Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja

• 11. martā skolas Zinību balle, kad apbalvojumus par panākumiem skolas olimpiādēs
saņēma 29 skolēni, bet īpašās Zinību balvas - krūzītes (sponsors “Piebalgas porcelāna
fabrikas” īpašnieks J. Ronis) ar jauno logo - savā īpašumā ieguva skolēni, kas ieguvuši atzinības un godalgotas vietas olimpiādēs un konkursos ārpus skolas.

• 11. martā mākslas programmas 4. un 5. klases audzēkņi apmeklēja Francijas institūta
Latvijā rīkoto Ievas Epneres foto izstādi ”Esparū pils” Madonas izstāžu namā, kas
notiek Frankofonijas (franču kultūras) dienu ietvaros.
• 14.-20. marts - pavasara brīvdienas skolēniem, bet skolotājiem dažādi tālākizglītības
kursi. Īpaši jāatzīmē konference “Gandrīz ideāla skola”, kuras nodarbību laikā skolotājas guva ierosmi savas personības pilnveidei.
• 24. martā ar piemiņas brīdi atcerējāmies deportācijās cietušos Latvijas ļaudis. Šīs
dienas pēcpusdienā skolotāja Evita Leiboma ar ansambļa dalībniekiem ieskandināja
Lieldienas Greiveru pansionāta pacientiem.
Gunta Dadeika, Inešu pamatskolas direktore
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2016. gada aprīlis

Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola
Jauno automodelētāju sacensības

Jau otro gadu pavasara pusē skolā zēni nav atraujami no mājturības kabineta, jo aizrautīgi
gatavojas automodeļu sacensībām. Modelīšiem jābūt uzbūvētiem precīzi pēc noteikumiem, tāpēc jāiegulda daudz darba, precizitātes, pacietības, lai mašīnīte ripotu ātri un
tālu. Tad tiek uzbūvēta speciāla trase. Sacensības var sākties! Daža mašīna izkrīt no trases
jau iesākumā, citai ātrums par mazu, vēl citai nokrīt kāda detaļa! Kurš nu var, tas pielabo
savu ražojumu, un sacensības turpinās! Visātrākās mašīnas šogad bija uzbūvējuši Dāvids
Amans ( 4. kl.), Elvis Ješkins ( 9. kl.), Jānis Zukulis (8. kl.) un Rinalds Laumanis ( 4. kl.).
Starpnovadu sacensībās 3. vietu izcīnīja Dāvids Amans. Apsveicam!
Arī konkursā “Jaunais amatnieks”, kas notika skolēnu brīvdienās, mūsu zēniem veicās
ļoti labi. Nominācijā “Mēbeļu galdnieks” 1. vietu izcīnīja Toms Ņizins (7. kl.) un 3.
vietu - Andris Verdenfelds (7. kl.).

Dzērbene aicina uz slēpēm

Latviešu valodas nedēļa

Šogad latviešu valodas nedēļā uzsvaru likām uz literatūras lasīšanu. Katru dienu 20 minūtes skolēni lasīja savu līdzpaņemto daiļliteratūras grāmatu. Lasīšana notika skolas zālē,
katrs varēja iekārtoties, kur vēlas. Iestājās klusums, un skolēni iegrima literatūras brīnumainajā pasaulē. Kad noskanēja zvans, daudziem bērniem nemaz negribējās pārtraukt
lasīšanu. Šādus klusās lasīšanas brīžus praktizēsim arī turpmāk.
Valodas nedēļas ietvaros notika arī izteiksmīgās runas konkurss, kurā skolēni runāja pašu
izvēlētus dzejoļus. 1. vietu ieguva Marta Šmite ( 5. kl.), 2. vietu dalīja Dārta Kancēviča
( 5. kl.) un Justīne Laumane (9. kl.) . Sākumskolas posmā 1. vietu izcīnīja Pēteris Šmits
(2. kl.) un Artūrs Sakss ( 3. kl.), 2. vietu - Kristīne Baltiņa (2. kl.) un Estere Zirne (4.
kl.), 3. vietu - Dārta Nora Dubulte (4. kl.) un Pēteris Sakss (1. kl.). Apsveicam!

25. marts - tautas sāpju diena

Katru gadu balti sniegotā Dzērbene
aicina slēpotājus uz “Dzērbenes kausa” izcīņu. Janvārī un februārī bija
sajūta, ka pavasaris jau klāt un slēpošanai jāatmet ar slēpju nūju. Taču
slēpošanas entuziastu lūgumus Dabas
māte uzklausīja un atsūtīja labi daudz
sniega un saulaini siltu dienu.Trases
iekārtošanā ļoti daudz darba ieguldīja
mūsu skolas sporta skolotāja Sarmīte
Stērste un vienmēr atsaucīgais Andris
Laumanis. Laumaņu ģimene sacensību laikā cienāja slēpotājus ar tēju un
medusmaizēm. Paldies atsaucīgajai
Laumaņu ģimenei! Sacensībās piedalījās vairāk nekā simts dalībnieku.
Paldies sporta skolotājam Andrim
Praulītim un novadam par balvām!
Īpaša pateicība skolu sporta skolotājiem Sarmītei Stērstei, Agitai Kramai,
Aijai Praulītei, Ilonai Žagarei, Agitai
Pļešakovai par bērnu sagatavošanu
startiem.

“Dzērbenes balvas” rezultāti 02.03.2016.
Uzvarētāji ( skola, grupa, meitenes (m), zēni (z))

Em
1. E. Cīrule- Ineši
2. E. Medne- Skujene
3. L. Rudzīte- Vecpiebalga

Dz
1. V. Stūrītis- Ineši
2. N.K. Metums- Ineši
3. A. Meļķis- Skujene

Bm
1. M. Sļadzevska- Vecpiebalga
2. M.I. Eglīte- Ineši
3. J.L. Laumane- Dzērbene

Ez
1. P. Šmits- Dzērbene
2. J. Šmagris- Vecpiebalga
3. Gustavs Jevstigņejevs- Skujene

Cm
1. S. Gobiņa- Vecpiebalga
2. M. Pundure- Vecpiebalga
3. G. Krastiņa- Ineši

Bz
1. M. Cimdiņš- Ineši
2. R. Pundurs- Vecpiebalga
3. E. Martinsons- Ineši

Dm
1. D. Gulbe- Vecpiebalga
2. A. Lukstiņa- Skujene
3. G.Strazda- Skujene

Cz
1. A.A. Jekimovs- Ineši
2. J.V. Ķepītis- Ineši
3. T. Ņizins- Dzērbene

Kopvērtējumā “Dzērbenes balvas” ceļojošo kausu izcīnīja Inešu pamatskola (22 punkti)
		
2. vietā - Vecpiebalgas vidusskola (24 punkti)
		
3. vietā - Dzērbenes pamatskola (30 punkti)

Rūc naktīs mašīnas. Klimst suņi, naktīs rej.
Vai rīt tur sētā atradīs jel vienu?
Kāds lāsts ir kritis pāri
baltai pasaulei,
Ka baismas kūp kā sērs un aizsedz dienu?
			
Broņislava Martuževa
Katru gadu pavasara iestāšanos daudzās Latvijas ģimenēs aptumšo 25. marts - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Arī daudzu dzērbeniešu ģimenes skāruši skarbie
notikumi, par kuriem vecvecāki stāsta saviem mazbērniem. Skolā notika piemiņas stundas,
kurās lasījām B. Martuževas, A. Eglīša, K. Skujenieka dzeju un represēto atmiņas, kas
apkopotas grāmatā “Sāpe mūža garumā”. Renāte Sakse pastāstīja par savas vecmāmiņas
izsūtījuma laiku Sibīrijā. Mūsdienu bērniem ir grūti iejusties un saprast to skarbo laiku un
dzīvi, taču svētīgi gan padomāt par to, kā dzīvojam šodien un kā dzīvoja viņu vienaudži
izsūtījumā, par to, kādas grūtības, pazemojumi un necilvēcība bija izsūtītajiem jāpārdzīvo.
Par Dzērbenes izsūtītajiem ļaudīm mums katru dienu atgādina piemiņas akmens, pie kura
skolēni nolika pūpolus, aizdedza sveces un ar klusuma brīdi godināja deportācijās cietušos
ļaudis.
Ērika Arāja,
Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas direktore

Marts Taurenes pamatskolā
Pavisam nemanot paskrējis marts. Laiks atskatīties uz
mācību un ārpusstundu darba sasniegumiem.
Visčaklāk 4. -9. klašu grupā šajos mēnešos mācījies
Mareks Greizāns (4. kl.) - vid. vērt - 8,9, seko Lūcija
Mende (8. kl.) - 8,21, Edgars Rumba (4. kl.) - 7, 91,
Jurģis Zommers (4. kl.) - 7,81, Alvis Jakovļevs (6.
kl.) - 7,68, Ģirts Jakovļevs (4. kl.) - 7,61, Anete Plūme (7. kl.) - 7,44, Evija Auce Cimberga (6. kl.) - 7,29,
Daniela Pinka (4. kl.) - 7,13, Samanta Laura Libere
(9. kl.) - 7,09.
Šajā mēnesī esam piedalījušies starpnovadu mācību
priekšmetu olimpiādēs. Priecājamies par Mareka Greizāna (4. kl.) panākumu - 1 . vietu matemātikas un dabaszinību olimpiādē, 1. vietu matemātikas olimpiādē „Hei,
matemātiķi!”, Rinalda Jāņa Kārkliņa (8. kl.) iegūto
1. vietu konkursā „Jaunais amatnieks 2016” nominācijā
„Namdaris”.
Pie sevis ciemos 23. martā uzņēmām novada skolu 1. - 4.
klašu zinātniski pētniecisko darbu „Mazs cinītis gāž lielu
vezumu” lasījumu dalībniekus. 5. - 9. klašu skolēni savus ZPD prezentēja visiem skolēniem Raibajās stundās.
Anete Plūme (7. kl.) ar savu darbu „Mana draudzība ar
spēku” pārstāvēja skolu Vecpiebalgā un ieguva 3. pakāpes
diplomu.
POP grupa „Kārumiņš” viesojās Inešu pamatskolā konkursā „Do-re-mi”, esam noklausījušies lekciju „Veselīgs
uzturs”. Projektu nedēļas dienās veicam darbus, gatavojoties skolas 30 gadu jubilejai - salidojumam, kas
notiks 2016. gada 4. jūnijā.
Karjeras pasākumu ietvaros pie mums viesojās Smiltenes tehnikuma pārstāve, bet Rīgas Mākslas un mediju
tehnikuma skolotāji un audzēkņi ne tikai iepazīstināja ar
apgūstamajām profesijām, bet arī demonstrēja pašu gatavotās mēbeles, rotaļlietas, metāla kalumus, dizaina priekšmetus un tērpus. 7.-9. klašu skolēni devās ekskursijā uz
Cēsīm un apmeklēja jauno ugunsdzēsēju depo, Vēstures

un mākslas muzeju, Izstāžu zāli,
koncertzāli „Cēsis”, kā arī spēlēja boulingu Smiltenē.
Pirmsskolas audzēkņi,
1. -4.
klašu skolēni un
citi teātra cienītāji
skatījās apvienības
„Teātris-2”
izrādi „Pifa piedzīvojumi”. Mēneša pēdējās dienās lustējāmies,
kustējāmies, tirgojāmies Lieldienu
pasākumā.
Pirmsskolas grupiņās tika gaidīti
vecāki un pedagogi, jo pirmsskolas
skolotājas organizēja Atvērto durvju dienu, bet pamatskolas skolotājiem tas vēl priekšā.
Sabiedrībā vēl aizvien ir ļoti sagrozīts viedoklis, ka skolēnu brīvlaiks ir arī skolotāja brīvlaiks. Katrs brīvlaiks
skolotājiem ir pamatīga darba noslogots, jo tad spraigi ris
metodiskais darbs: kursi, semināri, metodisko komisiju
sēdes, mācību līdzekļu gatavošana. Šo pavasari skola gatavojas akreditācijai, tāpēc vēlreiz jāpārskata, kā veicies
šajos 6 gados kopš iepriekšējās akreditācijas.
Taurenes pamatskolas skolotāji brīvlaikā gatavojās tematiskajai pedagoģiskās padomes sēdei „Uz izglītojamā
mācīšanos virzīta stunda (nodarbība) - patstāvīgās mācī-

šanās prasmes pilnveidotāja”, piedalījās Izglītības pārvaldes organizētajos semināros un kursos, kā arī pasākumā
„Gandrīz ideāla skola”. 16. martā skolā bija Kontaktdiena, kad gaidījām vecākus kopā ar bērnu sarunai ar katra
mācību priekšmeta skolotāju par sasniegumiem mācību
un ārpusstundu darbā, par attieksmi pret mācību darbu, saskarsmi. Paldies vecākiem par lielo atsaucību, apmeklējot
kopā ar savu bērnu priekšmetu skolotājus!
Lilita Ozoliņa,
Taurenes pamatskolas direktore

2016. gada aprīlis
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Pētniecības konferencē Taurenē tiekas novada skolu audzēkņi

Konferences dalībnieki no Inešu, Taurenes, Skujenes pamatskolas
un Vecpiebalgas vidusskolas.

Ceturto gadu pēc kārtas 23. martā tikās Vecpiebalgas novada skolu 1.-4. klašu skolēni
pētniecības konferencītē Taurenes pamatskolā, lai pilnveidotu savas prasmes: mācītos
klausīties, uzstāties, uzdot jautājumus un atbildēt uz jautājumiem, iepazītos ar jauniem
draugiem pirms septiņu novadu (Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu,
Raunas, Vecpiebalgas) sākumskolas skolēnu mazās pētniecības konferencītes „Mazs cinītis gāž lielu vezumu”.
14 konferencītes dalībnieki bija sagatavojuši interesantus stāstījumus par savu izvēlēto
tēmu un uzskatāmi tos prezentēja.
1. klases skolniece:
Keitija Naprejenko - „Mājdzīvnieki” (Vecpiebalgas vidusskola).
2. klases skolēni:
Simona Radvilaviča - „Veselīgs uzturs” (Vecpiebalgas vidusskola);
Raivo Mārtinsons, Elizabete Cīrule - „Porcelāns- baltais brīnums” (Inešu pamatskola);
Gustavs Pētersons - „Laikapstākļu vērojums pie manas mājas” (Taurenes pamatskola);
Sanita Greizāne - „Putni manā barotavā pie mājas” (Taurenes pamatskola);
Gustavs Jevstigņejevs - „Pa Melānijas Vanagas pēdām” (Skujenes pamatskola).
3. klases skolēni:
Agnese Volmane - „Bites un bišu produkti” ((Vecpiebalgas vidusskola);
Samanta Kendija Kūlīte - „Līgatnes dabas takas” (Taurenes pamatskola);
Rimants Liepiņš - „Vecpiebalgas novada ezeri” (Taurenes pamatskola).
4. klases skolēni:
Rinalds Baumanis - „Mūsu Galaktika” (Vecpiebalgas vidusskola);
Mareks Greizāns - „Zemūdene pudelē” (Taurenes pamatskola);
Indra Gita Bērziņa - „Lauku sēta” (Taurenes pamatskola);
Sarita Tauniņa - „Pa Melānijas Vanagas pēdām” (Skujenes pamatskola).
Uz brīdi konferencītes dalībniekiem bija iespēja skatīties Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma audzēkņu modes skati, iepazīt skolu, draugus un saņemt Pateicības rakstus un
balvas.
Balvu „Skatītāju simpātija” ieguva 2. klases skolniece Simona Radvilaviča (Vecpiebalgas vidusskola) un 4. klases skolēns Rinalds Baumanis (Vecpiebalgas vidusskola).
Paldies Vecpiebalgas novada skolu 1.- 4. klašu pedagogiem: Andai Balodei, Evijai
Rutkai, Valdai Miķelsonei, Ingunai Batņai, Ivetai Kallītei, Ilonai Žagarei par atbalstu
un sadarbību!
Anta Paeglīte,
Taurenes pamatskolas sākumskolas MK vadītāja

Pedagogi gūst jaunas zināšanas konferencē „Gandrīz ideāla skola”
Pavasara
brīvlaikā
konferencē
Amatas,
Jaunpiebalgas,
Līgatnes,
Pārgaujas,
Priekuļu,
Raunas,
Vecpiebalgas
novada pedagogiem kopā
pulcējās teju 300 interesentu. Šoreiz tika risinātas sirsnīgas sarunas par skolu un dzīvi.
Ikvienam dalībniekam
bija iespēja darboties
dažādās meistarklasēs
kopā ar lektoriem, kuros vērts ieklausīties un kuru pieredze noder, gan organizējot mācību un audzināšanas procesu, gan veidojot saskarsmi ar skolēniem un viņu vecākiem. Tika
runāts, diskutēts, gūtas jaunas idejas, kā arī paaugstināta profesionālā kompetence gan
izpratnē par skolas organizācijas kultūru, gan improvizācijas metožu izmantošanu, gan
prasmi būt inovatīviem un netradicionāliem, kā arī māku labi izskatīties un pārliecinoši
uzstāties publikas priekšā.
Par to, kas notiek vai nenotiek Latvijā, pedagogi iesaistījās diskusijā ar politiķi Mārtiņu
Bondaru, kurš tā vien rosināja pedagogus audzināt jaunus un spēcīgus līderus, kuriem nav
sveša arī sirdsgudrība un emocionālā inteliģence. Prasmi būt pozitīviem un atjautīgiem
jebkurā dzīves situācijā pedagogi varēja mācīties no sarunām ar TV un radio raidījumu
vadītāju Valteru Krauzi.
Interesanta saruna raisījās ar astrologu Andri Raču par to, kā
pedagogam izprast, ar ko atšķiras, piemēram, 2005. gadā dzimušie skolēni no 2007. gadā
dzimušajiem. Un kā veiksmīgāk attīstīt viņu talantus, jo viena un tā pati recepte nekad
nederēs visiem. Savukārt psihoterapeits Aivis Dombrovskis skolotājus mudināja tomēr
vispirms mīlēt pašiem sevi, jo tikai harmonisks skolotājs spēs audzināt laimīgus bērnus.
Konferences iesākumā muzikālo krāšņumu un pozitīvo lādiņu skolotājiem sniedza dziedātājs Andris Ērglis. Uzrunājošas bija arī Amatas novada pašvaldības vadītājas Elitas
Eglītes mazliet ironiskās atziņas par to, kas atrodams sociālajos tīklos par pašreizējām
norisēm izglītības jomā.
Konferencē piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāves, kas atzinīgi novērtēja šādu pašvaldību ieguldījumu pedagogu tālākizglītībā un iedvesmošanā jauniem
darbiem, lielākām vai mazākām uzvarām ikdienā.
Pasākuma noslēgumā pedagogi ar smaidu un saviļņojumu šķīrās, lai atkal nākamgad
tiktos - nu jau GANDRĪZ IDEĀLĀ SKOLĀ 2017.
Diāna Briede, Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības pārvaldes metodiķe
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Pirmā pavasara mēneša gaišums
Vecpiebalgas vidusskolā
Lēnām, bet tomēr neatlaidīgi pēc garā gaidīšanas ceļa tumsa ir atkāpusies un daba sāk
mosties, gatavojoties savam pumpuru briedināšanas, plaukšanas un ziedēšanas laikam.
Pavasaris ir klāt ar siltajiem saules stariem, kas mijas ar cīruļputeni un padara rosīgāku
ikvienu soli. Tas jūtams arī Vecpiebalgas vidusskolā, kur 12. klases skolēni jau nokārtojuši
pirmo skolas absolvēšanas pārbaudījumu - eksāmenu svešvalodās.
29. februārī skolā viesojās un ar 12. klases audzēkņiem tikās pasākumu studijas
“Viesistaba” līdzīpašnieks, TV projektu vadītājs, pasākumu organizators, festivāla
“Nordic Star” vadības grupas dalībnieks, 2006. gada Vecpiebalgas vidusskolas absolvents Arturs Gailītis.
4. martā varējām lepoties ar 11. klases skolnieci Mairu Asari, kas piedalījās 42. latviešu
valodas un literatūras valsts olimpiādē, uz kuru tika izvirzīta kā starpnovadu olimpiādes
1. vietas ieguvēja.
7. un 8. martā, atzīmējot Starptautisko dzimtās valodas dienu, klašu kolektīvi iesaistījās
akcijā “Valodas talka”, ko rīkoja Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas
institūta Latviešu folkloras krātuve sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.
Akcijas mērķis - palīdzēt folkloristiem atšifrēt senos rokrakstus un piezīmes, lai izprastu
priekšteču atstāto valodas mantojumu. Skolēniem tika radīts priekšstats, cik svarīgi ir
pētīt un izzināt savas saknes, to unikālo un atšķirīgo, kas stiprina mūsu saikni ar dzimto
vietu un piederību tai.
No 7. līdz 10. martam sākumskolas klasēs norisinājās Lasīšanas maratons, uz kura otro
kārtu tika izvirzīti katras klases trīs veiklākie lasītāji un savas prasmes apliecināja, lasot
visiem tik iemīļoto K. Skalbes pasaku “Kaķīša dzirnavas”.
10. martā ar dzidriem “labrītiņiem”, satiekoties no rīta bērnudārza zālē, sākās Ciemiņu
dienas aktivitātes pirmsskolas audzēkņiem. Pēc saņemtajiem sveicieniem un muzikālajiem apsveikumiem, fotogalerijas noskatīšanās un aktualitāšu noklausīšanās ciemiņi devās
uz grupiņām, kur vēroja bērnu mācību darbu. Šīs dienas mērķis bija sniegt ieskatu vecākiem par to, kas bērniem jāapgūst un kā tas notiek. Vecākiem bija iespēja vērot savu bērnu
darbošanos kolektīvā.
No 21. līdz 24. martam mājturības un tehnoloģiju kabinetā interesenti varēja iepazīties ar
radošo darbu izstādi “Lieldieniņas atnākušas ar raibām oliņām”. Krāšņajā izstādē apmeklētājus priecēja dažādās tehnikās darināti Lieldienu cāļi un zaķi.

Vidusskolas sporta skolotājs Māris Krams, volejbolisti Atvars Vilde, Mārtiņš Krams,
Guntis Lazda, Arnis Tunte un sporta skolotāja Agita Krama.

22. martā Vecpiebalgas vidusskolā viesojās bijušie audzēkņi Guntis Lazda, Arnis Tunte,
Mārtiņš Krams, Atvars Vilde, kas savu turpmāko darbību saistījuši ar volejbolu, strādājot
par treneriem, vadot, organizējot volejbola aktivitātes. Uz tikšanos bija aicināti vidusskolas klašu audzēkņi un pamatskolas skolēni, kas ir izvēlējušies trenēties šajā sarežģītajā
sporta spēļu veidā. Jauniešiem viesi izskaidroja, kādas priekšrocības un iespējas paveras
tiem cilvēkiem, kas sportā iemācās darīt kaut ko labāk par citiem. Guntis Lazda uzsvēra,
ka skolas gados iemācītais ir pamats turpmākās karjeras veidošanai. Mārtiņš Krams atzina, ka nekas nenāk viegli, lai sasniegtu mērķus, ir pacietīgi jāstrādā. Atvars Vilde lika
saprast, ka ne tikai sportista prasmes ir noteicošās, bet svarīga ir arī apstākļu sakritība.
Arnis Turte uzsvēra, ka sports ir paziņu, draugu veidošanas kalve. Viņš ar savu uzņēmību
izveidojis divas pludmales volejbola spēļu vietas un pašreiz ir “O - Sands” direktors.
23. martā klašu kolektīvus uz Lieldienu svētbrīdi aicināja mācītājs Intars Jonītis, lai atgādinātu stāstu par Jēzus Kristus augšāmcelšanos un aicinātu klātesošos aizdomāties par
dzīves vērtībām un piedošanu.
24. martā 11. klases skolniece Maira Asare 6.-7. un 10. -11. klašu skolēniem lasīja
lekciju “Starpkultūru izglītība”. Skolēniem tika izskaidrots, ka tā ir izglītība, kas sekmē
vairāku kultūru pašvērtības apzināšanos, lai paplašinātu redzesloku un veidotu iecietību
un sapratni par kopīgo un atšķirīgo dažādu kultūru pasaules uzskatos, vērtībās, pārliecībā,
ideālos un attieksmēs, kā arī pilnveidotu saziņas prasmi starp dažādu etnisko grupu un
nacionālās izcelsmes cilvēkiem.
Visu martu skolas bibliotēkā bija aplūkojama izstāde “Tautas traģiskie likteņi. 25. marts Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena”.
Martā ir gūti panākumi arī mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās.
Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē 9. - 12. klašu grupā Jēkabs Zommers (11. kl.) ieguva
atzinību, 8. klašu grupā Andris Brauers - 2. vietu. Skolotāja - Astra Piruška.
Starpnovadu angļu valodas olimpiādē 10. - 12. klašu grupā Emīls Galiņš (11. kl.) ieguva
2. vietu, Toms Krūmiņš (10. kl.) - atzinību. Skolotāja - Ligita Vietniece.
12. atklātajā valsts mājturības olimpiādē tekstiltehnoloģijās “Gadalaiki - rudens” 1. kārtā
atzinību ieguvušas un uzaicinātas uz olimpiādes 2. kārtu Rīgā Sanija Gobiņa (6. kl.), Kate
Elizabete Antone (7. kl.), Agnese Štimmere (9. kl.), Sandija Kārkliņa (9. kl.). Skolotājas
- Vija Jansone un Ija Kazaka.
Konkursā dabaszinātnēs “Domā! Zini! Mācies!” deviņās kārtās atzinīgus rezultātus guvuši
Elizabete Kate Antone (7. kl.), Anna Balode (7. kl.), Andris Brauers (8. kl.). Skolotāja Agita Bērziņa.
Laipni lūgti apmeklēt skolas mājaslapu, kurā var iepazīties ar sīkāku informāciju par skolā
notiekošo, aplūkot fotogrāfijas, kā arī iepazīties ar materiāliem “Gatavojamies salidojumam - skolas vēsture” un absolventu salidojumam veltītā literārā konkursa “ Mani vārdi
Vecpiebalgas vidusskolai” nolikumu.
Informāciju apkopoja skolotāja Vita Lapiņa
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VECPIEBALGA Novada Ziņas

PASĀKUMU AFIŠA
PASĀKUMI VECPIEBALGAS NOVADĀ
Dzērbenes pagastā
„Dzērbenes sētā”
16. aprīlī plkst. 21.00 spēlēs grupa “Nakts Expresis”
(vadītājs Aldis Grandāns)
30. aprīlī plkst. 21.00 spēlēs Artūrs Grandāns
(Madona)
Biļetes uz koncertu - EUR 2,50
Sīkāka informācija pa tel. 20331256

Dzērbenes tautas namā

8. aprīlī plkst. 17.30 jauno talantu konkurss
(piedalās visi - gan mazi, gan lieli, kas dzied, dejo vai
pieprot citus talantus, ko var prezentēt uz skatuves)
Pieteikties pie tautas nama vadītājas pa tālruni
29408315 līdz 7. aprīlim.
11. aprīlī plkst.11.00 radošā apvienība „Teātris un
ES” piedāvā Armanda Ekšteta bērnu izrādi
„Sunītis un kaķīte”
Ieejas maksa - EUR 2,00
13. aprīlī plkst. 18.00 mākslas, rokdarbu un daiļamata izstādes - tirdziņa „Sasildi Dzērbeni!” atklāšana
15. aprīlī plkst. 19.00 Taurenes amatierteātris „Radi”
ielūdz uz A.Ūdra izrādi „Sveķainie cīsiņi”
Ieejas maksa - EUR 1,00

Inešu tautas namā

9. aprīlī plkst. 20.00 koru koncerts “Rotā saule”
Piedalīsies: vīru koris “Graidi” no Rēzeknes, sieviešu
koris “Tirzmalieši” no Tirzas, vīru koris “Ozoli” no
Jelgavas un savējie - koris “Vecpiebalgas muiža”
Ieejas maksa - EUR 1,00

APSVEIKUMI
Maigi noglāstīt vakardienu,
iecelt savu dzīvi
šodienas šūpolēs…
Un uzšūpot līdz galotnēm!

Sveicam Tevi, aprīļa jubilār!
Īpašie gaviļnieki:
65 -

70 -

75 80 85 90 91 94 -

Jānis Zukulis Dzērbenē
Vjačeslavs Čemodanovs Taurenē
Maija Bārzdiņa Taurenē
Andris Zālītis Taurenē
Jānis Ozols Vecpiebalgā
Mārīte Averste Dzērbenē
Fatinija Kaula Dzērbenē
Līga Pūce Inešos
Irēna Zemgale Inešos
Viktorija Bormane Taurenē
Ojārs Pētersons Taurenē
Gaida Prīse Vecpiebalgā
Klāvs Zommers Vecpiebalgā
Irēna Gleizde Vecpiebalgā
Klaudija Dmitrijeva Dzērbenē
Gunārs Lapselis Vecpiebalgā
Biruta Liepiņa Dzērbenē
Irmgarde Banga Inešos
Pēteris Škesteris Taurenē

8. aprīlī plkst. 20.00 kinozālē spēlfilma “Es esmu
šeit” (režisors - Renārs Vimba)
Ieejas maksa - EUR 2,00

Taurenes kultūras namā

9. aprīlī plkst. 17.00 dāmu deju grupai „Pavasara
sapņi” 10 gadu jubilejas koncerts
Mīļi aicināti visi bijušie dalībnieki, draugi, atbalstītāji
un visi, kam patīk dejot
Dejo, un tu būsi kas vairāk - lielāks, skaistāks un
spēcīgāks par ikdienišķo tevi!
(Agnes De Mille)
12. aprīlī plkst. 16.00 jaunā latviešu spēlfilma
„Es esmu šeit” (režisors - Renārs Vimba)
Stāsts par bērniem, kuru vecāki aizbrauc strādāt uz
svešām zemēm
Ieeja maksa - EUR 2,00

Vecpiebalgas kultūras namā

11. aprīlī plkst. 9.00 radošā apvienība „Teātris un
ES” piedāvā interaktīvu, jautru komēdiju pirmsskolas
un sākumskolas vecuma bērniem - A. Ekštets
„Sunītis un kaķīte”
Ieejas maksa - EUR 2,00
16. aprīlī plkst. 19.00 amatierteātra „Sumaisītis”
pirmizrāde - A. Čehovs „Ķiršu dārzs”
Ieejas maksa - EUR 3,00
28. aprīlī plkst.11.00 starpnovadu skolēnu tautas
deju kolektīvu skate
30. aprīlī plkst. 19.00 vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki - veltījums Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai „Manas dziesmas Latvijai”
Ieeja - bez maksas

PRAKTISKS SEMINĀRS
LAUKSAIMNIEKIEM

21. aprīlī plkst. 10.00 Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā
notiks praktisks seminārs par EPS lietošanu un būs
iespēja pašiem aizpildīt savas platību maksājumu kartes.
Vēlams līdzi ņemt portatīvos datorus un iepriekš pieteikties, jo vietu skaits ir ierobežots. Pieteikšanās pa tālr.
22031720 (Benita Zvejniece).Būsiet laipni gaidīti!

Bērns mums atdod to pasauli,
ko esam pazaudējuši, brīnumu pasauli.

Jaunākie Vecpiebalgas novadā:
Rihards Amans
Dzērbenes pagastā;

Elza Krieviņa

Dzērbenes pagastā;

Dita Bērziņa
Inešu pagastā;

Estere Ozoliņa
Inešu pagastā;

Regnārs Pauliņš
Inešu pagastā.

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!
Mums pieder pasaule,
Mēs piederam viņai,
Tu - man, es - Tev,
Tā līdz bezgalībai.

Noslēgtas laulības:
Karīna Žaggere un Artūrs Gruduls.

Kaives tautas namā

30. aprīlī plkst. 20.00 ģimeņu vakars
“Stiprie pāri”
Pēc pasākuma - balle
Ieejas maksa - EUR 1,00
Gaidīsim pieteikumus stipro pāru vakaram
līdz 22. aprīlim

2016. gada aprīlis

Sveicam, kopējo dzīves ceļu sākot!

Martā 85 gadu jubileju
atzīmēja taureniete
Austra Liģere.
Sirsnīgi sveicam!

TIKŠANĀS AR DEPUTĀTIEM
Otrdien, 12. aprīlī, plkst. 17.00 Inešu
pagasta pārvaldē iedzīvotājus uz tikšanos
aicina deputāti Inese Navra un
Edgars Bērzkalns.

„OPTIKA” REDZES PĀRBAUDE

PATEICĪBAS
20. februārī šova deju grupa „OREO” tika uzaicināta
uz Vecpiebalgas novada Inešiem, lai kā viesi kuplinātu
ikgadējo senioru deju konkursu “Zelta kurpīte”. Mūs
laipni sagaidīja viesmīlīgā un smaidīgā Inešu tautas
nama vadītāja Sarmīte Beķere. Uzvarēja “Madonas
dāmas”, bet arī pārējās grupas nebija zaudētājas, jo
ieguva pieredzi, pilnveidojās deju ritmos, gājienos un
galvenais - bija sadraudzība. Ļoti liela un mīļa pateicība
Sarmītei par lieliski noorganizēto vakaru un skaisto
pasākumu, kurā dejiskas, šarmantas dāmas sniedza
savus burvīgos priekšnesumus, kā arī labi atpūtās un
izdejojās. Lai arī turpmāk viņai izdodas tikpat radoši
vadīt kultūras dzīvi Inešos!
Šova deju studijas vadītāja
Rasma Platače
Mīļš paldies visiem, kas atcerējās un bija kopā ar
mani lielajos dzīves svētkos. Paldies par sagādātajiem
pārsteigumiem! Paldies
kafejnīcas “Laura”
kolektīvam par bagātīgi klāto un skaisti noformēto
manu svētku mielastu!
Austra Cince

Izsaku vissirsnīgāko pateicību skolotājai Ijai
Kazakai par viņas gādību un rūpēm manā grūtajā
brīdī un ļoti cienījamiem mūsu novada vadītājiem
- priekšsēdētājai Ellai Frīdvaldei-Andersonei un
izpilddirektoram Hugo Duksim par iejūtību un
sapratni.
Ilga Bondare

9. aprīlī plkst.10.00 Vecpiebalgas doktorātā
„Optika” redzes pārbaude. Pieņems pieredzējis acu
ārsts, pie kura jūs varēsiet pārbaudīt savu redzi un briļļu
vajadzības gadījumā izvēlēties sev piemērotu briļļu ietvaru un pasūtīt jebkādas sarežģītības pakāpes brilles.
Cena par vizīti - EUR 7,00 (ja pasūta brilles, vizīte bez
maksas).
Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr. 64161317.
Būsiet laipni gaidīti!

DONORU DIENA VECPIEBALGĀ
2016. gada 19. aprīlī Vecpiebalgas
kultūras namā no plkst.10.00 līdz
plkst.13.00 Donoru diena.
Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un bankas konta numurs.

SĒRU VĒSTS
Viss ir tāpat, tik kādas mājas logā
Vairs spuldzes gaismu neieraudzīs rīts.

Mūžībā aizgājuši:
Mirdza Ruņģe, Dzērbene;
Haralds Ziemelis, Dzērbene;
Lūcija Meļķe, Kaive.
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”

