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Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Lai dzīvo „Mērnieku laiki” Piebalgā mūžīgi mūžos!

„Sumaisītis”.

Jūlija nedēļu nogales ir kultūras notikumiem pārbagātas, spēj tik izvēlēties, kurp doties
– vai uz tālo Liepāju, kur ,,Prāta Vētra” dimdinās, vai tepat uz Cēsu svētkiem, kur arī vilinoša izklaižu programma, un vēl, un vēl. Man personīgi jau sen bija skaidrs, ka 20. jūlija
vakars – tā būs ,,Mērnieku laiku” jubilejai veltītā brīvdabas teātra izrāde Vecpiebalgā,
leģendārajā Alauksta estrādē, un tāpat daudziem citiem (neskaitīju, taču tiešām daudziem
– uzveduma radītājiem, kuplajam aktieru pulkam, dziedātājiem, dancotājiem un tehniskajiem darbiniekiem), kurus gribētos saukt par dvēseļu radiniekiem, jo tas nav vienkārši tā
– sanākt kopā, lai papriecātos paši un iepriecinātu citus. Tas ir atbildīgs darbs un uzdevums
– pamest mājas darbus, izbrīvēt laiku mēģinājumiem, atlikt daudz ko, kas būtu steidzami
padarāms, un – būt. Galvenajā mūsu novadsvētku notikumā, brīvdabas izrādē, par kuru
lieluzveduma skatuves versijas autore Līva Grudule saka: ,,Slātaviešu un čangaliešu satikšanās bez laika robežām”.

PAŠI, TIKAI PAŠI, BEZ NEVIENA RĪGAS AKTIERA,
SĀKOT NO SCENĀRIJA UN BEIDZOT AR KRĀŠŅO
UGUŅOŠANU VIRS NAKSNĪGI MIERĪGĀ ALAUKSTA.
Šodien, kad lielais notikums jau pagātnē, varu izteikt tikai vislielāko apbrīnu un prieku,
cik lieliski viss izdevās! Liels lepnums par piebaldzēniem, kas kaut ko tik grandiozu varēja noorganizēt un, galvenais, pašu spēkiem realizēt! Paši, tikai paši, bez neviena Rīgas
aktiera, sākot no scenārija un beidzot ar krāšņo uguņošanu virs naksnīgi mierīgā Alauksta.
Šķiet, ka arī visi labie gari, rokās sadevušies, rūpējās, lai mēs varētu gavilēt. Tik burvīgs,
silts, rāms saulriets, kad skaņas iet tālu, un katrs aktiera vārds ir sadzirdams, katra nopūta saklausāma, katrs žests izbaudāms. Jautrība, joki un arī satricinoša nopietnība, kad
Ilonas Muižnieces atveidotā Oļiņiete aptver savas briesmīgās rīcības sekas. ,,Es gāju caur skatītāju
rindām, un man likās, ka visi ir kā
sastinguši,” vēlāk Ilona atzinās. Tā
arī bija. Brīvdabas izrādēs parasti
nav jāraud, bet otrā cēliena finālā ne
vienam vien bija kamols kaklā.
Zinu, ka lieliskais rezultāts, ko
baudīja izrādes skatītāji, nenāca
viegli, jo kopš tās tapšanas pirmsākumiem biju ,,mazliet iesaistīta
persona”, tāpēc nojautu šo to no
,,aizkulisēm”. Cik daudz gara spēka, laika un enerģijas, nervu un
emociju šis darbiņš paņēma režisorei Inesei Pilāberei, kurai šī izrāde
ir liels panākums un stiprinājums
turpmākajiem darbiem. Cik daudz
domu, pārdomu, strīdu un kompromisu, līdz teksti noslīpēti līdz pilnībai, salikti tā, ka visi apmierināti,
un katram aktierim savs piemērots
sakāmais atrasts. Cik daudz izmisuma, ka ,,tur taču vajag veselu baru
vīriešu, bet mums ,,Sumaisītī” nekad tik daudz aktieru nav bijis!!!”
Kā viņus atrast, kā sadabūt kopā,
noorganizēt mēģinājumus, kur ņemt
tērpus, dekorācijas, kā ,,apdzīvot”
milzīgo estrādi, kā visu apskaņot,
Oļiņiete – Ilona Muižniece.

Režisore Inese Pilābere (no kreisās), skatuves versijas autore Līva Grudule.

Ķenča lūgšana – Aivars Radziņš.

apgaismot, ak, Dievs! Skatuves noformējumu veidoja dzērbenieši Ērika Māldere un Aigars
Lenkevičs, paveicot teju neiespējamo, un ,,Mērnieku laiku” noskaņa bija! Pateicoties ,,EF
system” puišiem, arī skaņas un gaismas bija, un mūsu pašu Zigrīda Ruicēna kā izrādes
vadītāja godam spēja visu šo sākotnējo jucekli sakārtot un novadīt.
Iesākot šo rakstu, apņēmos nevienu aktieri atsevišķi nepieminēt, lai kāds nepaliktu neuzteikts, jo visi, patiešām visi paveica savu darbiņu pēc labākās sirdsapziņas. Kā var tos
garos gabalus no galvas samācīties, man kā cilvēkam – parastajam, tiešām nav skaidrs. Tur
strādā meistarība. Bet arī mazajās ainās – kas par pērlēm! Skatījos un brīnījos par vīriem,
kuri pirmo reizi aktieros, un arī par tiem, kas ar nelielu pieredzi – gratulējumi no sirds.
,,Sumaisīša” ilggadīgie dalībnieki mūs jau ir izlutinājuši, par viņiem vairs nebrīnāmies,
tikai priecājamies.
Lai dzīvo ,,Mērnieku laiki” Piebalgā mūžīgi mūžos! Lai veselība un izturība mūsu pašdarbniekiem un viņu līdzjutējiem! Bravo, bravo, urā, urā!
Inguna Bauere
Aivja Šulca foto
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes ārkārtas sēde 2019. gada 5. jūlijā
Sēdē piedalās deputāti: Agnese Caunīte-Bērziņa, Edžus Ķaukulis,
Viesturs Melbārdis, Ilona Radziņa, Indriķis Putniņš.

Pieņemtie lēmumi:
1. Atļaut izmantot telpas ēkā „Lauksaimnieki” (īpašumā „Pils parks” Inešos) 57,2 m²
platībā sveču un ziepju izgatavošanas radošo darbnīcu organizēšanai. Noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu. Noteikt nomas maksu mēnesī EUR 0,21 par 1 m² un PVN 21%.
Papildus jāveic maksājumi par elektroenerģiju pēc iznomātāja vai attiecīgā pakalpojumu
sniedzēja izrakstītajiem rēķiniem.
2. Atzīt, ka nekustamā īpašuma „Alainītes” Kaives pagastā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 4258 005 0021 14,43 ha kopplatībā ir starpgabals, jo tā nav savienota ar
koplietošanas ceļu. Atzīt, ka nekustamais ir piekritīgs pašvaldībai.

Domes sēde 2019. gada 25. jūlijā
Sēdē piedalās deputāti: Arita Andersone, Edgars Bērzkalns, Kristaps Driķis,
Edžus Ķaukulis, Inese Navra, Indriķis Putniņš.

Pieņemtie lēmumi:
1. Pieņemt zināšanai izpilddirektores L.Burdajas atskaiti par 27.06.2019. un 05.07.2019.
domes sēdes lēmumu izpildi un pašvaldības darbu no 2019. gada 23. maija līdz 2019.
gada 25. jūlijam.
2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības Grantu konkursa un “Dažādojam savu
ikdienu” rezultātus.
3. Apstiprināt 2019./2020. mācību gadam no pašvaldības budžeta līdzekļiem finansējamās pedagoģiskās likmes interešu izglītībai Vecpiebalgas vidusskolā: sporta pulciņa
skolotājs – 0,5 likmes, matemātikas pulciņa skolotājs – 0,2 likmes.
4. Apstiprināt Inešu tautas nama papildus izmaksas 250,00 eiro.
5. No 2019. gada 1. septembra par Vecpiebalgas vidusskolas pirmskolas grupas “Zīlītes”
(Inešu grupa) īstenošanas vietu noteikt adresi: Ziemeļu iela 13, Vecpiebalga.
6. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019. gada 25. jūlija saistošos noteikumus Nr.8/2019 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”. Noteikumi tiks
publicēti pēc to saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā.
7. Izslēgt no Vecpiebalgas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāva Sandru
Straupi, iekļaut komisijas sastāvā Gintu Rāceni.
8. Noslēgt nedzīvojamās telpas Krasta ielā 15 Taurenē apakšnomas līgumu ar ģimenes
ārstu līdz 2024. gada 31. decembrim.
9. Atcelt Vecpiebalgas novada domes 2019. gada 23. maija lēmuma Nr.15 (protokols
Nr.5) 3. punktu par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu (ēkas „Zemzari” 2. stāva 94,3
m2 platībā izīrēšanu).
10. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Talkaskalns” Vecpiebalgas pagastā izsoles rezultātus – izsolē piedāvātā augstākā cena 3250,00 eiro. Pārdot nekustamo īpašumu izsoles augstākās cenas piedāvātājam.
11. Veikt nekustamā īpašuma „Pie Butlēriem” Vecpiebalgas pagastā sagatavošanu atsavināšanai – robežu uzmērīšanu, īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā, meža apsaimniekošanas projekta izgatavošanu, tirgus vērtības un atsavināšanas vērtības noteikšanu.
12. Noslēgt zemes nomas līgumus par nekustamo īpašumu Vecpiebalgas pagastā „Centrs” zemes vienības 0,06 ha platībā un „Aiz Radziņiem” lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas 50 m2 platībā - nomu lauksaimnieciskai izmantošanai personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, nomas līgumu termiņš - 5 gadi. Zemesgabalu nomas
maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabalu kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par minimālo
zemesgabala nomas maksu - 5 eiro. Nomnieki papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
13. Apstiprināt SIA „Latīpašums - mērniecības birojs” izstrādātos zemes ierīcības projektus nekustamajiem īpašumiem “Kalna Zēniņi”, “Lejas Zēniņi”, “Lielzēniņi”, “Lejas
Butlēri”, “Lejas Bāliņi”, “Lauciņi” un “Ērgļi” Vecpiebalgas pagastā.
14. Iznomāt apbūvētu zemes vienību „Augšas Muilēni” Kaives pagastā 2,6 ha kopplatībā lauksaimnieciskai izmantošanai, nomas līguma termiņš - 10 gadi. Noteikt nomas
maksu 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
15. Piešķirt Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājam Indriķim Putniņam atvaļinājumu no šā gada 29. jūlija līdz 9. augustam. Domes priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā
aizvieto priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Melbārdis.
Sēžu protokolus un audioierakstus skatīt pašvaldības interneta vietnē
www.vecpiebalga.lv/pašvaldība/sēdes
Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2019. gada 22. augustā.
Domes sēdes ir atklātas.
Laipni lūdzam!
Foto no www.vecpiebalga.vl

2019. gada augusts
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Vecpiebalgas novadā

2019. gada 23. maijā

		
Nr.6/2019
APSTIPRINĀTI
ar Vecpiebalgas novada pašvaldības domes
2019. gada 23. maija lēmumu (protokols Nr.5, 7.punkts)
PRECIZĒTĀ REDAKCIJA
ar Vecpiebalgas novada pašvaldības domes
2019. gada 27. jūnija lēmumu (protokols Nr.7, 3.punkts)

Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2011. gada 19. janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1/2011 “Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem
Vecpiebalgas novadā”
Izdoti saskaņā ar
Bāriņtiesu likuma 79. panta otro daļu
Izdarīt grozījumus Vecpiebalgas novada pašvaldības 2011. gada 19. janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1/2011 “Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Vecpiebalgas novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.4. par jebkurām bāriņtiesas iekasētajām valsts nodevām 1991. gada barikāžu statusu
ieguvušām personām 50% apmērā”.
2. Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:
“3. Valsts nodevu atvieglojumus piemēro Vecpiebalgas novada bāriņtiesa. Lai saņemtu
2.4.apakšpunktā noteiktos atvieglojumus 1991. gada barikāžu statusu ieguvušām personām
jāuzrāda 1991. gada barikāžu dalībnieka apliecība”.
Domes priekšsēdētājs: I. Putniņš

Tiekamies Lauku dienā 16. augustā!

Arī šovasar turpināsim iepazīt novadu Lauku dienā! Par
spīti baņķiera Ģirta Rungaiņa reiz izteiktajai domai, ka
cilvēkiem nevajadzētu dzīvot
laukos, jo tas valstij izmaksā
pārāk dārgi, mēs joprojām
šeit esam. Var, protams, vīt
intrigas, rakstīt sūdzības, vaimanāt par grūto dzīvi un gūt
no tā apmierinājumu, bet var
izmantot katru iespēju, lai
dzīvotu interesanti. Šoreiz
par iespējām! Mums ir, ar ko
lepoties. SIA „Āboliņkalns”
enerģiskos saimniekus Inesi un Jāni zina vai katrs taurenietis, viņi ir vieni no vērienīgākajiem gaļas liellopu audzētājiem novadā. Inese un Jānis sagaidīs mūs Taurenes „Vidus
Ramdotos”, kur bijusī kolhoza cūku kūts šovasar pārtop modernā gaļas liellopu novietnē.
Dzērbenē redzēsim Guntara smiltsērkšķu stādījumu, uzkāpsim uz Laimas takas un iepazīsimies ar tās izveidotāju Agri. Ciemosimies „Bebros”- paradīzes stūrītī, ko darbīgie
saimnieki izveidojuši purvainā ezera krastā, nosauktu pirmās satiktās dzīvās radības vārdā. Lūkosim, ko Dzērbenes pilī dara „Zemenītes sniegā”, radošas idejas gūsim radošajā
mājā „Memberi”. Skatīsim Ķirkumu zivju dīķus un iepazīsim „Ugunsvīnu”. Gaidāmi arī
pārsteigumi. Tas viss notiks piektdien, 16. augustā, tiekamies Taurenes pagasta „Vidus
Ramdotos” plkst. 9.30. Būs transports gan no Dzērbenes, gan Vecpiebalgas. Lūgums pieteikties pie Dainas Slaidiņas (26115317, 26420236) vai Benitas Zvejnieces (22031720),
tad arī sarunāsim izbraukšanas laiku un vietu.
Daina Slaidiņa, nekustamā īpašuma speciāliste

SIA „ZAAO” aktualitātes

SIA “ZAAO” informē, ka, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. pantā un
pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto kārtību un savstarpēji noslēgtā līguma 292-4004 nosacījumus, maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2019. gada 1. augusta
Vecpiebalgas novadā būs 17,65 EUR/m3 plus PVN.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties ar Klientu apkalpošanas daļas speciālistiem, tālr. 64281250.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2019. gada 16. augustā plkst.11.00 cieto sadzīves atkritumu poligona “Daibe” administrācijas ēkā, “Stūri”, Stalbes pagastā,
Pārgaujas novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA “ZAAO” iesniegto sadzīves
atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sadzīves atkritumu poligonā “Daibe” tarifu
projektu.
Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2019. gada 15. augustam (kontaktpersona Ināra Teibe, tālr. 67873853; inara.teibe@sprk.gov.lv).
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PROJEKTI

PROJEKTI

Grantu konkursa rezultāti
Konkursa mērķis - veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Vecpiebalgas
novadā, sekmējot finansējuma pieejamību. Konkursam tika iesniegti 7 pieteikumi. Komisija –
Konkursa
mērķis
uzsākšanu
un attīstību
Vecpiebalgas
priekšsēdētājs
Edžus- veicināt
Ķaukulis,uzņēmējdarbības
komisijas locekļi Ilze
Pogule, Daiga
Šatrovska,
Dzintars novadā, sekmējot finansējuma pieejamību. Konkursam tika iesniegti 7 pieteikumi. Komisija
Jukēvics, Sandra Straupe, sekretāre Lauma Bogdanova – uz domes sēdi virzīja 2 pieteikumus,
– priekšsēdētājs Edžus Ķaukulis, komisijas locekļi Ilze Pogule, Daiga Šatrovska, Dzintars
kas
atbildaSandra
visām konkursa
2019. gada –25.uzjūlija
domes
deputāti
Jukēvics,
Straupe, nolikuma
sekretāreprasībām.
Lauma Bogdanova
domes
sēdisēdē
virzīja
2 pieteiapstiprināja
konkursa
rezultātus,
piešķirot
finansējumu:
kumus, kas atbilda visām konkursa nolikuma prasībām. 2019. gada 25. jūlija domes sēdē
 SIA „Dumiva
R” rezultātus,
- „Dabīgu vaska
sveču,
ziepju izgatavošana Vecpiebalgas
deputāti apstiprināja
konkursa
piešķirot
finansējumu:
Radošā darbnīca
– sveču,ziepju
ziepju izgatavošana
izgatavošanas nodarbības
tūristiem”
–
• SIA „Dumivanovadā.
R” - „Dabīgu
vaska sveču,
Vecpiebalgas
novadā.
EUR–2000.
Radošā darbnīca
sveču, ziepju izgatavošanas nodarbības tūristiem” – EUR 2000.
• Arvim Mozuļčikam
- „Ziedputekšņu
kaltes unkaltes
ziedputekšņu
tīrītāja
iegādei
ražoša Arvim Mozuļčikam
- „Ziedputekšņu
un ziedputekšņu
tīrītāja
iegādei
nas apjoma palielināšanai”
– EUR
682.20. – EUR 682.20.
ražošanas apjoma
palielināšanai”

Grantu konkursa rezultāti
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Ar lielu atbildību jācenšas nošķirt patiess
informācijas avots no apšaubāma
Laba pārvaldība nav iedomājama bez varas (arī vietējās) un
sabiedrības savstarpējās uzticēšanās. Viens no pirmajiem soļiem, kā šo uzticēšanos stiprināt, ir izskaidrot pieņemtos lēmumus un iepazīstināt ar aktuālo pašvaldības darbā. Uz jautājumiem atbild domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš.

Beidzamajā laikā tiek diskutēts par Vecpiebalgas novada pamatskolas nosaukuma maiņu. Kāpēc?
Par šo jautājumu ir notikušas diskusijas domes komiteju līmenī,
bet par pamatu tam ir Vecpiebalgas novada pamatskolas direktora
Andra Saksa iesniegums. Galvenās lietas, kādēļ par šo tiek diskutēts – dažādas institūcijas mēdz jaukt pamatskolu ar vidusskolu,
un to var saprast. Tas rada zināmas problēmas. Atceros, ka pēc
2009. gada administratīvi teritoriālās reformas izveidojās Valmieras pilsēta un Valmieras novads.
Ātri vien Valmieras novads tika pārdēvēts par Kocēnu novadu, lai nebūtu sajukums. Otrs noProjektu konkursa „Dažādojam savu ikdienu” rezultāti
pietnais iemesls ir skolas muzikālā profila akcentēšana – nosaukumā būtu nepieciešams ietvert
Konkursa mērķis – veicināt iedzīvotāju un to grupu iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes
mūzikas programmu – respektīvi, vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola, līdzīgi kā tas jau bija
Konkursa mērķis
veicināt iedzīvotāju
un to grupu
iniciatīvas
dzīves Taurenes
un videsun
kvalitātes Dzērbenes skolas laikos. Uz šo nepilnību norādīja arī mūzikas programmas akreditācijas komisija.
uzlabošanā,
sekmējot– sabiedriskā
labuma vairošanu
Dzērbenes,
Inešu, Kaives,
Vecpiebalgassekmējot
pagastā. sabiedriskā labuma vairošanu Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurenes un Taču pagaidām par šo ir tikai diskusija un nekāds lēmums par nosaukuma maiņu pieņemts nav.
uzlabošanā,
Vecpiebalgas
Izvērtējot 9pagastā.
iesniegtos projekta pieteikumus, pēc žūrijas komisijas ieteikuma domes sēdē tika Teiksim tā – lai to izdarītu, jautājums ir rūpīgi jāsagatavo, izdiskutējot to gan ar pedagogiem, gan
Izvērtējot 9konkursa
iesniegtos
projekta
pieteikumus,
pēc žūrijas
komisijas
ieteikuma domes sēdē vecāku padomē.
apstiprināti
rezultāti
un piešķirts
finansējums
pieciem
projektiem:
No septembra pirmsskolas grupiņa, kas līdz šim darbojās Inešos, tiek pārcelta uz Vecpiebtika apstiprināti konkursa rezultāti un piešķirts finansējums pieciem projektiem:
algas bērnudārzu. Kāds šim lēmumam ir pamatojums?
Šī iniciatīva, kas nākusi no Vecpiebalgas vidusskolas kā vienotas izglītības iestādes, nav nekas
Projekta nosaukums
Grupa vai nevalstiska organizācija Piešķirtais
jauns. Par to ir diskutēts jau iepriekš, un vidusskolas vadības, tostarp bērnudārza vadības viedoklis
finansējums EUR
joprojām ir nemainīgs – kvalitatīvi un bērniem vispiemērotāk bērnudārza visu grupu darbu ir ie“Sportojam kopā”
“Vecāki”, Vecpiebalga
299,75
spējams organizēt tikai vienuviet, jo grupiņām ir kopīgi pasākumi, sporta, valodas pedagogi, logopēds utt. Tātad ar šādu lēmumu galvenā doma ir nevis pasliktināt, bet tieši uzlabot bērniem snieg“Kā uzbūvēt raķeškrāsni”
Sīkais prieks, Dzērbene
150,00
tās iespējas bērnudārzā. Taču tas nav galvenais iemesls, kāpēc tieši šobrīd esam lēmuši par šādām
izmaiņām, jo bijām iecerējuši vēl vismaz gadu neko nemainīt. Lēmumu par grupiņas pārcelšanu
“Gailīt’s teica vistiņai”
Aktīvistes, Vecpiebalga
139,50
pieņēmām tāpēc, ka Vecpiebalgas bērnudārzā ir pieteikušies vairāk bērnu, nekā iepriekš tika prognozēts, un, pārceļot Inešu grupiņu uz Vecpiebalgas ēku, būs iespējams uzņemt vairāk bērnu un ne“Kleita + lakats”
Amatu mājas rokdarbnieces un
210,00
vienam neatteikt. Teikšu atklāti – mēs, kā lauku pašvaldība, nedrīkstam pieļaut situāciju, ka mums
ir jāatsaka vecākiem vieta bērnudārzā viņu bērniņam! Aprēķini liecināja, ka nākamajā gadā Inešos
audējas, Dzērbene
labākajā gadījumā mācītos 9 bērniņi, bet, pārceļot grupu uz Vecpiebalgu, būs iespēja uzņemt klāt
vēl vismaz tikpat. Arī pedagogi darbu saglabās. Un, manuprāt, vēl viens būtisks faktors - līdzšinējā
“Iepazīsti savu novadu”
Biedrība “Līdzās”, Kaive
195,00
prakse ir liecinājusi par to, ka virkne Inešu pagastā, tostarp pašos Inešos dzīvojošie bērni tāpat tiek
vesti uz Vecpiebalgas grupiņām. Un to dara arī vecāki, kuru paraksti ir uz iedzīvotāju iesnieguma,
kurā tiek aicināts grupiņu saglabāt Inešos, kas, protams, ir ļoti mulsinoši.
Vai ir domāts, kā turpmāk izmantot brīvās telpas pašvaldības īpašumos Inešos, proti,
pirmsskolas grupiņas telpas un bijušo pamatskolas ēku?
Par to tiek domāts. Ja runājam par bērnudārza grupiņas telpām, tad tas ir dzīvoklis, kas turpmāk
papildinās mūsu dzīvojamo fondu. Un šo dzīvokli noteikti izmantosim izglītības iestāžu vajadzībām, jo nereti ir tā, ka, lai nāktu strādāt uz skolu, pedagogs vaicā par dienesta dzīvokļa iespējām.
Lūk, šeit būs šāda iespēja. Kas attiecas uz bijušās skolas ēku, tur vēl risinājuma nav, taču šobrīd domājam par to, kā ēku izmantot uzņēmējdarbības veicināšanai. Esmu dzirdējis izteicienus, ka līdz ar
izglītības iestāžu koncentrēšanu Vecpiebalgā, Ineši esot izslaucīti tukši. Tās ir emocijas. Patiesībā
„Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests”
Ineši šobrīd ir izveidojušies kā daudzu uzņēmumu – gan lielāku, gan pavisam mazu – mājvieta. Šīs
vasaras laikā vien Inešos sev mājvietu raduši 2 jauni uzņēmumi – “Apimi”, kas nodarbojas ar bišu
Vecpiebalgas novada pašvaldība 2019. gada 26. aprīlī biedrības ”Cēsu rajona lauku part- produktu kosmētikas ražošanu, un “Gardenia Eko”, kas lej sveces un izgatavo ziepes. Inešos visa
nerība” LAP (lauku attīstības programma) pasākuma ”Atbalsts LEADER vietējai attīstībai infrastruktūra ir piemērota labvēlīgai uzņēmējdarbības videi, tāpēc esmu pārliecināts, ka mums jā(sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” izsludinātajā projektu konkursā iesniedz 5 projektu raugās tieši šajā virzienā, arīdzan domājot par bijušās skolas ēkas nākotni. Gribu kliedēt arī radīto
pieteikumus.
mītu, ka deputāti jau sen izdomājuši, kā „uzsist gaisā” skolas ēku. Nē, pārdot to nav paredzēts, bet
Jūlija vidū LAD ir apstiprinājis divus, izskatīšanā ir vēl divi projektu iesniegumi.
par iznomāšanu noteikti ir vērts domāt!
Rīcībā „Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei
Gada vērienīgākie svētki novadā „Vecpiebalga atver durvis” ir izskanējuši. Kā vērtējat to
un sasniedzamībai” tiks realizēts projekts ”Izstāžu taka Vecpiebalgas viesistabā” (Nr. norisi?
19-09-AL12-A019.2201-000005). Tā mērķis ir Vecpiebalgas viesistabā sakārtot celiņu
Svētki ir aizvadīti godam, un es pat teiktu - ar piebaldzēniem raksturīgu vērienu. Šogad tie netīklu, izbūvēt gājēju tiltiņu, izveidot āra lielformāta izstāžu infrastruktūru, pastaigu takai daudz atšķīrās tieši formāta ziņā un tika rīkoti trijās nedēļas nogalēs. Līdz ar 3X3 saietu tie bija
aptverot visu parka teritoriju. Cilvēki uzturas pie dīķa un birzītē, bet pastaigu taka ap- saturiski vēl daudzveidīgāki. Protams, ar orgkomiteju rudenī nāksim kopā un atskatīsimies uz
raujas pie dīķa bez iespējas to šķērsot, atpūtai trūkst solu, reizēm tiek izmesti atkritumi, svētku norisi, izanalizēsim to, ko varbūt darījām ne gluži pareizi. Kā arī spriedīsim par nākamo
jo trūkst atkritumu urnu. Projektā plānots iepriekšminētos trūkumus novērst un jau esošo gadu. Idejas ir! Runājot par aizvadītajiem svētkiem, īpaši gribu akcentēt šī gada centrālo notikumu
taku savienot ar jaunveidojamo taku birzītes pusē un gājēju celiņu gar P30. Jau šobrīd ir – par godu “Mērnieku laiku” 140. gadskārtai radīto un demonstrēto LIELUZVEDUMU Alauksta
jaušams vienots parka elementu noformējums Vecpiebalgai raksturīgajās krāsās, to sali- estrādē. Šāds notikums, kas radīts pašu spēkiem, ar pašu resursiem, nav nekad bijis, un tā bija liekumos. Krāšņāku pastaigu, izstāžu taku darīs augu stādījumi - koki, krūmi un puķes. Kā liska dāvana romāna jubilejā mūsu novadniekiem un svētku viesiem. Vēlreiz īpaši gribu uzsvērt,
jauninājums plānots apvienot pastaigu pa Vecpiebalgas viesistabu ar izglītojošu ekskursiju, ka lieluzvedumu pilnībā radījām pašu spēkiem – no viena gala līdz otram. Un tas ir lieliski. Gribu
iekļaujot tajā plaši pieejamus vides elementus - statīvus lielformāta āra izstāžu rīkošanai. pateikt paldies ikkatram lieluzveduma dalībniekam, ikkatram, kas noticēja, ka mēs to varam. Īpašs
paldies Līvai Grudulei, kas jau daudzus gadus prātā auklēja šo ieceri un radīja scenāriju, Inesei
Projektam plānotās kopējās izmaksas EUR 32672,69, attiecināmās izmaksas EUR 25000,
Pilāberei, kas to visu skatuviski salika kopā, māksliniekiem Ērikai Mālderei un Aigaram Lenkēvi00, tai skaitā ELFLA finansējums 90% jeb EUR 22500,00.
čam, kas ar milzu atbildību un entuziasmu radīja skatuves vizuālo tēlu, un Zigrīdai Ruicēnai, kas
Rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana” atbalstīts ir projekts “Skatu platformas -eks- šo visu producēja! Es esmu pārliecināts, ka mēs varam vēl vairāk un vēl labāk!
pozīcijas izveidošana “Kalna Kaibēnos”” (Nr. 10-09-AL-A019.2202-000008). Šī proKāpēc pēkšņi tika atceltas viduslaiku aktivitātes pilsdrupās? Organizators Māris Bērziņš
jekta mērķis ir veidot pievilcīgāku, autentiskāku brāļu Kaudzīšu memoriālā muzeja“Kalna izteicis pārmetumus pašvaldībai, kāpēc tā?
Kaibēni” ārtelpas vidi, atjaunojot muzeja teritorijā bijušo skatu platformu tās sākotnējā
Sākšu ar to, ka es iedzīvotājiem un svētku apmeklētājiem atvainojos, ka dienu pirms plānotā
vietā, un piesaistīt tūristus, muzeja apmeklētājus, dažādojot muzeja piedāvājumu, izveido- pasākuma tas tika atcelts. Kāpēc? Tāpēc, ka organizators vienkārši pateica, ka pasākumu nerīkos.
jot mūsdienu prasībām atbilstošu āra ekspozīciju, kas izvietota skatu platformā.
Cik sanācis aprunāties ar lietpratējiem un līdzīgu aktivitāšu organizatoriem, esmu sapratis, ka viņš
Skatu platforma “Kalna Kaibēnos” bijusi jau 1929. gadā, kad te tika dibināts pirmais šo pasākumu vienkārši nespēja noorganizēt. Protams, tā ir neattaisnojama bezatbildība. Finansiāla
memoriālais muzejs Latvijā. Visus padomju laikus viens no veidiem, kā piesaistīt apmek- rakstura pretenzijas pret pašvaldību ir nepamatotas. Bijām atsaukušies organizatora izteiktajam
lētājus, bija iespēja Gaiziņu redzēt. Jau 20 gadus skatu platformas nav.
piedāvājumam un svētku budžetā iekļāvuši 500 eiro līdzfinansējumu. Taču nauda tā arī palika
“Kalna Kaibēni” ir viena no retajām vietām, kur vēsture ir dzīva, būves, priekšmeti - au- pašvaldības kontā, jo organizators atteicās no pasākuma. Vienīgais, par ko pašvaldība pamatoti
tentiski. Muzeja 90. un “Mērnieku laiku”140. jubilejas gadā un laikā, kad ceļotāji meklē brīdināja organizatoru jau sākotnēji, proti, par izlietoto finansējumu būs jāiesniedz finanšu atskaine tikai stāstus par vēsturi, bet vēsturi vēlas izbaudīt, ir pienācis laiks skatu platformu te. Visi to saprot, bet, lūk, ir izņēmumi!
Komentāri sociālajos tīklos, īsziņas, izmētātas lapiņas ar neglaimojošu saturu, tagad arī
atjaunot, pasniedzot nozīmīgu dāvanu vecākajam muzejam Latvijā, Piebalgai un muzeja
apmeklētājiem. Tas, ka skatu platformas atjaunošana ir svarīga, apliecina gan 1984. gada anonīmas vēstules gan pašvaldības iestāžu, gan privātpersonu pastkastītēs – kādai sabieddarbu projekts, gan centieni pēc zibens postījumiem platformu atjaunot saviem spēkiem, rības daļai tā šķiet pieņemama forma, kā paust savu viedokli par pašvaldības darbu, tostarp
gan SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” 2015. gadā izstrādātais mets darbu veikšanai. skolu reformu un Jūsu atbildības „ saldo nastu”. Savulaik no Vecpiebalgas pusē labi zināma
un gudra cilvēka dzirdēju domugraudu - „Tas, kas teikts aiz muguras, lai aiz muguras paLīdzekļu trūkums un citas prioritātes darbus ir aizkavējušas.
Projektā plānots atjaunot skatu platformu tās vēsturiskajā vietā un 1. līmenī arī vēsturis- liek”. Uz anonīmām sūdzībām vai vēstulēm, protams, nav jāatbild un nevar arī atbildēt, jo
nav adresāta, taču…?
kajā augstumā. Pievienotā vērība ir skatu platformas 2. līmenis - līdzās esošo lazdu augĪsziņas no neidentificējamiem telefona numuriem, nezināmas izcelsmes skrejlapas, anonīmas
stumā, lai tām pāri baudītu Piebalgas ainavu. Platformas iekštelpā plānots izveidot brīvi vēstules – ar šādām nožēlojamām izpausmēm man, kā arī citiem pašvaldībā strādājošajiem un pat
pieejamu ekspozīciju.
ar pašvaldību nesaistītiem cilvēkiem ir nācies saskarties jau kopš šī sasaukuma pirmās sanākšanas
Projektēšanas un izbūves darbus atvieglo novada muzeju apvienības “Orisāre” arhīvā dienas 2017. gada 21. jūnijā. Facebook.com pašvaldības nomelnošanai pat izveidots viltus profils.
saglabātā dokumentācija, platformas rasējumi.
Te jau pat nav īsti ko komentēt. Paši pūta, paši dega!
Projekta plānotās izmaksas ir EUR 17950,66, attiecināmās izmaksas EUR 1700,00, no
Es ļoti aicinu iedzīvotājus neuzķerties uz šīm viltus ziņām, uz nezināmas izcelsmes informācijas.
kurām 90% jeb 15300,00 ELFLA finansējums.
Jo īpaši sociālajos tīklos. Katram pašam ar lielu atbildību jācenšas nošķirt patiess informācijas
Abu projektu būvniecības un labiekārtošanas darbus plānots veikt nākamajā vasarā.
avots no apšaubāma. Ne velti mēs šobrīd redzam, ka tiesai ir nodoti pirmie kriminālprocesi par
Paldies novada iedzīvotājiem par atbalstu iniciatīvai piedalīties projektu konkursā!
viltus ziņu izplatīšanu.
Pēc papildinājumu izskatīšanas gaidām LAD apstiprinājumu projektu pieteikumiem
Taču, ja kādam ir neskaidri jautājumi, arī pretenzijas – nāciet pie manis, runāsim atklāti! Man
“Peldvietas labiekārtošana pie Kaives ezera” un “Alternatīvās pedagoģijas metodes katru nedēļu ir pieņemšanas laiks, un iespēju robežās neatsaku arī citā laikā. Pateicos tiem novadniekiem, kas nekautrējas nākt pie manis ar saviem priekšlikumiem, pretenzijām un jautājumiem.
Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē Taurenē”.

Projektu konkursa
„Dažādojam savu ikdienu” rezultāti
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Daiga Šatrovska, projektu vadītāja

Dzidra Ješkina
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JAUNI DARBINIEKI PAŠVALDĪBĀ
Jūlijā darbu pašvaldībā Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļā
uzsākuši divi speciālisti – nodaļas vadītāja Ginta Rācene un projektu vadītāja Inese
Ozola, kuras pārziņā būs mācību iestāžu projekti. Iepazīsimies!
Nodaļas vadītāja Ginta Rācene

Galvenās pieturzīmes Jūsu dzīves un darba aprakstā!
Nāku no zilo ezeru zemes Latgales. Esmu dzimusi Balvos un savu bērnību un skolas gaitas pavadīju
mazā dzelzceļa stacijas ciematiņā Balvu pievārtē.
Vērojot ciematiņa ikdienas dzīvi, sapratu, ka vēlos
sasniegt ko vairāk, nekā apkārtējie iedzīvotāji, tādēļ
visu savu laiku veltīju mācību un sevis izglītošanas
procesam. Jau skolas gados sevi pierādīju kā līderi
un vadītāju, darbojoties skolas pašpārvaldē un pašdarbnieku kolektīvos. Kad pēc ģimnāzijas absolvēšanas pienāca laiks lielajai studiju izvēlei, svaru kausi
nosvērās par labu ekonomikai, un sev kā vistuvāko
saskatīju Latvijas Lauksaimniecības universitātes
piedāvāto Grāmatvedības un finanšu programmu. Tā
kā mani vecāki nebija īpaši turīgi, vienīgais veids iegūt izglītību bija studijas budžeta grupā. Mana uzņēmība un uzcītība vainagojās ar panākumiem, Latvijas Lauksaimniecības universitāti pabeidzu kā bijušā
Latvijas valsts vadītāja un ministru prezidenta Kārļa
Ulmaņa stipendiāte un tiku iekļauta arī universitātes Goda grāmatā. Pēc diploma saņemšanas
jau atkal bija sevi jāpierāda, jo neviens nevēlas ņemt darbā bez iepriekšējas pieredzes. Savas
darba gaitas uzsāku preču kvalitātes un kontroles departamentā uzņēmumā ar vienu no plašākajiem veikalu tīkliem Latvijā. Ilgi nebija jāgaida, un saņēmu galvenā nodokļu inspektora
amata piedāvājumu Valsts ieņēmumu dienestā. Divu gadu laikā, pateicoties pedantismam
un godprātīgam darbam, tiku paaugstināta par audita daļas vadītāja vietnieci un vēlāk arī
nodaļas vadītāja amatā.
Kāpēc nolēmāt tik krasi mainīt darba vietu?
Lai izrautos no Rīgas saspringtās vides, katras brīvdienas tika pavadītas, apceļojot Vidzemi.
Kādā jūlija svētdienā ierosināju doties izbraucienā uz Vidzemes jūrmalu, uz ko vīrs man
atbildēja, ka labāk dosimies uz Vidzemes “mazo jūru”, ar ko bija domāts Alauksta ezers. Pēc
šīs svētdienas arī es iemīlēju ezeru, ko tik ļoti bija daudzinājis vīrs. Mans vīrs bija tas cilvēks,
kurš pārliecināja nomainīt Rīgas “stresaino” vidi pret lauku īpašumu.. Tā kā viņš ir dzimis
vidzemnieks un visa bērnība pavadīta Vecpiebalgas novada Dzērbenes pusē, vēlējāmies pārcelties uz dzīvi tuvāk vīra bērnības takām. Mūsu sapnis par dzīvi Vecpiebalgas novadā palika
nepiepildīts, bet saņēmām piedāvājumu iegādāties īpašumu Smiltenes pievārtē. Tā kā bieži
brīvdienas ar ģimeni pavadām Vecpiebalgas pusē, sāku padziļināti interesēties par Vecpiebalgas novadu, līdz kādā reizē nejauši ieraudzīju brīvo vakanci Vecpiebalgas novada Attīstība
plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja amatam un tajā pašā brīdī sapratu,
ka nav nejaušu nejaušību un šī ir lieliska iespēja pārmaiņām manā dzīvē.
Šobrīd, kad aizvien vairāk runā par administratīvi teritoriālo reformu, kādu ieguldījumu novadam var dot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa?
Lai kādas reformas arī nenotiku, uzskatu, ka Vecpiebalgai jāsaglabā sava identitāte un
unikalitāte un ikvienam piebaldzēnam ir jābūt lepnam par savu izcelsmi. Manā skatījumā
primārais jautājums ir darbs ar uzņēmējiem. Tas, ko es gribu panākt, izveidot Vecpiebalgas
novadu kā sava veida “uzņēmēju rezervātu”, lai kontrolējošās iestādes “ļautu elpot” un attīstīties. Jau pirmajā darba dienā sapratu, ka mana doma ir pareiza, jo trūkst komunikācijas ar
novada uzņēmējiem. Domāju, ka nebūs ilgi jāgaida, kad es izdomāšu veiksmīgāko sadarbības modeli. Šajā jautājumā arī varu dalīties ar padomiem, ņemot vērā pieredzi, kas uzkrāta,
septiņus gadus strādājot Valsts ieņēmumu dienestā. Vēlos aicināt nebūt kautrīgiem un droši
vērsties pie manis gan ar jautājumiem, gan arī ar idejām, lai kopīgiem spēkiem izveidotu
spēcīgu Vecpiebalgas novadu.
Jūsu dzīves moto!
“Dievs deva devējam, Velns rāva rāvējam!”

Projektu vadītāja Inese Ozola

Galvenās pieturzīmes dzīves un darba aprakstā!
Ja par Piebalgu runājam plašākā mērogā, tad senču
saknes iestiepjas Jaunpiebalgā, bet pati esmu dzimusi kaimiņos šim lieliskajam novadam – bērnība
pavadīta Rankas pusē, tur joprojām dzīvo arī mani
vecāki. Pēc Smiltenes ģimnāzijas absolvēšanas devos uz Vidzemes Augstskolu, kur apguvu biznesa
vadību. Strādāju par vieslektori Vidzemes Augstskolā, darbojos mārketinga jomā un projektu vadībā. Drīz apritēs divi gadi, kopš Vecpiebalgu saucu
par savām mājām. Tā nu ir sagadījies, ka pēdējos
gados darba pienākumus veicu attālināti, kam – no
vienas puses – ir savi plusi, jo nav katru dienu jāmēro ceļš uz darbu, bet šādam režīmam ir arī otra –
ēnas – puse, jo pietrūkst sociālās dzīves. Sevišķi grūti šāda atšķirtība no kolektīva ir sabiedriski
aktīviem cilvēkiem, pie kuriem varu pieskaitīt arī sevi. Man ir laba pieredzes bagāža projektu
jomā, 7 gadus darbojos ar dažādiem biznesa projektiem, kur ikdienā darbā ar klientiem no visas pasaules nākas pielietot angļu valodas zināšanas. Piedāvājums – strādāt pašvaldībā ar skolu
projektiem – nāca īstajā laikā, un šī iespēja ir jāizmanto.
Darba pienākumi projektu darbā būs…?
Projektu darbs nav monotons, katrs no tiem ir savādāks, katrā ir kas jauns. Pieteikuma sagatavošanas un projekta atskaišu daļa, iespējams, nav tik interesanta kā pats realizēšanas posms,
taču arī šīs lietas ir labi zināmas, un nav sveša arī atbildība, ko nes līdzi procesa novadīšana līdz
beigām. Mani darba pienākumi vairāk būs saistīti ar skolu projektiem, bet šobrīd rit vēl pirmās
darba dienas pašvaldībā, tāpēc neko ļoti būtisku pateikt vēl nevarēšu. Gatavojam pieteikumu
projektam „Kompetenču pieeja mācību saturā”, ir plānots iesaistīties projektā „Pumpurs”, kura
pasākumi ir vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu riskus, kas
saistīti ar skolas gaitu priekšlaicīgu pārtraukšanu. Arī šogad plānojam turpināt dalību “Latvijas
skolas soma” projekta aktivitātēs. Protams, ir arī plāns raudzīties starptautisku projektu virzienā. Taču par to, kas vēl nav realizējies, nerunāsim, jo ir tāds ticējums, ka nevajag visus plānus
atklāt, jo citādi tie var nepiepildīties.
Svarīgākās dzīves vērtības?
Visaugstāk cilvēkos vērtēju godīgumu. Patīk daba - pilsētas mani nogurdina, bet lauku vidē
rodu spēku. Mani fascinē vieta, kurā dzīvoju – gleznainās Vecpiebalgas kalnu un pakalnu
ainavas, kultūras dzīve, tradīciju un vēsturisko vērtību uzturēšana, baznīcas tuvums, cilvēku atsaucība un sirsnīgā uzņemšana. Brīvajā laikā aizraujos ar fiziskām aktivitātēm, dziedu vokālajā
ansamblī. Šeit dzīvojot, rodas sajūta, ka nav neiespējamu lietu un arī pati varu vairāk.
Dzidra Ješkina
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Izglītības saknes ir rūgtas,
bet tās augļi ir saldi

(Aristotelis)

Jūnija domes sēdē par jauno Vecpiebalgas vidusskolas direktori tika apstiprināta Ilona Strelkova, kura Vecpiebalgu par savām mājām sauc jau
27 gadus, savukārt vidusskola ir viņas pirmā un
vienīgā darba vieta. Pa šo laiku Ilonu esam iepazinuši kā talantīgu latviešu valodas un literatūras
skolotāju un precīzu un enerģisku direktora vietnieci mācību darbā. Aptaujājot skolas darbiniekus,
jaunā direktore tiek raksturota arī kā gudra, akurāta, sirsnīga, atbildīga, erudīta pedagoģe, cilvēks, uz
kuru var paļauties.
Kāds, Tavuprāt, ir ideāls skolotājs?
Ideāla skolotāja apraksts varētu izvērsties garš, bet
gribu minēt tikai trīs, manuprāt, būtiskas iezīmes.
Pirmkārt, prasmīgs saskarsmē, jo pati sabiedrība
kļūst arvien emocionāli komplicētāka un arī sociālā
situācija sarežģītāka, un skolotājam, lai viņš veidotu veiksmīgu sadarbību ar bērniem, vecākiem, kolēģiem un apkārtējo sabiedrību kopumā, jābūt virtuozam komunikācijā. Otrkārt, tāds skolotājs, kas
mīl savu darbu un savu mācību priekšmetu, jo tikai
tad viņš ir patiesi ieinteresēts savā profesionālajā
izaugsmē un darba rezultātā, spēj ieinteresēt un motivēt savus audzēkņus, veicina to izaugsmi.
Treškārt, radoša personība, kas arvien meklē jaunas iespējas un spēj rast risinājumu nestandarta
situācijās.
Jaunie pienākumi Tev nav sveši. Un tomēr, kā jūties jaunajā amatā?
Pamazām sāku aprast. No vienas puses, jūtos pagodināta par kolektīva augsto novērtējumu
un uzticību. No otras puses, apzinos to lielo atbildību, ko uzliek šis amats, un, domājot par to,
šobrīd redzu vairākus izaicinājumus. Pēdējos gados skolas darba kvalitāte ir daudz kritizēta un
ir mazinājusies vecāku uzticība skolai, un jādomā, kā to visu vērst par labu. Pagājušajā mācību
gadā kolektīvā daudz esam domājuši par šīm problēmām un skolas direktors Arvis Kalējs, tās
risinot, bija spiests pieņemt arī nepopulārus lēmumus, bet akreditācijas komisijas novērtējums
apstiprina, ka esam uzņēmuši pareizu kursu. Šobrīd skolai jārisina arī daudzi sociāli jautājumi
un sarežģītas situācijas, un diemžēl diezgan maz reizēm var līdzēt esošie sociālie dienesti, bet
priecē, ka pamazām skolai veidojas veiksmīga sadarbība ar šiem dienestiem – jūtam arvien
lielāku ieinteresētību un atbalstu. Un vēl viens izaicinājums ir jaunā kompetenču pieeja un izglītības saturs, jo ne tikai mūsu skolā, bet visā valstī ļoti smags ir kadru jautājums. Lai realizētu
reformu, pedagogi ir galvenais resurss, bet liela daļa pedagogu arī mūsu skolā ir tuvu pirmspensijas vecumam un jaunus skolotājus piesaistīt skolai ir ļoti grūti, jo pedagogam tiek izvirzītas
augstas prasības un atbildība, bet vienlaikus viņa darbs netiek pienācīgi novērtēts.
Pēdējā laikā ierasts, ka par skolu un to, ko un kā vajadzētu darīt vai nedarīt, sabiedrībā
spriests ir daudz. Teju katram ir savs viedoklis. Kā Tu raksturotu mācību iestādes darbību un kādu redzi vidusskolas nākotni?
Pagājušajā mācību gadā kopā ar vecākiem un audzēkņiem formulējām skolas misiju, vīziju
un mērķi un noteicām skolas prioritātes nākamajiem trīs gadiem, bet vairāk mums būtu jādomā
par to, cik sabiedrība ir apmierināta ar skolu un kā tiek realizētas bērnu individuālās vajadzības.
Vecpiebalgā skola bija, ir, un, esmu pārliecināta, arī būs. Bet svarīgāks par visiem reitingiem,
manuprāt, ir tas, lai bērniem patiktu šeit mācīties, lai vecāki un sabiedrība uzticētos skolai un lai
mēs visi (skolēni, vecāki, pašvaldība, sabiedrība kopumā) lepotos ar savu skolu. Katrā novadā
ir vajadzīga laba skola tiem bērniem, kas tur dzīvo.
Atskatoties uz aizvadīto un raugoties jau uz nākamo mācību gadu, vai tiek plānotas arī
kādas izmaiņas skolas darbā?
Jaunajā mācību gadā, pateicoties sporta skolotājai Līgai Glāzerei - Spalviņai, 2.-3.klasē tiks
uzsākts projekts ,,Sporto visa klase”, kura ietvaros piedāvāsim apgūt arī jaunu sporta veidu –
džudo. Iesaistīsimies arī pilotprojektā ,,Valsts aizsardzības mācība”, ko uzsāks īstenot 10.-11.
klase (tas ir bijušā skolas direktora Arvja Kalēja nopelns). Un vēl - ar 1.septembri profesionālās ievirzes izglītības programma ,,Vizuāli plastiskā māksla” tiks realizēta Vecpiebalgā,
Gaismas ielā -6 (Vecpiebalgas vidusskolas kopmītnēs). Šāds lēmums tika pieņemts, lai nodrošinātu mākslas programmas lielāku pieejamību skolas audzēkņiem un izaugsmes iespējas pašai
programmai.
Strādājot tik daudzus gadus skolā, kā nepazaudēt robežu starp darbu un privāto dzīvi?
Jā, šo robežu novilkt un noturēt ir grūti, un es joprojām mācos to darīt. Priecājos, ka mani
atbalsta un spēcina ģimene, kas pieņēmusi mana darba specifiku. Gandarījumu man sniedz arī
darbošanās dārzā, aušana un ceļošana, kas palīdz dziedēt dvēseli.
Ko Tu kā jaunā vidusskolas direktore vēlētos sagaidīt no kolektīva, vecākiem, pašvaldības un sabiedrības kopumā?
Vēlos, lai katrs skolas darbinieks godprātīgi veiktu savu darbu, tas nodrošinās skolas darba
kvalitāti un vienos mūsu kolektīvu. No vecākiem – atvērtu un godīgu dialogu, lai veidotos
veiksmīga sadarbība. No pašvaldības – ne tikai materiālo, bet arī morālo atbalstu, lai stiprinātu mūsu pārliecību, ka izglītības jomā mēs esam sadarbības partneri un skola ir mūsu kopīgā
rūpe. No sabiedrības – līdzatbildību audzināšanas procesā, lai veidotu jauno paaudzi tādu, kādu
vēlamies sev līdzās.
Dzidra Ješkina

Bērniem, jauniešiem un vecākiem tiek piedāvāta
jaunā žūrijas grāmatu kolekcija
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija ir valsts mēroga lasīšanas veicināšanas programma, kas pastāv jau 18 gadus un ir kļuvusi populāra lasītāju
vidū. Vecpiebalgas novada Dzērbenes, Taurenes un Vecpiebalgas bibliotēkā par tradīciju kļuvusi dalība šajā lasīšanas maratonā, kura mērķis
ir veicināt lasītprieku bērniem un jauniešiem dažādās vecuma grupās,
kā arī dot iespēju novērtēt vecākiem, ko lasa mūsdienu jaunieši. Latvijas grāmatu speciālisti ir izvēlējušies vērtēšanai interesantas grāmatas,
tās paredzētas dažāda vecuma bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem
atbilstoši pa vecuma grupām: 5+, 9+, 11+,15+, Vecāku žūrija. Programmas dalībniekiem līdz
decembra beigām jāizlasa sešas sava vecuma grāmatas un jāaizpilda elektroniskā anketa, kas ir
ļoti svarīgi, lai izveidotu topu par populārākajām grāmatām Latvijā. Piedaloties Vecāku žūrijā,
papildus četrām ieteiktajām grāmatām jāizlasa vēl jebkuras divas no kolekcijas grāmatām. Visi
dalībnieki vecumgrupu drīkst mainīt un brīvi izvēlēties grāmatas no kolekcijas kopējā piedāvājuma. Noslēgumā žūrijas ekspertus, kuri būs veikuši uzdevumu, gaida pārsteiguma balvas.
Bibliotēkās grāmatas jau ir klāt, un varam sākt aizraujošo grāmatu lasīšanas un vērtēšanas maratonu! Izmanto vasaras brīvlaiku un sāc savu dalību žūrijā jau laicīgi! Kādas grāmatas šogad
lasīsim? Skaties https://lasamkoks.lv vai nāc uz sev tuvāko bibliotēku Taurenē, Dzērbenē vai
Vecpiebalgā aplūkot un izvēlēties jaunās kolekcijas grāmatas!
Dzidra Ješkina
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JŪLIJS VECPIEBALGĀ ATVER DURVIS SVĒTKIEM

Ar mainīgiem laika apstākļiem, kas daždien ļoti pievīla, bet citā dienā priecēja ar sauli un liegu vēju pagājušas saiešanas slātaviešu garā “Vecpiebalga atver durvis” daudzkrāsainās
nedēļas nogales visa mēneša garumā, kad uz pasākumiem aicināja un par svētku norisi gādāja novada pašvaldība, Piebalgas muzeja apvienības „Orisāre” un visu piecu pagastu kultūras
dzīves vadītāji un amatiermākslas kolektīvi. Svētku ideja un filozofija arī šogad bija nemainīga - piedāvāt iespējami plašam interesentu lokam piemērotu, kvalitatīvu kultūras programmu, balstoties uz to, kas īpašs mūsu novadam - kultūrvēsturi. Šī gada akcents - brāļu Kaudzīšu memoriālā muzeja 90. un romāna “Mērnieku laiki” 140. jubileja. Svētku organizēšana
ir daudzu jo daudzu ļaužu kopdarbs. To var pielīdzināt perfekti strādājošam mehānismam, kur katrai skrūvītei, katram zobratiņam jābūt savā vietā, lai galarezultāts nepieviltu. Vecpiebalgas novada pašvaldība saka LIELU PALDIES visiem, kuri pielika savu roku, domu vai ideju svētku programmas izveidē un pasākumu organizēšanā, visiem, kuri piedalījās un
apmeklēja pasākumus.

Retro auto - moto braucienā šajā gadā tika reģistrēti 62 retro spēkrati,
taču dalībnieku skaits braucienā bija ievērojami lielāks.

Domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš sveic Latvijā vecāko memoriālo muzeju jubilejā
un atklāj svētku mēnesi novadā.

Uz folkloras viļņa – svētku atklāšanas dienā Dzērbenes pilī muzicēja grupa „Ducele”.

Ineta Rudzīte un Kaspars Gulbis romantiskā koncertā Taurenē.

Mazās Kalniņa dienas Inešos. Kopš pēdējiem svētku
pasākumiem pagājis neilgs laiks, un tāds pamatīgs izvērtējums vēl nav veikts, taču organizētāji
lēš, ka maksas koncertus vien apmeklēja vairāk kā 1300 cilvēku.
Autobraucēji ierodas uz retro auto-moto modes skati.

Raksta turpinājums nākamajā lpp.
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Raksta turpinājums.
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JAUNIEŠIEM
Jauniešu vasara – koša, daudzveidīga, aktīva

Zeķu adīšanas konkursā galveno balvu ieguva Valda Zaļaiskalns no Vaives,
mūsu Vitai Elksnei trešā vieta.

Jaunieši tālumā – Turcijā - krāj zinības apmaiņas projektā.

Par spīti lietum un ne visai mīlīgajiem laika apstākļiem jauniešu vasara zied un plaukst.
Atpūta? Jā, koša, daudzveidīga un aktīva.
Vasaru iesākām ar Mārtiņa Šatrovska izstādes atklāšanu brāļu Kaudzīšu memoriālajā
muzejā “Kalna Kaibēni”. Noskaņa pasākumā, kopīgi priecājoties par Mārtiņa radošajiem
meklējumiem fotomākslā, bija gaiša un sirsnīga.
Kad vasara jau bija uzņēmusi apgriezienus un lutināja mūs ar silto sauli, Vecpiebalgas
jauniešu centrs “Balgas strops” pulcēja 20 bērnus vecumā no 7 līdz 13 gadiem nedēļu garā
“Vasaras piedzīvojumā”. Kopā ar jauniešu centra darbiniekiem, Erasmus+ projekta “Activating youth” brīvprātīgajiem Eric un Diogo, aktīvajiem Vecpiebalgas jauniešiem, bērni
varēja piedzīvot visdažādākās lietas. Tika izgatavotas lellītes un spēlēts leļļu teātris, Eric
vadībā kopā apgūti deju soļi, sportots. Radošajās darbnīcās veidojām augu gleznas, burbuļgleznas, gleznojām ar koku lapām, gatavojām cementa traukus, veicām eksperimentus ar
sadzīves ķīmiju, gatavojām rotas, mīcījām pašgatavotu slaimu, katrs sev izveidoja mūžīgo
akvāriju. “Vasaras piedzīvojuma” laikā devāmies iepazīt dzīvniekus Rīgas zooloģiskajā
dārzā, izzinājām Baltijas jūras krasta noslēpumus Dabas izglītības centrā Salacgrīvā, pētījām kokus, uzzinājām, kas ir ņurņiks. Mēs dauzījāmies un blēņojāmies ne pa jokam ūdens
kaujās. Un visu to noslēdzām ar pašgatavotu kūku, deju priekšnesumu un teātra izrādi
mammām, tētiem, omēm un opiem.
“Vasaras piedzīvojuma” laikā lielie jaunieši kravāja koferus, lai dotos jauniešu apmaiņas
braucienā “Hacko music” uz Turciju, kur kopā ar jauniešiem no dažādām Eiropas valstīm iepazina Izmiras universitātes, uzņēmējdarbības vidi, mūziku, jaunās tehnoloģijas.
Mūsu jaunieši izcēlās ar skaistāko un interesantāko savas valsts prezentāciju, tajā iekļaujot
gan dziesmas, gan interesantu stāstījumu par Latviju, gan dejas, gan latviešu tradicionālos
ēdienus, gan, spītējot diezgan lielajam karstumam, atrādot arī latviešu tautas tērpus.
Amatnieku tirgū ne tikai lauku labumi un našķi, saimniecībā noderīgas un skaistumlietas,
bet arī iespēja iepazīties ar „Rika ZOO” skaistulēm – lamu un alpaku.

Ģimenes dienā tika iepriecināti vairāk nekā 100 mazie ķipari un viņu vecāki. Svētkus jaunajai
paaudzei radīja Vecpiebalgas bērnudārza kolektīvs.

Dzidras Ješkinas, Laura Mihailova, Aivja Šulca foto

LAI GAN DAĻA MŪSU AKTĪVO JAUNIEŠU BIJA
TURCIJĀ, MIERS UN GARLAICĪBA JAUNIEŠU
CENTRĀ NAV BIJUSI NE DIENU.
Lai gan daļa mūsu aktīvo jauniešu bija Turcijā, miers un garlaicība jauniešu centrā nav
bijusi ne dienu, jo no 7. jūlija līdz 14. jūlijam
„Balgas stropā” dzīvi krāšņāku darīja 3x3 ģimeņu saieta dalībnieki. Uz astoņām dienām
arī jauniešu centrs bija kļuvis par mājvietu
nometnes dalībniekiem un divām ievirzēm.
Viena no ievirzēm – nodarbībām, kas notika
jauniešu centrā un ko vadīja jaunatnes lietu
speciāliste Baiba Roze, bija “Vērtību mednieki”, kurā jaunieši vecumā no 14 līdz 17 gadiem interesantās un radošās aktivitātēs diskutēja un domāja par vērtībām. Lai ne tikai
gūtu sev jaunas zināšanas, bet arī dotu vērtību
prieku citiem, 3x3 jaunieši devās uz Vecpiebalgas pansionātu, kur priecēja tā iemītniekus ar kokles spēli, dziedāšanu un stāstiem
par sevi.
Svētdienas vakarā “Balgas strops” pamāja
ardievas 3x3 saimei, un pirmdienas rītā, piepildījuši auto ar bumbām, krāsām, līmēm,
otām, baloniem, cepumiem un citiem labumiem, Vecpiebalgas jauniešu centra darbinieki devās uz Dzērbeni, lai arī tur kopā ar Dzērbenes jauniešu centra vadītāju Igoru Zvaigzni īstenotu “Vasaras piedzīvojumu” Dzērbenes
un Taurenes puses bērniem. Arī šeit jaunajai paaudzei bija iespēja apgūt dažādas neparastas
lietas - gatavot dāvanas mammām, dejot, sportot, viesoties zooloģiskajā dārzā, Salacgrīvā
izzināt visu par lašiem, uzzināt arī to, cik spārēm acis un cik liela ir bijusi bruņu zivs.
Dzērbenes “Vasaras piedzīvojuma” 12 dalībnieki viesojās arī Limbažu muzejā, kur varēja
iepazīties ar Limbažu vēstures interesantākajiem faktiem un uzzināt, kā skolās mācījās
viņu vecvecvectētiņi.
Dzērbenes jauniešu centrs vasarā jau paspējis divreiz jauniešus pulcināt kopā uz filmu
naktīm, kurās jaunieši skatās kopīgi izvēlētas filmas, spēlē galda spēles un interesanti pavada laiku.
Gandrīz divas trešdaļas vasaras jau pavadītas, bet jāpaspēj vēl tik daudz.! No 24. jūlija
līdz 2. augustam pieci jaunieši no Vecpiebalgas novada kopā ar vienaudžiem no Priekuļu,
Amatas, Cēsu novada, Rīgas un Spānijas ciemata Numancia de la Sagra tiksies Erasmus+
jauniešu apmaiņas projektā “Valid value”. Projekta laikā 30 jaunieši ar grupu līderiem
neformālās izglītības aktivitātēs izzinās sevi, savu vērtību izpratni, iepazīs kultūru, pilnveidos valodu zināšanas, mācīsies komunicēt, būt grupā, rast kompromisus, radošus risinājumus, pieņemt atšķirīgo.
Lai ziemā būtu ne tikai labo atmiņu raža, 9.-10. augustā Vecpiebalgas novada jaunatnes lietu speciālisti un jaunieši dosies uz pasākumu “Projektu nakts” un augustā uzsāks programmas Eiropas solidaritātes korpusa ietvaros atbalstīto solidaritātes projektu “Es varu dot!”
Baiba Roze, Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja
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SPORTS

Par novada volejbolistu sniegumu
Latvijas Jaunatnes olimpiādē

Klāvs un Reinis olimpiādē Jelgavā.

No 5. līdz 6. jūlijam Jelgavā notika Latvijas Jaunatnes olimpiāde, kurā Vecpiebalgas
novadu pārstāvēja Klāvs Vilde un Reinis Vasiļevskis. Pludmales volejbola turnīra pirmajā dienā sportisti aizvadīja kvalifikācijas spēles, lai nodrošinātu vietu pamatturnīrā. Kopā
piedalījās 23 spēcīgākie volejbola pāri no Latvijas pilsētām un novadiem, bet tikai 8 spēcīgākās komandas kvalificējās nākamās dienas izslēgšanas spēlēm. Vējainos un lietainos
laika apstākļos, nodemonstrējot spēju uzvarēt gandrīz bezcerīgā situācijā un pārspējot pretiniekus meistarībā, novada komandai izdevās kvalificēties pamatturnīram.
Otrās dienas turnīrā noteikumi ļoti vienkārši – komandai, kura zaudē spēli, turnīrs noslēdzas. Novada komandai pretī stājās Rīgas komanda, kurai treneris ir vecpiebaldzēns Atvars
Vilde. Līdzvērtīgā spēlē šoreiz nācās atzīt Rīgas pārākumu un turnīru noslēgt ar dalītu
5.-8. vietu, kas ir augsts sasniegums šādā konkurencē. Turnīra noslēgumā Rīgas komanda
izcīnīja uzvaru.
Paldies puišiem par dalību!

2. posma uzvarētāji pludmales volejbolā.

Vecpiebalgas novada svētku nedēļas nogalē - 20. jūnijā - norisinājās pludmales volejbola turnīra 2. posms. Turnīrā piedalījās 13 komandas. Aizvadot aizraujošas un līdzjutējiem skatāmas spēles, tika noskaidroti turnīra uzvarētāji. 1.vietā Andris Jermacāns /Pēteris
Lāpselis. Jāpiebilst, ka šis duets regulāri cīnās par godalgotajām vietām arī citos pludmales
volejbola turnīros. 2. vietā Jēkabs Zommers/Gundars Tomašs, 3. vietā Jānis Jurkāns/Voldemārs Dzenis.
Nākamais turnīrs 24. augustā, kurš būs arī novada čempionāts un izšķirošais posms kopvērtējuma uzvarētāju noskaidrošanā.
Toms Praulītis, sporta organizators
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Mīļie Vecpiebalgas 3x3 dalībnieki, ieviržu vadītāji
un visi saieta radītāji!
Ir aizripojusi dzīva, mainīga, skanoša, šalcoša, mutuļojoša un sirdssilta Vecpiebalgas nedēļa, un gribam vēlreiz pateikt lielu paldies katram no jums par sajūtu, ka bijām īstajā laikā,
īstajā vietā un kopīgi veicām īstas lietas, labus darbus!
Saņemam bezgala daudzus pateicības vārdus par piebaldzēnu sirsnību un viesmīlību, kas
mums ļāva izjust Piebalgas burvību un iepazīt kultūrvēsturi un garā stiprus cilvēkus, kuri
dzīvojuši pirms daudziem gadiem un dzīvo tagad.
Sevišķs paldies Vecpiebalgas domes pārstāvjiem Indriķim Putniņam un Leldei Burdajai
gan par praktisku, gan emocionālu atbalstu, kultūras nama saimniecei Zigrīdai Ruicēnai,
kura nodrošināja mājīgu atmosfēru, lai danči, sadziedāšanās un cita lustēšanās varētu būt tik
sirsnīga un jestra.
Paldies deju kolektīviem “Mudurainis” un “Balga” un to vadītājiem Antrai Grinbergai un
Kasparam Braunam par aizkustinošo koncertu un vokālajam ansamblim “Tāpēc”, kurā dziedāja arī viena no mūsu lielākajām palīdzēm informācijas centrā Sigita Upeniece.
Paldies zemes saimniekiem Smelteru ģimenei, ka deva svētību uz savas zemes rīkot Daudzinājumu.
Paldies Radziņu ģimenei, kuri ir īsteni piebaldzēni un bez kuru palīdzības nebūtu ne siena
zārdiņu, ne umurkumura sestdienas tirdziņā, ne Daudzinājuma vietas, kurā Ulda sagatavotā
malka dega gaiši un silti, tāpat kā pie Alauksta ezera. Dalībniekiem bija arī iespēja viesoties
Radziņu mājās Dzērbenē un ievirzē uzzināt jaunumus par dārzu.
Arī par dalībnieku izguldīšanu un sazināšanos ar vietējiem dalībniekiem paldies Vinetai Radziņai un Rigondai Prīsei. Rigonda bija arī vispieprasītākās ievirzes vadītāja, kurā dalībnieki
varēja ciemoties pie Vitas Elksnes, Freimaņu, Radziņu, Gavaru, Zārdiņu un Lilitas Plūmes
un Valda Nagļa mājās. ģimeņu mājās, iepazīstot jaunas un senas mājas un saimniecības, ēdot
viņu cepto maizīti un peroties pirtiņā.
Sirsnīgs paldies mūsu lielākajiem palīgiem tehniskos jautājumos – Vecpiebalgas vidusskolas saimniekam Reinim Rāvietim un IT un skaņas speciālistam Jānim Apalupam - par
bezgalīgo pacietību, atsaucību un palīdzību.
Paēdis dalībnieks ir laimīgs dalībnieks, tāpēc esam pateicīgi, ka Sarmīte Ērgle un viņas komandas meitenes spēja paveikt neiespējamo, katru dienu vienlaicīgi garšīgi pabarojot vairāk
nekā 300 dalībniekus un saņemot par to bezgala daudz labu vārdu.

GRIBAM VĒLREIZ PATEIKT LIELU
PALDIES KATRAM NO JUMS PAR
SAJŪTU,KA BIJĀM ĪSTAJĀ LAIKĀ,
ĪSTAJĀ VIETĀ UN KOPĪGI VEICĀM
ĪSTAS LIETAS, LABUS DARBUS!
Paldies Dzērbenes saimniecei Ingrīdai Ruņģei par gardajiem kāpostiem noslēguma mielastā!
Mūs atbalstīja ne tikai ieviržu vadītāji no Jaunpiebalgas, bet arī dome. Paldies Laimim
Šāvējam par iespēju doties ekskursijā arī pa Jaunpiebalgu Vēsmas Johansones vadībā. Pateicamies arī Vecpiebalgas maršrutu ekskursiju vadītājām Dainai Šmitei, Mārītei Šķēlei, Gintai
Babrei, Laumai Balodei, Rigondai Prīsei, Līvai Grudulei, visiem Piebalgas muzeju vadītājiem, īpaši Ilonai Muižniecei par Baltā kaķīša stāstiem un Aivaram Ošiņam par brīnišķīgajām
fotogrāfijām.
Paldies Jaunpiebalgas folkloras kopai ar tās vadītāju Ievu Damrozi vadībā par aktīvu danču
vadīšanu un muzicēšanu un Dzērbenes mūzikas skolas audzēkņiem un pasniedzējiem ar Baibu Baltiņu vadībā, Uldim Pasekam un “Zemenītēm sniegā” par fotokasti tirdziņā un Vinetai
Rezgalei, kura mūs ar gardiem ēdieniem mieloja kultūras namā, Inešu tautas nama vadītājai
Sarmītei Beķerei un viņas komandai, TIC bijušajai vadītājai Laurai Prūsei un tagadējam vadītājam Guntim Davidovam, Lindai Ķaukulei.
Paldies bērnudārza vadītājai Agita Šulcai, vidusskolas direktorei Ilonai Strelkovai un bibliotēkas vadītājai Dzidrai Ješkinai par uzticēšanos un pretimnākšanu, ielaižot savās telpās un
sniedzot jebkuru nepieciešamo palīdzību!
Paldies mūsu viesiem Ausmai Cimdiņai, Raimondam Dombrovskim, Inesei Liepiņai un
Kārlim Nebaram, ka dalījās ar savu pieredzi un dzīves stāstiem.
Un, protams, vietējiem ieviržu vadītājiem, kuri saietu vadīja īstā piebaldzēnu garā:
Līva Grudule, Oskars un Anna Rozenblati, Vita Elksne, Inese Liepiņa, Rigonda Prīse, Vineta
Radziņa, Aivars Radziņš ar ģimeni, Agita Šulca, Anita Pizāne, Mārīte Lācgalve, Inese Kuzmane, Agita Brauere, Inguna Jane, Sandra Seržante, Baiba Roze, Inguna Bauere, Dagnija
Kupče, Inese Pilābere, Diāna Doniņa, Mikus Čavarts, Inita Šalkovska, Aiva Nebare, Edgars
Žīgurs, Jānis Ronis, Sanita Cimdiņa, Kristīna Pirktiņa, Toms Praulītis. Paldies māksliniecei
Ērikai Mālderei par kopīgas dāvanas ar 3x3-niekiem gatavošanu Vecpiebalgai.
Paldies skolas personālam, apkopējām, dežurantēm par jūsu smaidu, labestību, pretimnākšanu. Paldies Antrai Sniķerei par negaidīto un īpašo pārsteigumu.
Paldies mūsu medmāsiņai Ivetai Sietpinei.
Ar nepacietību gaidām nākamo “Vecpiebalga 20**” saietu.
Inese un Ainārs Grīnvaldi,
“Vecpiebalga 2019” saieta vadītāji

K.Nebara/G.Baloža ekipāža uzvar 4. ralliju pēc kārtas un atved uz Latviju trīs kausus
Lietuvas pilsētā Zarasai norisinājās rallijs “Around 7 Lakes Rally”,
kas vienlaikus bija arī Latvijas čempionāts rallijsprintā. Astoņos ātrumposmos kopā bija jāveic 70,56 km. Mūsu ekipāža nolēma startēt
3 ieskaitēs. Rezultātā ierastajā 2WD Open klasē 1.vieta, kas ekipāžu
ar 16 punktu pārsvaru ierindoja 1. vietā gada kopvērtējumā, 2WD
Lietuvas rallijsprinta ieskaitē 1. vieta un M-2 Samsonas kausā 2.
vieta. Tikai vienā ieskaitē Nebara/Baloža ekipāža piekāpās krietni
jaudīgākam un tehniski augstākas klases auto BMW M3.
Gandarīts par aizvadītajām sacensībām ir arī Kārlis: „Galvenais uzstādījums bija uzvara Latvijas ieskaitē, un tas tika veiksmīgi izdarīts.
Tiesa gan, rallijs bija piedzīvojumiem bagāts, jo tika pabraukts arī
ārpus ceļa robežām, lidots tramplīnos, braukts ar pārsistu riepu un bez
bremzēm. Uz ceļiem bija izveidojušās dziļas rises, kas sporta automašīnām lika piedzīvot smagus kilometrus. Ik pēc diviem ātrumposmiem
bija servisa parks, kurā mehāniķiem Gatim Gedroicam Jurago, Gatim
Boldānam un Andrim Lustam bija daudz darba. Nācās likt atpakaļ norautos aizsargus, atjaunot bremžu darbību, savest kārtībā ritošo daļu
un īsā laika posmā paveikt arī citus tehniskus labojumus. Paldies puišiem par izcilo darbu, jo šajā sporta veidā bez komandas nav iespējami labi rezultāti, paldies ģimenei un visiem atbalstītājiem! Nākamais
un noslēdzošais rallijs notiks septembra beigās Saldū.”

VECPIEBALGAS Novada Ziņas
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2019. gada augusts

Cēsu un Priekuļu novadā notiks
militārās mācības “Zobens 2019”
No 12. līdz 15. septembrim Vidzemē notiks Zemessardzes
2. Vidzemes brigādes militārās mācības “Zobens 2019”,
kuru laikā arī Cēsu un Priekuļu novados 27. kājnieku bataljona karavīri un zemessargi apgūs iemaņas reaģēt uz hibrīdapdraudējumu.
Mācību laikā zemessargi vingrināsies patrulēt un apsargāt militāros un civilos objektus Cēsu pilsētā, atpūtas bāzes
“Pipariņi” teritorijā, kā arī Priekuļu novada Liepā. Mācību
mērķu sasniegšanā bataljons sadarbosies ar Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju un Valsts policiju. Lai vingrinātu sadarbību ar sabiedrību krīzes situācijās, Civilās aizsardzības komisija mācībās iesaistīs vietējās
institūcijas un uzņēmējus.
Mācību laikā nosacītā pretinieka spēlētāji būs Latvijas un
Igaunijas bruņoto spēku karavīri, kas darbosies civilajā apģērbā ar mācību laikā noteiktu atšķirības zīmi.
Mācību laikā tiks lietota mācību munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas rada troksni, bet neapdraud cilvēku veselību un dzīvību, tomēr, ja tāda tiek atrasta, to nedrīkst
aiztikt. Teritorijas pēc mācībām tiks sakoptas.
Aicinām iedzīvotājus neuztraukties, redzot karavīru un
zemessargu pārvietošanos pa ielām, ceļiem un mežiem,
tehnikas un cita veida aprīkojuma izvēršanu un pozīciju
ieņemšanu. Lūdzam ar sapratni izturēties pret iespējamajiem satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas
var rasties sakarā ar militārās tehnikas pārvietošanos pa
autoceļiem vai īslaicīgu kontrolpunktu un pārvietojamo
šķēršļu izvietošanu. Šie šķēršļi nepiesārņo vidi un nebojā
infrastruktūru.
Zemessardzes 2.Vidzemes brigāde izsaka pateicību tiem
darba devējiem, kuri atbalsta savu darbinieku iesaistīšanos
mācībās, tādējādi sekmējot Zemessardzes kaujas spēju paaugstināšanu un katra vietējā zemessarga profesionalitāti.
Informāciju sagatavojusi
Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes
Civilmilitārās sadarbības nodaļas priekšniece
Virsleitnante Ieva Karlsberga

SKUJENES PAMATSKOLA
aicina savus, kā arī
bijušo KAIVES un EŽU skolu
darbiniekus un skolēnus uz skolas
55 gadu jubilejas salidojumu
2019. gada 24. augustā plkst. 17:00

PASĀKUMI
Dzērbenes pagastā

10. augustā plkst. 22.00 Dzērbenes Augstajā kalnā
zaļumballe ar grupu „Ginc un es”
Darbosies vasaras kafejnīca.
Ieejas maksa 5,00 eiro
Salidojuma programma:
15.00 – 17.00 - pulcēšanās un reģistrēšanās skolā;
16.00 – interesentiem kopīgs izbrauciens ar pieturām pie
Ežu un Kaives skolas;
17.00 – salidojuma svinīgā atklāšana skolas priekšā;
17.30 – 19.00 – pasākums skolas zālē;
19.00 – 21.00 fotografēšanās, skolas apskate, sarunas, iestiprināšanās;
21.00 – saviesīgā daļa ar dejošanu un dziedāšanu “Aigariņa” muzikālajā aizgādībā.
Dalības maksa 5,00 eiro, omulībai - groziņš.
Pieteikties un interesēties pa mob. t.26471215 – Valda,
29161391 – Anda.

Vecpiebalgas novada pamatskola
(Dzērbenes mūzikas skola)
jaunajā mācību gadā mūzikas programmā
uzņem audzēkņus
šādās specialitātēs:
• Klavierspēles klasē no 7 gadu vecuma;
• Čella spēles klasē no 7 gadu vecuma;
• Vijoļspēles klasē no 7 gadu vecuma;
• Pūšaminstrumentu klasē no 10 gadu vecuma;
• Ģitāras spēles klasē no 10 gadu vecuma.
Audzēkņu uzņemšana 26.un 28. augustā
no plkst. 15.00 līdz plkst. 19.00
pamatskolas ēkā.
Adrese: Dzērbene, ”Skola”.
Līdzi jāņem dzimšanas apliecība.

Taurenes pagastā

24. augustā plkst.18.00 Taurenes estrādē
brīvdabas izrāde - A. Brigadere
“LIELAIS LOMS”
Gluži kā sena skaņu plate A. Brigaderes luga “Lielais
loms” aizsauc laikos, kad debesis bija zilākas un zāle
zaļāka. Bet ļaudis tādi paši kā šodien – mīlestības
alkstoši un meklējoši. Krāšņu aktieru buķeti veidojuši
divi iestudējuma režisori Juris Kalniņš un Voldemārs
Šoriņš.
Lomās: Artis Drozdovs, Romāns Bargais, Evija
Skulte, Voldemārs Šoriņš, Indra Burkovska, Raimonda
Vazdika, Ance Kukule, Aīda Ozoliņa, Dace Makovska,
Juris Kalniņš vai Jānis Kirmuška.
Ieejas maksa - 5.00 eiro
*Nepiemērotos laika apstākļos izrāde notiks Taurenes
kultūras namā.

AICINĀM UZ PASĀKUMU
Kārļa Skalbes 140. dzimšanas dienas koncerts
Vecpiebalgas baznīcā 16. augustā plkst.19.00 Piedalās Jānis Lūsēns, Mārtiņš Vilsons, Kristīne Zadovska.
Aicinām sekot reklāmai!

Iepazīsim Amatas novadu!
Kaives pagasta iedzīvotāji un citi interesenti aicināti braukt ekskursijā Skujene – Sērmūkši - Amata.
Izbraukšana 9. augustā plkst. 8.30 no Kaives pagasta
pārvaldes. Līdzi ņemiet maizītes, dzērienu un naudiņu
tēriņam! Pieteikties pie Agneses Caunītes-Bērziņas
līdz 5. augustam pa tālr.: 26309040.

PATEICĪBA
Paldies Andim Dzenim par īpaši izsijātas grants
piegādi (dāvinājumu) brāļu Kaudzīšu muzeja „Kalna
Kaibēni” apkārtnes celiņu labiekārtošanai memoriālā
muzeja 90. jubilejas gadā.
Aivars Ošiņš

SĒRU VĒSTS
Nav tādas jūras,
bez krastiem kas būtu,
nav tāda mūža,
kas bezgalīgs kļūtu.
(A.Krūklis)

Mūžībā aizgājuši:

Lija Biruta Laurinoviča, Dzērbene;
Māris Ogriņš, Taurene.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.
Informāciju apkopoja Dzidra Ješkina. Tālr.: 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. Izdevums iespiests SIA “Latgales druka”.

