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Vecpiebalga durvis vēra trīs dienu garumā

Lai “iesildītos” zeķu adīšanas konkursam, piektdien Vecpiebalgas kultūras namā notika
radošais seminārs, kurā interesenti varēja uzzināt jaunu informāciju un atsvaidzināt zināšanas - visu par un ap zeķu adīšanu. Nodarbību “Zeķes Latvijā” vadīja Aija Jansone,
par Alsungas zeķēm stāstīja Lia Mona Ģībiete, zeķu adīšanas knifus atklāja Baiba Pilāne.
Zeķu paraugu izstāde apmeklētājus pārsteidza ar eksponātu daudzveidību un kvalitāti.
Zeķu adīšanas konkursa “Mācies, meitiņ, zeķi adīt!” laikā tika noskaidrotas čaklākās
adītājas - rokdarbnieces, kuras atvēlētajā laikā paspēja noadīt visgarāko zeķi. Šogad uzvarētāju laurus plūca ventspilniece Baiba Kečko, 2. vietā Sandra Brūna no Liepājas,
3. vietā Vita Elksne no Vecpiebalgas. Var tikai piebilst, ka adītājas ne vien sacentās
ātrumā, bet izrādīja arī savas amata prasmes rakstu mākslā un tehnikā.

Vakara pasaciņa bērniem „Odziņas putukrējumā” iepriecināja un aizveda fantāzijas
pasaulē gan mazus, gan lielus skatītājus.

Pie “Saulrietiem”, Kārļa Skalbes pastaigu vietā Incēnkalna mežiņā, atklāta audiovizuāla ekspozīcija „Ienāc pasakā!” - lielformāta pasaku ilustrācijas, ko radījuši Latvijas
mākslas skolu audzēkņi. Ekspozīcijā gan nācijas mīļākās pasakas “Kaķīša dzirnavas”
ilustrācijas, gan “Pasaka par vērdiņu”, gan mazāk zināmais “Vilkacis” un citas. Apmeklētājiem ir iespēja pasakas ne tikai redzēt, bet arī dzirdēt. Ekspozīcijas atklāšanas pasākumā pasaku ilustrācijas atdzīvināja Vecpiebalgas amatierteātra “Sumaisītis” aktieri.
„Visumā vizoša tumsa” – jaunās strūklakas atklāšana Vecpiebalgas centra viesistabā
dueta „ZeMe” (Laima Jansone un Dj Monsta) muzikālajā pavadījumā.

Laura Mihailova foto
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Vecpiebalgas novada domes ārkārtas sēde 2020. gada 2. jūlijā.
Sēdē piedalās deputāti: Agnese Caunīte-Bērziņa, Edžus Ķaukulis,
Inese Navra, Indriķis Putniņš, Ilona Radziņa.

Pieņemtie lēmumi:

1. Ņemt aizņēmumu 17 000 eiro no Valsts kases Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta Nr. 19-09-AL18-A019.2202-000008
“Skatu platformas – ekspozīcijas izveidošana „Kalna Kaibēnos”” īstenošanai. Aizdevuma gada procentu likmi noteikt atbilstoši Valsts kases aizdevuma nosacījumiem. Atmaksas termiņu aizņēmumam noteikt 10 gadus. Pamatsummu sākt atmaksāt no 2022. gada
1. februāra.

Vecpiebalgas novada domes sēde 2020. gada 23. jūlijā.
Sēdē piedalās deputāti: Arita Andersone, Agnese Caunīte-Bērziņa,
Edgars Bērzkalns, Edžus Ķaukulis, Viesturs Melbārdis, Inese Navra,
Indriķis Putniņš, Ilona Radziņa.

Pieņemtie lēmumi:

1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikumu.
2. No 19.08.2020. līdz 21.08.2020 nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas īpašumā
“Zemnieki” Inešos bērnu radošās nometnes “Rotaļlaukums” organizēšanai.
3. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Ozoliņi” Dzērbenes pagastā.
4. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Veckauliņi” Vecpiebalgas pagastā pārdošanas vērtību - 1295,00 eiro.
5. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Nēķins 2”- 5 Taurenē izsoles rezultātus – izsolē piedāvātā augstākā cena 4500,00 eiro. Pārdot nekustamo īpašumu izsoles
augstākās cenas piedāvātājam.
6. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežalīņi” Dzērbenes pagastā izsoles
rezultātus – izsolē piedāvātā augstākā cena 1600,00 eiro. Pārdot nekustamo īpašumu
izsoles augstākās cenas piedāvātājam.
7. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Pie Nedrebēm” Inešu pagastā izsoles
rezultātus – izsolē piedāvātā augstākā cena 30 000,00 eiro. Pārdot nekustamo īpašumu
izsoles augstākās cenas piedāvātājam.
8. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Zvārguļi” Ērgļu pagastā izsoles rezultātus – izsolē piedāvātā augstākā cena 1350,00 eiro. Pārdot nekustamo īpašumu izsoles
augstākās cenas piedāvātājam.
9. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē, kustamo mantu automašīnu Peugeot Partner,
valsts reģistrācijas Nr.GO7043. Apstiprināt kustamās mantas automašīnas izsoles sākumcenu – 1130,00 eiro (t.sk. PVN).
10. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VW Caravelle, valsts reģistrācijas numurs FO2685 , izsoles rezultātus – izsolē piedāvātā augstākā cena 1370,00
eiro. Pārdot automašīnu izsoles augstākās cenas piedāvātājam.
11. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas - autobusa Mercedes Benz 0309, valsts
reģistrācijas numurs EG4679, izsoles rezultātus – izsolē piedāvātā augstākā cena 530
eiro. Pārdot autobusu izsoles augstākās cenas piedāvātājam.
12. Nodot iznomāšanai: nedzīvojamās telpas 45,7m 2 kopplatībā nedzīvojamā ēkā „Zemnieki”, kas atrodas nekustamajā īpašumā „Inešu pamatskola” un nedzīvojamo telpu 28,8
m 2 kopplatībā nedzīvojamā ēkā „Gaismas ielā 4”, Vecpiebalgā; nekustamo īpašumu
“Pļavēni” un Čabu karjers” Vecpiebalgas pagastā lauksaimniecībā izmantojamo zemi,
nekustamā īpašuma “Lībiešu kalns” Vecpiebalgas pagastā zemes vienības, nomniekus
noskaidrojot mutiskā izsolē. Uzdot komisijai organizēt nomas objektu izsoles.
13. Iznomāt zemes vienības: „Aiz Radziņiem” Vecpiebalgas pagastā lauksaimniecībā
izmantojamās zemes daļu 0,01 ha kopplatībā, zemes vienības „Centrs 4” Inešu pagastā lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu 0,22 ha kopplatībā. Nomas līgumu
termiņš 5 gadi, nomas maksa 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk
kā 5 eiro gadā. Nomnieki papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos
noteiktos nodokļus.
14. Noslēgt zemes nomas līgumus ar 17 nomniekiem par nekustamā īpašuma „Gaismas iela 4” Vecpiebalgā, uz kura atrodas garāžas, zemes vienību nomu, nomas līgumu
termiņš 5 gadi. Zemesgabalu nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās
vērtības, bet ne mazāka par minimālo zemesgabala nomas maksu - 28 eiro. Nomnieki
papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
15. Pagarināt 2 zemes nomas līgumus par nekustamā īpašuma „Dzintari” Vecpiebalgas pagastā lauksaimniecībā izmantojamās zemes 0,5 ha un 0,6 ha platībā nomu lauksaimnieciskai izmantošanai personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, nomas līgumu
termiņš- 5 gadi. Zemesgabalu nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās
vērtības, bet ne mazāka par minimālo zemesgabala nomas maksu 5 eiro. Nomnieki papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
16. Izbeigt: 09.04.2019. noslēgto zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma „Akši”
Dzērbenes pagastā 2,5 ha kopplatībā iznomāšanu, 27.06.2017. un 30.01.2020. noslēgtos
nedzīvojamo telpu nomas līgumus par nedzīvojamo telpu 16,6 m² kopplatībā ēkā „Pils”
īpašumā „Pils parks” Inešos un nedzīvojamo telpu 10,4 m² kopplatībā ēkā „Pils” Dzērbenē iznomāšanu.
17. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt nekustamo īpašumu „Silmalas” un „Aizstrauti” Inešu pagastā zemes vienību sagatavošanu
atsavināšanai – tirgus vērtības un atsavināšanas vērtības noteikšanu.
Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde plānota 2020. gada 27. augustā.
Domes sēdes ir atklātas.
Domes sēžu protokolus un audioierakstus skatīt interneta vietnē www.vecpiebalga.lv .
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Lai līdzšinējie iesāktie darbi pēkšņi neaprautos…
Saruna ar novada domes priekšsēdētāju Indriķi Putniņu

Laiks skrien nemanot, katra diena atnes līdzi ko jaunu. Nākamgad ap šo laiku
Vecpiebalgas novads kā administratīva
vienība vairs nepastāvēs - būsim iekļauti
lielajā Cēsu novadā. Pārkārtojumi ir neizbēgami, taču iedzīvotājiem nav skaidrs, kā
pēc reformas dzīvosim - kas rūpēsies par
saimniecisko dzīvi pagastos, kā tiks nodrošināta dažādu pakalpojumu pieejamība...
Jā, jaunā administratīvā iedalījuma likums
ir pieņemts Saeimā, un Valsts prezidents to
pamatīgi nokritizējis, bet tik un tā izsludinājis. Līdz ar to ir skaidrs, ka līdzšinējās administratīvās vienības, tostarp Vecpiebalgas
novada pašvaldība, eksistēs līdz 2020. gada
1. jūlijam, kad darbu uzsāks 42 jaunas, lielas
pašvaldības. Arī jaunais Cēsu novads. Jeb, kā citreiz ironiski saku – milzīgs Cēsu pagasts,
jo šīs būs pirmā līmeņa pašvaldības, kas šādos milzu apmēros Latvijā nekad nav pastāvējušas, reti kur tādas sastopamas arī citviet Eiropā.
Atbildot uz jautājumu, kā dzīvosim tālāk, no vienas puses retoriski gribētos to pāradresēt
VARAM ministram Pūcem, jo galu galā viņš organizēja šo politisko reformu, un loģiski
būtu, ja reforma tiktu organizēta, to argumentējot un pamatojot ne vien politiski, bet arī
ekonomiski un funkcionāli - ar mērķi padarīt iedzīvotāju ikdienu labāku. Diemžēl nedz
ministram, nedz ministrijai, nedz Saeimai nav priekšlikumu, kā organizēt pašvaldību dzīvi
pēc šīs viņu virzītās reformas. Tāpēc mēs – pašvaldību vadītāji un speciālisti – domājam
par to, kā sagatavoties nākamgad gaidāmajām pārmaiņām, lai nebūtu tā, ka jaunā novada
pirmajā darbības dienā esam pie sasistas siles. Skaidrs, ka pakalpojumu pieejamība būs
jānodrošina ne par kripatiņu sliktāk kā līdz šim, bet saimnieciskā dzīve jau faktiski nav
iedomājama savādāk kā līdz šim – teritorijas jau reformas rezultātā mazākas nepaliks. Lai
arī kas valdīs jaunajā pašvaldībā, mēs visi šeit dzīvosim un gribēsim to darīt kvalitatīvā
vidē, saprotamā pārvaldības struktūrā. Lai līdzšinējie iesāktie darbi pēkšņi neaprautos, bet
tiktu secīgi turpināti.
Vai novada vadītāju vidū šīs lietas tiek pārrunātas un vai ir jau kāda skaidrība?
Ar jaunveidojamā novadā ietilpstošo pašvaldību vadītājiem regulāri tiekamies gan formāli, gan neformāli. Formāli, jo ATR likums nosaka, ka mums ir jāveido apvienotā Finanšu
komisija, kurā jāapstiprina mūsu esošajās pašvaldībās pieņemtie lēmumi par finanšu darījumiem. Šī gan ir ļoti mulsinoša un diezgan absurda norma, kas padara smagnēju lēmuma
pieņemšanu un to īstenošanu, jo ir jāiziet cauri liekam posmam, turklāt pats absurdākais
un mulsinošākais ir tas, ka mums ir jālemj par citu pašvaldību jautājumiem, kuros mēs
šajā brīdī neesam pietiekami kompetenti – galu galā esam ievēlēti un pārstāvam savas šā
brīža pašvaldības. Arī VARAM ministrija ir sapratusi, ka virkne normu, kas jau šobrīd ir
iestrādātas jaunajā likumā, ir pretrunā ar citiem likumiem un loģisko domāšanu, bet atzīt
to, protams, nesteidz. Bieži vien viņi atsaka – lemiet paši, kā tagad organizēt savu darbu. Savukārt neformāli mēs ar kaimiņu novadu vadītājiem tiekamies un turpmākajā laika
periodā līdz jaunā novada izveidei regulāri nāksim kopā, lai censtos pēc iespējas labāk
sagatavoties pārmaiņām, lai gatavotu strukturālo piedāvājumu vismaz pārejas periodam
nākamajiem gadiem, lai iedzīvotājiem, arī pašvaldību speciālistiem, būtu skaidrība, ko
sagaidīt nākotnē.
Bet nav jau garantijas, ka jaunievēlētā dome pārmaiņas saredz tāpat kā līdzšinējie
novadu vadītāji…
Jā, protams, galvenie lēmuma pieņēmēji būs jaunās pašvaldības deputāti, bet tieši tāpēc
mums ir svarīgi pēc iespējas labāku sagatavot strukturālo pārvaldības piedāvājumu, kas
būtu labvēlīgs ne vien pilsētai, bet arī iedzīvotājiem, kas tur nedzīvo. Esmu kolēģus uzrunājis, un esam vienisprātis, ka pārejas periodā, kas būtu jaunā novada pirmajos gados, būtu
jāsaglabā vismaz esošā teritoriālā pārvaldības struktūra, kurā vecie novadi veido tādas kā
administratīvās pārvaldības teritorijas, ar kurām iedzīvotāji galu galā nu ir saraduši. Tas
nozīmē, ka Vecpiebalgas novadā esošie pagasti tiktu pārraudzīti vienoti. Arī kaimiņu novadu pagastos līdzīgi, jo mūsu speciālisti ir iestrādājušies, ir kopīga izpratne un sadarbība,
zināšanas par aktuālajām vajadzībām utt. Tāpat esmu pārliecināts un kaimiņu kolēģi tam
piekrīt, ka reformas defekts mums ir jāpadara par efektu – ja Pūces reforma ir vērsta uz
reģionālo centru attīstību, kas patiesībā attīstās absolūti dabiski, kam reforma nav nepieciešama, tad mums ir jāveido decentralizēta struktūra, lai maksimāli mazinātu nomales
efekta veidošanos. Līdz pat maksimāli decentralizētai un autonomai budžeta plānošanai,
cik vien to, protams, pieļauj esošā likumdošana.
Līdz jaunā mācību gada sākumam atlicis vairs tikai nepilns mēnesis. Skolas un bērnudārzi tiek spodrināti pēc remontiem, norit sagatavošanās darbi, lai varētu sagaidīt
audzēkņus skolu solos teju pēc pusgada prombūtnes. Kādi būtiskākie uzlabojumi mācību iestāžu infrastruktūrā ir vai vēl tiek veikti?
Uzreiz vēlos uzsvērt, ka, līdzīgi kā 2019. gadā, arī plānojot 2020. gada pašvaldības budžetu, kuru atbalstīja visi 9 domes deputāti, par prioritāti izvirzījām investīcijas mūsu izglītībā. Ja runājam konkrēti, tad budžeta plānā iestrādājām teju 680 000 eiro finansējumu
ieguldījumiem mūsu skolu infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidošanā, no kā lauvas tiesa
– 500 000 eiro tika rezervēti vidusskolas sporta laukuma būvniecībai. Taču arī pārējie
ieguldījumi ir gana apjomīgi un skar gan abas pirmsskolas, gan abas skolas, gan mūzikas
un mākslas programmas. Jāteic, ka, kopīgi ar skolu pārstāvjiem plānojot un ar deputātiem
apspriežot izglītības iestāžu investīciju plānu, esam apmierinājuši faktiski visas tās vajadzības, kuras skolās šogad ir nepieciešamas. Tas ir secīgs turpinājums 2018. gadā veiktajai
izglītības reformai un 2019. gadā jau paveiktajiem darbiem. Šajā ziņā gribu uzteikt ne vien
pašvaldības speciālistus, bet arī skolu un pirmskolu vadību, kā arī lēmuma pieņēmējus
domē. Tas ir kopīga darba rezultāts.
Kā šie ieplānotie budžeta līdzekļi tiek likti lietā?
Ja konkrētāk, tad minēšu galvenos virzienus - vidusskolā tiek turpināti telpu remonti, kapitāli pārbūvēti mājturības (zēnu amatniecības) kabineti, beidzot remontēta tiek arī skolotāju istaba, turpinām mācību aprīkojuma pilnveidošanu, kā arī ar Eiropas Savienības fondu
līdzdalību skolas vecās estrādes vietā tiks izbūvēts bērnu rotaļlaukums, kas būs pieejams
ikvienam. Bērnudārzā Vecpiebalgā plānoti ieguldījumi inventārā, mācību materiālos, grupiņu dažādu telpu remontos, jauna interneta pieslēguma izveidē, datoru atjaunošanā, ēkas
jumta remontā u.c. Pamatskolā Dzērbenē tiek turpināti telpu remontdarbi un pilnveidots
mācībām nepieciešamais aprīkojums, bērnudārzā Taurenē izbūvēta jauna interaktīvā āra
nojume un arīdzan turpināti nepieciešamie telpu remontdarbi. Savukārt mūzikas skoliņai
esam atbalstījuši jaunas sitaminstrumentu programmas izveidi, tādējādi iegādāti jauni mūzikas instrumenti, atjaunojot arī nolietotos jau esošajās programmās. Tās ir tikai galvenās
lietas, kuras ieskicēju. Kā labi redzams, mēs tiešām mērķtiecīgi veicam ieguldījumus mūsu
skolās, un iedzīvotāji to novērtē. Kā spilgtāko apliecinājumu tam vēlos minēt pirmsskolēnu
skaita stabilu, regulāru pieaugumu, kas pa abiem bērnudārziem kopā nu jau sniegsies pāri
200. Savukārt tas ir pamats mūsu skolu izaugsmei, tāpēc laipni aicinu vecākus izvēlēties
Raksta turpinājums nākamajā lpp.

2020. gada augusts
Raksta turpinājums.

arī bērnu skolas gaitas uzsākt mūsu novada skolās, bet pamatskolas beidzējus aicinu izmantot Vecpiebalgas vidusskolas sniegtās iespējas.
Viena no iespējām varētu būt moderns sporta laukums. Būvniecība ir sākusies. Kad
un kādu rezultātu varam sagaidīt?
Vidusskolas sporta laukuma kapitālā pārbūve neapšaubāmi ir centrālais investīciju objekts šogad kopumā mūsu pašvaldībā – gan pēc ieguldījumu apjoma, gan pēc savas būtības. Diemžēl tas pilnībā gulstas uz mūsu pašu pleciem, jo šeit nav bijis iespējams piesaistīt
nedz ES finansējumu, nedz veikt aizņēmumu Valsts kasē, kas būtu tikai loģiski, bet diemžēl valsts politika šobrīd nav pašvaldībām labvēlīga, es pat teiktu pirmo reizi neatkarīgas
Latvijas valsts pastāvēšanas laikā tā ir naidīga. Taču ilgāk mēs gaidīt nevarējām. Par šo
tika runāts un sapņots gadiem ilgi, jo tiešām šī pārbūve ir vitāli nepieciešama - stadions ir
gan morāli, gan fiziski novecojis. Gada sākumā veicām stadiona pārprojektēšanu atbilstoši
šā brīža vajadzībām un iespējām. Bet jūnijā noslēdzās iepirkums, kurā uzvarēja SIA “Asfaltbūve”, kas piedāvāja zemāko cenu – nepilnus 400 000 eiro, kas ir mazāk nekā rezervējām budžetā, taču vienmēr ir jārēķinās ar papildu izmaksām, kas parasti rodas būvniecības
gaitā. 1. jūlijā noslēdzām būvniecības līgumu, sagaidījām būvatļauju un 14. jūlijā tika
uzsākti būvdarbi, un rosība šobrīd ir labi pamanāma. Ļoti daudz ko noteiks dažādi apstākļi,
jo īpaši meteoroloģiskie, bet būvnieks ir apņēmības pilns darbus pabeigt līdz pavēlākam
rudenim, jo jāsaprot, ka speciālās virskārtas ir iespējams uzklāt līdz noteiktai temperatūrai,
kas nedrīkst būt pārlieku zema. Tāpēc teorētiski ir iespējams, ka būs tehnoloģiskais pārtraukums līdz pavasarim, ko gan ļoti, ļoti negribētos.
Stadionā ir paredzēts moderns skrejceļš, futbola laukums ar atbilstošu aprīkojumu, āra
basketbola laukums, āra trenažieri, daļēji norobežojošā, bet ne pilnībā iežogojošā sēta,
gājēju celiņš no daudzdzīvokļu mājām uz skolu, soliņi utt. Šie aspekti pārrunāti un saskaņoti ar skolas sporta pedagogiem, lai aprīkojums atbilstu gan mācību prasībām, gan būtu
interesants un pieejams ikvienam iedzīvotājam. Ja runājam par darbu izpildītājiem, tad nav
noslēpums, ka būvnieks atsevišķu darbu veikšanai ir piesaistījis arī vietējos uzņēmējus.
Vecpiebalgas novada domē ir apstiprināti jauni saistošie noteikumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Vecpiebalgas novadā”. Jūlijā mājsaimniecības, kuras nav
noslēgušas līgumu ar SIA “ZAAO”, saņēma atgādinājumus. Vai līgumu slēgšana ir
obligāta un kas pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā mainīsies atkritumu apsaimniekošanas jomā?
Jā! Ir pieņemti jauni noteikumi. Iedzīvotāju ikdienu tam gan nevajadzētu būtiski ietekmēt.
Jauni noteikumi tika pieņemti, lai aizstātu iepriekšējos, kas bija stiprināti gandrīz pirms 10
gadiem. Jaunie noteikumi pielāgoti likumdošanas izmaiņām, kā arī nosaka skaidru kārtību
līgumu slēgšanai, tostarp paredzot dažāda termiņa atkritumu izvešanu, ņemot vērā sezonalitāti un citus aspektus. Jauni saistošie noteikumi tiek pieņemti arī citās pašvaldībās, tie
izstrādāti sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju SIA “ZAAO”.
Attiecībā uz vēstulēm iedzīvotājiem, kuriem nav līgumu, – SIA “ZAAO” ir izstrādājusi datubāzi, kurā atspoguļojas mājsaimniecības, kurām ir līgumi un kurām nav. Mūsu
pienākums iedzīvotājiem ir atgādināt, ka ir jāparūpējas par atkritumu savākšanu, tāpēc
šāds līgums būtu nepieciešams. Taču tas nenozīmē, ka katram ir jābūt šādam līgumam. Ir
mājsaimniecības, kas atkritumu izvešanu organizē sadarbojoties. Kā piemēru varu minēt
mājsaimniecību puduri, kurā ir arī mana dzīvesvieta, – mums kopā ir 4 mājsaimniecības
un 2 konteineri. Taču līgums ar ZAAO ir slēgts tikai uz vienu no šīm 4 mājsaimniecībām,
lai arī apkalpo visas 4. Līdzīgi ir arī citviet. Līdz ar to, ja iedzīvotājs saņem vēstuli, bet
reāli atkritumu izvešana tiek nodrošināta, tad par šo vienkārši būtu atgriezeniski jāinformē
pašvaldība, lai varam to atzīmēt datubāzē. Ir gan arī tādi, kas atbild, ka visus atkritumus
spēj sašķirot un nodot šķirojamo atkritumu punktos, Jā, mēs zinām, ka laukos protam labi
tikt galā ar organiskajiem atkritumiem, tos kompostējot vai izbarojot mājlopiem, protam
nošķirot un aizvest uz punktiem stiklu un iepakojumu, protam izmantot eko laukumu Taurenē specifisku atkritumu nodošanai, bet tāpat taču paliek pāri sadzīves atkritumi, kas kaut
kur ir jāliek. Un, ja iedzīvotājam nav līguma ar atkritumu apsaimniekotāju, nav arī papildu
īpašums, kurā tam ir reģistrēts šis pakalpojums, vai kopīga atkritumu izvešana ar kaimiņiem, tad rodas jautājums – kur tu liec šos atkritumus? Diemžēl ir arī šādi negodprātīgi
iedzīvotāji, un ļoti ceru, ka no tā varēsim izvairīties, bet var nākties kādā brīdī arī vērsties
pret šādiem negodprātīgiem iedzīvotājiem bargāk. Bet vēlreiz atgādinu – ja esat no pašvaldības šādu vēstuli saņēmis, tad vispirms sazinieties ar pašvaldības pārstāvi. Lielākoties
jau cilvēki tā arī dara, mēs piefiksējam saņemto informāciju, un jautājums tiek noņemts no
dienas kārtības.
Dzidra Ješkina

Vecpiebalgas novada pašvaldība izsludina projektu
konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi”
Lieliska iespēja pašiem iesaistīties savas apkārtējās vides un dzīves kvalitātes uzlabošanā, jo:
konkursa mērķis – veicināt iedzīvotāju un to grupu iniciatīvas dzīves
un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas pagastos.
Kurš var piedalīties?
Piedalīties var ikviens - jau esoša nevalstiska organizācija (biedrība, nodibinājums un reliģiska organizācija), kuras juridiskā adrese
ir novada teritorijā, vai neformāla domu biedru grupa (arī tāda, kas
izveidota tikai šī konkursa ietvaros), kurā apvienojušies vismaz 5 pilngadīgi novada
iedzīvotāji.
Kā plānot līdzekļus ieceres īstenošanai?
Konkursa kopējais finansējums ir 2500 eiro, viena projekta atbalsta maksimālā summa –
500 eiro, minimālā – 100 eiro. Atbalsta intensitāte – līdz 100%.
Kādas ieceres tiks atbalstītas?
1.vides sakārtošana un labiekārtošana (piemēram, bērnu rotaļu laukumu izveide; sporta
laukumu ierīkošana; dabas, atpūtas, tūrisma vai sporta taku izveide; peldvietu labiekārtošana; daudzdzīvokļu ēku kāpņu telpu remonts, pagalmu apzaļumošana, apkārtnes
labiekārtošana, automašīnu stāvlaukumu ierīkošana, ceļu, taciņu uzlabošana);
2. sabiedrisku kultūras, sporta un izglītojošo pasākumu organizēšana (piemēram, semināru, lekciju, nometņu, radošo darbnīcu, sportisku aktivitāšu organizēšana).
Obligāts noteikums - projekta aktivitātēm jānotiek novada teritorijā.
Pieteikumu iesniegšana līdz 2020. gada 4. septembra plkst. 14.00.
Konkursa nolikums: www.vecpiebalga/pasvaldiba/konkursi.lv
Ja rodas jautājumi zvanīt vai rakstīt:
Leldei Burdajai,
t. 28349103
e-pasts lelde.burdaja@vecpiebalga.lv;
Daigai Šatrovskai,
t. 26585532
e-pasts projekti@vecpiebalga.lv
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IZSOLES
Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles
2020. gada 17. augustā plkst. 9:00 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā
Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks nomas
tiesību izsole telpām 45,7 m² platībā nedzīvojamā ēkā „Inešu pamatskola” Inešos,
Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs - 0,21 eiro/m² (bez PVN) mēnesī,
izsoles solis – 0,01 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 14. augusta plkst. 16:00. Pieteikumi iesniedzami
Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas
pagastā, Vecpiebalgas novadā, vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv .
*****
2020. gada 17. augustā plkst. 11:00 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā
Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks nomas
tiesību izsole telpām 28,8 m² platībā nedzīvojamā ēkā „Gaismas iela 4” (Mazā skola)
Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā .
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 0,21 eiro/m² (bez PVN) mēnesī,
izsoles solis – 0,01 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 17. augusta plkst. 10:30. Pieteikumi iesniedzami
Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas
pagastā, Vecpiebalgas novadā, vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv

Zemes nomas tiesību izsoles
2020. gada 17. augustā plkst. 9:30 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā
Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks zemes
nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma „Čabu karjers” Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā,, kadastra Nr. 4292 004 0018 , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4292 004 0133 daļai 2,8 ha platībā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 48.00 EUR (bez PVN) gadā,
izsoles solis – 1,00 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 17. augusta plkst. 9:00. Pieteikumi iesniedzami
Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas
pagastā, Vecpiebalgas novadā, vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
*****
2020. gada 17. augustā plkst. 10:00 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā
Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks zemes
nomas tiesību izsole nekustamam īpašumam „Pļavēni” Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4292 004 0141, zemes vienību kadastra apzīmējumi 4292 004
0141, 4292 004 0142, platība 2.,9 ha.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 87,00 EUR (bez PVN) gadā,
izsoles solis – 1,00 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 17. augusta plkst. 9:30. Pieteikumi iesniedzami
Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas
pagastā, Vecpiebalgas novadā, vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
*****
2020. gada 17. augustā plkst. 10:30 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā
Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks zemes
nomas tiesību izsole nekustamam īpašumam „Lībiešu kalns”, Vecpiebalgas pagastā
Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4292 001 0239, zemes vienības kadastra apzīmējums
4292 001 0239, platība 1,2 ha.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs –28,00 eiro (bez PVN) gadā,
izsoles solis – 1,00 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 17. augusta plkst. 10:00. Pieteikumi iesniedzami
Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas
pagastā, Vecpiebalgas novadā, vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.

PĀRDOD
Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
automašīnu Peugeot Partner, valsts reģistrācijas numurs GO7043, izlaiduma gads
2007., motora jauda 66.2 kw, piedziņa 4x2, motors 1.6 l, 5 sēdvietas, dīzeļdegviela,
izsoles sākumcena –1130,00 eiro (t.sk. PVN).
Izsole notiks 2020. gada 17. augustā plkst. 11:00 Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā. Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 17. augusta
plkst. 10:00 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas
pagastā, pie administratores vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
Automašīna apskatāma, iepriekš sazinoties ar Vecpiebalgas novada saimniecības vadītāju Viesturi Burjotu (t. 20238995).
*****
Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
nekustamo īpašumu “Ozoliņi” Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr.
4250 005 0038, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 005 0038
0,54 ha platībā.
Nekustamā īpašuma sākumcena 1435,00 eiro, nodrošinājuma nauda EUR 143,50 eiro,
reģistrācijas nauda EUR 10.00.
Izsole notiks 2020. gada 11. septembrī plkst. 9:00 Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 11. septembra plkst. 8:50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, pie administratores
vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv. Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr.
64170464, 26115317.
Daina Slaidiņa, nekustamā īpašuma speciāliste
Informācija www.vecpiebalga.lv , tālr. 26115317
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2020. gada 25. jūnijā								
Nr.3/2020

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Vecpiebalgas novadā”
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu un 15. panta trešo daļu.
Apstiprināti Vecpiebalgas novada domes sēdē 25.06.2020.,
prot. Nr. 13.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka:
1.1. sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, dalīti savākto, sadzīvē
radušos liela izmēra atkritumu un bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas kārtību Vecpiebalgas
novada administratīvajā teritorijā;
1.2. teritorijas dalījumu atkritumu apsaimniekošanas zonās;
1.3. prasības atkritumu savākšanai, tajā skaitā minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai;
1.4. atkritumu apsaimniekošanas maksas veikšanas kārtību;
1.5. atbildību par šo saistošo noteikumu neievērošanu.
2. Šo noteikumu mērķi ir šādi:
2.1. nodrošināt Vecpiebalgas novada pašvaldības autonomo funkciju, kas saistītas ar atkritumu
apsaimniekošanu, izpildi;
2.2. samazināt atkritumu rašanos to izcelsmes vietā;
2.3. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī trešo personu mantu;
2.4. veicināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā novērst atkritumu rašanās cēloņus, samazināt radīto atkritumu daudzumu (apjomu) un bīstamību, sekmēt atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pienācīgi sagatavotu atkritumu atkārtotu izmantošanu, atkritumu
pārstrādi, atkritumu reģenerāciju citos veidos, piemēram, iegūstot enerģiju, kā arī atkritumu
apglabāšanu tādā veidā, lai netiktu apdraudēta vide, cilvēku dzīvība un veselība.
3. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā.
4. Papildus normatīvajos aktos noteiktajiem terminiem šajos noteikumos lietotie termini:
4.1. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, ar kuru Vecpiebalgas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā;
4.2. atkritumu poligons – cieto sadzīves atkritumu poligons “Daibe”, kas ir speciāli ierīkota un
aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta Pārgaujas novada Stalbes pagastā, kurā tiek nodrošināti
normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi, tajā skaitā tiek veikta sadzīves atkritumu sagatavošana apglabāšanai un atkritumu apglabāšana;
4.3. klients – atkritumu radītājs vai valdītājs, kurš ir noslēdzis līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
4.4. liela izmēra atkritumi – tādi sadzīvē radušies atkritumi, kurus to izmēra dēļ nav iespējams
ievietot klienta lietošanā nodotajā atkritumu konteinerā.
5. Visa Vecpiebalgas novada administratīvā teritorija ir viena sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona.
6. Vecpiebalgas novada pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, normatīvajiem aktiem
atkritumu apsaimniekošanas un administratīvās atbildības jomā, atkritumu apsaimniekošanas
valsts plānu un Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī saskaņā
ar Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
7. Vecpiebalgas novada pašvaldībai papildus normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas
un administratīvās atbildības jomā noteiktajiem pienākumiem ir šādi pienākumi:
7.1. informēt sadzīves atkritumu radītājus un valdītājus par atkritumu apsaimniekotāju, publicējot informāciju Vecpiebalgas novada pašvaldības tīmekļa vietnē, norādot līguma darbības
termiņu;
7.2. veicināt sadarbību starp sadzīves atkritumu apsaimniekošanā iesaistītajām personām – atkritumu apsaimniekotāju un atkritumu radītājiem, valdītājiem, arī personu grupām un to pārstāvjiem, nekustamo īpašumu īpašniekiem un nekustamo īpašumu apsaimniekotājiem. Sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, informēt sadzīves atkritumu radītājus un valdītājus par
izmaiņām un aktualitātēm sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā;
7.3. plānot, organizēt un kontrolēt ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saistītās darbības
Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā;
7.4. nodrošināt, ka atkritumu radītāji un valdītāji tiek informēti par tās administratīvajā teritorijā esošajiem atkritumu dalītās savākšanas punktiem, šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem,
atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijām (ja šķirošanas un pārkraušanas stacijā atkritumus šķiro vai pieņem no apmeklētājiem), būvniecības, mājsaimniecībā radītie būvniecības un
būvju nojaukšanas atkritumu savākšanas laukumiem, metāllūžņu noliktavām, bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumiem un zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas vietām
saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā;
7.5. nodrošināt atkritumu konteineru un urnu uzstādīšanu publiskās vietās;
7.6. izskatīt un iespēju robežās savas kompetences ietvaros risināt sūdzības, iesniegumus un
priekšlikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Vecpiebalgas novada administratīvajā
teritorijā, kā arī par atkritumu apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu kvalitāti.
7.7. tīmekļa vietnē vai klātienē Vecpiebalgas novada pašvaldības organizētajos pasākumos noskaidrot atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto interešu grupu (iedzīvotāju, namu apsaimniekotāju, nevalstisko organizāciju u.c.) viedokļus par aktuāliem ar atkritumu apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem un nepieciešamības gadījumā uzaicina šo grupu pārstāvjus, kā arī nozares
lietpratējus uz komiteju un domes sēdēm.
8. Neatkarīgi no rakstveida līguma ar atkritumu apsaimniekotāju noslēgšanas fakta un tā spēkā
esamības, atkritumu radītājam ir pienākums norēķināties ar atkritumu apsaimniekotāju par faktiski sniegtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem atbilstoši pašvaldībā noteiktajai
maksai par atkritumu apsaimniekošanu.
9. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu un veikt normatīvajos aktos par administratīvo atbildību noteiktās procesuālās darbības par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas normatīvajos aktos
par administratīvo atbildību norādītās personas.
10. Par atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem personas ir
saucamas pie atbildības normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu un administratīvo
atbildību noteiktajā kārtībā.
11. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu,
kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.
II. Prasības atkritumu savākšanai Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā
12. Atkritumu savākšana Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā tiek veikta, izmantojot šādu atkritumu savākšanas infrastruktūru:
12.1. šķiroto atkritumu savākšanas laukumus (EKO laukumi);
12.2. atkritumu dalītās savākšanas punktus (EKO punkti);
12.3. nešķiroto sadzīves atkritumu konteineru novietnes;
12.4. teritorijās, kurās nav iespējama atkritumu konteineru uzstādīšana – priekšapmaksas atkritumu maisus;
12.5. citi atkritumu apsaimniekotāja noteiktie paņēmieni dalīti savāktu atkritumu uzkrāšanai.
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13. Atkritumu savākšanas veidu un atkritumu savākšanā izmantoto infrastruktūru nosaka līgumā, ko atkritumu apsaimniekotājs slēdz ar klientu.
14. Liela izmēra atkritumi, būvniecības, mājsaimniecībā radītie būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi savācami atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem, izmantojot:
14.1. īpaši šim nolūkam paredzētus atkritumu konteinerus;
14.2. ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņotus citus atkritumu savākšanas veidus;
14.3. ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu un
Vecpiebalgas novada pašvaldību saskaņotu vietu, kas nodrošina to apsaimniekošanu videi drošā un normatīvajiem aktiem atbilstošā veidā.
15. Šo noteikumu 14. punkta noteikumi piemērojami tiktāl, ciktāl līguma, kas noslēgts starp
dzīvokļa īpašuma īpašnieku un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju, noteikumi neparedz citādi. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs, nosakot līgumā, kas
noslēgts ar dzīvokļa īpašuma īpašnieku, kārtību šo noteikumu 14. punktā minēto atkritumu
savākšanai, saskaņo to ar atkritumu apsaimniekotāju.
16. Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves atkritumi, kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, nogādājami un apglabājami atkritumu
poligonā.
17. Bioloģiski noārdāmos atkritumus fiziskām personām atļauts kompostēt savas mājsaimniecības teritorijā (ārpus dzīvošanai paredzētajām telpām) gadījumā, ja tas neapdraud cilvēku
dzīvību, veselību, vidi, trešo personu mantu un ja tas tiek veikts videi drošā un normatīvajiem
aktiem atbilstošā veidā.
18. Publiskajās vietās radušos un savāktos bioloģiski noārdāmos dārzu un parku atkritumus ir
atļauts kompostēt tikai ar Vecpiebalgas novada pašvaldību saskaņotās vietās.
19. Vecpiebalgas novada pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs neatbild par atkritumos
pazudušajiem priekšmetiem, kā arī neatbild par to personu veselību, kuras nodarbojas ar šo
priekšmetu meklēšanu.
III. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi
20. Ikviena atkritumu radītāja un valdītāja pienākums ir:
20.1. piedalīties Vecpiebalgas novada pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, izņemot gadījumu, ja dzīvokļa īpašuma īpašnieks noslēdzis līgumu ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanu,
kas iekļauj arī sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
20.2. savākt un sašķirot savus radītos sadzīves atkritumus un nogādāt tos nekustamā īpašuma
īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai tā apsaimniekotāja norādītāja vietā un ievietot tos atkritumu
konteinerā;
20.3. nešķirotos sadzīves atkritumus ievietot tikai tiem paredzētajā atkritumu konteinerā, kas
saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēta konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai;
20.4. iesaistīties dalītas sadzīves atkritumu savākšanas pasākumos un veikt atkritumu šķirošanu vietās, kur ir izvietoti konteineri dalīti savāktiem atkritumiem – atkritumu dalītās savākšanas punktos (EKO punktos) vai nogādāt atkritumus uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu
(EKO laukumu).
21. Atkritumu radītājs, kas ir saimnieciskās darbības veicējs, vienojas ar nekustamā īpašuma,
kurā tas veic saimniecisko darbību, īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu par kārtību, kādā tiks veikta sadzīves atkritumu savākšana un maksājumu veikšana par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, vai saimnieciskās darbības veicējs patstāvīgi slēdz līgumu
par tā darbības rezultātā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju. Gadījumā, ja saimnieciskā darbība tiek veikta dzīvokļa īpašumā, šī punkta noteikumi piemērojami tiktāl, ciktāl līguma, kas noslēgts starp dzīvokļa īpašuma īpašnieku un daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas apsaimniekotāju, noteikumi neparedz citādi.
22. Atkritumu radītājs nodrošina, ka nešķirotie sadzīves atkritumi pirms ievietošanas atkritumu
konteineros ir iesaiņoti atkritumu maisos un atkritumu maisi ir aizsieti. Asie priekšmeti atkritumu konteineros ir jāievieto tā, lai pēc iespējas samazinātu ietekmi uz iedzīvotāju veselību, kā
arī atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas iekārtu bojājumiem. Atkritumi konteineros jāievieto tā, lai būtu iespējams aizvērt atkritumu konteinera vāku.
23. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājam vai valdītājam ir pienākums ievērot prasības
sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai un sadzīvē radušos bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtību, kas noteikta Atkritumu apsaimniekošanas likumā un citos normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā.
24. Atkritumu radītājiem un valdītājiem Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā ir aizliegts:
24.1. izvietot (izmest) sadzīves atkritumus tam neparedzētās un nepiemērotās vietās;
24.2. ierīkot patvaļīgas sadzīves atkritumu izgāztuves, aprakt atkritumus, piegružot vai aizbērt grāvjus un ūdenstilpnes. Aizliegts iznest no nekustamā īpašuma pagalma un novietot ceļa
braucamās daļas malā visa veida sadzīves atkritumus (piemēram, lapas, zarus), izņemot, ja tiek
rīkotas ar Vecpiebalgas novada pašvaldību saskaņotas talkas;
24.3. jebkādā veidā dedzināt sadzīves atkritumus. Pieļaujama tikai kaitēkļu bojātu zaru un augu
sadedzināšana, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personas mantai;
24.4. novietot (pastāvīgi) atkritumu konteinerus uz ielām (izņemot nomaļas ielas, kur atkritumu
konteineri netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais
risinājums);
24.5. ievietot atkritumu konteineros kvēlojošus, degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus
priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, liela izmēra atkritumus, būvniecības, mājsaimniecībā radītos būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, ražošanas atkritumus, ielu smiltis, parku un dārzu atkritumus, atkritumus, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem klasificējami kā bīstamie atkritumi, kā arī citus bīstamos atkritumus vai videi
kaitīgās preces;
24.6. ievietot atkritumus konteineros, kas ir nodoti lietošanā citiem atkritumu radītājiem, vai
kas ir citu personu īpašumā;
24.7. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus atkritumu konteineros. Par šādu atkritumu konteineru iztukšošanu var tikt noteikta paaugstināta samaksa;
24.8. jebkādā veidā bojāt atkritumu konteinerus;
24.9. ievietot nešķirotus sadzīves atkritumus dalīti savākto atkritumu konteineros;
24.10. veikt darbības ar atkritumiem, kas jau ir ievietoti atkritumu konteineros;
24.11. veikt darbības, kas ir pretrunā ar šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos ietverto
regulējumu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un vides piesārņojumu.
IV. Nekustamā īpašuma īpašnieka un nekustamā īpašuma apsaimniekotāja pienākumi
25. Nekustamā īpašuma īpašniekam, lietotājam, valdītājam, apsaimniekotājam vai pilnvarotai
personai papildus šajos noteikumos norādītajiem vispārīgajiem atkritumu radītāju un valdītāju
pienākumiem ir noteikti šādi pienākumi:
25.1. slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot regulāru nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu, ņemot
vērā īpašumā faktiski radīto sadzīves atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā:
25.1.1. individuālās dzīvojamās mājas – 6 (sešas) reizes gadā;
25.1.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – 1 (vienu) reizi mēnesī;
25.1.3. juridiskas personas – 1 (vienu) reizi mēnesī;
25.2. ja nekustamā īpašuma lietošana ir ar pārtraukumiem (nekustamā īpašuma lietošanai ir
sezonāls raksturs), informēt par to atkritumu apsaimniekotāju un vienoties par šo noteikumu
25.1.punktā minētā līguma noteikumu izmaiņām, paredzēt radītajam sadzīves atkritumu daudzumam atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku, bet ne retāk kā 2 (divas) reizes gadā;
25.3. nepieciešamības gadījumā ierosināt izmaiņas šo noteikumu 25.1.punktā minētajā līgumā,
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nodrošinot sistemātisku sadzīves atkritumu izvešanu, lai pie atkritumu konteineriem neveidojas atkritumu kaudzes;
25.4. pēc Vecpiebalgas novada pašvaldības vai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāju pieprasījuma sniegt ziņas par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā,
nomniekiem, komersantiem un citām personām, kuras veic saimniecisko darbību attiecīgajā
nekustamajā īpašumā, kā arī par radītajiem atkritumu veidiem un daudzumu;
25.5. segt visas izmaksas, kas saistītas ar sev piederošajā, lietojumā, valdījumā vai apsaimniekošanā esošajā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu, ietverot dalīti savākto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
izmaksas;
25.6. vienoties ar nekustamajā īpašumā esošajiem atkritumu radītājiem par kārtību, kādā veicami norēķini par atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumiem;
25.7. saskaņojot ar atkritumu apsaimniekotāju, norādīt piemērotu vietu atkritumu konteineru
izvietošanai, kā arī nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja transporta netraucētu piekļuvi tai un
uzturēt kārtību un tīrību šajā vietā. Atkritumu konteineru izvietojumam un novietnes laukumiem ir jāatbilst normatīvajos aktos par teritorijas apbūvi ietvertajām prasībām. Ja pie vairākām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām ir speciāli ierīkots (betonēts, asfaltēts vai tml.) laukums atkritumu konteineru novietošanai, tad atkritumu konteineri novietojami šajā laukumā;
25.8. nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja specializētā transportlīdzekļa piekļuvi atkritumu
konteineru novietnes laukumiem vai vietām, novietojot atkritumu konteinerus piebraucamā
ceļa vai ielas malā. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, atkritumu konteineru iztukšošanas dienās atkritumu konteinerus no īpašumu pagalmiem jāpārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tie netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību,
kā arī jānodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas atkritumu konteineri tiktu novietoti atpakaļ to
pastāvīgajā atrašanās vietā, vai jāvienojas ar atkritumu apsaimniekotāju par citu kārtību, lai
nodrošinātu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu konteineriem;
25.9. sadzīves atkritumu uzkrāšanai pie nekustamā īpašuma izmantot tikai noteiktajam atkritumu veidam paredzētos atkritumu konteinerus;
25.10. nodrošināt no atkritumu apsaimniekotāja saņemto un lietošanā nodoto sadzīves atkritumu uzkrāšanai izmantoto atkritumu konteineru, tajā skaitā šo noteikumu 29.punktā minēto
konteineru, saglabāšanu, uzturēt tos tīrus un lietošanas kārtībā, kā arī sakopt teritoriju ap konteineriem;
25.11. ja nekustamā īpašuma teritorijā atkritumu konteineru novietošana nav iespējama, par
atkritumu konteineru novietošanu jāvienojas ar blakus esošā nekustamā īpašuma īpašnieku,
valdītāju, lietotāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu, informējot par to atkritumu apsaimniekotāju un Vecpiebalgas novada pašvaldību. Šādos gadījumos abu nekustamo īpašumu
īpašniekiem, valdītājiem, lietotājiem, apsaimniekotājiem vai pilnvarotām personām jānoslēdz
savstarpēja vienošanās par to, kā tiks veikta katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu savākšana un apsaimniekošana (atkritumu konteineru lietošana, norēķini u.c.). Gadījumos,
kad vienošanās nav iespējama, nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam, apsaimniekotājam
vai pilnvarotajai personai jāvēršas Vecpiebalgas novada pašvaldībā ar lūgumu rast risinājumu;
25.12. nodrošināt konkrētajā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu savākšanu, dalītu
savākšanu un nogādāšanu līdz atkritumu konteineram, par kura iztukšošanu tam ar atkritumu
apsaimniekotāju ir noslēgts līgums;
25.13. iekļauties Vecpiebalgas novada pašvaldības organizēto atkritumu apsaimniekošanas pasākumu realizēšanā gan ar savu darbību, gan maksu par sniegtajiem pakalpojumiem;
25.14. nodrošināt noteiktu sadzīves atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, būvniecības, mājsaimniecībā radītos būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, arī koku nobiru,
lapu un zāles savākšanu (ja netiek veidots komposts)) nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas
vietās – ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, sedzot
attiecīgi radītās izmaksas. Ja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju paredz regulāru
šāda veida sadzīves atkritumu izvešanu, persona atkritumus novieto to savākšanas vietā, kas ir
saskaņota ar atkritumu apsaimniekotāju, plānotās atkritumu izvešanas dienas rītā pirms noteiktā savākšanas laika un tādā veidā, kā to paredz atkritumu apsaimniekotājs. Šī punkta noteikumi
piemērojami tiktāl, ciktāl līguma, kas noslēgts starp dzīvokļa īpašuma īpašnieku un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju, noteikumi neparedz citādi;
25.15. pie sabiedrības nozīmes būvēm uzstādīt atkritumu urnas un to dizainu (formu) saskaņot
ar Vecpiebalgas novada pašvaldību.
26. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāji, garāžu vai dārzkopības kooperatīvās sabiedrības ir atbildīgas par līguma slēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu
savākšanu no to apsaimniekošanā nodotajiem īpašumiem.
27. Dzīvokļa īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām nav izvēlēts apsaimniekotājs,
un dārza māju (vasarnīcu) vai garāžu īpašnieki, kas nav dārzkopības kooperatīvās sabiedrības
biedri, savstarpēji vienojas par sadzīves atkritumu savākšanu no to iepriekš norādīto personu
īpašumos radītajiem sadzīves atkritumiem ar noteikumu, ka maksājumus atkritumu apsaimniekotājam par sadzīves atkritumu savākšanu no iepriekš norādītajiem īpašumiem veic viena
persona, ar kuru atkritumu apsaimniekotājs slēdz līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu un
pārējie īpašnieki norēķinās ar šo personu.
28. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieki, noslēdzot ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu, var deleģēt savu atbildību
par radīto sadzīves atkritumu savākšanu nekustamā īpašuma (tā daļas, dzīvojamās telpas) apsaimniekotājam. Šādos gadījumos par sadzīves atkritumu savākšanas pasākumu īstenošanu ir
atbildīgs nekustamā īpašuma apsaimniekotājs.
V. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi
29. Publisko pasākumu organizētājam pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir pienākums noslēgt līgumu par publiskā pasākuma laikā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu konteineru izvietošanu pasākuma vietā un pasākuma laikā radīto sadzīves atkritumu (nepieciešamības gadījumā arī dalīti savākto) savākšanu no
izvietotajiem atkritumu konteineriem un nodrošināt:
29.1. atkritumu konteineru pasūtīšanu no atkritumu apsaimniekotāja pietiekamā daudzumā,
nodrošinot, lai tie tiktu savlaicīgi iztukšoti un nebūtu pārpildīti;
29.2. attiecīgās teritorijas sakopšanu pēc pasākuma noslēguma.
30. Atkritumu konteineru uzstādīšanas un noņemšanas izmaksas sedz pasākuma organizators,
vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju.
VI. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi un tiesības
31. Atkritumu apsaimniekotājs koordinē un savas kompetences ietvaros uzrauga atkritumu apsaimniekošanu Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem noteikumiem un noslēgto
līgumu starp Vecpiebalgas novada pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, par konstatētajiem pārkāpumiem informējot Vecpiebalgas novada pašvaldību un Valsts vides dienestu.
32. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums:
32.1. saņemt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta pirmajā daļā noteiktās atļaujas no
Valsts vides dienesta un pirms savas darbības uzsākšanas noslēgt līgumu ar Vecpiebalgas novada pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā;
32.2. saskaņā ar iepriekš saskaņotu sadzīves atkritumu izvešanas grafiku nodrošināt atkritumu
(tajā skaitā dalīti savākto sadzīves atkritumu) savākšanu no atkritumu radītājiem un valdītājiem, nodrošināt atkritumu konteineru iztukšošanu un sadzīves atkritumu izvešanu no atkritumu konteineru novietnes laukumiem;
32.3. slēgt līgumus ar atkritumu radītājiem vai valdītājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, piemērojot Vecpiebalgas novada pašvaldības apstiprināto maksu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināto tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos;
32.4. slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ja publiskā pasākuma organizētājam nav parādu pret atkritumu apsaimniekotāju;
32.5. nodrošināt klientus ar to vajadzībām atbilstoša tilpuma marķētiem atkritumu konteineriem vai priekšapmaksas atkritumu maisiem nepieciešamā daudzumā, kā arī pēc klienta lūguma ar citiem atkritumu apsaimniekotāja noteiktiem paņēmieniem dalīti savāktu atkritumu
uzkrāšanai, ja atkritumu apsaimniekotājs nodrošina attiecīgā pakalpojuma pieejamību Vecpiebalgas novada teritorijā;
32.6. saskaņot atkritumu konteineru novietošanas vietu ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai pilnvarotu personu;
32.7. bez papildu maksas nodrošināt atkritumu konteineru labošanu un nomaiņu, ja bojājums
radies atkritumu apsaimniekotāja vainas dēļ vai ja nav iespējams identificēt atkritumu konteinera bojājuma izdarīšanā vainojamo personu;
32.8. nodrošināt atkritumu konteineru novietošanas vietu sakopšanu pēc atkritumu savākšanas,
ja atkritumi ir novietoti tikai atkritumu konteineru novietošanas vietās novietotajos atkritumu
konteineros un ja piesārņojums radies atkritumu apsaimniekotāja vainas dēļ;
32.9. iespēju robežās un ņemot vērā noslēgto līgumu ar Vecpiebalgas novada pašvaldību par
atkritumu apsaimniekošanu, nodrošināt dalīti savāktu atkritumu savākšanu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasībās attiecībā uz atkritumu dalīto savākšanu;
32.10. nogādāt savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus atkritumu poligonā ar šim nolūkam
paredzētiem specializētiem transporta līdzekļiem;
32.11. nodrošināt noteikta veida sadzīves atkritumu izvešanu atbilstoši ar Vecpiebalgas novada
pašvaldību un ar klientu noslēgtā līguma noteikumiem;
32.12. sniegt Vecpiebalgas novada pašvaldībai informāciju, kas nepieciešama tās funkciju izpildei, atbilstoši normatīvo aktu un noslēgtā līguma par atkritumu apsaimniekošanu prasībām;
32.13. izskatīt sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma kvalitāti;
32.14. ziņot attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm par konstatētajiem atkritumu radītāju vai
valdītāju pārkāpumiem;
32.15. veikt iedzīvotāju informēšanu un apmācību, nodrošinot informatīvos materiālus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
32.16. periodiski informēt Vecpiebalgas novada pašvaldību par dalīti savākto sadzīves atkritumu savākšanas sistēmas darbību un attīstību, tajā skaitā dalīti savākto atkritumu konteineru
novietošanas vietām;
32.17. apkopot informāciju, kas saistās ar Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā noslēgtajiem līgumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
32.18. uzturēt publiski pieejamu datu bāzi, kurā ir apkopota informācija par Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem un to, vai attiecīgajos nekustamajos īpašumos ir vai nav noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
32.19. sniegt informāciju Vecpiebalgas novada pašvaldībai pēc Vecpiebalgas novada pašvaldības pieprasījuma vai arī gadījumos, kad ir ieviestas vai konstatētas būtiskas izmaiņas saistībā
ar šo noteikumu 33.18.punktā minēto datu bāzi vai tajā ietverto informāciju.
33. Atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības atteikties savākt atkritumu konteineru novietošanas
vietās esošos sadzīves atkritumus, par to informējot klientu, un normatīvajos aktos par administratīvo atbildību noteiktās personas, kuras ir tiesīgas uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu
par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, ja:
33.1. klients nav veicis samaksu par atkritumu apsaimniekotāja iepriekš sniegtajiem atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumiem un par samaksas kavējumu atkritumu radītājs ir brīdināts
līgumā noteiktajā kārtībā;
33.2. atkritumu apsaimniekotājs konstatē ka vairāk kā divas reizes pēc kārtas sadzīves atkritumi tiek novietoti ārpus atkritumu konteineriem vai pārsniedz atkritumu konteineru tilpumu.
Šajā gadījumā atkritumu apsaimniekotājam un klientam jāvienojas par papildmaksas noteikšanu par papildus savācamajiem sadzīves atkritumiem un turpmāk savācamo sadzīves atkritumu
apjoma palielināšanu (papildu atkritumu konteineru uzstādīšana vai izmaiņu veikšana atkritumu konteineru iztukšošanas grafikā);
33.3. atkritumu konteineros ievietoti konkrētajam atkritumu konteineram neatbilstoši atkritumi. Šajā gadījumā atkritumu apsaimniekotājam un klientam jāvienojas par papildmaksas noteikšanu atkritumu konteineru iztukšošanai, kuras apmēru nosaka atkritumu apsaimniekotājs
atkarībā no atkritumu veida;
33.4. nav nodrošināta piekļuve atkritumu konteineriem atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām
prasībām;
33.5. ceļa seguma stāvokļa vai transporta kustības ierobežojumu dēļ atkritumu apsaimniekotājs
nevar piekļūt atkritumu konteineriem. Šādā gadījumā atkritumu konteineri tiek iztukšoti tuvākajā iespējamajā laikā, par to iepriekš vienojoties ar klientu.
34. Sadzīves atkritumi pēc to nodošanas atkritumu apsaimniekotājam pāriet atkritumu apsaimniekotāja īpašumā, un atkritumu apsaimniekotājam pieder tiesības brīvi rīkoties ar savāktajiem
atkritumiem.
VII. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai
35. Atkritumu apsaimniekotājs atbilstoši noslēgtajam līgumam par atkritumu apsaimniekošanu ar Vecpiebalgas novada pašvaldību nodrošina atkritumu radītājiem un valdītājiem iespēju
iesaistīties atkritumu dalītās vākšanas sistēmā un izmantot šim nolūkam paredzētos atkritumu
dalītās savākšanas punktus, šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, vai bioloģisko atkritumu
savākšanas sistēmu, kuru izveidojis atkritumu apsaimniekotājs, iesaistīties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās akcijās vai izmantot citus atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos pakalpojumus, ja atkritumu apsaimniekotājs nodrošina attiecīgā pakalpojuma pieejamību Vecpiebalgas
novada teritorijā.
36. Atkritumu apsaimniekotājs izstrādā atkritumu dalītas savākšanas sistēmas noteikumus un
nosaka prasības atkritumu dalītai savākšanai, un informē par tiem atkritumu radītājus un valdītājus, ievietojot attiecīgo informāciju savā tīmekļa vietnē.
37. Ja atkritumu radītājs vai valdītājs iesaistās atkritumu dalītajā vākšanā, atkritumu radītājam
un valdītājam ir pienākums ievērot atkritumu apsaimniekotāja izstrādāto atkritumu dalītas savākšanas sistēmas noteikumus un prasības atkritumu dalītai savākšanai.
38. Atkritumu apsaimniekotājs Vecpiebalgas novada teritorijā uz dalīti savākto atkritumu konteineriem vai atkritumu dalītās savākšanas punktos nodrošina šādu informāciju:
38.1. dalīti savākto atkritumu veidu;
38.2. atkritumu apsaimniekotāja kontaktinformāciju.
39. Atkritumu dalīta savākšana tiek nodrošināta vismaz tiem atkritumu veidiem, kas minēti
normatīvajos aktos par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju.
40. Atkritumu apsaimniekotājs, saskaņojot ar Vecpiebalgas novada pašvaldību, 1 (vienu) mēnesi iepriekš, informē atkritumu radītājus un valdītājus par jauna dalīti savācamu atkritumu
savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo atkritumu konteineru krāsojumu vai apzīmējumu, ievietojot attiecīgo informāciju savā tīmekļa vietnē, kā arī iespēju robežās informāciju izvietojot
citos atkritumu apsaimniekotājam vai Vecpiebalgas novada pašvaldībai pieejamos komunikāciju kanālos.
VIII. Noslēguma jautājumi
41. Šajos noteikumos ietvertās prasības attiecībā uz pienākumu nodrošināt bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītu savākšanu stājas spēkā termiņā, kas noteikts normatīvajos aktos par
bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītu savākšanu.
42. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Vecpiebalgas Novada Ziņas”.
43. Atzīt par spēku zaudējušiem Vecpiebalgas novada domes 2011. gada 16. novembra saistošos noteikumus Nr.13/2011 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Vecpiebalgas novadā”.
Novada domes priekšsēdētājs:

		

Indriķis Putniņš
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2020. gada augusts

Vecpiebalga durvis vēra trīs dienu garumā

Amatnieku tirgus birzītē, kas tradicionāli ir tikšanās vieta savējiem un novada viesiem,
kā vienmēr kupli apmeklēts. Lieliska iespēja amatniekiem izstādīt un pārdot savus izstrādājumus, savukārt pircējiem iegādāties vajadzīgo preci. Tirgū notika gan andelēšanās,
gan amatiermākslas kolektīvu koncerts, gan aktivitātes bērniem „Mazais stiprinieks”.

Ar zināmām un iemīļotām dziesmām Vecpiebalgas muižas parkā Inešos norisinājās
grupas „Autobuss debesīs” koncerts mūzikas gardēžiem un Imanta Kalniņa mūzikas
faniem. Šoreiz gan bez tradicionālās zaļumballes…

Dabas harmonijas un sajūtu piepildīts notikums - ceļojums mūzikas pasaulē, kas neatstāj
vienaldzīgu nevienu... Noslēguma koncerts šoreiz brīvā dabā. Aija Vītoliņa (balss) un
Mārcis Auziņš (ģitāras aranžijas) programmā „Krustojums”.

Reizē ar kultūras pasākumiem jūlija nogalē risinājās arī dažādi sportiski notikumi – gan
BMX sacensības Vecpiebalgas trasē, gan futbola un pludmales volejbola turnīri Vecpiebalgā un Inešos.
Laura Mihailova foto

2020. gada augusts

Aicina uzņēmējus pieteikties dalībai
“Vidzemes uzņēmēju dienās 2020”
Latvijas lielākās
uzņēmēju biedrības
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras
(LTRK)
Vidzemes reģionālā
nodaļa aicina pieteikties uzņēmējus,
valsts un pašvaldības
iestādes, profesionālās un augstākās izglītības iestādes, amatniekus un mājražotājus dalībai “Vidzemes uzņēmēju dienās
2020”, pasākuma norise bija iecerēta maijā, bet ierobežojumu dēļ tā tika pārcelta uz rudeni, 18. un 19. septembri. Pasākums kā ierasts norisināsies Valmieras kultūras centrā,
Rīgas ielā 10 un laukumā pie Hanzas sienas Valmierā.
Jau 23. gadu „Vidzemes uzņēmēju dienas” pulcēs dažādu
jomu un lieluma uzņēmumus, lai divu dienu garumā ar saviem piedāvājumiem iepazīstinātu Vidzemes, citu reģionu
apmeklētājus. Lai gan COVID-19 apstākļos šis gads ir visiem mums īpašs, tomēr dalībnieku ilggadējā uzticība ļauj
ticēt, ka mums kopā izdosies pasākums tikpat aizraujošs un
interesants, kā iepriekš, ievērojot visus aktuālos pulcēšanās
ierobežojumus.
„Biznesa izstādes ir lieliska platforma, kurā ikviens var parādīt savu biznesu un tā būtību, dibināt jaunus kontaktus un
veidot sadarbību. Šāda veida pasākumos nereti tiek atrasti
jauni partneri, ārpakalpojumu sniedzēji vai arī jauni klienti.
Mācību iestādēm, tā ir iespēja akcentēt profesionālo vidējo
un augstāko izglītību, tā ir iespēja sniegt informāciju par mācību programmām. Izstāde noteikti jāizmanto kā iespēja uzklausīt ieteikumus no citiem cilvēkiem. Tieši šo iemeslu dēļ
dalība izstādēs tiek vērtēta daudz augstāk nekā ieguldījums
standarta reklāmas kampaņās, ” uzsver LTRK Vidzemes nodaļas vadītājs Juris Sleņģis.
LTRK Vidzemes nodaļa aicina piedalīties ikvienu interesentu Vidzemes lielākajā biznesa pasākumā uzņēmējiem.
Pieteikšanās dalībai izstādē līdz 2020. gada 21. augustam, sūtot pieteikumus uz e-pastu: vidzemesizstade@
gmail.com
Plašāka informācija pieejama, zvanot pa tālruni: 20264530.
Aktuālā informācija, kā arī pieteikums-līgums pieejams mājas lapā www.vidzemesizstade.lv.
„Vidzemes Uzņēmēju dienas 2020” organizē LTRK Vidzemes reģionālā nodaļa sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību.
Inese Raiba,
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
Mārketinga un sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
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Dzērbene laika atspulgos

Vasara ir svētku laiks. Laiks, lai atpūstos, satiktos,
priecātos un baudītu. Izbaudītu satikšanās prieku un
atkalredzēšanās skurbumu. 8. jūlijā svinējām svētkus
Dzērbenē. Tie bija svētki visiem, un katram sevī bija
jāatrod, jārada īpaša izjūta. Saulīte mūs lutināja, un
tā vien likās, ka, šķelmīgi piemiedzot aci, saka: “Šo
burvīgo dienu es dāvinu jums!” Svētku reizē mēs apceļojām daļu no Dzērbenes kultūrvēsturiskajiem objektiem un iepazinām savu pagastu “laika atspulgos”.
Ceļojums aizsākās pilī, kura gadu gaitā grimusi un
atkal augšām cēlusies. Pilī atklāja izstādi “PastAiga
ar skiču albumu pa Dzērbeni”. Izcilo darbu autores,
vēsturnieces Aigas Kalniņas stāstījums, saksafonista
Toma Saksa mūzikas skaņas un Vecpiebalgas novada
domes priekšsēdētāja Indriķa Putniņa uzruna mums
deva uzmundrinājumu un labu noskaņojumu visai
dienai. Dzērbenes svētki atklāti! Visas dienas garumā pilī varēja aplūkot novadpētniecības ekspozīciju,
Jettes istabu, bet pils pagrabiņā pie „Zemenītes sniegā” ikviens sevi varēja iemūžināt kādā foto, pārtopot par dāmu,
bruņinieku vai ķēniņu. Tālāk ceļš veda uz senlaikos bijušo pasta māju, tagad radošo māju “Memberi”. Tur viesus
laipni sagaidīja smaidīgie mākslinieki Ērika un Aigars, un
vēsturiskajā ceļojumu grāmatā mēs pāršķīrām jaunu lappusi. Aizraujoši bija Ērikas izvēlēto fragmentu lasījumi par
Dzērbeni un dzērbeniešiem, un izdzīvotas tās senās dienas, kas atspoguļotas Jāņa Slaidiņa darbā “Vectēva stāsti”.
Mēs iepazināmies ar mākslinieces zīmētajām ilustrācijām
un sirdī priecājāmies, ka pavisam drīz tiks izdota arī grāmata. Baznīcas pakājē mākslinieks Aigars uzbūra īpašu
senatnes elpu ar dzērbenieša Paula Eversa vēsturiskajām

SKOLU ZIŅAS

Valsts aizsardzības mācības audzēkņi gada noslēgumā dodas pārgājienā uz Alauksta ezeru

Šajā mācību gadā Vecpiebalgas
vidusskola
iesaistījās pilotprojektā
,,Valsts aizsardzības mācība” (VAM), ko kā izvēles mācību priekšmetu
sāka apgūt 10. – 11.klašu skolēni. Saturiski
VAM aptver četras jomas
(valstiskā
audzināšana
un dzīves skola, fiziskā
sagatavotība un militārā
audzināšana) un vasaras brīvlaikā jauniešiem
piedāvā piedalīties pārgājienos un praktisko iemaņu nometnēs. Tā jūnijā, beidzot mācību gadu,
Vecpiebalgas vidusskolas skolēni, kuri apgūst
VAM, un jaunsargi devās mācību pārgājienā uz Alauksta ezeru.
Instrukcija pārgājienam nosaka noteiktu ekipējumu: jauniešiem jābūt apģērbtiem jaunsargu formā un uz pleciem jānes soma, kurā atrodas apkaimes karte,
dažāda veida virves, pančo telts, pārtika un rācija saziņai ar jaunsargu instruktoru. Uzsākot pārgājienu, tiek pārrunāti drošības noteikumi, noteikts atbildīgais
jaunsargs un divi sakaru procedūras ziņotāji, kuri pa rāciju, izmantojot provārdus, sazinās ar instruktoru, lai informētu par pārgājiena dalībnieku atrašanās
vietu un veselības stāvokli. Galvenais uzdevums, dodoties uz Alauksta ezeru,
bija veikt precīzu sakaru procedūru un uzņemt pietiekami daudz šķidruma. Diena bija ļoti karsta, un tas vēl jo vairāk ļāva skolēniem iejusties karavīru lomā.
Nonākuši ezera krastā, pārgājiena dalībnieki iepazinās ar nelielu meža teritoriju, kurā pēc tam tika veikti dažādi uzdevumi, piemēram, tika pārbaudītas apvidus novērošanas un topogrāfijas, šaušanas un dažādu mezglu siešanas,
pančo telts un dabas materiālu naktsmītnes celšanas iemaņas, kā arī komandas
sadarbības prasmes. Izturējuši visus pārbaudījumus, jaunieši devās atpakaļ uz
skolu. Atpakaļceļā tika izvēlēti jauni sakaru procedūras ziņotāji, bet galvenais
uzdevums nemainījās – bija jāturpina uzņemt daudz šķidruma.
Pārgājiens ilga piecas stundas, tā laikā tika noieti astoņi kilometri, papildinātas
un nostiprinātas mācību gada laikā VAM iegūtās zināšanas un prasmes, gūts
neliels priekšstats par karavīru ikdienu.
Marta Pundure, Vecpiebalgas vidusskolas11. klases skolniece

fotogrāfijām ekspozīcijā “Dzērbene sendienās”. Fotogrāfijās no Daces Eversas privātkolekcijas varēja ieraudzīt
un domās aizceļot tālajā senatnē, kad centru rotāja staltais
biedrības nams, baznīckrogs un vēl, un vēl… No centra ļoti
labi redzams Augstais kalns - pilskalns. Teika vēsta, ka
kara laikā zaldāti to sanesuši ar cepurēm. Mūsdienās to apdzīvo kultūras ļaudis. Arī šajā dienā tur valdīja līksmība.
Ar jautru muzikāli izklaidējošu programmu “Īsa pamācība
mīlēšanā” mūs sagaidīja humora pilnais Latvijas Nacionālā
teātra aktieris Mārtiņš Egliens un grupa “Musturis”. Lustēs dienas garumā laiks pagāja nemanot. Noslēgumā ragu
mūzika un tirgus andeles. Pie baznīcas „Kristiāna Dāvida
bazūņu koris”, bet pati baznīca uzņēma ne mazums viesu,
lai pastāstītu par sevi Gunta Davidova izveidotajā audiovizuālajā stāstā.
Mūsu baltā baznīca! Viņas vēsturisko būtību visprecīzāk atspoguļo citāts no 1929. gadā izdotās avīzes „Jaunais pasaules ceļotājs”: „Darbdienās tā klusa kā bišu
auls, ko spiets atstājis. Bet šis klusums, kas šeit dienām
krājies, svētdienas rītā cilvēku pārņem ar savādu, neizteicamu bijību un mieru. Lauku vecītes vienreiz nedēļā
rotājas baltiem lakatiņiem. Vienreiz nedēļā lauku cilvēks dziļāki ieklausās savā sirdī. Baznīcā viņam vaļas
padomāt arī par sevi, par to, ko teiks Dieviņam. Viņš jau
nācis šurp, lai noliktu savas dvēseles labāko tiesu pie
Kristus kājām. Ņem visu, kas man ir, arī manas kļūdas
ņem, lai es varu atvieglots atkal atgriezties dzīves gausajā pelēkumā!”
Paldies par šo dienu!
Anita Zvaigzne

Projekta “Alternatīvās pedagoģijas metodes Vecpiebalgas novada
pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē Taurenē” īstenošana
Valstī izsludinātais
ārkārtējais
stāvoklis
pavasarī
pieklusināja
bērnu čalas un līdz ar to
arī prieku par Vecpiebalgas pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē Taurenē īstenoto projektu “Alternatīvās pedagoģijas
metodes Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē Taurenē” (Nr. 19-09-AL18A019.2202-000009).
Sākot no 2019. gada nogales vai ik nedēļu bērni saņēma jaunas spēles, metodiskos materiālus mācību
programmas apguvei pēc Marijas Montesori metodes. Bērnudārzā ir pieejami gaismas galdi, manipulatīvās sienas, kustīgā alfabēta kastes, kastes taustīšanai un spēlēm smiltīs, visdažādākie mācību materiāli
matemātikas, valodas, bioloģijas un zooloģijas, ģeogrāfijas apguvei, sensorikas attīstībai. Tās piegādāja
gan Latvijas uzņēmumi “Meistariņš”, “Smartandplay.com”, “Art-tom.lv”, “Graužupe”, gan Lietuvas uzņēmumi “Slauguivita ”un “Innospark” kopsummā par 4686,31 eiro.
Bērni zināšanas un prasmes apgūst ar sajūsmu un ļoti gaida nodarbības. Nodarbības apmeklē visi Taurenes pirmsskolas bērni, kā arī bērni no Vecpiebalgas. Par Montesori pedagoģijas klases iekārtojumu
un mācību metodiskajiem materiāliem pozitīvu vērtējumu izteikuši bērnu vecāki, Cēsu novada, Amatas
novada un Saulkrastu novada pirmsskolu metodiķi.
Jau 12. martā ekspluatācijā tika nodots projekta lielākais ieguvums (gan bērnu veselībai un attīstībai, gan
finanšu ieguldījuma ziņā 12000,00 eiro) - silto smilšu iekārta WARMSANDBOX, ko ražo un uzstāda SIA
“WARMSANDBOX”. Tā ir Latvijā patentēta unikāla iekārta ar vispārattīstošu, pedagoģisku, rekreatīvu
iedarbību, kas paredzēta fizioterapeitisku u.c. procedūru veikšanai. Darbošanās siltajās smiltīs aktivizēs
bērniem vārdu krājumu, taustes sajūtas, stimulēs sīko pirkstu motoriku, nomierinās hiperaktīvus bērnus
un aktivizēs pasīvos, līdzsvaros veģetatīvo nervu sistēmu, palīdzēs sakārtot emocijas. Lai ar to strādātu, 4
pirmsskolas skolotājas klātienē Rīgā mācījās un apguva metodiku, lietošanas noteikumus, un kļuva par
silto smilšu nodarbību speciālistēm.
Bezmaksas nodarbības, saskaņojot ar pirmsskolas
vadību, pieejamas arī bērniem, kas PII Taurenē neapmeklē.
Projektu atbalsta ES Eiropas Lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai (ELFLA) ar publisko finansējumu 15003,10 eiro. Pašvaldības līdzfinansējums
(attiecināmās un neattiecināmās izmaksas) – 1683,21
eiro.
Ir piepildījies viens no PI programmas vadītājas
Taurenē Daces Potašas izlolotajiem sapņiem. Ieceru
īstenošana prasījusi ne mazums darba, laika, skaidrojumu, pārliecināšanas. Bet P. Koelju ir teicis: “Katrai dienai savs brīnums. Tāpēc pieņem svētību, strādā un radi savus mazos mākslas darbus jau šodien!
Rīt tev taps dāvāts vēl....”
Lai mums ir par ko sapņot! Lai ir vēlme, izturība
un spēks sapņus īstenot dzīvē! Lai veiksmīgs jaunais
mācību gads!
Jaunās attīstošās iekārtās jau ir iemēģinātas
un pozitīvi novērtētas.

Daiga Šatrovska, pašvaldības projektu vadītāja
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Jauniešu vasaras piedzīvojumi turpinās
Jaunatnes iniciatīvu centrā no 4.
jūlija strādā jauna
brīvprātīgā Mayida Roman Godoy
no Spānijas. Mayida nodarbojas ar
gleznošanu, brīvajā laikā strādā ar
keramiku, kā arī
ir apguvusi ķermeņa tetovēšanas
mākslu. No 10.
augusta turpmāk
katru
pirmdienu
Vecpiebalgas jauniešu centrā darbosies keramikas
darbnīca (iepriekš
lūdzam pieteikties
jauniešu
centrā
klātienē vai rakstot
jauniešu centram
sociālajos tīklos).
Katru ceturtdienu
jauniešu centra telpās brīvprātīgā darba veicējs Alberto
Numanci piedāvā apgūt spāņu valodu. Laipni aicināti visi
interesenti.

Nometnes radošā komanda Igors Zvaigzne (1.no kreisās), Līna
Paimiņa (3. kreisās) un brīvprātīgie Alberto un Mayida sagaida
nometnes dalībniekus Alauksta krastā ar veselīgiem našķiem.

No 20. līdz 24. jūlijam jauniešu centrā “Balgas strops’’
norisinājās īpaša aktivitāšu nedēļa “Vasaras piedzīvojums
2020’’ bērniem no 8 līdz 13 gadu vecumam. Ar neformālās izglītības metodēm tika veicinātas ciešākas saites un
draudzība starp Vecpiebalgas novada 5 pagastu bērniem.
Darbošanās notika kā brīvā dabā, tā jauniešu centra “Balgas strops” telpās. Bērni devās pārgājienā uz Alauksta
ezeru, peldējās, apmeklēja Cēsu viduslaiku pili, devās
pārgājienā Cecīļu dabas takās ar haskijiem, iepazina Inešu muižas apkārtni. Bērniem bija iespēja radoši darboties

2020. gada augusts
AUGUSTA CETURTDIENĀS TAURENES
ESTRĀDĒ KINO UN MŪZIKAS VAKARI
6. augustā plkst. 21.00 filma “Maestro”
13. augustā plkst. 19.00 jautra instrumentālā Stand
Up žanra izrāde “Pūt un Palaid!”
Viens no labākajiem Latvijas trombonistiem, soloatskaņotājs, Latvijas Nacionālās operas mākslinieks, pūšaminstrumentu izgudrotājs Vairis Nartišs.
20. augustā plkst. 20.00 ģimenes filma bērniem
27. augustā plkst. 21.00 muzikāla filma “Vajadzīga
soliste”
Ieeja pasākumos – brīva
( Līdzi var paņem draugus, gardumus un siltu sedziņu)
Uz tikšanos brīvdabā!

Pirmajā nometnes dienā batikojām – krekliņi tapa visās
varavīksnes krāsās. Rezultāts varen’ košs un daudzveidīgs!

batikošanas, kroņu, saldējuma gatavošanas darbnīcās, kā
arī iegūt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu. Tika izveidota interaktīva uztura piramīda, kas turpmāk būs pieejama,
priecēs un izglītos ikvienu jauniešu centra apmeklētāju.
Esi aktīvs, padari muzeju par interAKTĪVU. Līdz 7. augustam jauniešiem no 13 gadiem ir iespēja pieteikties
divu dienu pasākumam “interAKTĪVS muzejs’’, kas
notiks no 14. līdz 15. augustam Vecpiebalgas novadā.
Pasākuma mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību un solidaritāti, palīdzot realizēt viņu idejas interaktīva muzeja
izveidošanā Vecpiebalgas novadā. Jaunieši darbosies 3
komandās. Katra no tām darbosies savā muzejā (K. Skalbes “Saulrieti’’, Brāļu Kaudzīšu “Kalna Kaibēni’’, A.
Austriņa ‘’Kaikaši’’). Jauniešiem būs iespēja iepazīties ar
muzejiem, piedalīties ekspozīcijas izpētē, ģenerēt idejas
un tās realizēt. Labākās idejas tiks realizētas un apbalvotas. Nakšņošana paredzēta muzejos ar vakarēšanu pie
ugunskura, ideju prezentēšanu un pārsteigumiem.
Pasākums tiek organizēts Starptautiskās jaunatnes dienas ietvaros. Pasākumu organizē jauniešu centrs “Balgas
strops’’ un muzeju apvienība „Orisāre”. Pasākums tiek
veidots ar Erasmus+ Eiropas brīvprātīgā darba projekta
“Vērtība+’’ atbalstu.
Pieteikumu dalībai pasākumā ar norādi “interAKTĪVS
muzejs’’ sūtīt uz e-pastu linda.kaukule@vecpiebalga.lv .
Linda Ķaukule, Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja

JAUNIEŠU IEVĒRĪBAI!
Dzērbenes jauniešu centrs augustā būs slēgts jaunatnes darbinieks dodas atvaļinājumā.

RADOŠĀ MĀJA „MEMBERI” AICINA UZ DABAS DRUKAS UN
PAPĪRLIETU IZGATAVOŠANAS DARBNĪCU
Dzērbenes radošajā mājā MEMBERI no 11.
līdz 16. augustam darbosies Latvijas valsts
mežu atbalstītās Vidzemes kultūras programmas profesionālo mākslinieku atbalsta projekta
DABA RADA dabas drukas un papīrlietu izgatavošanas darbnīcas.
Radoša mākslinieku domubiedru grupa uz vietas meklēs augu izmantošanas iespējas, savstarpēji dalīsies savās prasmēs, iedvesmosies un ietekmēsies viens no otra, eksperimentēs un radīs
jaunus mākslas darbus. Novadnieki un Latvijas
apceļotāji tiek laipni aicināti vērot mākslas darbu tapšanas gaitu - iepriekš piesakoties.
Projekta vadītāja Ērika Māldere, t. 29424560.

PASĀKUMI VECPIEBALGAS NOVADĀ
Dzērbenes pagastā

Līdz 23. augustam pilī apskatāma Aigas Kalniņas akvareļu
izstāde “PastAiga ar skiču albumu pa Dzērbeni”
23. augusta plkst. 11.00 pilī radoša nodarbe “Zīmē viegli”
- radām, iedvesmojam, pamācām kopā ar kustības
“Latvijas skicētāji” dalībniecēm Aigu Kalniņu, Agnesi Aljēnu
un Dainu Domašūti.
Katrs, kam interesē zīmēšana, gleznošana, skicēšana vai
vēlas iemēģināt roku, laipni aicināts!
Dalības maksa par otām, krāsām, papīru - 3,00 eiro
23. augustā plkst. 16.00 Dzērbenes pils dārzā
koncertprogramma “Visa pasaule ziedos”
Ieejas maksa 5.00 eiro
Koncertprogramma veidota kā vasaras romantiska ceļošana
laikā - starp taureņiem un putniem, starp sauli un vasaras silto
lietu, miglu rīta agrumā un siltajiem vasaras vakariem, ko ieskauj pasakaini saulrieti. To visu Jūs sadzirdēsiet, sajutīsiet un
izbaudīsiet cauri gadsimtiem, no Štrausa valšiem, līdz latviešu komponistu saules pielietajām melodijām. Sabīne Krilova
(mecosoprāns), Madara Kalniņa ( klavieres), Zane Pakalne
(vijole), Aija Linde (alts), Elīza Sestule (čells), Uģis Upenieks
(sitaminstrumenti).

Inešu pagastā

Piektdien, 28. augustā, plkst. 18.00 muižas parkā
(lietus gadījumā – tautas namā) Krimūnu amatierteātra
izrāde - Pauls Putniņš “Ar būdu uz baznīcu’’
Līdzi ņemsim savu krēslu vai sedziņu.
Būsiet gaidīti!

Vecpiebalgas pagastā

7. augustā plkst. 17.00 Kārļa Skalbes muzejā „Saulrieti”
Radio mazā lasītava
Aktieris Gundars Āboliņš, žurnāliste Ingvilda Strautmane un
rakstniece Inguna Bauere lasīs fragmentus no grāmatas „Mazā
klusā sirds. Dārta un Krišjānis pirms tautasdziesmas”, pārlaposim Kārļa Skalbes darbus.
Pasākumu laikā iespējama fotografēšana un filmēšana.
Foto un video materiāli var tikt izmantoti
publicitātes nodrošināšanai.
Pasākumu plānā var notikt izmaiņas. Sekojiet informācijai
pašvaldības interneta vietnē www.vecpiebalga.lv ,
sociālajos tīklos un uz afišām.

SĒRU VĒSTS
To melno sāpi svešam neizstāstīt,
To bēdu nepacelt, kas sirdi spiež.
(J.Plotnieks.)

Mūžībā aizgājuši:

Mainījies Dzērbenes pagasta pārvaldes vadītājas darba laiks - turpmāk pārvaldes vadītāja pieņems apmeklētājus un
būs iespēja veikt maksājumus TIKAI OTRDIENĀS un CETURTDIENĀS no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00.
Ūdens skaitītāju rādījumus Dzērbenē iespējams iesniegt:
- pastkastītē pie daudzdzīvokļu mājas “Madaras”;
- rakstot e-pastā uz dzerbene@vecpiebalga.lv;
- Vecpiebalgas novada pašvaldības mājas lapā;
- rakstot īsziņā uz tālruņa numuru 28080504 vai zvanot pārvaldes vadītājas darba laikā.

Spodra Ergarde, Taurene;
Dainis Knābe, Taurene;
Kārlis Sniedze, Vecpiebalga;
Aleksandrs Tomašs, Vecpiebalga.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.
Informāciju apkopoja Dzidra Ješkina. Tālr.: 20232850, e-pasts: dzidra.jeskina@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”.

