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■ Darbinieku maiņa
pašvaldībā
■ Svarīgākais par skolu
reformu
■ Izsludināti projekti un
konkursi

Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums

LEPOJAMIES!

Tekstilmāksliniecei, Cēsu aušanas darbnīcas “Vēverīšas” un Vecpiebalgas audēju kopas
vadītājai DAGNIJAI KUPČEI par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirts V
pakāpes Triju Zvaigžņu ordenis un viņa iecelta par ordeņa kavalieri.
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Lai līst vissiltākais lietus,
Visdzidrāko rasu dod rīts,
Un kaut ko no saulgriežu brīnuma
Lai katrs paņem sev līdz!
Vasaras Saulgrieži ir vieni no skaistākajiem latviešu svētkiem.
Līgo vakarā saulgriežu svētība ienāk mūsu mājās, kur, gaidot līgotājus, apdarīti visi darbi. Ikvienam līgotājam novēlam izjust
svētku gaisotni, bet īpašus sveicienus sūtām gaviļniekiem - skanīgo vārdu īpašniekiem - Līgām un Jāņiem.
Vecpiebalgas novada pašvaldība

Dagnijas Kupčes (vidū) rīkotajā pieņemšanā „Villa Santa” par godu apbalvojuma
saņemšanai. Ordeņa kavalieri sveica Vecpiebalgas kultūras nama vadītāja Zigrīda Ruicēna
un audēju kopas dalībniece Benita Zvejniece.

Inešu pamatskolas direktorei GUNTAI DADEIKAI Baltā galdauta svētkos tika
pasniegts Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts par ieguldījumu Vecpiebalgas novada izglītības attīstībā.

21. jūnijā plkst. 19.00 Dzērbenes pagasta Jāņkalniņā - zem ozola Dzērbenes pils parkā - akcijas “Izgaismo Latviju!” Saulgriežu
ugunskura iedegšana un spēka dziesmu dziedāšana.
22. jūnijā pie ģimenes restorāna “Ūdensroze”:
• plkst. 18.00 Līgo svētku labumu tirdziņš;
• plkst. 20.00 amatierteātra “Sumaisītis” izrāde - R. Blaumanis
“Skroderdienas Silmačos”.
22. - 24. jūnijā Alauksta ezera krastā Līgo festivāls.
Pasākumu organizē producēšanas kompānija Stage Fiesta, atbalsta
Vecpiebalgas novada pašvaldība.
Informācija un pasākuma programma: www.ligovecpiebalga.lv

SVEICAM!

Latvijas Valsts simtgades zīmē notiekošajos XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos, kas norisināsies Rīgā no 2018. gada 30. jūnija līdz
8. jūlijam, novadu pārstāvēs:
akoris “Pie Gaujas” ;
asieviešu koris “Vecpiebalgas muižas koris”;
adeju kolektīvs “Juveris”;
adeju kolektīvs “Balga”;
adeju kolektīvs “Mudurainis XO” ;
adeju kolektīvs “Mudurainis” ;
adeju kolektīvs “Slātaviņa”;
aVecpiebalgas Audēju kopa.
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Labdien jūsmājās!
Astronomiskā vasara gan vēl nav sākusies, bet esam jau izbaudījuši necerēti skaistu mēnesi - saule silda, atbrīvo un kaut drusku reibina. Taču… Kļūt bezrūpīgākiem un baudīt
dāsno dabas dāvanu tomēr nav ļauts. Šoreiz tikai par pāris aktuāliem jautājumiem.
Ierasts, ka jūnija sākumā kā vēja izpūsti tukši kļūst skolu gaiteņi un uz pāris mēnešiem
mācību iestādēs iestājas relatīvs miers. Šogad ir citādāk. Skolēni gan savu vietu ierastajā solu rindā ir pametuši, lai dotos brīvdienās, taču pedagogiem (un arī vecākiem)
šis laiks ir satraukuma un neziņas pilns. No pērnā rudens skolu reforma ir apspriesta un
skaidrota jau vairākkārt - kā pašvaldības izdevumā un reģionālajā laikrakstā, tā sapulcēs
un domes sēdēs. It kā jau viss būtu izrunāts, bet nekā… Jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Par to, kurās mācību iestādēs skanēs Zinību dienas zvans nākamajā 1. septembrī, arī
šajā numurā vaicāju Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājam.
Novada pašvaldības izdevuma izdošanas vēsturē šis mēnesis iezīmēsies ar diviem jaunumiem - strādājot pie izdevuma veidošanas, prakses darbu veic Vidzemes augstskolas
studente (lai aiztaupītu jautājumus, kas, iespējams, varētu rasties, varu atklāt, ka ar
domes priekšsēdētāju viņu saista vien uzvārdu sakritība) un līdz ar jauno ES regulu personas datu publicēšanai tiek prasīta atļauja.
25. maijā spēkā stājās Vispārīgā datu aizsardzības regula, kuras mērķis ir izskaust
nepamatotu personas datu lietošanu un noplūdi. Viss mūsu labā, sargājot privātumu.
Lai arī regulas ieviešanai bija doti teju divi gadi, kopš tā stājās spēkā, sabiedrībā valda
neskaidrība, ko tad īsti mēs vēlamies un ko patiesi vajadzētu aizsargāt. Turklāt gadās
pat, ka atbildīgo ministriju un institūciju speciālistu izpratne par personas datu apstrādi
atšķiras. Agrāk par aizsargājamiem datiem uzskatījām personas kodu, pases datus, veselības stāvokli, dzīvesvietas adresi, arī etnisko izcelsmi, reliģisko, filozofisko un politisko
pārliecību… Un tie patiesi ir sensitīvi dati, ar kuriem jau nu nevajadzētu lieki „apkārt
mētāties”. Vai ne? Šobrīd vairāk izskatās, ka bēgam paši no savas ēnas… Vai tas, ka
darbojamies kādā amatierkolektīvā, sportojam, apmeklējam pasākumu, ir privāta vai
publiska lieta, jo tas taču nenotiek izolētā vidē, bet gan sabiedrības „acu” priekšā. Ar šo
savu izvēli jau it kā tiek pateikts - es piekrītu. Taču noteikumi ir un paliek noteikumi.
Un tie ir jāievēro. Ne tikai pie mums, novadā, bet visā Latvijā lielu iedzīvotāju viļņošanos izsauc atsevišķas regulas prasības. Un tad tiek vainots „ziņnesis”, sak, kas tie par
muļķīgiem (atvainojos par izteicienu, bet šis ir viens no maigākajiem) izdomājumiem.
Tāpēc, lai nebūtu neskaidrību, ko tad īsti nozīmē personas datu apstrāde, lūdzu skaidrojumu datu aizsardzības speciālistei Ilonai Tenisonei (rakstu lasiet 4. lpp.).
Nobeiguma vietā… Par spīti regulai, privātpersonu sociālie tīkli virmo, vārās, jo
uz tiem regula it kā neattiecas. Zinām, vai ne, bet viedokli paust taču neviens neliedz.
Nespriedīsim par to, ko neesam redzējuši, kur neesam bijuši. Arī par to, ko dara citi, jo,
nezin kā paši rīkotos, ja būtu to citu vietā. Vienmēr taču labāk ir noskaidrot neskaidru
jautājumu pie pirmavota.
Saules stariem pielietu un rasas lāsēm veldzētu jums vasaru!
Dzidra Ješkina

ĪSUMĀ
• Abas Piebalgas uzņem ceļotājus. 2. jūnijā norisinājās akcija „Tava diena Piebalgā”. Akcijas
organizatori - Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas novada - tūrisma objektu saimnieki un tūrisma
informācijas punktu darbinieki aicināja ikvienu interesentu pavadīt vienu dienu Piebalgā un
apceļot 14 objektus, baudīt piebaldzēnu viesmīlību, iesaistīties īpaši sagatavotās aktivitātēs,
krāt zīmodziņus dalībnieku kartēs un noslēgumā piedalīties balvu izlozē. Piedāvājumam atsaucās 110 ceļotāji. Akcija noslēdzās pie Vecpiebalgas muižas ar koncertu un balvu izlozi.
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde 2018. gada 24. maijā

Sēdē piedalās deputāti: Arita Andersone, Edgars Bērzkalns, Agnese CaunīteBērziņa, Kristaps Driķis, Edžus Ķaukulis, Viesturs Melbārdis, Inese Navra,
Indriķis Putniņš, Ilona Radziņa.

Pieņemtie lēmumi:
1. Pieņemt zināšanai izpilddirektores L. Burdajas atskaiti par 26.04.2018. domes lēmumu izpildi un atskaiti par pašvaldības darbu no 2018. gada 22. marta līdz 2018. gada 24.
maijam.
2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2017. gada publisko pārskatu.
3. Piedalīties atklātā projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
ietvaros ar projektu “Pašvaldības ceļa A1 “Stacija- Brodi- Kaupēni” pārbūve”. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 256720,86 (ar PVN). Attiecināmās izmaksas ir EUR
256720,86. Atbalsta intensitāte ir 90%. Publiskais finansējums ir EUR 231048,77. Projekta realizācijas finanšu resursu avots - avanss 20% jeb EUR 51344,17, kredīts Valsts
kasē EUR 205376,69.
4. Piedalīties atklātā projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
ietvaros ar projektu “Pašvaldības ceļa B26 “Jaunkabulēni- Celmi- Tožiņi” pārbūve”.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 139203,00 (ar PVN). Attiecināmās izmaksas ir EUR
139203,00. Atbalsta intensitāte ir 90%. Publiskais finansējums ir EUR 125282,70. Projekta realizācijas finanšu resursu avots - avanss 20% jeb EUR 27840,60. Kredīts Valsts
kasē - EUR 111362,40.
5. Piedalīties atklātā projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
ietvaros ar projektu “Pašvaldības ceļu B77 ”Saulgoži - Brežģis” un B71 “Šoseja - Laidzi” pārbūve”. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 366470,98 (ar PVN). Attiecināmās
izmaksas ir EUR 366470,98. Atbalsta intensitāte ir 90%. Publiskais finansējums ir EUR
329823,88. Projekta realizācijas finanšu resursu avots - avanss 20% jeb EUR 73294,20.
Kredīts Valsts kasē EUR 293176,78.
6. Piešķirt finansiālu atbalstu diviem sportistiem (EUR 640,00 katram) dalībai Pasaules
čempionātā.
7. Ievēlēt Sandru Straupi par Administratīvās komisijas un Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas locekli.
8. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Gundegas”, Vecpiebalgas pagasts, izsoles rezultātus - izsolē piedāvātā augstākā cena - EUR 1737,00. Pārdot īpašumu izsoles
augstākās cenas piedāvātājai.
9. Pārdot atkārtotā izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu
„Saulītes”-14 Inešos (skat. informāciju par izsoli 4. lpp.).
10. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Jauncelmi” Inešu
pagastā pārdošanas vērtību EUR 25693,00. Atsavināt Vecpiebalgas novada pašvaldības
nekustamo īpašumu par apstiprināto pārdošanas vērtību.
11. Veikt nekustamā īpašuma „Tauna purvs” Vecpiebalgas pagastā sagatavošanu atsavināšanai - zemes robežu iemērīšanu, īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā, tirgus vērtības un atsavināšanas vērtības noteikšanu.
12. Veikt nekustamo īpašumu „Mazpuriņi” un ½ domājamās daļas īpašuma „Mārpuriņi
Dzērbenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai - īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā
un atsavināšanas vērtības noteikšanu.
13. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Jaunmelderi” Taurenes pagastā zemes vienību aptuveni 0,25 ha platībā (vairāk vai mazāk, kā izrādīsies, iemērot dabā), uz kuras atrodas ēku
īpašums „Jaunmelderi”. Sagatavot atsavināšanai jaunizveidoto nekustamo īpašumu.
14. Iznomāt zemes vienības „Lielkalves” Vecpiebalgas pagastā lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,25 ha, 0,31 ha, 0,22 ha, 0,02 ha, 0,13 ha kopplatībā un „Birzītes Dārzi”
Vecpiebalgas pagastā lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,16 ha kopplatībā, nomas
līgumu termiņš - pieci gadi. Noteikt nomas maksas 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
15. Rīkot Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu - „Silvas” 1,6 ha, „Pie
Nedrebēm” 9,55 ha , „Mežalīņi” 1,69 ha platībā - cirsmu izsoles un noteikt izsoļu sākumcenas un noteikumus (skatīt 4. lpp.).
16. Apstiprināt izstrādātos zemes ierīcības projektus nekustamajiem īpašumiem - “Raugi” Dzērbenes pagastā un Vecķīzēni” Kaives pagastā.

Domes ārkārtas sēde 2018. gada 31. maijā
Sēdē piedalās deputāti: Arita Andersone, Edgars Bērzkalns, Agnese CaunīteBērziņa, Kristaps Driķis, Edžus Ķaukulis, Viesturs Melbārdis, Inese Navra,
Indriķis Putniņš, Ilona Radziņa.
Atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa,
I.Putniņš, PRET – E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, ATTURAS – nav,

Vecpiebalgas novada dome nolemj:
“Hibitech Piebalga” valdes priekšsēdētājs Valdis Cīrulis un zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs, atklājot vienu no lielākajām zivju audzētavām Eiropā.
• Atklāj uzņēmumu Inešos. 1. jūnijā Inešos, klātesot zemkopības ministram Jānim Dūklavam,
ALTUM un Vecpiebalgas novada pašvaldības pārstāvjiem un novada iedzīvotājiem, svinīgi
atklāja akvakultūras uzņēmuma “Hibitech Piebalga” zivju audzēšanas cehu. Šajā dienā visiem
interesentiem bija retā iespēja apskatīt arī jaunā uzņēmuma iekštelpas un vērot baseinos ielaisto zivju mazuļu dzīvi. Būvniecībā un audzētavas iekārtošanā, piesaistot arī Eiropas Savienības
fondu finansējumu, ieguldīti vairāk nekā četri miljoni eiro. Kā pasākumā atklāja uzņēmuma
valdes priekšsēdētājs Valdis Cīrulis, ideja par akvakultūras uzņēmumu radās 2013.’gadā, divus gadus vēlāk – iesists pirmais stabiņš, lai iezīmētu viena no lielākajiem zivju audzētavas
uzņēmumiem Eiropā atrašanās vietu. Šobrīd veikta jaunā zivju audzēšanas ceha būvniecība,
teritorijas labiekārtošanas darbi, kā arī recirkulācijas sistēmas un dažādu ražošanas procesa
nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu iegāde un uzstādīšana un baseinos ielaistas 9 zivju sugas,
tostarp zandarti, stores, sterletes. Zivis plānots realizēt kā Latvijas, tā ārvalstu tirgū. Atklāšanas pasākumā „Hibitech Piebalga” īpašniekiem un darbiniekiem veiksmi vēlēja arī iepriekšējā
sasaukuma domes priekšsēdētāja, deputāti un darbinieki un novada uzņēmēji.

1. Izdarīt grozījumus Vecpiebalgas novada domes 2018. gada 26. februāra lēmuma
Nr.2 “Par Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas un Taurenes pamatskolas reorganizāciju” (protokols Nr. 4) 7. punktā un izteikt to šādā redakcijā:
“7. Noteikt, ka pamatizglītības programma - kods:21011111, speciālās pamatizglītības
programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem - kods: 21015611, speciālās
pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem - kods:
21015811
tiek īstenotas adresē: “Skola”, Dzērbene, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV4118.”

Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde tiks sasaukta 2018. gada 28. jūnijā
plkst. 15.00.
Sēdes audioieraksts: www.vecpiebalga.lv
Domes sēdes ir atklātas.
Laipni lūdzam!
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Skolu reforma. Jauns sākums?
Skolu reorganizācija ir sašķēlusi novada sabiedrību un izraisījusi konfliktu pagastu starpā. Iedzīvotāji pašvaldībai pārmet neizlēmību. Izskan arī apgalvojumi, ka
reforma ir nonākusi strupceļā un lēmumu maiņa saistīta ar politisko pasūtījumu.
Kā jūs to komentētu?
Par šo ir daudzkārt runāts, diskutēts un rakstīts. Skolu tēma vienmēr visos laikos ir bijusi un būs ļoti jūtīga, it īpaši, ja tas saistīts ar samazināšanu. Apzinos, ka novada domes
sākotnēji pieņemtie lēmumi attiecībā uz Taurenes un Dzērbenes skolas reorganizāciju ir
bijuši nepietiekami pārdomāti. Uz to tiešā un netiešā veidā ir norādījušas tādas institūcijas kā Izglītības un zinātnes ministrija, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Tiesībsargs.
Un tā rezultātā radās strupceļš, jo līdz pat šim brīdim nebija saņemts ministrijas saskaņojums par reorganizāciju, lai arī konceptuāls atbalsts skolu apvienošanai izteikts tika.
Labi apzinoties, ka galvenā problēma ir pamatizglītības programmu īstenošanas vietas
izvēle, jau savlaicīgi mudināju deputātus grozīt šo lēmumu.
Nekādi nevaru piekrist apgalvojumam par politisku pasūtījumu. Tas pat ir pilnīgs absurds – kura politiska organizācija pirms vēlēšanām gribētu nākt ar nepopulāriem lēmumiem? Tās ir muļķības! Savukārt, ja runājam par to, ka ar reformu tiek šķelta sabiedrība,
es tomēr lūgtu nenovelt visu uz skolu reorganizāciju kā tādu. Manuprāt, šķēlēji drīzāk ir
to vidū, kas vai nu nevēlas iziet no savas komforta zonas un paraudzīties uz lietām kopumā, vai arī tie, kuri uz skolu reorganizācijas rēķina tuvredzīgi grib vairot savu politisko
kapitālu.
Reformas gaitā tiek slēgta Inešu pamatskola. Ar skolēniem viss būtu skaidrs - izglītību varēs iegūt Vecpiebalgas vidusskolā. Ko tas nozīmē šīs skolas darbiniekiem?
Jau sākotnēji nepārprotami likām saprast, ka reorganizācijas rezultātā visiem darbu
saglabāt līdzšinējā statusā nebūs iespējams. Taču tiem Inešu pedagogiem, kuri vēlēsies
turpināt darbu Vecpiebalgas vidusskolā, ir dota iespēja uz to pretendēt. Savukārt tas
nozīmē, ka arī atsevišķiem Vecpiebalgas pedagogiem var rasties konkurence. Šobrīd pašvaldības juriste apkopo no Inešu pamatskolas saņemtos dokumentus, un jūnija sākumā
būs skaidrība.
Kā reorganizācijas process atsaucas uz Vecpiebalgas vidusskolu?
Vecpiebalgas vidusskolu šis process ietekmē vismazāk, tomēr, ņemot vērā, ka Inešu pamatskola tiek pievienota Vecpiebalgas vidusskolai, ir virkne juridiska rakstura procesu,
kas atbilstoši apstiprinātajam reorganizācijas plānam ir jāveic. Ņemot vērā, ka līdz šim
ne ar ko tādu vidusskola nav saskārusies, zināmu satraukumu tas ir radījis.
Šobrīd valda satraukums arī par vidusskolas pastāvēšanu. Kas tiks darīts, lai
Vecpiebalgā arī turpmāk skolēni varētu iegūt vidējo izglītību? Kā plānojat stiprināt
vidusskolu?
Vidusskolai Vecpiebalgā ir jābūt! Valsts IZM personā šobrīd ir pieteikusi vidusskolu
reformu un skolu tīkla optimizāciju, kur, piemēram, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas un Ērgļu novadā pēc vairākiem gadiem vidusskolas nav paredzētas un tuvākās vidusskolas
tiek paredzētas vien Cēsīs un Madonā. Manuprāt un daudzuprāt, tas ir pilnīgi ačgārni, jo
attālums ir pārāk liels. Protams, galvenais iemesls, kāpēc mūsu skolu vidusskolas posms
varētu tikt slēgts, ir saistīts ar pārāk mazo skolēnu skaitu. Vienlaikus gan ministrs Šadurskis ir apgalvojis, ka tās vidusskolas, kurām būs labi mācību rādītāji, slēgtas netiks. Līdz
ar to mūsu vidusskolas nākotne lielākoties atkarīga no tā, kā mēs to attīstīsim. Domāju,
ka kopā ar jauno direktoru būs jāizstrādā skolas attīstības plāns un metodiskais darbs
jākoncentrē jau visupirms uz radošumu un inovācijām, lai jauniešos attīstītu uzņēmējspēju. Taču pašā pamatā vissvarīgākais būtu ieaudzināt uzvedības pamatus, kas ir būtisks
priekšnosacījums uzcītībai. Šie disciplīnas jautājumi, manuprāt, ir viena no lielākajām
mūsdienu izglītības jomas sērgām.
Mācību gads ir noslēdzies, taču Taurenes un Dzērbenes pamatskolas bērni, vecāki
un pedagogi joprojām gaida lēmumu, kura no mācību iestādēm vērs durvis audzēkņiem pēc trīs mēnešiem - septembrī.
Līdz ar grozījumiem domes lēmumā ir skaidrs, ka pamatizglītības un mūzikas programmu apguve Vecpiebalgas novada pamatskolā notiks Dzērbenes skolas ēkā, bet bērnudārza programmas pamatā tiks īstenotas Taurenes skolas ēkā.
Kāpēc šāds lēmums tika pieņemts? Un kā tiks organizēts darbs šajā mācību iestādē?
Lēmumu par skolu apvienošanu pieņēmām jau pirms 3 mēnešiem, bet šobrīd tika grozīts
tikai punkts par pamatizglītības un speciālo izglītības programmu īstenošanas vietu, jo
pret sākotnējo ieceri, ka mācības notiek tikai Taurenes skolas ēkā, iebilda IZM un IKVD.
Šobrīd, kad lēmums ir grozīts, varam intensīvi turpināt darbu pie reorganizācijas plāna
īstenošanas, gan runājot ar izglītojamo vecākiem un pārliecinot tos par to, ka nevajag doties prom, tāpat arī izraugoties jauno direktoru, kas būtu domē jāizvērtē un jāapstiprina
jau vistuvākajā laikā, ņemot vērā, ka konkurss jau ir noslēdzies.
Kāpēc novadam ir svarīgi, lai novadā darbojas divas skolas, ja pie esošā skolēnu
skaita piepildīta varētu būt tikai viena?
Manuprāt, mēs vēl neesam gatavi vienai skolai novadā. Ja ir pilnīgi loģiska divu skolu
apvienošana Taurenē un Dzērbenē, kur attālums starp tām ir nieka 4 km, tad šo abu apdzīvoto vietu attālums līdz Vecpiebalgai ir daudz lielāks un vismaz sākumskolas posmam
ir jābūt pēc iespējas tuvāk bērna dzīvesvietai. Vismaz tik ilgi, kamēr ir pietiekams izglītojamo skaits šajā vecuma grupā. Iespējams, pēc vairākiem gadiem atkal atgriezīsimies
pie šī jautājuma, taču, ja Vecpiebalgas novada pamatskola attīstīsies, tad jaunām reformām tik drīz nebūs pamata.
Dzidra Ješkina

Veidosim jauno pamatskolu kopā!
Mēs, Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas vecāku padome, atbalstot
skolu reorganizāciju Vecpiebalgas novadā, aicinām visus skolēnu vecākus, īpaši Taurenes pamatskolas, pievienoties jaunās skolas veidošanā, lai kopā varētu izveidot ļoti labu
un draudzīgu vidi mūsu lielākajam dārgumam - mūsu bērniem. Ir būtiski apvienot labas
idejas, priekšlikumus kvalitatīvas izglītības veidošanā, izrunāt sasāpējušus jautājumus,
lai šajā situācijā mūsu mazie ķipari netiktu pastumti maliņā.
Skolai noteikti jābūt abu pagastu teritorijā. Abām skolām ir savs vēsturiskais mantojums un tradīcijas, kuras ir būtiski saglabāt, stiprinot katra skolēna identitāti – piederības
apziņu savam pagastam. Vienlīdz nozīmīga mums ir gan skolēnu, gan pirmsskolas vecuma bērnu labsajūta un izglītības kvalitāte.
Aicinot uz sadarbību un dialogu ikvienu skolēnu un viņa vecākus, vecāku padomes
vadītājs Andis Baltiņš (telefons 22024403)
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PROJEKTI

Veselības veicināšanas projekta pasākumi jūnijā
Peldbaseina apmeklējumi. Jūnijā Kaives un Taurenes pagasta iedzīvotāji projekta ”Veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai” ietvaros tiek aicināti
izmantot iespēju un apmeklēt SIA “Fenikss Z.G.” peldbaseinu “Rifs” Priekuļos.
1. jūnijā SIA “Fenikss Z.G.” peldbaseinu “Rifs” jau apmeklēja Kaives pagasta iedzīvotāji. 8. jūnijā SIA “Fenikss Z.G.” peldbaseina “Rifs” apmeklējums Taurenes pagasta
iedzīvotājiem. Aktivitāte notiks projekta darbības ”Veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai” ietvaros. Izbraukšana uz baseinu no Taurenes pagasta
pārvaldes “Nēķins” plkst. 11.15. Atbildīgā par braucienu pārvaldes vadītāja Inese Saliņa.
Pasākums ir atklāts - pieteikties, sazinoties ar I. Saliņu, t . 22007612, 64170228.
Nometne bērniem. No 5. līdz 8. jūnijam Vecpiebalgā projekta “Veselības veicināšanas
pasākumi Vecpiebalgas novadā” ( Nr. 9.2.4.2/16/I/104) ietvaros norisinās diennakts nometne bērniem “Augt veselam un stipram”.
Aktivitāte notiek projekta darbības “Veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un
vietējai sabiedrībai” ietvaros. Nometne paredzēta 30 Vecpiebalgas novada 10 - 18 gadus
veciem skolēniem, lai veicinātu interesi un izpratni par sportisku un veselīgu dzīvesveidu.
Katra novada mācību iestāde nometnei varēja pieteikt noteiktu audzēkņu skaitu. Skolēnus,
kuri piedalās nometnē, izraudzījās novada skolu pedagogi. Pašvaldības ieteikums - dalībai
nometnē izraudzīties skolēnus, kuri nometnē nepiedalījās pērn.
Nometnes organizators ir IK “Aktivities AP” (Reģ. nr. 55402021851), nometnes vadītāja
Agita Krama.
Piedāvājumā ir gan aktivitātes uz vietas Vecpiebalgā, gan Pļaviņu apmeklējums ar aktivitātēm meža takās un biatlona šautuvē, gan izbrauciens uz jūru un sportiskas nodarbības
pludmalē. 		
Daiga Šatrovska, projektu vadītāja

Pašvaldības pārstāvji projekta pasākumā
Itālijā reklamē novadu
No 16. līdz 21. maijam
pēc Kasalborgones pašvaldības
uzaicinājuma
Vecpiebalgas novada pašvaldības delegācija - izpilddirektore L. Burdaja,
attīstības plānošanas un
uzņēmējdarbības atbalsta
nodaļas vadītāja G. Upena, projektu vadītāja D.
Šatrovska, sporta organizators T. Praulītis - piedalījās Eiropas Savienības
programmas ,,Eiropa pilsoņiem” projekta ,,Mazā
uzņēmējdarbība Eiropas
ekonomikas sirdī” noslēguma pasākumā.
Projekta partneri - Mellieha (Malta), Cugir (Rumānija), Suwalki (Polija), Adenau (Vācija), Kasalborgone un Kavrilja (Itālija), Amatas, Vecpiebalgas, Pārgaujas novada pašvaldības un Latvijas Pašvaldību savienība - tikās, lai turpinātu
veidot dialogu starp vietējo lēmējvaru, speciālistiem un uzņēmējiem, dibinātu kontaktus un
meklētu sadarbības iespējas.
Kasalborgonē apmeklējām vairākus veiksmīgus vietējos uzņēmumus, kas nodarbojas ar pārtikas produktu ražošanu, guvām iespaidus par Turīnas pilsētas un Pjemontes reģiona kultūrvēsturisko mantojumu, projektiem. Tikšanās laikā ar Pjemontes reģiona administrācijas pārstāvjiem Turīnā iepazinām reģionālās politikas pamatnostādnes.
Projekta konferences tēma bija “Mikrouzņēmumi un to loma ekonomikā”. Savā prezentācijā
sadarbības partneriem stāstījām gan par Vecpiebalgas novada lielākajiem saimnieciskās darbības veicējiem mežizstrādes un kokapstrādes nozarē (SIA “Jaunmeķeļi”, “Toto”, “Mervins”,
“Arbor RRk”, “Apsītes AG”,”WARSS+”, “Balga”, z/s “Upmaļi”), gan lauksaimniecības ar
tās tradicionālās nozares - lopkopības - spēcīgākajām saimniecībām ( z/s “Vec- Kurmji”,
“Brenkūži”, “Kalna Brodi”, SIA “Liepas M”, z/s “Vecjērūži”, “Dimanti”, SIA ”Āboliņkalns”,
z/s “Mētras”, SIA ”Cimbuļi”). Lielu interesi konferences dalībniekos raisīja informācija par
mūsu novada kazkopības (SIA”RKB Brīvības”), bišu dravas (“Upmaļi”), ārstniecības augu
audzēšanas saimniecību (“Mazalauksti”, z/s “Jaunvītiņi”, SIA “3x9 zālītes”) un bioloģisko ražotāju saimniecībām.
Tā kā seši procenti no Vecpiebalgas novada teritorijas aizņem ūdeņi, bet ainaviskā vide liek
piestāt un apbrīnot mūsu dabas bagātības, konferences dalībniekiem saistošas bija tūrisma un
izklaides iespējas (SIA “Akmenssala”, viesu mājas “Niedrītes”, ”Saknītes”, “Lielkaibēni”, SIA
“Araisis “, Dzērbenes amatu māja).
Partneri, kuri pagājušajā vasarā viesojās mūsu novadā, labi atceras kafejnīcu “Ūdensroze”, bet
par gardajiem ēdieniem uzslavas Itālijā saņēma arī citi ēdinātāji (SIA” Woodpecker”, “Ingrīdas gardumi”, “Rivis”, “Piebalgas kūpinātava”).
Novada saimnieciski ekonomisko vidi bagātina mājražotāji - gan ar paaudžu paaudzēs saglabātajām gardumu receptēm ( z/s ”Zārdiņi”, “Ogrēni””, “Pūka gardumi”), gan ar jauniem
un oriģināliem izstrādājumiem (SIA ”Rikarwo”, “Prū”, “Zemenītes sniegā”, “Gardenia eco”).
Par to, ka amatnieks ir arī mākslinieks, pierāda gan “Piebalgas porcelāna fabrika”, gan
“Lampu dizaina darbnīca”, gan audēju kopa “Vēverīšas” un studijas vadītāja - Triju Zvaigžņu
ordeņa kavaliere Dagnija Kupče.
Noderīga un saistoša bija informācijas apmaiņa par uzņēmēju vēlmēm un vajadzībām, par
pašvaldību iespējām tās atbalstīt.
Pasākuma noslēgumā visi partneri parakstīja nodomu protokolu ar mērķi veicināt starpvalstu
sadarbību ilgtspējīgas lauksaimniecības un tūrisma attīstībā.
Šis projekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo
izlietojumu.
Daiga Šatrovska, projektu vadītāja
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IEGŪSTI FINANSĒJUMU
SAVAI IDEJAI!

Vecpiebalgas novada pašvaldība izsludina GRANTU KONKURSU ar
mērķi - veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Vecpiebalgas novadā, sekmējot finansējuma pieejamību.
Kopējais grantu konkursam piešķirtais finansējums 2018. gadā EUR 8000,
uzvarētājiem - līdz EUR 2000 katram.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2018. gada 15. jūnijam plkst. 16.00 Vecpiebalgas novada pašvaldības administratorei Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā,
LV-4122, un sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: vecpiebalga@vecpiebalga.lv saskaņā ar konkursa nolikumu.
Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties interneta vietnē: www.vecpiebalga.lv sadaļā Dokumenti/Nolikumi.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā var sazināties ar Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības
nodaļas vadītāju Girtu Upenu pa tālruni 29376776 vai e-pastu: girta.upena@vecpiebalga.lv .
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Vecpiebalgas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu “DAŽĀDOJAM SAVU
IKDIENU” ar mērķi - veicināt iedzīvotāju un to grupu iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas pagastā.
Kopējais konkursam piešķirtais finansējums 2018. gadā - EUR 1000, uzvarētājiem - no
EUR 100 līdz 300 katram.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2018. gada 15. jūnijam plkst. 16.00 Vecpiebalgas novada pašvaldības administratorei Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas
novadā, LV-4122 un sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: vecpiebalga@vecpiebalga.lv
saskaņā ar konkursa nolikumu.
Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties interneta vietnē: www.vecpiebalga.lv sadaļā
Dokumenti/Nolikumi.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā var sazināties ar Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības nodaļas vadītāju Girtu Upenu pa tālruni 29376776 vai e-pastu: girta.upena@
vecpiebalga.lv
Girta Upena, Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības nodaļas vadītāja

Vecpiebalgas novada pašvaldība aicina
pieteikties konkursam „Sakoptākā sēta”
Konkursa mērķi:
1. Noskaidrot sakoptākās sētas (privātmājas), lauku viensētas ar saimniecību, viesu mājas, iestādes un uzņēmumus, krāšņākos balkonus Vecpiebalgas novadā (turpmāk - Novads).
2. Ieinteresēt un iesaistīt novada iedzīvotājus labiekārtot un sakopt sev piederošos īpašumus.
3. Veicināt iedzīvotājus pievērsties videi draudzīga īpašuma apsaimniekošanā.
4. Popularizēt sakoptākos īpašumus novadā un ārpus tā.
Konkurss notiek no 15. jūlija līdz 1. septembrim. Pieteikums konkursam (skat. www.
vecpiebalga.lv/Pašvaldība/Dokumenti/Nolikumi) jāiesniedz pašvaldībā Alauksta ielā 4,
Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, pagastu pārvaldes vadītājiem
vai sūtot uz e-pastu: vecpiebalga@vecpiebalga.lv no 15. jūnija līdz 14. jūlijam.
Konkursa dalībnieki
Konkursā tiek aicinātas piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kuras novadā izveidojušas skaisti sakoptu vidi dzīves vai darba vietā, lauku sētā, vasaras mītnē, uzņēmuma
teritorijā vai daudzdzīvokļu mājas apkārtnē.
Konkursam var pieteikties paši īpašumu apsaimniekotāji vai īpašnieki, kā arī var būt citu
(paziņu, kaimiņu utt.) izvirzīti, ja īpašuma apsaimniekotājs vai īpašnieks tam piekritis.
Konkursam dalībniekus nedrīkst pieteikt vērtēšanas komisijas locekļi.
Nominācijas
Vērtēšana notiek piecās grupās:
1. sakoptākā sēta (privātmāja);
2. sakoptākā saimniecība;
3. krāšņākais balkons;
4. sakoptākā viesu māja;
5. sakoptākais uzņēmums.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties www.vecpiebalga.lv/Pašvaldība/Dokumenti/Nolikumi
Galvenā balva uzvarētājiem - vienas dienas ekskursija pa Latviju.
Speciālbalva uzvarētājiem grupās “Sakoptākā sēta (privātmāja)” un “Sakoptākā saimniecība” - ZAAO nodrošina bezmaksas 240 l atkritumu konteineru izvešanu līdz sešām
reizēm gadā.

Foto no interneta dzīlēm

2018. gada jūnijs

IZSOLES

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu - cirsmu īpašumā “Silvas” Inešu pagastā, kadastra apzīmējums 4254 002 0318,
platība 1,6 ha, pārdošanas apjoms 631 m³ (t.sk. E 463, P 87, B 40, A 39, Ba 2), sākumcena
EUR 26 300,00.
Izsoles drošības nauda 2630,00, dalības maksa - EUR 30,00.
Izsole notiks 2018. gada 20. jūnijā plkst. 10.00 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā
4, Vecpiebalgas pagastā.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2018. gada 20. jūnija plkst. 9.50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā
Alauksta ielā 4, Vecpiebalgas pagastā, pie sekretāres.
Informācija: www.vecpiebalga.lv, tālr. 64170464, 26115317.
Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu - cirsmu īpašumā “Pie Nedrebēm” Inešu pagastā, kadastra apzīmējums 4254 002
0330, platība 9,55 ha, pārdošanas apjoms 3243 m³ (t.sk. E 2124, B 609, Ba 264, A 130, P 90,
Bl 26), sākumcena EUR 131 000,00.
Izsoles drošības nauda 13100,00, dalības maksa - EUR 30,00.
Izsole notiks 2018. gada 20. jūnijā plkst. 10.30 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta
ielā 4, Vecpiebalgas pagastā.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2018. gada 20. jūnija plkst. 9.50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā
Alauksta ielā 4, Vecpiebalgas pagastā, pie sekretāres.
Informācija: www.vecpiebalga.lv, tālr. 64170464, 26115317.
Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu - cirsmu īpašumā “Mežalīņi” Dzērbenes pagastā, kadastra apzīmējums 4250
001 0087, platība 1,69 ha, pārdošanas apjoms 325 m³ (t.sk. B 141, E 133, Ba 36, A 12, Os 3),
sākumcena EUR 10 600,00.
Izsoles drošības nauda 1060,00, dalības maksa - EUR 30,00.
Izsole notiks 2018. gada 20. jūnijā plkst. 11.00 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta
ielā 4, Vecpiebalgas pagastā.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2018. gada 20. jūnija plkst. 9.50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā
Alauksta ielā 4, Vecpiebalgas pagastā, pie sekretāres.
Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr. 64170464, 26115317.
Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumu ”Saulītes”- 14 Inešos (kadastra apzīmējums 4254 900 0063), kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 28,4 m² platībā un 284/7959 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās
mājas un zemes vienības „Saulītes” ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0209.
Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 2900,00, nodrošinājuma nauda - EUR 290,00, reģistrācijas nauda - EUR 20,00.
Izsole notiks 2018. gada 12. jūlijā plkst. 9.00 Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās
Alauksta ielā 4, Vecpiebalgas pagastā.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2018. gada 12. jūlija plkst. 8.50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā
Alauksta ielā 4, Vecpiebalgas pagastā, pie sekretāres.
Informācija: www.vecpiebalga.lv, tālr. 20238995, 26115317.
Informāciju sagatavoja Daina Slaidiņa

Personas datu publiskošanai nepieciešama
datu subjekta piekrišana
Sākot ar 2018. gada 25. maiju, visā Eiropā tiek piemērota Vispārīgā datu aizsardzības
regula (Regula (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK, ar kuru Eiropas iedzīvotājiem tiek sniegtas plašākas savu personas datu aizsardzības tiesības).
Regulas prasības nepiemēro datu apstrādei, kuru cilvēks veic savām vajadzībām un kura
nav saistīta ar profesionālu vai komerciālu darbību. Regula neaizsargā mirušu cilvēku
datus.
Fiziskām personām, tātad katram no mums jaunie datu aizsardzības noteikumi sniedz
lielāku kontroli pār saviem personas datiem un palielina mūsu personas datu drošību.
Personas datu jēdziens ir ļoti plašs. Personas dati ir jebkāda uz cilvēku (datu subjektu)
attiecināma informācija, pēc kuras viņu ir iespējams atpazīt, piemēram, vārds, uzvārds,
personas kods, nodarbošanās, dzīvesvieta, tālruņa numurs, ienākumi, sociālais statuss,
vaļasprieki, ģimenes stāvoklis, videonovērošanas ieraksti, sacerējums, dzejolis vai zīmējums, sporta spēļu sasniegumi, uzvedības raksturojums, sekmes, veselības stāvoklis,
politiskie uzskati utt. Arī personas datu apstrādes veidu dažādība nav ierobežota. Personas datu apstrāde var notikt gan rakstveidā papīra formātā vai elektroniski, gan mutvārdos, gan audio vai videoierakstos, fotogrāfijās, gan citos veidos. Lai informācija tiku
uzskatīta par personas datiem, tai vienmēr nav jābūt patiesai. Arī nepatiesa informācija,
ja vien to iespējams attiecināt uz konkrētu cilvēku, ir uzskatāma par personas datiem.
Ar saviem personas datiem cilvēki dalās ikdienā - iepērkoties, sniedzot informāciju
valsts un pašvaldību iestādēm vai bankām, stājoties darba attiecībās, nokļūstot videokameru ierakstos, publicējot informāciju sociālajos tīklos vai preses izdevumos, sniedzot
informāciju dažādiem komersantiem mārketinga vajadzībām utt. Personu datu drošībai
tādējādi pastāv daudzi riski. Iespējams, arī jums ir nācies saskarties ar neatļautu jūsu
datu izpaušanu vai ļaunprātīgu izmantošanu interneta vidē, saņemt savā e-pastā vai mobilajā telefonā nepazīstamu komersantu reklāmas, jo, izrādās, kāds jūsu kontaktinformāciju bez saskaņošanas ar jums nodevis tālākai izmantošanai. Situācijas ir dažādas un
gandrīz katrs no mums ar kādu no tām ir saskāries.
Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteikts, ka personas dati ir jāapstrādā likumīgi,
godprātīgi un cilvēkiem saprotamā un pārredzamā veidā.
Lai personas datu apstrāde būtu likumīga, tai nepieciešams juridiskais pamatojums. Personas datu apstrāde ir likumīga tad, ja tā ir noteikta ar likumu vai datu apstrādei ir piemērojams kāds cits no Regulā minētajiem pamatojumiem. Viens no personas datu apstrādes
pamatojumiem ir paša cilvēka piekrišana savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem. Piekrišana kā datu apstrādes pamatojums var tikt izmantota
gadījumos, ja konkrētajai datu apstrādei nav piemērojams cits Regulā noteiktais pamatojums. Piekrišana savu datu apstrādei ir brīvprātīga, un cilvēkam ir tiesības to atsaukt.
Ar piekrišanu pamatota personas datu apstrāde ir likumīga līdz piekrišanas atsaukšanai.
Katrai iestādei vai komersantam ir jānodrošina un jāspēj pierādīt, ka viņu rīcībā esošo
personas datu apstrāde ir veikta saskaņā ar Regulas noteikumiem, ja nepieciešams, piesaistot datu aizsardzība speciālistu.
Arī izdevumā “Vecpiebalgas Novada Ziņas” uz cilvēkiem attiecināmas informācijas publicēšana ir personas datu apstrāde. Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Vecpiebalgas novada pašvaldībai kā datu pārzinim ir pienākums nodrošināt, ka
personas datu publicēšana ir juridiski pamatota. Tādēļ, ja vien informācijas publicēšana
nav veicama saskaņā ar citu pamatojumu (piemēram, saskaņā ar pašvaldības juridisku
pienākumu publicēt domes lēmumus), pirms rakstu publikācijas pašvaldības laikrakstā
datu pārzinim jāprasa rakstos minētajām personām atļauja savu datu publicēšanai.
Personas datu aizsardzības speciāliste
mg. iur. Ilona Tenisone
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Jaunie darbinieki novada pašvaldībā
Aprīlī un maijā Vecpiebalgas novada pašvaldībā darbu uzsāka trīs jauni darbinieki,
kuri nomainīja līdzšinējos speciālistus. Iepazīsimies!
SANDRA STRAUPE - juriste
Juridiskie jautājumi un viss, kas saistīts
ar tiem, šobrīd ir Vecpiebalgas novada
pašvaldības jaunās juristes Sandras Straupes pārziņā. Sandra atbild par juridisko aspektu izvērtēšanu pašvaldības risināmajos
jautājumos, līgumu, nolikumu, instrukciju
un citu dokumentu izstrādi. Jurista pienākumu spektrs ir pietiekami plašs.
Pēc mācībām augstskolā darba pieredzi
Sandra ieguvusi komercuzņēmumos. Strādājot privātajā sektorā, juriste papildinājusi un pilnveidojusi zināšanas dažādos
kursos. Tas ļoti noder šobrīd, risinot Vecpiebalgas novada pašvaldības jautājumus.
Līdzās jurista pienākumu pildīšanai svarīgu lomu Sandras dzīvē ieņem aizraušanās ar teātra lietām. Ar to roku rokā ir iets
astoņpadsmit gadus - savulaik Pierīgā, tagadējā Babītes novadā, pati arī izveidojusi
amatierteātri un iestudējusi izrādes. Sandra saka: „Jurista darbs ir maizes darbs, taču
režija… Bauda dvēselei.” Ikdienu viņa aizvada ainaviskā vidē - uz Vecpiebalgu viņa
dodas no sava īpašuma Skujenē. Juriste atzīst, ka galvenais mērķis, strādājot šajā amatā,
ir nodrošināt darba devējam kvalitatīvu juridisko atbalstu. Strādāt pašvaldībā Sandrai
patīk - ikdienas darbā, kas nebūt nav viegls, pozitīvu enerģijas lādiņu sniedz kolēģi. Turklāt noteikti jāmin arī Vecpiebalgas novada vēstures un dabas bagātības, ko Sandra ļoti
novērtē. Miers dabā un ainaviskums ir patīkams papildinājums ikdienai.
AGRIS ANKRAVS - datortīklu un datorsistēmu administrators
Par informācijas tehnoloģiju nozares
nodrošinājumu pašvaldībā šobrīd atbild
datortīklu un datorsistēmu administrators
Agris Ankravs. Ceļu uz darbavietu Vecpiebalgā Agris mēro no Madonas. Ikdienā datorspeciālists atbild par pašvaldības iestāžu rīcībā esošajiem datoriem un
problēmu novēršanu visā, kas saistīts ar
datortīkliem. Pēc vidusskolas absolvēšanas amata prasmes speciālists apguvis
Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātņu un informācijas tehnoloģijas fakultātē.
Augstskolā iegūtās zināšanas pilnveidojis,
sākot darba gaitas - vispirms Rīgā, pēc
tam Varakļānu pašvaldībā, kurā veicis analogus amata pienākumus kā šobrīd. Lai optimizētu datortīklu darbību, Agris jau šobrīd ieviesis darbībai ērtāku problēmu apziņošanas
sistēmu, kas turpmāk veicinās ātrāku kļūdu novēršanu un veiksmīgu sistēmas darba turpināšanu. Kā pozitīvas iezīmes, strādājot šajā pašvaldībā, Agris atzīmē patīkamo darba
kolektīvu, atsaucīgos iedzīvotājus, kā arī ainavisko Vecpiebalgas dabu, kas arī uzlabo
ikdienas darba kvalitāti.
MADARA VIŠŅOVA
Jauniešu iniciatīvu centrā “Balgas strops”
jaunatnes darbinieces pienākumus sāk pildīt
Madara Višņova - Vecpiebalgas meitene, kas
vairākus gadus savu ikdienu vadīja Rīgā. Vidusskolas izglītību Madara ieguva Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, pēc tās absolvēšanas mācības turpināja Latvijas Universitātē,
studējot pedagoģiju. Lai arī „Balgas stropā”
pagaidām sanācis darboties tikai neilgu laiku,
tomēr entuziasma un gribasspēka darboties
netrūkst.
Kā tuvākos projektus, pie kuriem jau paspēts
pastrādāt vai kuri vēl tikai plānā, Madara
sauc palīdzību pasākumu organizēšanā BMX
riteņbraukšanas sacensībās, pārgājienu uz
Vecpiebalgas pilsdrupām, kā arī dalību divos
Erasmus+ projektos, kas norisināsies Austrijā, un bērnu dienas nometni, kas notiks jūlijā
Vecpiebalgā. Madaras pienākumos galvenokārt ietilpst aktivitāšu organizēšana bērniem
un jauniešiem, kas apmeklē jauniešu centru,
kā arī darbs ar brīvprātīgajiem, kas arī palīdz
visu iepriekšminēto darbu izpildē. Darbā ļoti
noder jau iegūtās zināšanas pedagoģijā.
Kā atzīst Madara, ikdienā centru apmeklē daudz jauno vecpiebaldzēnu, tāpēc jādomā,
kā viņus ieinteresēt lietderīgai laika pavadīšanai un kā nodrošināt piedāvājuma dažādību. Lai arī šobrīd viss, kas ietilpst viņas amata pienākumos, ir jauns un pašai meitenei
liekas interesants un aizraujošs, vislabāk Madarai patīk gatavošanas un radošo darbnīcu
nodarbības kopā ar bērniem. Madara atzīst, ka atbalstu un palīdzīgu roku, uzsākot pildīt
jaunos pienākumus, viņai sniedz gan tuvinieki un draugi, gan arī bijušie “Balgas stropa”
darbinieki un Vecpiebalgas uzņēmēji, kas nereti pārsteidz un iepriecina, sarūpējot dažāda
veida atbalstu pasākumos un aktivitātēs.
Madaras mērķis ir piesaistīt un iedrošināt vēl vairāk bērnus un jauniešus apmeklēt
centru, iesaistīties pasākumos un iespēju robežās iedrošināt jauno paaudzi palikt dzīvot
savā novadā.
Beāte Putniņa,
Vidzemes Augstskolas studiju programmas “Mediju studijas un žurnālistika” studente

KULTŪRA UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES
Senioru klubiņā „Pīlādzītis” rosība neapsīkst
Senioru klubiņa „Pīlādzītis” biedri, dažādojot savu ikdienu, aizvien turpina pulcēties
un aktīvi darboties. Dažādu iespēju novadā aizvadītajos mēnešos bija daudz, atlika
tikai piedalīties. Paldies dzērbeniešiem par kopā pulcēšanu aprīlī un maijā un par savu
cilvēku atcerēšanos, par amatu prasmju godā celšanu. Vairākus gadus tiekam aicināti
uz senioru svinībām Zosēnos, arī šogad ciemojāmies tur. Janvārī piedalījāmies nūjošanas pārgājienos, ieguvumi vairāki - veselība, mundrums, sava kūtruma pārvarēšana un
tikšanās ar darbīgiem novada cilvēkiem, laba kompānija. Cik patīkami dzirdēt Aivara
un Ilonas Radziņu atziņu, ka garšīgākais medus ir Latvijā! Gan jau viņu un arī „Mazalaukstu” saimnieku, pie kuriem nūjotāji pabija viesos, bites ciemojas mūsu puķu dobēs.
Maijā domes deputāts Edžus Ķaukulis ieradās klubiņa ikmēneša sanākšanā, lai stāstītu
par plāniem un problēmām novada attīstībā. Izteicām arī savas domas un vērtējumu.
Gaidām tikšanos ar izpilddirektori Leldi Burdaju.
Uzmanību! Pensionāru ekskursija plānota 20. jūnijā uz Aglonu. Lūgums pieteikties
līdz 15. jūnijam pie „Pīlādzīša” vadītājas Ievas Veinbergas, tālr. 26424365.
„Pīlādzīša” vārdā Daina Jansone

Ar sportu uz TU jau no pirmsskolas
Jautājām 5 un 6 gadus veciem bērniem,
kāpēc, viņuprāt, cilvēki sporto. Bērni ļoti
labi zina atbildes! Jā,
kustības ir viena no
mūsu organisma vitālajām vajadzībām.
Palūkojieties uz mazu
bērnu, viņš vienmēr
ir kustībā. Vai mēs
ļaujam bērnam apmierināt šo organisma
nepieciešamību? Katrs
Ar sportu uz TU jau no pirmsskolas
kustību ierobežojums
ir pretrunā ar bērna
JautƗjƗmdabu
piecus
bioloģisko
un un sešus gadus veciem bƝrniem, kƗpƝc, viƼuprƗt, cilvƝki sporto.
BƝrni
ƺoti
labi
zina
atbildes.
JƗ, kustƯbas ir viena no mǌsu organisma vitƗlajƗm
var kļūt par dažādu
slimību sākumu.
MazvajadzƯbƗm.
Palǌkojieties
uz mazu bƝrnu, viƼš vienmƝr ir kustƯbƗ. Vai mƝs ƺaujam
kustīgs apmierinƗt
dzīvesveidsšoir organisma nepieciešamƯbu? Katrs kustƯbu ierobežojums ir
bƝrnam
arī
viens
nobƝrna
faktoriem,
pretrunƗ ar
bioloƧisko dabu un var kƺǌt par dažƗdu slimƯbu sƗkumu. MazkustƯgs
kas
veicina
dzƯvesveids irneirozes.
arƯ viens no faktoriem, kas veicina neirozes. PƝc statistikas datiem LatvijƗ
Pēc statistikas datiem
lauku
reƧionos virssvara vai aptaukošanƗs biežums pirmklasniekiem ir 25,3%, diemžƝl
Latvijā lauku reģionos
arvirssvara
tendencivai
pieaugt…
aptauko- SpeciƗlisti atzƯst, ka diemžƝl aizvien vairƗk ir bƝrni - “kustƯbu
analfabƝti”,
kuriem
nav bijis ƺauts
pašiem
kƗpt, iet,
krist, bet
viƼi ir neadekvƗti
ilgi
šanās biežums pirmklasniekiem
ir 25,3%,
diemžēl
ar tendenci
pieaugt…
Speciālisti atzīst,
stumdƯti
ratiƼos,
nesti
klƝpƯ,
pastaigƗs
vesti, tikai
turot piekuriem
rokas,nav
sƝdƝjuši,
skatoties
ka diemžēl
aizvien
vairāk
ir bērnu
- “kustību
analfabētu”,
bijis ļauts
pašiem
kāpt, iet,
bet viņi
ir neadekvāti ilgi stumdīti ratiņos, nesti klēpī, pastaigās vesti, tikai
datora
vaikrist,
telefona
ekrƗnƗ.
turotTam,
pie rokas,
sēdējuši,
skatoties
datora
vai telefona
ekrānā.ir nepƗrvƝrtƝjami liela nozƯme
cik fiziski
aktƯvs
ir bƝrns
pirmsskolas
vecumƗ,
Tam,attƯstƯbƗ.
cik fiziski
aktīvs ir pamatkustƯbas
bērns pirmsskolas
vecumā, ir
nepārvērtējami
liela
nozīmetveršana,
bērna
bƝrna
ApgǌtƗs
(soƺošana,
skriešana,
lƝcieni,
mešana,
attīstībā. Apgūtās
lēcieni, mešana,
tveršana,
rāpošarƗpošana,
rƗpšanƗ) pamatkustības
lƯdz 7-10 gadu(soļošana,
vecumamskriešana,
bǌtiski ietekmƝ
bƝrna tƗlƗko
attƯstƯbu.
na, rāpšanās) līdz 7-10 gadu vecumam būtiski ietekmē bērna tālāko attīstību. Piemēram,
PiemƝram, iešana un skriešana attƯsta izturƯbu. Pirmsskolas vecumƗ to vislabƗk var
iešana un skriešana attīsta izturību. Pirmsskolas vecumā to vislabāk var panākt ar garajām
panƗkt
ar garajƗm
pastaigƗm.
labprƗt
aizietvietai,
lƯdz kƗdai
noteiktai
bet
nƗkt
pastaigām.
Bērni labprāt
aiziet BƝrni
līdz kādai
noteiktai
bet nākt
atpakaļ vietai,
ir daudz
grūtāk.
atpakaƺ
daudz mēs
grǌtƗk.
GarajƗ
pastaigƗ
mƝs attƯstƗm
bƝrna visu
personƯbas
iezƯmi
- izdarƯt
Garajā ir
pastaigā
attīstām
bērna
personības
iezīmi - izdarīt
līdz galam,
kura
tālāk
visu
lƯdz galam,
16,18nostiprināšanai
gadu vecumƗ.garas
ArƯ veselƯbas
izpaudīsies
tikai kura
16,18tƗlƗk
gaduizpaudƯsies
vecumā. Arītikai
veselības
pastaigas uzlabo
sirds un asinsvadu
sistēmu.
nostiprinƗšanai
garas
pastaigas uzlabo sirds un asinsvadu sistƝmu.
KuršKurš
gan no
nevēlas
redzēt redzƝt
savu bērnu
veselu, zinātkāru,
ar spēju paganvecākiem
no vecƗkiem
nevƝlas
savuizaugam
bƝrnu izaugam
veselu, zinƗtkƗru,
ar
veikt paveikt
darbu līdz
galam,
un spējīguun
koncentrēties?
Tad, lūk, kādas
spƝju
darbu
lƯdzdrosmīgu
galam, drosmƯgu
spƝjƯgu koncentrƝties?
Tad,pamatkustības
lǌk, kƗdas
jāattīsta un kāds
ir to devums
bērna
pamatkustƯbas
jƗattƯsta
un kƗds
ir tonākotnē:
devums bƝrna nƗkotnƝ:

PamatkustƯbas
RƗpošana
Iešana, skriešana

FiziskƗs
ƯpašƯbas
kustƯbu
koordinƗcija
izturƯba

spƝks, Ɨtrums
RƗpšanƗs, kƗpšana,
lƝkšana, krišana
kustƯbu
Mešana, speršana,
koordinƗcija,
priekšmetu
lokanƯba
pƗrvietošana
lƯdz 7, 10 gadu
no 12 gadu
vecumam
vecuma

PersonƯbas
iezƯmes
zinƗtkƗre, gatavƯba
mƗcƯties
spƝja izdarƯt visu
lƯdz galam
drosme,
uzdrƯkstƝšanƗs
spƝja koncentrƝties
16, 18 gadu
vecumƗ

VeselƯba
UNI ( visam)
sirds, asinsvadu
sistƝma
kaulu stiprƯba
locƯtavas
pƝc 30 gadu
vecuma

Secinājums - sports sekmē bērna attīstību ilgtermiņā. Tāpēc mēs, pirmsskolas skolotājas,
gribam atgādināt, ko jau darām un ko plānojam darīt nākotnē bērnu attīstības labā.
Vecpiebalgas bērnudārzā regulāri notiek sporta nodarbības Līgas Glāzeres -Spalviņas
vadībā, organizējam dažādas sportiskas aktivitātes, pieaicinām arī vecākos skolēnus kā
paraugu, piedāvājam apmeklēt baseinu Madonas PII “Saulīte”, kur peldēšanas nodarbības
notiek trenera vadībā. Katru gadu tiek papildināts sporta inventārs, lai bērniem būtu daudzveidīgas un interesantas sporta nodarbības. Nākamajā mācību gadā vēlamies, lai sporta
nodarbības visu vecumu grupās sporta skolotāja vadībā notiktu divas reizes nedēļā, kā
arī meklēsim iespēju piedāvāt bērniem slēpošanas prasmes apgūt jau no 5, 6 gadu vecuma.
Tam visam ir viens mērķis, kas ir arī mūsu bērnudārza prioritāte, - vesels, priecīgs, zinātkārs bērns. Lai mums kopā izdodas, jo vecāku ieinteresētība, atbalsts, pamudinājums,
PARAUGS ir nepārvērtējami svarīgs!
Agita Šulca, Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas metodiķe
Līga Glāzere - Spalviņa, sporta skolotāja
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Uzņēmēju dienās liela interese par
Piebalgas piedāvājumu
18. un 19. maijā Valmierā notika
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras organizētās Vidzemes
Uzņēmēju dienas.
Pasākums norisinājās jau 21. reizi
un vienkopus pulcēja uzņēmējus no
Vidzemes, kuriem
bija iespēja, visiem
vienuviet esot, reklamēt produkciju un
iepazīstināt ar sava
uzņēmuma darbību
apmeklētājus un arī
citus kolēģus - uzņēmējus. Pasākumā, ko apmeklēja vairāki tūkstoši
interesentu kā no
Vidzemes, tā arī no
citiem Latvijas reģioniem, piedalījās
arī
Vecpiebalgas
un
Jaunpiebalgas
novada uzņēmēji,
izmantojot vienotu dalības konceptu abiem novadiem - “Piebalga”.
Lai uzzinātu par to, kā izstādē veicās Piebalgas uzņēmējiem, iespaidos lūdzu dalīties
Vecpiebalgas novada pašvaldības tūrisma speciālisti Lauru Prūsi: „Piebalgu pārstāvēja
un abu novadu vārdu izstādē popularizēja vairāki uzņēmumi, kuru piedāvājums ir interesants un netradicionāls - dāvanu serviss “Zemenītes sniegā” no Dzērbenes ar uzmanību
saistošām dāvaniņām un pārsteigumiem ne tikai svētkiem, bet arī ikdienai, uzņēmums
“Rikarwo”, kas var lepoties ar koka konstruktoru komplektu, kā arī praktisku lietu datora, brokastu galdiņu izgatavošanu, un “Pūka Ceptuvīte”, kas lutināja ar pašceptiem
gardumiem, no Vecpiebalgas, “Piebalgas porcelāna fabrika” no Inešiem, kas priecēja
ar skaistiem un unikāliem traukiem, ko izmantot svētku galda klāšanai, dāmu skatienus
īpaši saistīja Vecpiebalgas “Gardenia Eco” smaržīgās un elegantās sveces un Kaives
“3X9 zālīšu” piedāvātās ēteriskās un dabīgās zāļu tējas. Savukārt Dzērbenes “Araisis”,
kas nodarbojas ar vēstures un piedzīvojumu pasākumu organizēšanu, nodrošināja iepriekšminētajai produkcijai lielisku papildinājumu - interaktīvu foto stūri.”
No Jaunpiebalgas izstādē piedalījās “Wenden mēbeles”, “Piebalgas alus”, „Baltie Darbi”, „Lapiņas telpa” un citi uzņēmēji.
Tūrisma speciāliste dalību izstādē vērtē pozitīvi. Un, lai arī pasākuma pirmajā dienā apmeklētāju skaits bijis neliels, sestdien, līdz ar laika apstākļu uzlabošanos, cilvēku
pieplūdums bijis ievērojams un interese par Piebalgas puses uzņēmēju darinājumiem
- pārsteidzoši liela. Mūsu uzņēmējiem tika veltīti atzinīgi vārdi, savukārt produkcijas
daudzveidība aicināt aicina iegriezties novadā, lai izgaršotu, izsmaržotu un iegūtu savā
īpašumā skaistas, kvalitatīvas un neparastas lietas.
Beāte Putniņa,
Vidzemes Augstskolas studiju programmas “Mediju studijas un žurnālistika” studente

JAUNIEŠIEM
Erasmus + projekts “On-line Knowledge”
Poronin ciematā Polijā
Šogad 32 jaunieši no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas
un Polijas vasaras sezonu atklāja, dodoties Erasmus+ projekta braucienā uz apburošo Poronin ciematu Tatru kalnu pakājē Polijā. Projekts starp fenomenālajiem dabas skatiem un ainavām noritēja no 6. līdz 12. maijam, tā tēma - “On-line
Knowledge” jeb „tiešsaistes zināšanas”. Vecpiebalgas novadu šajā projektā pārstāvēja un
jaunas zināšanas ieguva septiņi jaunieši kopā ar Dzērbenes jauniešu centra vadītāju Igoru
Zvaigzni kā grupas vadītāju.
Projekta dalībnieki varēja strādāt un iepazīties ar ļoti modernām mūsdienu tehnoloģijām, kā arī uzzināt par riska faktoriem, ko tehnoloģijas ienes mūsu dzīvē. Šī informācija
tika pasniegta radošā un viegli saprotamā veidā - grupu darbā un informatīvās spēlēs.
Mēs ieguvām labāku izpratni par to, cik savstarpēji savienota ir mūsdienu pasaule. Ļoti
ceru, ka tagad jaunieši biežāk apzināsies, ka tas, ko viņi dara virtuālajā vidē, gan izmantojot datoru, gan lietojot viedtālruni, „atstāj pēdas”, jo viss, kas interneta vidē darīts,
tiek fiksēts, apkopots un var tikt izmantots ļoti dažādiem mērķiem.
Laikā starp interesantajām nodarbībām projekta dalībniekiem tika dota arī iespēja
labāk iepazīt unikālos Polijas dabas skatus. Kā divas no pozitīvāk vērtētajām aktivitātēm var minēt gan pārgājienu Tatru kalnos, kur dalībnieki varēja sasniegt kalna virsotni,
kas bija vairāk nekā 1000 m virs jūras līmeņa, gan karstos avotus, kur jaunieši pavadīja
vairākas stundas un izbaudīja dažādās ūdens aktivitātes. Daudzi no jauniešiem šādās
aktivitātēs piedalījās pirmo reizi.
Vecpiebalgas jaunieši ļoti atzinīgi novērtē šo projektu un uzskata, ka projekts ir palīdzējis iegūt jaunas prasmes un zināšanas, pieredzi, pozitīvas emocijas, jaunus draugus no
citas valsts. Protams, tā ir arī iespēja komunicēt, izmantot angļu valodas runas prasmes.
Vēlos pateikties visiem projekta dalībniekiem par kopā pavadīto laiku Poronin ciematā. Īpašs paldies brīnišķīgajai poļu komandai, kas mūs tik viesmīlīgi uzņēma pie sevis.
Paldies viņiem par šī projekta īstenošanu! Paldies Vecpiebalgas novada pašvaldībai par
atbalstu un par doto iespēju piedalīties šajā projektā!
*Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas
jebkuru iespējamo izlietojumu.
Igors Zvaigzne, Dzērbenes jauniešu centra vadītājs
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Aicina pieteikties nometnei
“Piedzīvosim Piebalgā”

Nometnes moto: “Sadzīvosim un piedzīvosim!’’
Nometnes mērķis: sapulcināt un saliedēt piecu novada pagastu bērnus, veicināt piederības sajūtu novadam un veicināt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.
Nometnes filozofija: Ar neformālām izglītības metodēm, neformālā gaisotnē un brīvā
dabā veicināt ciešākas saites un draudzību starp pagastu bērniem. Darbošanās notiks kā
brīvā dabā, tā jauniešu centra “Balgas strops’’ telpās, kā arī būs paredzēti izbraukumi.
Caur komandas spēlēm un novada iepazīšanu centīsimies audzināt bērnos tādas vērtības
kā cieņa vienam pret otru, cieņa pret dabu un novadu; izpalīdzība. Ar nometnes palīdzību
veicināsim bērnu personības izaugsmi.
Nometnes apraksts
20 bērni kopā ar nometnes komandu sanāks kopā, lai piedzīvotu piecas aizraujošas dienas,
kurās mēs:
• iepazīsimies un sadraudzēsimies;
• saliedēsimies un mācīsimies strādāt komandā;
• piedzīvosim brīnišķīgas un aktīvas rīta rosmes profesionāla sporta trenera uzraudzībā;
• apskatīsim Piebalgas porcelāna fabriku;
• cepsim īstu lauku maizīti brīvdabas muzejā “Vēveri’’;
• dosimies pārgājienā uz Alauksta ezeru, mācīsimies iekurt ugunskuru un baudīsim ūdens
priekus;
• meklēsim īstu zviedru zeltu, kas paslēpts zem Vecpiebalgas pilsdrupām;
• mācīsimies strādāt ar dažādiem materiāliem mūsu radošajās darbnīcās;
• spēlēsim netradicionālas sporta spēles;
• ļausimies dažādiem piedzīvojumiem un pārsteigumiem;
• organizēsim paši savu noslēguma ballīti.
Norises laiks: no 16.07.2018. līdz 20.07.2018. no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00.
Dalības maksa - EUR 10,00
Norises vieta: Gaismas iela 4, Vecpiebalga
Cenā ietilpst: ēdināšana divas reizes dienā (pusdienas un launags), dzeramais ūdens un
augļi visas dienas garumā, materiāli aktivitāšu nodrošināšanai, ekskursijas, piemiņas suvenīri, t-krekliņi katram dalībniekam.
Pieteikšanās līdz 22. jūnija plkst. 16.00 pa e-pastu: linda.kaukule@vecpiebalga.lv ar
norādi “Piedzīvosim Piebalgā”.
Pieteikumā jānorāda bērna vārds, vecums, pagasts, kurā dzīvo, vai nometnē piedalīsies
visas piecas dienas, īss apraksts, kāpēc vēlas pieteikties tieši šajā nometnē.
Linda Ķaukule, Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja

PASĀKUMI JAUNIEŠIEM
JIC “Balgas strops”

7. jūnijā - suši meistarklase
12. jūnijā - galda spēļu čempionāts
15. jūnijā - filmu vakars. Plkst. 19.00 tiks demonstrēta filma “Sāmu asinis”. Notiks
arī viktorīna “Ko Tu zini par ES?”. Eiropas kino vakaru atbalsta Eiropas Parlamenta
birojs Latvijā
21. jūnijā - Līgo svētku aktivitātes
No 26. līdz 29. jūnijam centrs būs slēgts
Konkrēti aktivitāšu laiki un vietas tiks publicēti jauniešu centra facebook.com lapā
Līdz 15. jūnijam jauniešiem no 15 līdz 30 gadu vecumam ir iespēja piedalīties JIC
“Balgas strops” organizētā radošā konkursā “Vecpiebalgas novads Latvijas simtgadē”.
Galvenā balva labāko darbu autoriem - brauciens uz Austriju un dalība “Erasmus+”
projektā “r.EU.se - Be active! Save, Act and Create! -Against a throwaway society.
STREET ART 2018”, kas norisināsies no 9. līdz 13. jūlijam. Ar konkursa nolikumu
iespējams iepazīties https://www.vecpiebalga.lv

SKOLU ZIŅAS

Mācību gada noslēgums Inešu pamatskolā

3. maijā Baltā galdauta svētki ar moto: “Valsts, darbs, ģimene, skola”. Inešu skolas 25 gadu
pastāvēšanas pēdējais publiskais pasākums, kas tika nosvinēts kopā ar vecākiem un skolas
darbiniekiem. 15 skolotāji saņēma Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus par nozīmīgu ieguldījumu izglītības attīstībā Vecpiebalgas novadā.
10. maijā sākumskolas skolēni apmeklēja leļļu teātra izrādi “Un atkal Pifs”, savukārt pirmsskolas audzēkņi piedalījās novada Mātes dienas pasākumā Vecpiebalgā.
17. maijā skolas zvana svētki.
18. maijā baseina apmeklējums Priekuļos projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā” ietvaros.
19. maijā noslēguma pasākums Rīgā pētniecisko darbu konkursam “Vēsture ap mums”. Konkursā startēja divi 6. klases skolēni. Viens darbs tika izvirzīts finālā, kur Ance Rutka ieguva
Atzinības rakstu.

Inešu pamatskolas dejotāji bērnu tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda” Daugavpilī.

26. maijā dalība deju festivālā “Latvju bērni danci veda” Daugavpilī. Paldies deju skolotājām
Līgai Beķerei, Antrai Grinbergai un ārpusklases darba organizatorei Ilzei Cīrulei!
No 28. līdz 31. maijam skolas mācību projekta “Sirdspuksti Latvijai” noslēgums ar kopīgiem
klašu pārgājieniem, skolas pētniecisko darbu konferenci un skaistu ekskursiju uz Kurzemi.
Ir iesācies eksāmenu maratons mūsu 9. klases skolēnam. Vēlam veiksmi un augstus vērtējumus!
Gunta Dadeika, skolas direktore
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VECPIEBALGAS Novada Ziņas

Dzērbenes vispārizglītojošā
un mūzikas pamatskola

Uzņemšana mūzikas skolā notiks 18. jūnijā plkst. 17.00 - 19.00 un 22. augustā plkst. 17.00 - 19.00 čella, vijoles, flautas, saksofona, ģitāras, klavierspēles programmās. Ja nav iespējams ierasties minētajā laikā, sazinieties ar skolotāju Baibu (tel.
26482594) līdz 31. augustam. Gaidām jaunos audzēkņus!
Mūzikas skolā izlaidums. Maijā, pašā ceriņu ziedēšanas virpulī, mūzikas programmu
audzēkņi kārto skolas beigšanas pārbaudījumus. Izlaidums ir balva par smago, reizēm
apnīkstošo darbu ikdienā, mācoties teoriju un instrumenta spēli. Vislielākais paldies vecākiem, kuri gadiem vadāja savus bērnus uz mūzikas skolu, reizēm pabāra, motivēja,
nepiekāpās vēlmei pamest iesākto. Visus pārbaudījumus nokārtoja un skolu veiksmīgi
beidza pieci audzēkņi. Mūzikas skolas audzēkņi un viņu vecāki ir sapratuši, ka mūzikas
izglītība ir sirds izglītība, kas bagātinās jauniešu dzīvi un pavērs plašākus apvāršņus
nākotnē. Sveicam vecākus un audzēkņus!
Koka spēles Cēsīs. Pozitīva izskaņa veiksmīgajam darbam mājturībā
un tehnoloģijās mūsu skolas zēnu
komandai izdevās Cēsīs. Zēnu komanda, apvienojot prātus, zināšanas,
prasmes un iemaņas, ieguva 3. vietu.
Zēniem bija iespēja novērtēt un izmēģināt Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolas audzēkņu izgatavotās liela
formāta koka spēles.
“Latvijas gadsimts”. Lai skolēni
labāk iepazītu Latvijas vēsturi, saprastu notikumu gaitu, 6.-9. klase
apmeklēja Latvijas Nacionālā vēstures muzeja jaunizveidoto ekspozīciju
“Latvijas gadsimts”. Izstāde ir iekārtota interesanti, interaktīvi, ar bagātu
eksponātu klāstu, kas izvēlēti no 68
Latvijas muzejiem. Skolēniem bija
interesanti izstaigāt Latvijas vēstures
līkločus no senlaikiem līdz mūsdienām. Bērni guva jaunas zināšanas,
atkārtoja jau zināmo.
Sveiciens māmiņām un vecmāmiņām. Vismīļākie un sirsnīgākie svētki, protams, ir Mātes diena, jo katrs
no mums vienmēr sirdī turēs šo īpašo
cilvēku, kas jau no pašām pirmajām
dzīves dienām ir samīļojis, pažēlojis
un mīlējis.
Dzērbenes 1.- 4. klases skolēni jau
pirms svētkiem gatavoja pārsteigumus māmiņām, vecmāmiņām un, protams, arī visai ģimenei. Rosība bija jūtama ikkatrā
vietā - pavasara ziedi, apsveikuma vārdi māmiņām, cienastiņš, sirsnīgi dzejas vārdi,
dziesmas, luga - viss tika piemeklēts tieši viņām.
Rūpīgā gatavošanās vainagojās sirsnīgā pasēdēšanā Mātes dienas koncertā ceturtdienas
pēcpusdienā, 10. maijā. Savu mīļo māmiņu katrs sveica ar pašgatavotu dāvaniņu, cienastiņu, sirsnīgiem vārdiem un mīļu buču. Bērni bija izveidojuši savu mammu aprakstus,
kuros viņas varēja uzzināt daudz jauna par sevi. Mēs vēlējāmies pateikt māmiņām, cik
viņas mums ir mīļas un cik daudz mums nozīmē viņas smaids, glāsts un vienkārši klātbūtne.
Par svētku noskaņu rūpējās skolotājas Karīna, Baiba, Indra un Ilze. Paldies visiem koncerta dalībniekiem, skatītājiem un vislielākais paldies mūsu ģimenēm! Mīlēsim un godāsim tās vienmēr!
Kompetenču stunda tūrisma elementu apguvē. 24. maijā notika kompetenču stunda
tūrisma elementu apguvē. Bērni startēja komandās. 8. un 9. klases skolēni tika deleģēti
kā komandu vadītāji - katrs skolēns atbildīgs par vienu klasi. Rīta cēlienā komandām
tika dotas 120 minūtes, lai veiktu uzdevumus “Tūrisma rallijā”. Lasot Dzērbenes karti,
bija jāpierāda zināšanas vides zinībās, jāpārbauda sava fiziskā izturība, lai nonāktu galapunktā - pie Brenkūža ezera.
Tiekoties pie Brenkūža ezera, turpinājās sacensības tūrisma tehnikā. Tika pārbaudītas
komandu spējas pārvarēt šķēršļu joslu, nogāzi, ugunskura iekuršanu, līdzsvara noturēšanu, ejot pāri baļķim, paralēlo virvju šķērsošanu un spininga mešanu tālumā.
Noguruši, bet laimīgi visi atgriezās skolā, lai pārrunātu notikumus mežā. Šādi pasākumi
saliedē bērnus, ļauj patstāvīgi pieņemt lēmumus un pārbaudīt sevi. Paldies skolotājai
Sarmītei par uzņēmību un ieguldīto darbu šīs dienas sagatavošanā!
							
Informāciju sagatavoja direktore Ērika Arāja,
skolotājas Sarmīte Stērste, Anita, Ilva, Karīna

Maija notikumi Vecpiebalgas vidusskolā
Skaistais ziedoņa laiks - maijs - iesākās ar Baltā galdauta svētkiem, kad mazie robežsargi - pirmsskolēni -nostājās goda sardzē ap Latvijas kontūru, bet lielie skolēni skrienot
devās apkārt Vecpiebalgas jaunajam un vecajam centram.
10. maijā pirmsskolas bērni piedalījās Vecpiebalgas novada pirmsskolēnu dziesmu un
deju svētkos. 5. klases skolēni un audzinātāja devās ekskursijā uz Ziemeļvidzemi, apmeklējot zemnieku saimniecību „Dzintari”, Skaņākalna dabas parku, zemnieku saimniecību „Rūjienas šinšillas” un „Eriņu” mototrasi. 9. klases skolēni un audzinātāja devās ekskursijā uz Stokholmu, kur apskatīja skaisto pilsētu, vēroja Karaliskās sardzes maiņu un
seno kuģi Vasa muzejā.
15. maijā notika vieglatlētikas sacensības renovētajā Cēsu stadionā. Mūsu skolas skolēni
ieguva vairākas godalgas: 1. vieta lodes grūšanā, 3. vieta tāllēkšanā (3 sportistiem), 3. vieta
lodes grūšanā (2 sportistiem).
16. maijā notika pēdējā kārta erudīcijas spēlei par Latvijas novadiem. Pēdējā skolas
dienā tika sveikta “Erudītākā klase” pamatskolas un vidusskolas grupā.
16. maijā 11. klases un 12. klases skolēni tikās ar “Swedbank” pārstāvi un diskutēja par
kredītiem un līzingiem.
18. maijā 9. klases un 12. klases skolēniem notika Pēdējā skolas zvana svētki.
19. maijā ikgadējā konkursa „Vēsture ap mums” noslēguma pasākumā Rīgas Latviešu
biedrības Baltajā zālē piedalījās divas 7. klases skolnieces. Skolēnus sveica arī konkursa
patrons - Valsts prezidents Raimonds Vējonis.
ZZ čempionāta finālā, kas šogad norisinājās Ropažos no 24. maija līdz 25. maijam, piedalījās 6., 8., 11. un 12. klases komandas.
Vidzemes reģiona 3. klašu latviešu valodas olimpiādē iegūta 3.vieta.
Sadarbības projekti Vecpiebalgas vidusskolā
Vecpiebalgas vidusskola 2017./2018. m.g. īsteno vairākus projektus, kas turpināsies
arī nākamajā mācību gadā.

SadarbƯbas partneris, projekta
nosaukums
BiedrƯbas MǌžizglƯtƯbas un kultǌras
institǌts „VITAE” „AtklƗj savu un
savas skolas kompetenci” (BrƯvprƗtƯgo
skolu tƯkls)
ESF projekts VISC
nr.8.3.2.2./16/1/001 “Atbalsts
izglƯtojamo individuƗlo kompetenþu
attƯstƯbai”
NodibinƗjums „IespƝjamƗ misija”

Ieguvums
Projekta ietvaros notika pedagogu profesionƗlƗ
pilnveide (seminƗri, mƗcƯbu stundu vƝrojumi,
vasaras nometne).

No 2017. gada novembra lƯdz 2018. gada
maijam skolƝni piedalƯjƗs dambretes,
robotikas, dabaszinƯbu un lasƯtprasmes
veicinƗšanas nodarbƯbƗs.
JaunƗ pedagoga iesaiste mƗcƯbu procesƗ.
SkolƝni apguva zinƗšanas projektu plƗnošanƗ,
rƯkošanƗ, pƝtƯjumu metodoloƧijƗ un
Daibes ilgspƝjƯbas centrs (SIA ZAOO)
sagatavošanƗ, videi draudzƯga dzƯvesveida
“Jaunais vides lƯderis”
ƯstenošanƗ, uzstƗšanƗs mƗkslƗ, kƗ arƯ aprites
ekonomikas jautƗjumos.
Vecpiebalgas novada pašvaldƯbas
Projekta ietvaros notika lekcijas par
projekts Nr.9.2.4.2/16/I/104
reproduktƯvo veselƯbu, par kaitƯgo vielu
“VeselƯbas veicinƗšanas pasƗkumi
negatƯvo ietekmi, kƗ arƯ baseina apmeklƝjumi.
Vecpiebalgas novadƗ”
Valsts izglƯtƯbas satura centrs,
SkolƝni un skolotƗji iepazinƗs ar jauno mƗcƯbu
“Datorika 1.-9. klasei” programmas
programmu datorikƗ un izvƝrtƝja piedƗvƗtos
aprobƗcija
mƗcƯbu stundu plƗnus, mƗcƯbu materiƗlus.
Projekts „Karjeras atbalsts vispƗrƝjƗs Notika tikšanƗs ar karjeras konsultanti, kƗ arƯ
un profesionƗlƗs izglƯtƯbas iestƗdƝs” pasƗkums „IepazƯsim inženierzinƗtnes (projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001)
TehnoBuss”
Praktiska darbƯba - dažƗdu ar vidi saistƯtu
Latvijas Valsts meži, “Mamma daba”
izglƯtojošu objektu apmeklƝšana.
SkolƝni darbojƗs BSP piedƗvƗtajƗs
programmƗs - fenoloƧiskie pƝtƯjumi, vides
Baltijas jǌras projekts
mƝrƯjumi un gaisa kvalitƗte. Veica
pƝtnieciskos darbus un septembrƯ piedalƯsies
starptautiskajƗ konferencƝ VƗcijƗ.
SkolƗ bija apskatƗmas divas ceƺojošas izstƗdes
“SarkanbaltsarkanƗ Latvijas karoga stƗsti” un
CƝsu VƝstures un mƗkslas muzejs
“Baigais gads LatvijƗ un CƝsu novadƗ”.
SkolƝni papildinƗja savas zinƗšanas vƝsturƝ,
politikƗ un tiesƯbƗs.
Informāciju sagatavoja Sigita Upeniece

InformƗciju sagatavoja Sigita Upeniece

Karjeras darbnīcas Taurenes pamatskolā
2018. gada 4. aprīlī Vecpiebalgas vidusskolā projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” (projekta nr. 8.3.5.0/16/I/001) ietvaros notika 9. - 12.
klašu skolēnu tikšanās ar organizācijas “VIEDI” pārstāvi, kurš stāstīja par pasākumu
organizētāja profesiju. Nodarbībā bija iespēja uzzināt, kā gūt darba pieredzi, popularitāti, un katrs varēja veidot savu ideju sarakstu un izprast, kā savas idejas īstenot dzīvē.
25. aprīlī 1.-9. klases skolēniem Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskolā
notika Zinoo Tehniskās jaunrades diena. Abu skolu izglītojamie visas dienas garumā
varēja praktiski darboties dažādās darbnīcās. No spageti makaroniem katra grupa būvēja
torni, veidoja no lego klucīšiem savu robotu ar sensoriem, kas pārvietojās un mainīja
darbības virzienu, saskaroties ar šķēršļiem.
Trešajā darbnīcā ikviens uzzināja, kādas profesijas var apgūt Rīgas Tehniskajā universitātē. Šajā darbnīcā bija jāveic dažādi vingrinājumi, jāatbild uz jautājumiem.
Visbeidzot pasākuma noslēgumā dalībniekus priecēja dažādi eksperimentu demonstrējumi, kuros vērojamās darbības, norises un vielu reakcijas vadītāji papildināja ar
zinātnisku pamatojumu.
Sandra Kārkliņa, pedagoģe, karjeras konsultante

Atjaunojot 20. gs.70. gadu tradīciju, arī šovasar piektdienu vakaros saulrietā notiks Klusuma pārgājieni ar Gaujas klausīšanos visas Gaujas tecējumā īpašās dabas un kultūrvēstures vietās. Klusuma un Gaujas klausītājus sagaidīs īpaši klusuma gidi un aizvedīs līdz
akustiskām un ainaviskām vietām Gaujas krastos, kur būs iespējams klausīties Gaujas
tecējuma un akustisku instrumentu saspēli.
Klusuma un Gaujas klausīšanās pārgājiens Vecpiebalgas novadā notiks 15. jūnijā
plkst. 21.00 pie Dabaru ezera (Studentu peldētava) Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā. Klausīšanās notiks Gaujas teces virzienā no Dabaru ezera līdz Taurenes centram
- “Nēķena” muižai.
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SPORTS

PASĀKUMI

Sporta aktualitātes

Basketbols. 12. maijā Vecpiebalgas novada basketbola
komanda viesojās Raunā, kur jaunajā sporta zālē aizvadīja
draudzības spēli ar Raunas novada komandu. Līdzvērtīgā
un saspringtā spēles galotnē ar niecīgu rezultāta starpību
62:64 mūsu novada komandai nācās atzīt Raunas pārākumu.
Šautriņmešana. 19. maijā norisinājās Vecpiebalgas šautriņu mešanas čempionāta pēdējā kārta. Deviņus mēnešus
spēlētāji cīnījās par čempionu titulu. Uz noslēguma sacensībām bija ieradušies 20 dalībnieki (7 dāmas un 13 kungi) no Kārsavas, Ludzas, Limbažiem, Lizuma, Saikavas,
Rīgas, Ozoliem, Madonas, Viļāniem un Vecpiebalgas novada. Šautriņu mešanas klubs “Vecpiebalga” saka paldies
par atbalstu Vecpiebalgas novada pašvaldībai, “Piebalgas
porcelāna fabrikai” un visiem sacensību dalībniekiem par
piedalīšanos kluba rīkotajos turnīros visas sezonas garumā.
Toms Praulītis, sporta organizators

PASĀKUMI
VECPIEBALGAS NOVADĀ
Dzērbenes pagastā

9. jūnijā plkst. 22.00 Augstajā kalnā ierakstu
mūzikas ballīte “Svinam vasaru!”
Ieejas maksa - EUR 2,00

Laikā, kad ūdensrozes pašā plaukumā un vasara pilnbriedā, vecpiebaldzēni jau septīto reizi aicina uz saiešanu
slātaviešu garā „Vecpiebalga atver durvis 2018”. Piecas
dienas visos novada pagastos - Dzērbenē, Inešos, Kaivē,
Taurenē un Vecpiebalgā - ikviens varēs atrast sev piemērotāko pasākumu. Tā būs iespēja katram klātienē baudīt
Latvijas kultūrvēsturē atpazīstamākā novada viesmīlību.
Trešdien, 25. jūlijā,
Svētku atklāšana Kaives muižas parkā
plkst. 21.00 Juris Hiršs ar liriski muzikālu programmu
„Mīlestība un Latvija”. Brīvdabas kino vakars - Alda
Slišāna filma par Vecpiebalgas novadu.
Ceturtdien, 26.jūlijā,
Satikšanās ar senatni Dzērbenē
plkst. 15.00 zem ozola aiz Dzērbenes pils folkloras kopa
„Skandi”, seno amatu darbnīcas visām paaudzēm, kā arī
izzinošas aktivitātes kopā ar vēstures un piedzīvojumu
organizāciju „Araisis”.
Romantisks vakars Taurenē
Plkst. 19.00 Taurenes muižas pagrabos ziedu un gleznu
izstāde. Vīna degustācija.
Plkst. 21.00 Taurenes kultūras namā koncerts. Akustisko
ģitāru trio: Aivars Hermanis, Kaspars Zemītis, Mārcis
Auziņš
Biļetes cena uz koncertu - 5,00 eiro
Biļešu iepriekšpārdošana pagastu pārvalžu kasēs

BMX triumfē mājinieki. 26. maijā Vecpiebalgas trasē
risinājās SMScredit.lv BMX čempionāta 3. posms. Sacensībās startēja vairāk nekā 250 BMX riteņbraucēju no
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Pārliecinošu uzvaru savā
vecuma grupā izcīnīja Helvijs Babris un Adelīna Kārkliņa. Vecpiebalgas novada kausa izcīņas sacensībās, kas
notika dienu vēlāk, Open Pro grupā uzvarēja Rinalds Jānis Kārkliņš, G8-10 grupā - Adelīna Kārkliņa un B5 grupā savās pirmajās sacensībās trešo vietu izcīnīja Rūdolfs
Brīvība. Vairāk par rezultātiem www.lrf.lv Sporta klubs
„Vecpiebalga” izsaka pateicību novada pašvaldībai, vecākiem un uzņēmējiem par palīdzību sacensību organizēšanā
un veiksmīgā norisē.
Helvijs Babris, Adelīna Kārkliņa un Rinalds Jānis Kārkliņš ir arī izcīnījuši tiesības piedalīties BMX Pasaules
čempionātā Baku, Azerbaidžānā. Apsveicam!
Sandis Kārkliņš, BMX klubs „Vecpiebalga”

PATEICĪBAS

Piektdien, 27. jūlijā,
Retro auto- moto brauciens
Plkst. 19.00 retro auto- moto brauciens no Vecpiebalgas
kultūras nama uz Alauksta estrādi. Pie kultūras nama
notiks dalībnieku reģistrācija, modes skate u.c. izdarības.
Informācija: Edžus Ķaukulis, t. 29499437, e-pasts:
edzuskaukulis@gmail.com
Tautas balle Alauksta estrādē
Plkst. 21.00 retro brauciena parāde, tautas zaļumballe ar
bufeti. Par lielisku noskaņojumu parūpēsies grupa „Apvedceļš” un DJ Toms Grēviņš
Sestdien, 28. jūlijā,
Festivāls „Latvijas Goda aplis” - Vecpiebalgā
Plkst. 10.00 - 15.00 Amatnieku tirgus un kultūras programma Vecpiebalgas birzītē. Amatnieku godināšana,
adīšanas sacensības, aušanas darbnīca. Piedalās Vecpiebalgas novada amatiermākslas kolektīvi.
Aicinām tirgotājus savlaicīgi pieteikties amatnieku tirgum Vecpiebalgā. Dagnija Kupče, t. 26054322.
Ģimenes diena Vecpiebalgas bērnudārza teritorijā
Sportiskas un radošas aktivitātes ar jautru putu ballīti noslēgumā. Ģimeņu pulcēšanās un gājiens no Vecpiebalgas
birzītes plkst. 11.30.
Mazās Kalniņa dienas Inešu estrādē
Pkst. 20.00 grupas „Autobuss debesīs” un viesu - dziedātājas Aleksandras Špicbergas un instrumentālās grupas
- koncerts. Koncerta laikā Vecpiebalgas muižas izgaismojums festivāla „Latvijas Goda aplis” ietvaros. Zaļumballē spēlēs grupa „Liepavots”
Biļetes cena - 7,00 eiro

Paldies Edžus Ķaukuļa ģimenei par Vecpiebalgas
bērnudārzam dāvāto karoga mastu. Šī būs īpaša vieta, kur bērnudārza kolektīvam mūsu valstij svarīgos
svētkos pulcēties.
Bērnudārza kolektīvs

Svētdien, 29. jūlijā,
Svētku izskaņa Vecpiebalgas baznīcā
Plkst. 10.00 dievkalpojums
Plkst. 12.00 Ievas Kerēvicas un instrumentālās grupas
koncerts
Ieejas maksa - ziedojumi baznīcas torņa atjaunošanai

Paldies pašvaldības Saimnieciskajam dienestam par
„Norkalnu-2” apkārtnes sakārtošanu un par mājas kopējās antenas darbības savešanu darba kārtībā.

Rīkotāji/Informācija
Vecpiebalgas novada pašvaldība www.vecpiebalga.lv,
Facebook -Vecpiebalgas novads
Inešos - Sarmīte Beķere, t. 22022895, e-pasts: sarmite.
bekere@vecpiebalga.lv
Dzērbenē - Daina Šmite, t. 29408315, e-pasts: daina.
smite@vecpiebalga.lv
Kaivē - Agnese Caunīte-Bērziņa, t. 26309040, e-pasts:
agnese.caunite@vecpiebalga.lv
Taurenē - Ginta Babre, t. 22032942 e-pasts: ginta.
babre@vecpiebalga.lv
Vecpiebalgā - Zigrīda Ruicēna, t. 26493591, e-pasts:
zigrida.ruicena@vecpiebalga.lv

Sarmīte Bergholde
Sirsnīgs paldies Vecpiebalgas vidusskolas 10. klases skolēniem un viņu vecākiem par uzsākto darbu pie
skolas ābeļdārza sakopšanas. Lai veiksmīga un saulaina vasara!
Agita Krama, klases audzinātāja

2018. gada jūnijs

21. jūnijā plkst. 19.00 Jāņkalniņā - zem ozola
Dzērbenes pils parkā - akcijas “Izgaismo Latviju!”
Saulgriežu ugunskura iedegšana un spēka
dziesmu dziedāšana

Inešu pagastā

16. jūnijā
• plkst. 13.00 Vasarsvētku lauku labumu tirdziņš
pie tautas nama
Aicinām tirgotājus (līdzi ņemot savu galdiņu preces
izvietošanai) un pircējus!
Tālr. uzziņām - 22022895
• plkst. 14.00 amatierkolektīva “Aronieši” izrāde komēdija K. Saja “Palangas lauva”
Ieejas maksa uz izrādi - EUR 2,00

Kaives pagastā

29. jūnijā plkst.16.00 Kaives muižas parkā tematiska pēcpusdiena “Ak, šī skaistā lauku dzīve!”:
• jūs priecēs pašmāju un viesteātri;
• būs humorīgas apdziedāšanās ar folkloras kopu no
Dzērbenes;
• kopīgas izdarības, izrādīšanās un darbošanās.

Taurenes pagastā

15. jūnijā
• plkst. 21.00 „Klausies Gauju!” no Dabaru ezera
līdz Taurenes centram -“Nēķena” muižai;
• plkst. 22.00 Taurenes estrādes sezonas atklāšanas
balle kopā ar Jāni Krūmiņu no grupas „Apvedceļš”;
• balles starplaikos jūs izklaidēs DJ GUNCHS.
Ieejas maksa uz balli - EUR 5,00
(Darbosies bufete)

Vecpiebalgas pagastā

15. jūnijā plkst. 18.00 kultūras namā Vecpiebalgas
vidusskolas 9. klases izlaidums
16. jūnijā plkst. 18.00 kultūras namā Vecpiebalgas
vidusskolas 12. klases izlaidums
22. jūnijā pie ģimenes restorāna “Ūdensroze”:
• plkst. 18.00 Līgo svētku labumu tirdziņš
(tirgotājus lūdzam pieteikties līdz 20. jūnijam,
t.26493591);
• plkst. 20.00 amatierteātra “Sumaisītis” izrāde R. Blaumanis “Skroderdienas Silmačos”
Režisore - Inese Pilābere
Lūgums skatītājiem paņemt līdzi kādu ēdamlietu, ko
iemaisīt Silmaču saimes zupas katlā, lai pēc izrādes
visi kopā varētu pamieloties.
Ieejas maksa uz izrādi - EUR 3,00
Bērniem ieeja bez maksas
Pasākumu plānā var būt izmaiņas. Lūdzu, sekojiet
līdzi informācijai pašvaldības mājaslapā, sociālajos
tīklos vai uz afišām!

SĒRU VĒSTS
Priedes sērās šalko klusi,
Bērzi zaļās galvas liec…

Mūžībā aizgājuši:
Zigurds Baumanis, Ineši;
Ārija Veronika Kļava-Kļaviņa, Taurene;
Jānis Skrīveris, Vecpiebalga.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

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

