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Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Jūnijs 2019.
Priekšsēdētāja sleja
Par mākslas programmas
attīstību Vecpiebalgas
vidusskolā

Beidzamajā
laikā atkal un
atkal ir spriests
un diskutēts,
kā
turpmāk
organizēt vizuāli plastiskās
mākslas
programmu
Vecpiebalgas
vidusskolā.
Taču lielākās
viedokļu sadursmes ir bijušas nevis par to, kā to organizēt, bet gan, kur to organizēt.
Kā zināms, mākslas programma jau daudzus gadus ir tikusi īstenota Inešos jeb vēl
precīzāk – Inešu pamatskolā. Tā ir bijusi
ļoti kvalitatīva, kam par apliecinājumu ir
gan iesaistīto vecāku vērtējums, gan skolas absolventu tālākās izglītošanās un pat
profesijas izvēle. Lielākoties tas bijis, pateicoties lieliskajai mākslinieciskajai videi, tostarp ciešajai sadarbībai ar Piebalgas
porcelāna fabriku, taču ļoti nozīmīgs faktors bija šīs programmas sasaiste ar Inešu
pamatskolu. Veicot izglītības reformu novadā, ņemot vērā ļoti mazo, ar katru gadu
sarūkošo skolēnu skaitu, tika pieņemts
loģisks lēmums – Inešu pamatskolu pievienot 6 km attālumā esošajai Vecpiebalgas vidusskolai. Vienlaikus tika lemts, ka
mākslas programma turpmāk tiks nodrošināta nu jau bijušās Inešu pamatskolas
telpās.
Kopš reformas ir aizritējis gads, un Vecpiebalgas vidusskolas un mākslas programmas vadība ir izdarījuši secinājumus,
nākot uz Vecpiebalgas novada pašvaldības
domi ar priekšlikumu turpmāk mākslas
programmu īstenot vidusskolas telpās – tātad to pārcelt no Inešiem uz Vecpiebalgu.
Argumenti tam bijuši dažādi, taču pats galvenais, domājot par programmas dzīvotspēju un attīstību, būtu papildus audzēkņu
piesaiste. Domei par šo būs jāspriež jūnijā.
Taču uzreiz vēlos vērst uzmanību, ka domes interesēs ir pieņemt vislabāko uz visas
skolas un pašas programmas attīstību vērstu lēmumu. Mums nav vēlme kādam kaut
ko atņemt vai ieriebt. Es ļoti labi saprotu
tos vecākus, kas jau gadiem savus bērnus ir
veduši uz Inešiem un, novērtējuši tur radīto māksliniecisko vidi, to ir gatavi darīt arī
turpmāk. Taču mākslas programmā iesaistīto bērnu skaits ir par mazu, un jaunu bērnu piesaiste vislabāk ir iespējama tikai tad,
ja programma tiek īstenota vienuviet ar
pārējām skolas mācību programmām. Turklāt jau aizvadītais mācību gads ir apliecinājis, ka paralēli pašai mākslas programmai, Vecpiebalgā ir paplašinājies interešu
izglītības loks, tostarp organizējot mākslas
pulciņus. Arī bērnudārza vecāko grupiņu
bērniem ir bijusi iespēja reizi nedēļā apmeklēt mākslas nodarbības. Vidusskolas
vadība arī nākamajā gadā plāno paplašināt izglītošanās iespējas mākslas jomā. Šo
virzību un jau sasniegto ļoti atzinīgi ir novērtējusi arī skolas akreditācijas komisija,
viņu vidū arī mākslas programmu eksperti.
Nenoliedzami, ka gan vidusskolas vadības, gan novada domes lēmumiem ir
jābūt atbildīgiem, pamatotiem un arīdzan
izskaidrotiem. Taču ļoti bieži pat vislabākie nodomi saduras ar emocionāliem faktoriem. Un tā tas diemžēl ir arī šajā gadījumā. Aicinu ikvienu, tostarp arī vecākus,
paraudzīties uz šo plašāk, domājot par to,
kā nākotnē attīstīt mākslas programmu,
padarot to vēl labāku un daudzkārt pieejamāku.
Indriķis Putniņš, domes priekšsēdētājs

JŪNIJS – VASARAS SAULGRIEŽU MĒNESIS
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 - 42 Vecpiebalgas novada Līgām un 206 Jāņiem.
Vecpiebalgas novada pašvaldība

Maijā vēstures interešu klubā „Serben” divi nozīmīgi notikumi
Tikko, tikko, tikko … Cimdu
Jettiņai – 95. Šo zīmīgo notikumu varējām atzīmēt īpašā gaisotnē, jo beidzot piepildījies mūsu
vēstures interešu kluba “Serben”
dalībnieku sen lolotais sapnis Cimdu Jettiņas istabas atvēršana
pils novadpētniecības ekspozīcijā. Šo jauko pasākumu kuplināja Jettiņas vistuvākie un mīļākie
cilvēki - radi , brāļu atvases ar
ģimenēm, Dzērbenes un kaimiņu
pagastu ļaudis. Mūs visus pārņēma kopā būšanas prieks, pozitīvas emocijas un paveiktā gandarījums.
Sakām lielu paldies visiem,
kas mūs atbalstīja, it īpaši, Līgai
Užānei par bagāto mantojuma
klāstu, ko viņa nodevusi no savām mājām, no Užānu ģimenes
un Zaigas Upītes Amerikā.
Paldies Vecpiebalgas novada
pašvaldībai par atbalstu, paldies
fotogrāfam Gunāram Janaitim
par fotogrāfijām un mūsu māksliniekiem Ērikai Mālderei un Aigaram Lenkevičam par istabas dizainu, kurā dzirkstī Jettes Užānes
dzīvi mīlošā filozofija un apkārt virmo labais, patiesais un skaistais, kur mūs sirsnīgi uzrunā viņas cimdi un cimdiņi, lellītes un
fotogalerija Jettiņas mūža garumā.
Pasākuma noslēgumā mūs aizkustināja emocionāls koncerts - literāri muzikāla kompozīcija, ko veidoja ļaužu izteikumi un skolēnu
darbu fragmenti par Jetti, brāļa meitas Ivetiņas dāvātās dienasgrāmatas fragmenti, kuros notikumus Jettiņa pierakstījusi ar ķīmisko
zīmulīti, un vēstuļu fragmenti, kuri veltīti draudzenei Amerikā Zaigai Upītei. Šo visu papildināja fantastiska mūzika Andreja Grimma
un viņa kundzes izpildījumā.
Un, protams, bija arī balts galdauts, balti krekli, sarkanbaltsarkans
karogs mastā, svētku sajūta sirdī un uz galda Ivetas Užānes - Vācietes krāšņā kūka ar ūdensrozi vidū, dažādi cienasti, skaistas galda
dziesmas un milzīga ļaužu sirsnība. Nu kā jau dižos godos nākas.
Jette no mākoņa maliņas raudzījās un priecājās, un mēs katrs sajutām viņas klātbūtni, jo - kā gan ne - viņa taču vienmēr ir bijusi un
būs piederīga Dzērbenei.

Aivara Ošiņa foto

Muzeju naktī
kluba “Serben”
dalībnieki
bija
atbildīgi par izstādes “Varonis
Latvijas
tapšanas
dalībnieks
un aculiecinieks”
un konferences
“Taurenes
un
Dzērbenes
pagasta izcilais politiķis Voldemārs
Zāmuēls” sagatavošanu un norisi.
Izstādē centāmies
atspoguļot
visdažādākos,
pat
pretrunīgākos varoņus laika posmā no 1916. līdz
1919. gadam. Tomēr galvenā personība šajā stāstā
ir Voldemārs Zāmuēls un viņa Dzimtas ciltskoks, ko izveidoja un
muzejam dāvināja Vilnis Ķirsis (seniors).
Voldemārs Zāmuels (dzimis 1872. gada 22. maijā, Dzērbenē) spilgta personība, kas saista divus Latvijas vēstures laikmetus – laikmetu pirms Latvijas valstiskuma un Latvijas valstiskuma laikmetu.
Jurists, politiķis, viens no Latvijas veidotājiem. Viņš pieder pie neatkarīgās Latvijas politiķu vecākās paaudzes, kuri valstiskuma tapšanas brīdī ir ar diezgan nopietnu dzīves pieredzi un labu izglītību.
Paldies visiem pasākuma dalībniekiem un organizatoriem, it īpaši
Latvijas pirmās republikas valstsvīra Voldemāra Zāmuēla dzimtas
ļaudīm, kurus kuplā pulkā kopā sasauca taureniete Daina Melbārde. Paldies Saksu ģimenei par emocionālo muzikālo sveicienu pasākuma dalībniekiem. Paldies apmeklētājiem par labajiem vārdiem
un pozitīvo enerģijas lādiņu, kas mums ir vērtīgākā balva un iedvesmas avots turpināt iesākto darbu, lai ar godu sagaidītu Voldemāra Zāmuēla 150. dzimšanas dienu 2022. gada maijā.
Anita Zvaigzne
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2019. gada jūnijs
APSTIPRINĀTI
Ar Vecpiebalgas novada domes
2019. gada 23. maija lēmumu (protokols Nr.5,9.§)

VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ

Domes sēde 2019. gada 23. maijā

Sēdē piedalās deputāti: Agnese Caunīte-Bērziņa, Edgars Bērzkalns,
Kristaps Driķis, Edžus Ķaukulis, Viesturs Melbārdis, Inese Navra,
Ilona Radziņa, Indriķis Putniņš.
Sēdes protokolu un audioierakstu skatīt pašvaldības interneta vietnē
www.vecpiebalga.lv/pašvaldība/sēdes .

Pieņemtie lēmumi:
1. Pieņemt zināšanai L.Burdajas atskaiti par 25.04.2019. domes lēmumu izpildi.
2. Pieņemt zināšanai L.Burdajas atskaiti par darbu no 2019. gada 28. marta līdz 2019. gada
23. maijam.
3. Apstiprināt “Vecpiebalgas novada attīstības programmas 2013.-2020. gadam” aktualizētu
Rīcības plānu un Investīciju plānu 2019.-2020. gadam (skat. www.vecpiebalga.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Attīstības plānošanas dokumenti).
4. Izstrādāt Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2020.–2024. gadam
līdz 2019. gada 1. septembrim.
5. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības noteikumus “Par pašvaldības atbalstu sporta
veicināšanai Vecpiebalgas novadā” (skat. www.vecpiebalga.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Normatīvie dokumenti).
6. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019. gada 23. maija saistošos noteikumus
Nr.5/2019 “Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2010. gada 21. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.6 “Kārtība, kādā Vecpiebalgas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus
vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem”. Saistošie noteikumi
tiks publicēti pēc to saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
7. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019. gada 23. maija saistošos noteikumus
Nr.6/2019 “Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2011. gada 19. janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1/2011 “Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Vecpiebalgas novadā.” Saistošie noteikumi tiks publicēti pēc to saskaņošanas Vides aizsardzības
un reģionālas attīstības ministrijā.
8. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7/2019. “Grozījumi Vecpiebalgas novada domes
28.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.2/2019 “Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets””.
9. Ņemt aizņēmumu 9679,13 eiro no Valsts kases LEADER projekta konkursa LAP 2014
–2020. aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, rīcība 2.1. Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”, projekta “Vecpiebalgas muižas parka atjaunošana” īstenošanai.
10. Noslēgt 4 zemes nomas līgumus par nekustamo īpašumu lauksaimniecībā izmantojamo
zemju daļu nomu personisko palīgsaimniecību vajadzībām: „Aiz Radziņiem” Vecpiebalgā 50
m2 platībā, „Gaismas iela 4” Vecpiebalgā 168 m2 platībā, „Ceļmalas” Taurenē 80 m2 platībā,
„Aiz Radziņiem” Vecpiebalgā 50 m2 platībā, 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.
11. Noslēgt zemes nomas līgumu ar z/s „Ūdri” par nekustamā īpašuma „Liepiņas” Dzērbenē
zemes vienības 0,87 ha platībā nomu lauksaimnieciskai izmantošanai, nomas līguma termiņš
- 5 gadi. Zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet
ne mazāka par minimālo zemesgabala nomas maksu - 28 eiro. Nomnieks papildus nomas
maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
12. Pagarināt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma „Meža Bānūži” Taurenes pagastā
lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas 1,2 ha platībā nomu lauksaimnieciskai izmantošanai personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, nomas līguma termiņš - 5 gadi. Zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par
minimālo zemesgabala nomas maksu - 5 eiro. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
13. Iznomāt neapbūvētu zemes vienību „Brici” Dzērbenes pagastā 0,6 ha kopplatībā, nomas
līguma termiņš - 10 gadi. Noteikt nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
14. Izbeigt 28.08.2018. noslēgto zemes nomas līgumu par īpašuma „Pils parks” Inešos apbūvētās zemes vienības daļas 0,05 ha kopplatībā iznomāšanu. Noslēgt zemes nomas līgumu
ar SIA „Baltic Galloway” par īpašuma „Pils parks” Inešos apbūvētās zemes vienības daļas
iznomāšanu saimniecības ēkas uzturēšanai pēc ēkas īpašuma vai valdījuma tiesības apliecinoša dokumenta iesniegšanas. Zemes gabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala
kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par minimālo zemesgabala nomas maksu - 28 eiro. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
15. Pagarināt telpu nomas līgumu ar biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Dzērbenes nodaļu
par nedzīvojamo telpu ēkā ”Zemzari” Dzērbenē veselības aprūpes telpu grupas nomu ēkas
1. stāvā 108,6 m2 platībā uz vienu gadu no līguma noslēgšanas brīža. Piedāvāt biedrības
„Latvijas Sarkanais Krusts” Dzērbenes nodaļai izmantot telpas ēkās ”Sabiedriskais centrs”
un „Līdumi”, Dzērbenē. Slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar privātpersonu par dzīvojamo
telpu īri ēkā „Zemzari” Dzērbenē (2. stāvā) 94,3 m2 platībā.
16. Apstiprināt SIA „Topometrs” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
“Ezerlīči” Taurenē zemes vienības sadalīšanai.
17. Pagarināt Arāja ezera apsaimniekošanas līgumu. Nomas līguma termiņš - 10 gadi.
18. Pārdot Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Talkaskalns” Vecpiebalgas
pagastā (platība 1,77 ha) par brīvu cenu. Noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas cenu –
3200,00 eiro. Nosūtīt nekustamo īpašumu „Kriķi”, „Mežstrauti” un „Ataugas”, kas robežojas
ar īpašumu „Talkaskalns”, īpašniekiem atsavināšanas paziņojumus ar piedāvājumu iegādāties nekustamo īpašumu „Talkaskalns”.
19. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazpuriņi” Dzērbenē
pārdošanas vērtību 1330,00 eiro.
20. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības zemes īpašuma „Mārpuriņi” 1/2 domājamās daļas pārdošanas vērtību 350,00 eiro.
21. Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas 214,1 m2 kopplatībā (saskaņā ar būves tehniskās
inventarizācijas lietu) nedzīvojamā ēkā „Nīderlāgs” Inešos. Apstiprināt publicējamo informāciju, nomas tiesību izsoles noteikumus un nomas līguma projektu.
22. Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas 25,8 m2 kopplatībā (saskaņā ar būves tehniskās
inventarizācijas lietu) nedzīvojamā ēkā „Pils”, īpašumā „Pils parks” Inešos. Apstiprināt publicējamo informāciju, nomas tiesību izsoles noteikumus un nomas līguma projektu.
23. Piešķirt Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājam Indriķim Putniņam atvaļinājumu
no 2019. gada 27. līdz 31. maijam. Domes priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā aizvieto priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Melbārdis.
Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2019. gada 27. jūnijā.
Domes sēdes ir atklātas.
Laipni lūdzam!

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2019. gada 23. maijā
Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagastā

Nr.7/2019

„Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 28.02.2019. saistošajos noteikumos
Nr.2/2019 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais
budžets 2019. gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu,
likumu “Par pašvaldību budžetiem”,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likumu
1. Apstiprināt grozījumus Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžetā 2019. gadam
saskaņā ar 1. pielikumu, 5. pielikumu, 6. pielikumu, 7. pielikumu, 8. pielikumu, 9. pielikumu, 10. pielikumu, 11. pielikumu, 12. pielikumu un 13. pielikumu:
1.1. Ieņēmumos 4 538 632 eiro apmērā;
1.2. Izdevumos 4 369 761 eiro apmērā.
2. Apstiprināt grozījumus Vecpiebalgas novada pašvaldības speciālajā budžetā 2019. gadam saskaņā ar 2. pielikumu:
2.1. Ieņēmumos 1 121 281 eiro apmērā;
2.2. Izdevumos 1 384 262 eiro apmērā.
3. Apstiprināt grozījumus Vecpiebalgas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetā 2019. gadam saskaņā ar 3. pielikumu:
3.1. Ieņēmumos 0 eiro apmērā;
3.2. Izdevumos 0 eiro apmērā.
4. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības saistību apmēru saskaņā ar 4. pielikumu.
5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu „ Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžetā un speciālajā budžetā 2019. gadam”.
Domes priekšsēdētājs

I. PUTNIŅŠ

*Detalizēta budžeta informācija (pielikumi) pašvaldības interneta vietnē www.vecpiebalga.lv sadaļā Pašvaldība/ budžets

Paskaidrojuma raksts
„Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības
pamatbudžetā un speciālajā budžetā 2019. gadam”
PAMATBUDŽETS
Budžeta grozījumi tiek veikti, lai precizētu ieņēmumus un izdevumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši faktiskajai izpildei uz 13.05.2019.
Ieņēmumu daļā kopējie ieņēmumi plānoti 4 538 632 eiro - palielinājums par 41 222 eiro:
• NODOKĻU IEŅĒMUMOS plāns tiek palielināts par 22 577 eiro. Ieņēmumi no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa valsts budžetā tika apstiprināti lielāki.
• Tiek palielināti NENODOKĻU IEŅĒMUMI, nosakot plānu 274 051 eiro gadā, palielinājums
par 10 415 eiro, tai skaitā:
aValsts un pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas - par 43 eiro;
aIeņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas - par 10 342 eiro;
aIeņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - par 30 eiro.
• „TRANSFERTU IEŅĒMUMOS” plānots palielinājums par 48 eiro, tai skaitā:
aSamazināti saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim par 11 012 eiro, jo speciālā dotācija pēc IIN koeficentiem valsts budžetā tika apstiprināta mazāka, gadam plānojot 1
647 069 eiro;
aPalielināti pašvaldību budžetu transferti par 11 060 eiro, gadam plānojot 149 840 eiro.
• Par 8182 eiro tiek palielināts plāns sadaļā „BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI”, gadam plānojot 444 733 eiro, tai skaitā precizēti ieņēmumi par ieejas biļešu pārdošanu Vecpiebalgas
novada rīkotajos kultūras pasākumos atbilstoši izpildei.
Izdevumu daļā palielinājums par 13 095 eiro, gadam plānojot 4 369 761 eiro. Pēc valdības
funkcijām:
• palielināts finansējums par 12 221 eiro funkcijai „Vispārējie valdības dienesti”;
• samazināts plānotais finansējums par 40 eiro sadaļā „Sabiedriskā kārtība un drošība”;
• samazināts finansējums funkcijai „Ekonomiskā darbība” par 400 eiro, galvenokārt sadaļai
„Vecpiebalgas novada tūrisms”, kur palielināti izdevumi saistībā ar mājaslapas izveidi un samazināti izdevumi sadaļā „Pakalpojumi”;
• palielināts finansējums funkcijai „Vides aizsardzība” par 273 eiro;
• funkcijai „Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” ir palielinājums izdevumiem
par 1290 eiro;
• funkcijai „Atpūta, kultūra, reliģija” izdevumi palielināti par 1780 eiro, galvenokārt saistībā ar
ekonomiskās klasifikācijas kodu precizēšanu;
• funkcijai „Izglītība” izdevumu daļā ir samazināts finansējums par 1739 eiro, kopumā gadam
plānojot 1 546 271 eiro;
• funkcijai „Sociālā aizsardzība” plānots samazinājums 290 eiro (samazināts nekustamā īpašuma apdrošināšanas maksājums un automašīnu obligātā civiltiesiskās apdrošināšanas maksājums).
Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas:
• palielinājums:
aatalgojumam, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 17 835 eiro,
apreču un pakalpojumu apmaksai par 3 531 eiro,
asubsīdijām un dotācijām par 2 200 eiro.
• samazinājums:
auzturēšanas izdevumu transfertiem, pašu resursu maksājumiem, starptautiskajai sadarbībai
par 8 135 eiro,
apamatkapitāla veidošanai par 2 336 eiro.
Finansējums aizņēmuma saņemšanai samazināts par 7 434 eiro, bet aizdevumu atmaksai palielināts par 38 573 eiro. Plānotā aizņēmumu atmaksa 2019. gadam ir 374 912 eiro.
Atlikums uz gada beigām ir samazināts par 17 880 eiro, plānojot gadam 10 331 eiro.
SPECIĀLAIS BUDŽETS
Budžeta grozījumi tiek veikti, lai precizētu plānotos izdevumus pa ekonomiskās klasifikācijas
kodiem atbilstoši faktiskajai izpildei uz 13.05.2019., kā arī papildus ieplānotu izdevumus dabas
resursu pārvaldībai.
Ieņēmumu daļā plāns nemainās.
Izdevumu daļā pēc valdības funkcijām palielinājums sadaļā „Vides aizsardzība” - par
3 600 eiro.
Valdības funkcijā “Ekonomiskā klasifikācija” pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem tiek pārvietoti līdzekļi - 1658 eiro no sadaļas „Kapitālais remonts un rekonstrukcija” uz pakalpojumu
sadaļu, jo līdzekļi nepieciešami ceļa projekta tehniskās shēmas izstrādāšanai ceļam A5 „Ineši
– Sviļi”.
Atlikums uz gada beigām samazināts par 3 600 eiro, tādējādi plānojot 62 527 eiro.
Ilze Pogule, ekonomiste

2019. gada jūnijs

Nedzīvojamo telpu nomas
tiesību izsole

2019. gada 14. jūnijā plkst. 9.00 Vecpiebalgas novada
administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā notiks
nomas tiesību izsole telpām 214,1 m² platībā nedzīvojamā
ēkā „Nīderlāgs” Inešos.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs 0,02 EUR/m² (bez PVN) mēnesī, izsoles solis – EUR 0,01.
Pieteikšanās izsolei līdz 2019. gada 13. jūnija plkst.
16.00. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā administrācijas sekretārei.
*****
2019. gada 14. jūnijā plkst. 9.30 Vecpiebalgas novada
administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā notiks
nomas tiesību izsole telpām 25,8 m² platībā nedzīvojamā
ēkā „Pils” Inešos.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs 0,26 EUR/m² (bez PVN) mēnesī, izsoles solis – EUR 0,01.
Pieteikšanās izsolei līdz 2019. gada 13. jūnija plkst.
16.00. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā administrācijas sekretārei.
Informācija - tālr. 64170464, 26115317.
Daina Slaidiņa, galvenā nekustamā īpašuma speciāliste

Esi atbildīgs – apsaimnieko
atkritumus pareizi

Noslēdz līgumu
Katru pavasari, īpaši brīdī, kad nokūst sniegs, visu skatam
arvien paveras atkritumiem piesārņotas vietas – grāvmalas,
upmalas, meži, zaļās zonas. Nereti dzirdamas sūdzības, ka
kādam iedzīvotājam jānorēķinās par garāmgājēja izmesto atkritumu maisu svešā konteinerā.
Vēršam uzmanību, ka katram iedzīvotājam pašam ir jānes
atbildība par savu radīto atkritumu apsaimniekošanu, to paredz arī pašvaldības saistošie noteikumi. Katrai mājsaimniecībai ir jābūt noslēgtam līgumam par atkritumu apsaimniekošanu.
Atdod otrreizējai pārstrādei
Vecpiebalgas novadā ir izveidota infrastruktūra otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu nodošanai. Taurenes pagastā
“Nēķins” pieejams EKO laukums, novadā izvietoti vairāk
nekā divdesmit konteineri dalītai atkritumu nodošanai.
Atkritumu šķirošana nodrošina vairākus ieguvumus. Nodalot pārstrādājamos atkritumus no kopējās atkritumu plūsmas,
samazinās ikmēneša mājsaimniecības izdevumi par atkritumu izvešanu, jo sašķiroto atkritumu izvešana iedzīvotājiem
ir bez maksas.
Būtiski, ka, atdalot iepakojumu no sadzīves atkritumiem,
samazinās kopējais apglabājamo atkritumu daudzums. Atkritumu šķirošana palīdz taupīt enerģiju un saudzēt dabu, jo
iepakojuma materiālu pārstādei ir nepieciešams mazāk resursu kā ražošanai no jaunām izejvielām. No šķirošanas konteineriem savākto materiālu ZAAO sagatavo transportēšanai
uz pārstrādes vietām. No makulatūras tiek ražots, piemēram,
biroja papīrs, no izkausēta stikla atkal ražo stikla iepakojumu, to var izmantot arī kā piedevu celtniecības materiālos,
asfalta ražošanā, no plastmasas, kas tiek pārstrādāta granulās vai pārslās, tiek izgatavoti jauni plastmasas izstrādājumi. Attiecībā uz metālu, piemēram, alumīnija ražošanai no
otrreizējām izejvielām nepieciešams desmitiem reižu mazāk
elektroenerģijas, nekā to ražojot no pirmreizējām izejvielām.
EKO laukumā bez maksas iespējams nodot dažādus šķirotos atkritumus, tai skaitā pudeļu stiklu, papīru, kartonu,
plastmasu, PET pudeles, metālu, kā arī nolietoto sadzīves
tehniku un logu stiklu, kuru EKO punktu pudeļu stiklam
paredzētajos konteineros mest nav atļauts. Laukumā privātpersonas var nodot arī bīstamos atkritumus: krāsu bundžas,
luminiscentās lampas, baterijas un akumulatorus. Bez maksas laukumā pieņem arī auto riepas (četras riepas no personas
gadā bez maksas, tālāk pēc cenrāža), koka paletes un lietošanai derīgus apavus. Par maksu EKO laukumā var nodot
lielgabarīta atkritumus (26.85 eiro + PVN par 1 m3), celtniecības atkritumus - jauktus (rīģipsis, siltināšanas materiāli, ruberoīds) 26.85 + PNV par 1m3, tīrus (ķieģeļi, betons, flīzes,
apmetums, akmeņi) 12.50 eiro + PVN par 1m3) un zaļos atkritumus (zāle, lapas, sīkie zari) 12.50 eiro + PVN par 1m3.
EKO laukums Taurenē atvērts otrdienās, ceturtdienās
no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00, piektdienās, sestdienās
no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00, svētdienās no plkst. 15.00
līdz plkst. 19.00.
Uz vairākās adresēs izvietotajiem šķiroto atkritumu konteineriem jeb EKO punktiem iedzīvotāji var nogādāt šķirotus
atkritumus un izmest tos divos speciāli marķētos konteineros, no kuriem viens paredzēts pudeļu, burku stiklam, bet
otrs - papīram, polietilēnam, PET pudelēm, sadzīves ķīmijas
un kosmētikas plastmasas iepakojumam, metālam. Atsevišķās vietās pieejami arī PET pudeļu režģi.
Konsultējies
SIA ZAAO piedāvā desmitiem pakalpojumu veidu, no kuriem katrs iedzīvotājs var izvēlēties savām vajadzībām nepieciešamāko. ZAAO speciālisti ir pieejami telefoniskās un
klātienes konsultācijās. Uz iedzīvotāju jautājumiem pa tālr.
64281250 katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00
atbild Valmieras biroja klientu konsultanti. Uzņēmuma speciālisti labprāt konsultē arī iedzīvotāju forumos, daudzdzīvokļu māju sanāksmēs.
Zane Leimane,
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste
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PAŠVALDĪBA IZSLUDINA
PROJEKTU KONKURSUS
Esi aktīvs un izmanto iespēju piedalīties Vecpiebalgas novada pašvaldības KONKURSOS 2019.
gada pavasara – vasaras sezonā.
Iedzīvotāju iniciatīvu konkurss
„DAŽĀDOJAM SAVU IKDIENU”
Lieliska iespēja pašiem iesaistīties savas apkārtējās vides
un dzīves kvalitātes uzlabošanā! Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju un to grupu iniciatīvas dzīves un vides
kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas
pagastos.
Kā tas darbojas? Iedzīvotāju iniciatīvu konkursa mērķis
ir radīt sakārtotu un uzlabotu apkārtējo publisko vidi novadā, kā arī sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu,
paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību projektu
īstenošanā. Katram no atbalstītajiem projektiem plānots
piešķirt no EUR 100 līdz EUR 300 līdzfinansējumu. Kopumā iecerēts finansiāli atbalstīt vismaz piecus iniciatīvu
projektus.
Iedzīvotāji aktīvi piedalās šajā konkursā – nevalstiskas
organizācijas un iedzīvotāju grupas, ieguldot savu darbu,
laiku un arī līdzekļus, ar pašvaldības finansiālu atbalstu
gadu gaitā īstenojušas jau vairākus desmitus mazo projektu. Pateicoties novada iedzīvotāju aktivitātei, sakopti un
labiekārtoti pagalmi, radīta unikāla autobusa pietura, organizēti izglītojoši pasākumi, darināti lakati, par godu Latvijas dzimšanas dienai noausts baltais lina galdauts, ierīkoti
rotaļu laukumi, kā arī paveikti daudzi citi derīgi un novada
sabiedrībai nozīmīgi darbi.
Kurš var piedalīties? Piedalīties var ikviens - jau esošas
organizācijas un domu biedru grupas vai tādas, kas izveidotas tikai šī konkursa ietvaros. Grupām pašām jāizvēlas savi
projekti, kuru mērķis ir apkārtējās vides un dzīves kvalitātes
uzlabošana. Konkursa ietvaros pašvaldība piešķir līdzekļus
projektu īstenošanai, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
• rada uzlabojumus Vecpiebalgas novada infrastruktūras vai
sociālajā jomā;
• būs publiski pieejami;
• tiek īstenoti pašu iedzīvotāju spēkiem.
Pēc pieteikumu saņemšanas žūrija izraudzīs piecus labākos. Šajā gadījumā priekšroka būs tiem projektiem, kas būs
labāk izstrādāti un finansiāli pamatoti.
Kā pieteikties konkursam? Reģistrācijas veidlapa ir jāaizpilda un jānogādā no 13. maija līdz 12. jūnijam plkst.
16.00 (ar norādi “Projektu konkursam “Dažādojam
savu ikdienu”) Vecpiebalgas novada pašvaldības administratorei Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā,
Vecpiebalgas novadā, LV- 4122, vai sūtot elektroniski uz
e-pasta adresi vecpiebalga@vecpiebalga.lv .
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar
Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības nodaļas vadītāju
Sandru Straupi pa tālruni: 22033401 vai rakstot uz e-pastu:
sandra.straupe@vecpiebalga.lv.
Pēc projekta iesniegšanas sekos žūrijas vizīte, un pēc viena mēneša uzzināsiet, vai jūsu projekts ir guvis atbalstu.
Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa interneta vietnes www.vecpiebalga.lv sadaļā Pašvaldība/Konkursi.
Kopā darbošanās sniedz lielu gandarījumu un prieku.
Izvēlieties paši savu projektu, izplānojiet un īstenojiet
to kopā ar saviem draugiem! Tas prasīs darbu, taču
sniegs lielu gandarījumu!

*****
GRANTU KONKURSS
Grants – konkursa ietvaros piešķirts pašvaldības līdzfinansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai.
Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Vecpiebalgas novadā, uzlabojot finansējuma pieejamību.
Kopējais konkursam piešķirtais finansējums 2019. gadā EUR
8000, vienam granta pretendentam pieejamais grants līdz
EUR 2000.
Pieteikumi iesniedzami no 13. maija līdz 12. jūnijam
plkst. 16.00 (ar norādi “Grantu konkursam”) Vecpiebalgas novada pašvaldības administratorei Alauksta ielā 4
Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, LV4122, vai sūtot elektroniski uz e-pasta adresi vecpiebalga@
vecpiebalga.lv saskaņā ar konkursa nolikumu.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar
Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības nodaļas vadītāju
Sandru Straupi pa tālruni: 22033401 vai rakstot uz e-pastu:
sandra.straupe@vecpiebalga.lv.
Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa interneta vietnes
www.vecpiebalga.lv sadaļā Pašvaldība/Konkursi.
*****
Konkurss “SAKOPTĀKĀ SĒTA”
Konkursa mērķi:
• Noskaidrot sakoptākās sētas (privātmājas), lauku viensētas
ar saimniecību, viesu mājas, iestādes un uzņēmumus, krāšņākos balkonus Vecpiebalgas novadā;
• Ieinteresēt un iesaistīt novada iedzīvotājus labiekārtot un sakopt sev piederošos īpašumus;
• Veicināt iedzīvotājus pievērsties videi draudzīga īpašuma
apsaimniekošanā;
• Popularizēt sakoptākos īpašumus novadā un ārpus tā.
Konkursā aicinām piedalīties ikvienu, kurš novada teritorijā
ir izveidojis skaisti sakoptu vidi dzīves vai darba vietā, lauku
sētā, vasaras mājā, daudzdzīvokļu pagalmā vai uzņēmuma teritorijā.
Sakopto teritoriju, balkonu vai terasi var pieteikt māju apsaimniekotāji, īpašnieki, kā arī radi, paziņas un kaimiņi, ja īpašuma apsaimniekotājs vai īpašnieks tam ir piekritis.
Konkursa nominācijas:
• Sakoptākā sēta (privātmāja);
• Sakoptākā saimniecība;
• Krāšņākais balkons;
• Sakoptākā viesu māja;
• Sakoptākais uzņēmums.
Konkurss norisinās no 15. jūlija līdz 1. septembrim. Pieteikumi iesniedzami no 17. jūnija līdz 15. jūlijam plkst.
16.00 (ar norādi “Konkursam “SAKOPTĀKĀ SĒTA”)
Vecpiebalgas novada pašvaldības administratorei Alauksta
ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, LV-4122, vai sūtot elektroniski uz e-pasta adresi vecpiebalga@vecpiebalga.lv, vai iesniedzot pagasta pārvalžu vadītājiem novada pagastos.
Galvenā balva uzvarētājiem - vienas dienas ekskursija pa
Latviju. Būs arī speciālbalvas.
Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa interneta vietnes
www.vecpiebalga.lv sadaļā Pašvaldība/Konkursi.
Sandra Straupe, Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļas vadītāja

Ekskursija sakoptāko sētu īpašniekiem

Iepriekšējā gada konkursa “Sakoptākā sēta“ dalībnieki
18. maijā, izmantojot pašvaldības dāvāto balvu, devās ekskursijā uz Nacionālo botānisko dārzu Salaspilī. Mums bija
īpaša iespēja klausīties botāniskā dārza direktora Andreja
Svilāna interesantajā stāstījumā un apskatīt četru oranžēriju zāles, kur aplūkojami augu valsts 116 dzimtu pārstāvji
no visas pasaules. Visplašākā bija sukulentu kolekcija, kurā

ietilpst vairāk nekā
600 dažādu augu.
Konkursa dalībnieki
izmantoja arī iespēju iegādāties saviem
daiļdārziem papildinājumu plašajā stādu
tirgu.
Ekskursijas laikā
jaunas idejas varējām
smelties pie Salaspils novada „Kārļu”
daiļdārza saimnieces
Ināras Aires. Dārzā
bija iespēja apskatīt
vairākas augu kolekcijas, kas veidotas pēc angļu dārza
dizaina paraugiem.
Interesanti bija koku
un krūmu vainagu
veidojumi, kas labi
iederējās dārza kompozīcijā. Daiļdārzā
visos gadalaikos ir
vērojamas skaistas
gaismu un krāsu spēles. Tā bija laba atpūta pirms vasaras sezonas darbiem un
reizē arī iespēja smelties jaunas idejas. Arī šovasar novadnieki aicināti sarosīties un pieteikt savus īpašumus dalībai
pašvaldības organizētajā konkursā „Sakoptākā sēta”. Esiet
aktīvi un piedalieties!
Benita Zvejniece, nekustamo īpašumu speciāliste
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ĪSUMĀ

• Aicinājums apskatīt ievērojamas vietas Latvijā. Senioru klubiņš aicina braukt ekskursijā Litene – Balvi – Žīguri. Pieteikties pie „Pīlādzīša” vadītājas Ievas Veinbergas līdz 7.
jūnijam. Ekskursija plānota 12. jūnijā, izbraukšana plkst. 7.00, pulcēšanās pie novada
administratīvā centra Vecpiebalgā.
• Tūrisma informācijas centrs tagad Ķīzerkalnā. 14. maijā tika atklāts novada pašvaldības tūrisma
informācijas centrs Vecpiebalgā
– Ķīzerkalna guļbūves namiņā. Uz
sālsmaizi, vēlot jaunizveidotajam
centram daudz apmeklētāju, ieradās
domes vadība, kolēģi no pašvaldības,
tuvākie kaimiņi – veikala „Aibe”
pārstāvji un citi interesenti. Centra
vasaras darba laiks no trešdienas līdz
piektdienai 10:00 - 17:00; sestdienās 10:00 - 18:00; svētdienās 11:00
- 16:00. Pārtraukums 13:00 - 13:30.
Brīvdienas – pirmdiena, otrdiena.
Tālr. informācijai: 27874575.
No kreisās: domes priekšsēdētājs
Indriķis Putniņš, tūrisma
speciāliste Laura Prūse, muzeju
apvienības „Orisāre” vadītāja Līva
Grudule, Attīstības plānošanas un
uzņēmējdarbības nodaļas vadītāja
Sandra Straupe.
			
g

Projekta dalībvalstu delegācija Itālijā.

• Pieredzes apmaiņā uz Itāliju. No 13. līdz 16. maijam izpilddirektore Lelde Burdaja projekta “Cultural and Creative Industries Contribution to Cultural and Creative Tourism in
Europe “Cult-CreaTe”” ietvaros apmeklēja semināru Itālijā, Padovā, kura laikā piedalījās
diskusijās par kultūras un radošo industriju potenciālo ieguldījumu kultūras un radošajā
tūrismā. Nākamo četru gadu laikā tiks novērtēti labākie kultūras un radošā tūrisma piemēri
8 dažādu Eiropas valstu – Latvijas, Itālijas, Īrijas, Ungārijas, Kipras, Lielbritānijas, Polijas, Grieķijas – reģionos. Projektu Latvijā koordinē Vidzemes tūrisma asociācija, savukārt
Vecpiebalgas novada pašvaldība ir projekta partneris. Projektā no Latvijas iesaistījušies
Ropažu, Ērgļu, Mārupes, Kocēnu, Gulbenes novadi un Daugavas muzejs Salaspilī.

JAUNI DARBINIEKI PAŠVALDĪBĀ
No 2. maija, nomainot līdzšinējo vadītāju Intu Pētersoni,
Inešu pagasta bibliotēkā strādā Anita Katlapa. Inešniece, pēc profesijas pedagoģe
– matemātikas skolotāja, bibliotēkas darba pieredzi apguvusi, strādājot Jaunpiebalgas
pagasta bibliotēkā. Saviem lasītājiem Anita novēl krāsainu
vasaru, taču aicina neaizmirst
arī ceļu uz grāmatu krātuvi:
„Klāt vasara, kad tā vien gribas baudīt sauli, zilās debesis… Labākais draugs šādai
atpūtai ir aizraujoša lasāmviela. Inešu bibliotēka strādās visu vasaru un gaidīs savus lasītājus ne tikai ar interesantām
grāmatām, bet arī citām aktivitātēm. Padomā radošās darbnīcas bērniem un varbūt vēl kāds
izzinošs pārgājiens. Pirmais no tiem jau notika. Šogad vienam no romāna “Mērnieku laiki” autoriem - Reinim Kaudzītem - apritēja 180. Lai atcerētos dižo novadnieku, 26. maijā
aicināju visus interesentus doties pārgājienā uz Brāļu Kaudzīšu muzeju “Kalna Kaibēni”.
Brāļi Kaudzītes bija lieli ceļotāji un tālajā 19. gadsimtā no dzimtās Piebalgas uz Eiropu
devās kājām, līdzi ņemot vien trīs lietas - spieķi, koferi un cepuri. Kāpēc gan lai mūsdienu
piebaldzēni neturpinātu rakstnieku iesākto. Tiesa gan, uz tik tāliem ceļiem neaicināšu, bet
vietējos objektus apskatīt patiesi būtu vērtīgi. Paldies visiem, kas nenobijās un piedalījās
pirmajā no Inešu bibliotēkas organizētajiem pārgājieniem, un muzeja vadītājam Aivaram
Ošiņam par jauko uzņemšanu.”
Veiksmi darbā!
Dzidra Ješkina
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Jubileju birums Vecpiebalgas kultūrvēsturē nozīmīgs gads
2019. gads Piebalgas pusē bagāts
ar dižu piebaldzēnu
ievērojamām
jubilejām.
Jubilāru saraksts ir garš:
rakstniekam Antonam Austriņam 135,
literātei
Mudītei
Austriņai 95, skolotājam Jānim Sliedem
160, skolotājam Jānim Vēliņam 120,
dzejniekam Jānim
Sudrabkalnam 125,
skolotājam,
brāļu
Kaudzīšu
muzeja
neoficiālajam (jo padomju periodam netīkama biogrāfija…) pārzinim Teodoram Zvaigznem 140, teātra zinātniecei Lilijai Dzenei 90,
grāmatizdevējam Jānim Ozolam 160, Kārlim Skalbem 140, Reinim Kaudzītem 180. Tāpat
nedrīkstam aizmirst, ka latviešu pirmajam romānam, ko sarakstījuši piebaldzēni brāļi Reinis
un Matīss Kaudzītes, „Mērnieku laiki”- 140, bet Latvijas vecākajam memoriālajam muzejam
„Kalna Kaibēni” - 90. Savukārt jau 115 gadus latvieša dvēseli aizkustina Emīla Dārziņa
„Melnaholiskais valsis”. Saraksts ir ievērojams, jo tāda ir arī mūsu kultūras vēsture. Tā kā
katram no jubilāriem vai notikumiem nejaudājam veltīt īpašu pasākumu, cenšamies godināt
šos ļaudis, stāstot par viņiem muzejos, apvienības interneta vietnēs, piedaloties dažādos pasākumos Latvijā.
Agrā pavasarī Jaunpiebalgas vidusskola
sadarbībā ar „Jāņaskolas” muzeju organizēja J. Sudrbakalna
5. miniatūru konkursa
noslēguma pasākumu,
kas aizritēja dzejnieka jubilejas noskaņās.
Maijā Ilona Muižniece,
Inguna Bauere un Līva
Grudule piedalījās Jaunatnes radošā vārda un
koka mākslas simpozijā Kuldīgā, kur uzstājās
ar priekšlasījumiem par
Kārļa Skalbes dzīvi un
daiļradi un vadīja erudīcijas spēli jauniešiem. Augustā „Saulrietos” aicināsim uz Kārļa Skalbes jubilejas pasākumu. Tā kā šī ir arī Latvijas Brīvības cīņu
simtgade, Muzeju naktī, runājot par Kārļa Skalbes brāļiem Augustu un Jēkabu, aicinājām
pieminēt piebaldzēnus, kuri piedalījušies Brīvības cīņās. Aicinām iegriezties „Saulrietos” arī
ikdienā, jo muzeja sezonas izstādes un stāsti veltīti Latvijai un Skalbju dzimtai.
7. jūnijā Vecpiebalgas muižā un Kārļa Skalbes „Saulrietos” aicinām uz Brāļu draudzes
dienu. Brāļu draudzei Latvijā šogad 290. Hernhūtisma kustībai ir sava noteikta loma mūsu
kultūrvēsturē, un bez Brāļu draudzes Vecpiebalgā pagātnē mēs šodien nevarētu runāt par
daudziem mūsu dižgariem un viņu nozīmīgo veikumu.
Taču Vecpiebalgā šis noteikti ir „Mērnieku laiku” gads, jo katram no jubilāriem - tā vai citādi - ir kāda saikne ar brāļiem Kaudzītēm, romānu un „Kalna Kaibēniem”. Jau Muzeju naktī
„Kalna Kaibēnos” ar īsu, bet romantisku un sirsnīgu ievadu aicinājām atcerēties romāna
sarakstītājus un pašu darbu. Turpinājums būs svētku „Vecpiebalga atver durvis” atklāšanas
pasākums 5. jūlija vakarā pl.18.00 „Kalna Kaibēnos”. Bet nozīmīgākais notikums plānots
Alauksta estrādē 20. jūlija vakarā, kad Vecpiebalgas novada amatiermākslas kolektīvi un
draugi aicina uz uzvedumu „Mērnieku laiki”. Tas būs uzvedums, kurā šodiena satiekas ar pagātni, kurā dejo, dzied, mīl un nīst. Uzvedumā brāļu Kaudzīšu romāna oriģinālteksti savijas
ar mūsdienu noskaņām un veido stāstu par mums pašiem. Atnāciet un svinēsim kopā!

Katrā no muzejiem bija savs īpašais Muzeju nakts pasākums – „Kalna Kaibēnos” zem
zvaigžņotas debess Iveta Ērgle un Reinis Rāvietis izdejoja „Mērnieku laiku” mīlas stāstu un
skanēja dziesmas Vecpiebalgas muižas kora (attēlā) izpildījumā.

Muzeju sezona sākusies, mēs priecāsimies par katru vecpiebaldzēnu, kurš nāks ciemos.
Tāpat aicinām apmeklēt mūsu mājaslapu www.piebalgasmuzeji.lv un citas muzeju interneta
vietnes, kur cenšamies sniegt aktuālo informāciju un dalāmies ar dažādiem stāstiem. Aizbrauciet šovasar uz „Jāņaskolu”, kur mūsu pašu novadnieki Egils Johansons un Līga Mergina
izveidojuši keramikas un gleznu izstādi! „Kalna Kaibēnos” kā allaž jūs sagaidīs Aivars, bet
mūsu īpašais prieks par to, ka ēkas tiks pie jauniem jumtiem. Aizejiet pie Saules meklētājiem
Antona Austriņa un Mudītes Austriņas uz „Kaikašiem”!
Paldies visiem, kuri apciemoja mūs Muzeju naktī! Mēs ļoti priecājamies par katru, kurš
veltīja savu brīvo laiku, lai varētu piedāvāt Muzeju nakts viesiem dažādus notikumus! Mūsu
novadā ir lieliski jaunieši, atsaucīgi koristi, azartiski dejotāji un izpalīdzīgi draugi, muzeju
kaimiņi un atbalstītāji! Kamēr jūs būsit ar mums, muzeji dzīvos. Paldies!
Līva Grudule, muzeju apvienības „Orisāre” vadītāja
Aivara Ošiņa foto
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Jubileja korim „Pie Gaujas”

Taurenes - Dzērbenes koris “Pie Gaujas” šogad svin savu 35. gadadienu. Savulaik dibināts kā divu kolhozu koris pēc to priekšsēdētāju - Roberta Dilbas un Jāņa Kinnas - ierosinājuma, tas darbību nepārtrauca arī Latvijai, atgūstot neatkarību. Tiesa gan, nosaukumu
“Pie Gaujas” koris ieguva 2000. gadā, gatavojoties Rīgas astoņsimtgades dziesmusvētkiem. Līdz 2001. gadam, kad par diriģenti kļuva Solveiga Vītoliņa, kori vadījuši diriģenti
Astrīda Grandava, Aivars Kļaviņš, Dina Eglīte, Tālis Narvilis, Ivars un Anitra Rauši, Ilze
Krūmiņa.
Laika gaitā kolektīva sastāvs ir mainījies un papildinājies. Šobrīd korī dzied dažādu profesiju un paaudžu pārstāvji, bagātinot kori gan ar savu balsi un neizsmeļamo mīlestību pret
dziesmu, gan pieredzi un personību. “Jauktais koris “Pie Gaujas” - tie esam mēs - dziedoši, radoši un kopā būt griboši dziedātāji no Taurenes, Dzērbenes, Skujenes, Zosēniem,
Drustiem, Piebalgas un citām vietām. No vietām, kur savu tecējumu sāk Gauja, kur tā met
lielus un mazus līkumus, kur tās straume uzņem spēku, bet līču pļavas slīgst pīpeņu ziedos
un ievu pavēnī pogo lakstīgalas. Mūsu bagātība ir mūsu ļaudis, mūsu dziesmu prieks un
Piebalgas pusei vien raksturīgās ainavas. Mūsu kora himna “Še, kur līgo priežu meži” ir
dziesma, kuras vārdi mūs pavada ikvienā Dziesmusvētku gājienā, ikvienā koncertā un pasākumā, dziesma, kuras vārdi neviļus sāk skanēt pār cilvēku lūpām, kad viņi ierauga mūsu
kora karogu,” teikts kora mājaslapā.
Mēģinājumi, koncerti, tuvāki un tālāki braucieni pie draugiem un sadraudzības kolektīviem… Un pāri visam – Dziesmusvētki. Taču kāds ir kora ilgtspējas un pastāvēšanas
noslēpums? To jautāju vienai no koristēm, kas kolektīvā ir jau no tā pirmsākumiem, Olgai
Kampānei. „Droši vien katram no maniem kora kolēģiem ir savs viedoklis, taču es domāju,
ka mūsu kolektīva spēka un pastāvēšanas avots ir dziedāt prieks, kas mīt katrā no mums, un
diriģentes Solveigas (diriģentes Solveigas Vītoliņas, Dz.J.) stingrība, prasīgums un prasme
virzīt uz mērķi. Katram no kora bijušajiem diriģentiem varam pateikties par ieguldījumu,
tomēr Solveiga kolektīvā ienes jaunas vēsmas, savu redzējumu, un noskaņu, ko lieliski prot
nodot tālāk arī mums. Kora dalībniekiem katrs mēģinājums, katra kopā būšana nav tukša
– mēs nākam, lai gūtu ko jaunu un saņemto vēstījumu nodotu tālāk saviem klausītājiem.”

Koris „Pie Gaujas” jubilejas pasākumā.

Jubilejas pasākumā „Dzīvo pie Gaujas, dziedi par Gauju” pie gaviļniekiem viesojās un
koncerta programmu ar skaistu skanējumu un raitu dejas soli papildināja Līgatnes jauktais
koris “Līgatne’’, Cēsu kultūras centra jauktais koris “Wenden’’, Jaunpiebalgas jauktais
koris, Vecpiebalgas muižas koris, Cēsu kultūras centra tautisko deju kolektīvs “Raitais
solis’’, Dzērbenes pagasta deju kolektīvs “Juveris’’, pūtēju ansamblis “Sigulda’’.
Dzidra Ješkina
Aivara Ošiņa foto

Izglītības iestādes mācību gada noslēgumā

Par aizvadītā gada svarīgākajiem notikumiem, izvērtējot skolu darbu
Vēl tikai 9. un 12. klašu absolventi ver skolas durvis, taču pārējie
skolēni jau devušies
vasaras brīvlaikā. Pirmais mācību gads pēc
skolu reorganizācijas
paskrējis nemanot. Vai
pārmaiņas nesa rezultātu?
Indriķis Putniņš, domes priekšsēdētājs: Ir
acīmredzams, ka pārmaiņas izglītības jomā
bija ļoti nepieciešamas,
un ir liels gandarījums, ka mēs uzdrošinājāmies tās īstenot.
Lai arī viegli negāja un noteikti bija lietas, kuras varējām
izdarīt savādāk un labāk, kopumā reorganizācija ir bijusi
sekmīga, ko apliecina vairākas lietas. Pirmkārt, par ko jau
esmu minējis vairākkārt mācību gada laikā, mums ir izveidojušies divi stabili, piepildīti un attīstīties spējīgi bērnudārzi, kas, protams, ir būtisks priekšnosacījums arī tālākai
skolu attīstībai. Otrkārt, jau rudenī mēs spējām vismaz vidusskolā nodrošināt ievērojami konkurētspējīgāku atalgojumu un motivācijas piemaksas pedagogiem, nekā tas bija
iespējams līdz tam. Treškārt, plānojot pašvaldības 2019.
gada budžetu, varējām pildīt solījumu, ka reformas rezultātā ietaupītos līdzekļus noteikti atstāsim izglītībā. Līdz ar
to budžeta prioritāte mums ir izglītība – sākot no bērnudārziem un beidzot ar vidusskolu. Šajā gadā esam ieplānojuši
virkni darbu, kas prasa līdzekļus – gan remonti, gan mācību
materiāltehniskās bāzes atjaunošana, gan citas svarīgas lietas. Šajā ziņā bija gandarījums arī par to, ka visi deputāti
vienprātīgi atbalstīja izstrādāto budžetu. Ceturtkārt, un šobrīd visbūtiskāk – vidusskola ir izgājusi akreditāciju. Un
ne vien sekmīgi, bet ar ļoti augstu novērtējumu, ir saņemta
akreditācija maksimālajam 6 gadu termiņam. Akreditācijas
ziņojums būs pieejams Izglītības kvalitātes valsts dienesta
mājas lapā, taču noteikti nopublicēsim to arī mūsu mājas
lapā, lai ikviens to var izlasīt. Akreditācijas komisijas ziņojumā īpaši novērtētas veiktās pārmaiņas beidzamā gada
laikā, kā arī gatavība ieviest jauno kompetenču pieeju. Tas
noteikti ir skolas kolektīva nopelns, bet īpaši jāuzslavē vadības korpuss – ne vien direktors, bet arī viņa vietnieki un
metodiķi, kas nodrošināja šo rezultātu. Akreditācija šopavasar ir notikusi arī mūzikas programmai Vecpiebalgas novada pamatskolā Dzērbenē. Un arī tas ir svarīgi, domājot
par pamatskolas un mūzikas programmas attīstību.
Ar kādiem darbiem
vai
sasniegumiem
Jūs visvairāk lepojaties?
Arvis Kalējs, Vecpiebalgas vidusskolas direktors: Aizgājušais gads bija ļoti
ražīgs, un mēs varam
lepoties ar vairākiem
paveiktiem darbiem.
Pirmkārt, skolas stratēģiskajā attīstībā ar
2019. gada 1. septembri varam būt gandarīti par Valsts aizsardzības mācības ieviešanu vidusskolā un Latvijas Olim-

piskās komitejas projektu „Sporto visa klase” pamatskolā.
Otrkārt, skolas materiāli tehniskajā jomā šogad tika veikti
vairāki remontdarbi, proti, tika izremontēta sākumskolas
sajūtu istaba, lielajiem bērniem jauna pašpārvaldes telpa,
lielā garderobe un - pats svarīgākais - tika atjaunots pirmā stāva gaitenis un savu laiku nokalpojušās vēstures ekspozīcijas pārtapa modernās sienas planšetēs! Treškārt, IT
jomā skola iegādājās lielos krāsainos printerus un kopētājus, izveidojām jaunu mājaslapu, tika ierīkots jauns tīkls
videonovērošanai un internetam, ar pašvaldības atbalstu
un sapratni šovasar ieplānots iegādāties jaunus datorus un
mēbeles datorklasei, vēl tikai jāpabeidz instalācijas darbi
planšetēm un tad ar septembri jāvirza tās mācību procesā.
Skola uzsāka darbu pie vienotas datu platformas, proti,
viens datu mākonis ar e-pasta adresēm un informācijas apriti. Ceturtkārt, mēs varam būt lepni par mūsu jauno skolas
saimnieku Reini Rāvieti, kurš ir paveicis milzīgu darbu ar viņa gādību sākumskola ir tikusi pie jauniem skapīšiem
ģērbtuvēs, tādi paši ir ieplānoti arī lielajā garderobē, skolas
kabinetiem un klasēm ar lāzera gravieri ir izgatavoti nosaukumi, un pamazām tiek sakopts skolas pagalms. Droši
var apgalvot, ka skolas saimnieciskās lietas ir gādīgās un
prasmīgās rokās. Piektkārt, ar mūsu mākslas programmas
vadītājas Inas Treiliņas pieskārienu skolā ienāca “runājošās
sienas”, bērnu zīmējumi un dažāda veida dekorācijas. Tāpat nākamgad redzam mākslas skolas jauno sākumu blakus
Vecpiebalgas vidusskolai, kas ļautu skaitliski vairāk bērniem apmeklēt mākslas programmu. Aktīvi strādājām ar
personāla jautājumiem, jo skola tomēr ir īpaša darba vieta,
kurā jābūt “plūdumam” un sirds aicinājumam saskarsmei ar
bērniem. Skolā šajā gadā parādījās jauni skolotāji un līdz ar
viņiem cits skatījums uz mācību procesu. Milzīgu ieguldījumu mūsu skolas attīstībā veica jaunā izglītības metodiķe
Santa Prancāne, kura palīdzēja skolotājiem mācīties mācīt,
veidot mūsdienīgu stundu uzbūvi un savā starpā dalīties ar
pedagoģisko pieredzi. Darbu skolā uzsāka projektu vadītāja
Maira Asare un psiholoģe Dace Plotkāne, kuru pienesums
skolas dzīvei bija ļoti svarīgs. Mīļš paldies viņām visām!
Un, noslēdzot paveiktos darbus, vēlos pieminēt Vecpiebalgas vidusskolas atbalsta biedrības nodibināšanu un pateikt “paldies” pirmajiem ziedotājiem. Visus skolā paveikto
man bija prieks parādīt tiem vecākiem, kuri bija atnākuši
uz pavasara vecāku sapulcēm. Kopīgi devāmies ekskursijā
pa skolu, un vecākiem pašiem klātienē bija iespēja apskatīt
padarīto.
Andris Sakss, Vecpiebalgas pamatskolas direktors: Neesmu cilvēks,
kurš lepojas un lielās.
Man gandarījumu sniedz
tas, ja izdodas darbus
paveikt kārtīgi. Protams,
ne vienmēr tas sanāk.
Dažreiz trūkst gudrības,
citreiz enerģijas un laika.
Taču, ja tā uzreiz jānosauc… Veikts reorganizācijas process, izvērtējot
un izvēloties darbiniekus.
Nokomplektēts darbinieku kolektīvs bez vakancēm. Mācību gada laikā gan pirmsskolā, gan pamatskolā
bērniem piedāvātas maksimāli daudz izglītojošas nodarbības un arī ārpusstundu aktivitātes ar interesantām izzinošām ekskursijām. Veikta mūzikas programmas akreditācija.

Šis bija arī pirmais gads direktora krēslā. Lielākie izaicinājumi jaunajā amatā...
Arvis Kalējs: Viens no lielākajiem un tajā pašā laikā vitāli svarīgākajiem izaicinājumiem bija harmonizēt skolas
“svētās trīsvienības” savstarpējās attiecības “skola – vecāki – bērni”. Sākotnēji novēroju, ka daļai no sabiedrības
bija izveidojies nepareizs priekšstats, ka skola ir vieta, kur
atnākt un izgāzt savas negatīvās emocijas... Bet kur šāda
rīcība ved? Nekur! Vai šāda rīcība kaut ko atrisina? Neatrisina. Tāpēc gan rudens, gan pavasara vecāku sapulcēs
aktīvi runājām par jaunas kultūras veidošanu mūsu visu attiecībās, kurās dominē nevis apziņas stāvoklis, ka viss ir
slikti, bet pozitīvs apziņas stāvoklis un vēlme sadarboties
ar skolu. Esam nodefinējuši skolas vērtības – cieņa, sadarbība un atbildība. Lielākais prieks ir par to, ka pavasara
vecāku sapulcēs jau parādījās normāla komunikācija - kritiskās situācijās vecāki nāca uz skolu un runāja par jūtīgajām tēmām. Mums visiem vajadzētu noformulēties apziņai,
ka visi “sēžam vienā laivā” un ka tikai ar vienotu sadarbību
mēs visi varam šo skolu padarīt labāku. Mūsdienu bērni ir
pilnīgi savādāki nekā tādi bijām mēs… Un šeit nav jēgas
meklēt vainīgos vai par to dusmoties, rezultātu dod konstruktīva sadarbība un iedziļināšanās lietās būtībā, jo skola
un pedagoģija kopumā ir spērusi milzīgus soļus uz priekšu
gan veidojot stundu uzbūves, gan veicinot bērnos līderību.
Andris Sakss: Ja mācību gada sākumā lielākie izaicinājumi bija darbs ar skolas dokumentāciju, tad šobrīd un arī
turpmāk lielākais izaicinājums ir darbs ar cilvēkiem. Katrs
cilvēks uz lietām raugās no sava skatupunkta, pieredzes un
izpratnes. Katru dienu jādomā, kā saliedēt kolektīvu, kā
disciplinēt un motivēt gan skolēnus, gan darbiniekus darīt
visu pēc labākās sirdsapziņas. Gribas būt nevis vagaram,
bet iedvesmotājam.
Kā izglītības iestāžu vecāku padomju vadītāji vērtē
aizvadīto mācību gadu? Kas šajā laikā ir bijis pozitīvs?
Mareks Radvilavičs, vidusskolas izglītības padomes vadītājs: 28. maijā notika
izglītības
padomes
sēde. Vecāki, kuri
bija ieradušies, skolas
darbību šajā mācību
gadā vērtēja pozitīvi.
Nenoliedzami, Vecpiebalgas vidusskolai šis bija pārmaiņu
gads ļoti daudzās jomās - tās tika vērstas
gan uz mācību kvalitātes un mācību procesa uzlabošanu, gan
vides sakārtošanu un citām organizatoriskām lietām. Taču
pārmaiņas, lai arī tās ir dzīves likumsakarības, cilvēkiem ir
grūti pieņemt, jo daudziem tā ir izkāpšana no komforta zonas. Turklāt viss nezināmais baida. Par izglītības un skolas
vides kvalitāti ir gatavs izteikties teju ikviena skolēna vecāks. Izglītības padomes uzdevums ir uz lietām raudzīties
nevis no kāda konkrēta vecāka pozīcijas, bet gan rūpēties
par to, lai tiktu ievērotas kopējās intereses un vajadzības.
Raksta turpinājums nākamajā lpp.
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Domāju, ka akreditācijas komisijas ziņojums ir visobjektīvākais skolas darbības izvērtējums. Ar šī ziņojuma pilnu
tekstu vēl neesmu iepazinies, bet tas vien, ka skola ir akreditēta uz maksimālo termiņu – 6 gadiem - un komisija atzinīgi novērtējusi izglītības iestādes nospraustos mērķus un
virzību, apliecina, ka pedagogu kolektīvs ir uz pareizā ceļa
un iesāktais ir jāturpina. Protams, vēl ir daudz darbu, kas ir
jāizdara, jāuzlabo, bet kurss ir pareizs. Par to paldies gan
skolas vadībai, gan ikvienam pedagogam un darbiniekam
personīgi.
Andis Baltiņš,
pamatskolas vecāku padomes priekšsēdētājs: Domāju,
ka mums ir pamats
būt lepniem par
Vecpiebalgas novada pamatskolu un
to, kas pārmaiņu
gadā ir paveikts.
Skolēnu
skaits
pamazām palielinās, šobrīd skolā
mācās 65 skolēni,
mūzikas skolā 59
audzēkņi, piepildītas ir pirmsskolas
grupas. Pieaug arī
mūzikas programmas reitingi – pateicoties pasniedzēju profesionalitātei,
paaugstinās bērnu instrumentu spēles prasme. Mūzikas
programmas audzēkņi ar labiem panākumiem piedalās konkursos, tiek aicināti uz koncertiem. Gandarīti esam par ārpusstundu izglītības aktivitātēm, jo skola nodrošina radošas
personības izaugsmes iespējas, bērni ir pozitīvi noslogoti
pulciņos. Pamatskolas potenciāls ir arī vides zinību padziļināta apguve. Maija nogalē skolēni devās ekskursijā uz
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, pētīja augus Randu
pļavās, pabija pie jūras un Salacgrīvā vizinājās ar kuģīti.
Daudziem šāds piedzīvojums bija pirmoreiz. Uzlabojas arī
materiālā bāze – budžetā ir iedalīti līdzekļi skolas attīstībai, protams, tie nenosedz visas vajadzības, taču šobrīd soli
pa solītim ejam uz priekšu, un viss notiek secīgi. Lietas
noveco, krāsa dilst… Loģiski, visu laiku ir ko atjaunot,
nomainīt pret jaunāku, labāku, modernāku. Šogad iegādāsimies datortehniku, remontēsim klašu telpas. Arī gaitenis
un kāpņu telpa, par ko daudz šķēpu savulaik tika lauzts,
nākamgad atbildīs visām prasībām. Jau šobrīd tiek strādāts,
lai pirmsskolas ēkā Taurenē varētu atvērt ceturto grupiņu.
Tā varētu vēl daudz labu lietu pieminēt. Mums, vecākiem,
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svarīgākais ir tas, kā mācību iestādē jūtas bērni. Un, ja viņi
no skolas mājās nāk priecīgi, apgaroti, tad viss ir kārtībā.
Tāpēc vēl jo vairāk neizprotama ir atsevišķu cilvēku rīcība,
paužot nepatiesu informāciju sabiedrībai par pamatskolas
darbu. Manuprāt, ikvienam pašam ir jāizloba, kam ticēt.
Droši vien pamatotāk ir ieklausīties vecāku viedoklī.
Ko vēlējāties sagaidīt no skolas, bet tomēr nesagaidījāt? Ratus kaļ ziemā, ragavas vasarā, tāpēc Jūsu ierosinājumi nākamajam mācību gadam!
Mareks Radvilavičs: Ceram sagaidīt, lai iesāktās lietas
turpinās. Sapulcē vecāku viedoklis bija vienprātīgs, lai
skola savu attīstības virzienu nemaina un saglabā pēctecību
labi iesāktajiem darbiem arī nākamajā mācību gadā. Vēlētos labāku komunikāciju starp skolu un vecākiem – lai
lēmumi pirms to pieņemšanas tiktu vairāk izskaidroti vecākiem, lai tie nenāktu kā pārsteigums. Tas dažkārt radīja augsni nevajadzīgām baumām, tenkām un sēja cilvēkos
šaubas, neziņu. Skolas reputācija - celt to vai graut, arī tā
ir mūsu pašu ziņā.
Andis Baltiņš: Skola – tas savā veidā ir kā biznesa plāns,
uz kuru jāskatās ilgtermiņā. Domāju, ka mums vajag mazāk
lūkoties pagātnē uz to, kas bijis, bet vairāk jākoncentrējas
uz to, kas būs. Ja bērnu skaits palielinās, tad mācību iestādē
jau veidojas cita situācija – arī ar disciplīnu. Un tā jau nav
tikai skolas lieta, ir arī ģimene, vide, no kuras bērns nāk.
Pateikt, ka tikai skola ir vainojama vai skolotāji ir slikti…
Ļoti daudz ir jāveic pašiem vecākiem – gan motivējot savus bērnus mācīties, gan sekojot līdzi viņu izaugsmei, gan
rosinot paplašināt redzesloku… Jā, arī iemācot elementāras
pieklājības normas. Mans skatījums uz lietām ir nedaudz
savādāks – es saņemu informāciju gan no vecākiem, gan
skolotājiem, gan arī no sava bērna. Un tad mans vērtējums
saliekas kā puzle. Tāpēc es neteiktu, ka skolā šajā gadā
bijušas kaut kādas neatrisināmas problēmas. Jā, esam pārrunājuši dažādus jautājumus, domājuši, kā atsevišķas lietas
labāk risināt, bet neuzskatu, ka ir bijusi kāda neveiksme,
ka kaut kas nepareizi izdarīts. Vecāku padomei nav jākļūst
par kontrolējošu padomi, bet gan jāspēj vairāk līdzdarboties skolas dzīvē. Mans rosinājums vecākiem - diskutējam,
pārspriežam un meklējam labākos risinājumus! Skola ir tā
vieta, kur jāskatās, kā katru situāciju vērst par labu. Diemžēl pieredze rāda, ka vecākiem ir daudz jautājumu, bet maz
ierosinājumu.
Aprīlī Vecpiebalgas vidusskolu apmeklēja akreditācijas
ekspertu komisija, lai izvērtētu skolas darbību. Kāds ir
atzinums?
Arvis Kalējs: Gala atzinums par redzēto ir maksimāli pozi-

SKOLU ZIŅAS
Pavasara aktivitātes Vecpiebalgas vidusskolā
Aprīlis Vecpiebalgas vidusskolai bija ļoti nozīmīgs mēnesis. 15.-16. aprīlī notika skolas
akreditācija, un skolas kolektīvs ir priecīgs paziņot, ka skola un tās izglītības programmas
ir akreditētas uz nākamajiem 6 gadiem. Paldies visiem par ieguldīto darbu!
24. aprīlī Vecpiebalgas vidusskolas aktu zālē interesenti tikās ar bijušo aizsardzības ministru un pazīstamāko Latvijas svarcēlāju Raimondu Bergmani, kas sarunas laikā aicināja
aizdomāties par katra cilvēka atbildību un devumu Latvijas valsts stiprināšanā.

25. aprīlī Priekuļu kultūras namā tika godināti mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un viņu pedagogi. Mūsu skolu pārstāvēja 7 talantīgi skolēni: Klāvs no 1. kl.; Kate
un Mārcis no 2. kl.; Annija no 3. kl.; Elīza no 5. kl.; Gita Indra no 7. kl. un Kitija no 9. kl.
Dzejniekam un rakstniekam, novadniekam Jānim Sudrabkalnam veltītajā miniatūru konkursa noslēguma pasākumā Jāņaskolā piekto reizi tikās starpnovadu lauku skolu 8.-12.
kl. skolēni. Žūrijas vērtējumā: 1. vieta Līvai Beātei (9. kl.), 2. vieta Zandai (12. kl.).
ANO modelēšanas spēlē ,,EstMUN”, kas šogad no 25. aprīļa līdz 28. aprīlim norisinājās
Igaunijas pilsētiņā Noarootsi, piedalījās mūsu skolas 10. klases skolnieces Elīna un Elizabete Kate.
26. aprīlī pirmsskolas iestādē talkoja visi - bērni, darbinieki un vecāki. Bērni savāca
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tīvākais – proti, gan skola, gan programmas ir akreditētas uz
nākamajiem 6 gadiem. Izglītības kvalitātes valsts dienesta
mājaslapā ikvienam būs iespēja iepazīties ar atzinumu.
Stājoties darbā, ar lielu entuziasmu runājāt par to, kā
plānojat uzlabot mācību iestādes tēlu, bija daudz lielu
ieceru... Kāpēc tagad, kad pirmās ugunskristības jau
pārdzīvotas, vēlaties atkāpties no direktora amata?
Arvis Kalējs: Tā nav atkāpšanās, bet kuģa stūres nodošana nākamajam kapteinim. Dzīvē viss plūst un mainās, un
man dzīves ceļš piedāvā jaunus izaicinājumus, kuriem tieši
tagad ir īstais laiks teikt “jā”. Par šo pirmo gadu varu droši
apgalvot, ka ledus skolā ir sakustējies un nākamajam kuģa
vadītājam jau būs nedaudz vieglāk. Tāpēc tieši tagad - pēc
veiksmīgas akreditācijas - ir īstais brīdis, lai pieņemtu šādu
lēmumu. Šajā gadā patiesi arī ir realizētas daudzas no iecerēm, un es tikai vēlos norādīt, ka viss, ko šogad paveicām,
bija iespējams tikai un vienīgi ar skolas vadības komandas (Ilona, Antoņina, Sigita, Baiba, Reinis un Ina) atbalstu
un kolektīva uzticību. Tāpat ļoti būtisks bija pašvaldības
izpilddirektores Leldes Burdajas un domes priekšsēdētāja
Indriķa Putniņa atbalsts un palīdzība, tāpēc viņiem visiem
saku sirsnīgu un mīļu paldies.
Vecpiebalgas vidusskola ir palikusi bez vadītāja… Vai
būs jauns konkurss?
Indriķis Putniņš: Bez vadītāja vidusskola nav palikusi un
nepaliks. Jā, mums visiem par lielu pārsteigumu, direktors
ir iesniedzis atlūgumu un vēlas pārtraukt darbu 17. jūnijā.
Ņemot vērā, ka tā ir viņa paša vēlēšanās, mums ir ļoti grūti
šajā ziņā ko mainīt vai ietekmēt. Nojaušu, ka direktoram
ir parādījies kāds jauns izaicinājums. Mulsinoši, protams,
ir tas, ka šāds pavērsiens ir brīdī, kad skola ir uzņēmusi
jaunu attīstības kursu, kas pārliecinoši ir novērtēts akreditācijas komisijas ziņojumā. Tai pašā laikā jāsaka, ka šo kursu
direktors nav nodrošinājis viens pats, bet ar savu lielisko
komandu. Tāpēc, ja arī ir nepieciešams jauns direktors, tas
nenozīmē, ka varētu tikt mainīts uzsāktais attīstības kurss.
Tas noteikti tiks turpināts, un to vēlas arī skolas kolektīvs
un vecāki. Līdz ar to esam vienojušies, ka jūnija sākumā
sanāksim uz domes sēdi un iecelsim par direktora pienākumu izpildītāju Ilonu Strelkovu, kas ir direktora līdzšinējā
vietniece. Viņu, kā iesākto darbu turpinātāju, atbalsta gan
kolektīvs, gan vecāku padome. Ņemot vērā likumdošanu,
paralēli veiksim arī konkursa procedūru, bet šobrīd to vairāk saskatu kā procesu, kas ir jāizdara, jo revolūciju skolā
veikt nav nepieciešams un ir pārliecinoši jāturpina iesāktās
lietas un bez liekiem satraukumiem jāgatavojas jaunajam
mācību gadam.
Dzidra Ješkina

atkritumus, izstaigājot tuvākas un tālākas takas, bet vecāki izveidoja sporta taku. 4. maijā
bērni kopā ar audzinātājām svinēja Baltā galdauta svētkus. Bērnudārza 5 grupiņas kopā
ar skolotājām un auklītēm 17. maijā devās uz Jaunpiebalgas VUGD posteni, lai apsveiktu
ugunsdzēsējus 154. gadskārtā, kopš Latvijā dibinātas ugunsdzēsēju vienības, kā arī lai
iepazītos ar ugunsdzēsēju darbu un tehnisko nodrošinājumu.
Aprīlī noslēdzās Latvijas Dabas muzeja organizētais konkurss „Cielavas gudrības”, kur
pēc trešās anketas rezultātu apkopošanas mūsu skolas trīs komandas iekļuva desmit labāko
skaitā.
Starpnovadu draudzības turnīrā volejbolā mūsu skolas komanda kopvērtējumā ieguva
2. vietu, savukārt vieglatlētikā lielisku sniegumu uzrādīja Elizabete (5. kl.) un Kitija (9.
kl.).
4. maijā tika svinēti Baltā galdauta svētki. Skolēni, sagatavojuši cienastu klasē vai arī to
sarūpējuši mājās, klāja baltu galdautu, spēlēja spēles, rakstīja, par ko viņi lepojas Latvijā,
diskutēja par to, kas viņiem ir Latvija, skatījās dažādas latviešu filmas un baudīja kopā
būšanu.
8. maijā skolas kolektīvs tikās ar arhibīskapu Jāni Vanagu, kas rosināja katram sakārtot savas domas, apzināties vērtības un uzņemties atbildību.
10. maijā Vecpiebalgas kultūras namā notika gada atskaites koncerts “ Iedziedi, iedanco vasaru!” - priekšnesumus sniedza skolēni, kuri mācību gada laikā bija darbojušies
interešu izglītības pulciņos.

11. maijā skolas komanda – Elīna, Elizabete Kate, Anna un Ieva (10. kl.), Pērle Johanna (7.
kl.), bioloģijas skolotāja Agita Bērziņa un ārste Velga Kalniņa piedalījās Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komitejas organizētajās pirmās palīdzības sacensībās Raiskumā, kur
parādīja labu sniegumu. Paldies ārstei Velgai, kas palīdzēja sagatavoties komandai!
Karjeras projekta ietvaros 8. un 9. klases skolēni devās uz “SkillsLatvia 2019”, kas ir
pasākums izglītojamo izglītības iespēju izpētei un karjeras lēmumu pieņemšanai, bet 3.-7.
kl. skolēni studijas “Multenkulten” vadībā iepazinās ar animācijas filmu veidošanu.
Informāciju sagatavojusi Ligita Zemberga
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Aktivitātes pamatskolā –
redzesloka paplašināšanai un
zināšanu papildināšanai
Maija sākumā noslēdzās svešvalodu nedēļas spraigie pasākumi: metodisko materiālu gatavošana, krustvārdu mīklu
konkurss, prezentāciju veidošana par angļu un krievu mūzikas grupām, angļu brokastu degustācija. Zīmējumu konkursa “Matrjoška 2019” laureātes bija Lāsma Kitija Mateusa (8.kl.), Līga Gabrāne (8.kl.), Dārta Nora Dubulte
(7.kl.). Tikšanās ar Latvijā dzīvojošo vācieti Ralfu Skibu
iedvesmoja skolēnus mācīties svešvalodas.
3. maijā skolas zālē noritēja konference, veltīta 4. maijam
un mācību gada laikā veikto zinātniski pētniecisko darbu
prezentācijai. Par Sudrabu Edžus gaitām Dzērbenes draudzes skolā pastāstīja K. K. Sābule un L. K. Mateusa. Fragmentus no grāmatas “ Dullais Dauka” lasīja I. Kučinskis, P.
Šmits., S. Kalniņa, M. Šmite. Nobeigumā skatījāmies filmu
par Latvijas 3. atmodu.
7. maijā 1. - 4. klase apmeklēja Latvijas Leļļu teātra izrādi
‘’Vecmāmiņas pasakas’’. Pēc izrādes - nodarbība Nacionālajā Botāniskajā dārzā.
8. maijā notika Vecpiebalgas novada skolu kross. Piedalījās 95 skolēni. Mūsu labākie skrējēji - Megija Jankilēviča
(1. klase), Agnija Krieva (1. klase), Reinis Kalniņš (1.
klase), Rauls Ikners (3. klase), Pēteris Šmits (5. klase),
Keita Karīna Sābule (7. klase), Fēlikss Aukšmuksts (7.
klase), Lāsma Kitija Mateusa (8. klase), Nils Rūdolfs
Tēts (9. klase). (sk. S. Stērste)
Sākumskolas skolēnu uzvedums „Reiz, agri pavasarī
Lielajā mežā..” izskanēja kā veltījums ģimenēm projekta
Doremi ietvaros. Paldies pasākuma organizatorei skolotājai Sandrai Seržantei par mērķtiecīgo darbu skolēnu talantu izzināšanā un uzstāšanās mākslas pilnveidošanā!
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„VECPIEBALGA ATVER DURVIS” SVĒTKU PROGRAMMA
5. jūlijs
Plkst. 18:00 Svētku atklāšana brāļu Kaudzīšu memoriālajā muzejā “Kalna Kaibēni”
Plkst. 20:00 Svētku koncerts. Dzērbenes Augstajā kalnā
latviešu ekoloģiskās mūzikas grupa “Ducele”
Ieejas biļete 5.00 eiro
6. jūlijs
Plkst. 17:00 Retro auto – moto brauciens no Vecpiebalgas kultūras nama līdz Kaivei. Kaives muižas parkā balle ar
bufeti. Spēlē grupa “Zemeņu iela”
19. jūlijs
Plkst. 21:00 Romantisks vakars Taurenē. Ineta Rudzīte un
Kaspars Gulbis franču šansonu programmā “La vien en rose”
Koncerts – ceļojums par jūtu mirkļa gaistošo burvību, dienišķo, neizskaistināto dzīvi visapkārt
Ieejas biļete 5.00 eiro
20. jūlijs
Plkst. 10:00 – 15:00 Amatnieku tirgus Vecpiebalgas birzītē
Aicinām tirgotājus savlaicīgi pieteikties
Kontaktinformācija: Zigrīda Ruicēna, t. 26493591
Plkst. 11:00 Adīšanas sacensības un izstāde “Piebalgas
porcelāns un Piebalgas tautastērps” Vecpiebalgas kultūras
namā
Plkst. 12:00 – 17:00 Viduslaiku aktivitātes Vecpiebalgas
pilsdrupās

Plkst. 14:00 “Kino ferma” piedāvājums
Plkst. 20:00 Izrāde “Mērnieku laiki” Alauksta estrādē.
Vecpiebalgas amatierteātris “Sumaisītis” un novada amatiermākslas kolektīvi
Zaļumballe ar Cesvaines pūtēju orķestri
27. jūlijs
Plkst. 10:00 Jautrā putu ballīte visai ģimenei Vecpiebalgas bērnudārza teritorijā. “Zelta
Laiku Darbnīca”, kurā kronenbergojas skroderis Pēteris
Galviņš un viņa draudzene vijolniece Dārta Ceriņa. Sportiskas un radošas aktivitātes un jautra putu ballīte ģimenēm
ar bērniem
Plkst. 12:00 Vecpiebalgas novada mini futbola turnīrs
Inešu sporta laukumā
Plkst. 13:00 Vecpiebalgas novada BMX kausa izcīņa 2019
Vecpiebalgas BMX trasē
Plkst. 20:00 Mazās Kalniņa dienas un zaļļumballe Inešu
estrādē. Grupas “ Autobuss debesīs” un viesu koncerts
Zaļumballe ar grupu “Vēja Runa”
Ieejas biļete 7.00 eiro
28. jūlijs
Plkst. 10:00 Svētku izskaņa. Dievkalpojums Vecpiebalgas
luterāņu baznīcā
Plkst. 12:00 Noslēguma koncerts. Marija Naumova un
instrumentālā grupa koncertā “ Pa īstam”
Ieejas maksa – ziedojumi baznīcas torņa atjaunošanai

14. maijā norisinājās Mākslas dienu plenērs. Dažādās
tehnikās tika zīmēta skola un tās apkārtne. Galvenā balva
labāko darbu autoriem – „Balto darbu” izstādes apmeklējums un neaizmirstams brauciens ar retro auto. (sk. I. Prūse)
16. maijā 4.kl. un 5.kl. skolēni devās ekskursijā uz Ērgļiem, lai apciemotu R. Blaumaņa „Brakus”, darbotos Mailīšu austuvē un atrastu Gaujas sākuma punktu augstajā Elku
kalnā. Paldies skolotājai A. Pētersonei par viesmīlību un
interesanto stāstījumu!
27. maijā notika skolas noslēguma ekskursija 5. -9.
klašu skolēniem uz Ziemeļvidzemes biosvēras rezervātu,
iepazīstot Randu pļavu takas, uzkavējoties Zvejnieku parkā, pludmalē un pie Baltijas jūras. Brauciens noslēdzās ar
vizināšanos ar kuģi pa jūras līci.
Andris Sakss, direktors

Aicina pieteikties novadpētniecības mācībām – semināram Vēveros
Latvijas vēstures materiālu krātuve un novadpētniecības
platforma Historia.lv sadarbībā ar Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju Vecpiebalgas “Vēveros” 2019. gada 29.–30.
jūnijā rīko novadpētnieku mācības – semināru ar lauka
praksi. Mērķauditorija – Piebalgas un Vidzemes vecāko klašu
skolēni un studenti, skolotāji un pasniedzēji, novadpētnieki,
pagastu vēstures un novadpētniecības istabu/ekspozīciju pārziņi, tūrisma speciālisti un organizētāji, kultūras tūrisma un
lauku kultūrvēsturiskās ainavas interesenti… Semināra mērķi
– novadpētnieku izglītošana, redzesloka paplašināšana, lokālās vēstures pētniecībā nepieciešamo prasmju un iemaņu, darba kvalitātes celšana, sadarbības un savākto materiālu publicēšanas veicināšana.
PROGRAMMA
Sestdiena, 29. jūnijs, sākums plkst. 10.00
– Priekšlasījumi (ar jautājumiem un diskusiju):
1) Apzināšanas ekspedīcija: sagatavošanās, darba metodika,
materiālu apstrāde un publicēšana;
2) Mazie darvas/ogļu un kaļķu cepļi – mazpazīstami mežu
saimniecības vēstures pieminekļi;
3) Vecsaimniecība kā lauku kultūrvēsturiskās ainavas pamatelements.
– Pusdienas (Rīkotāji cienās ar zupu piebaldzēnu gaumē).
– Lauka prakse/mācību ekskursija-pārgājiens (Vēveri –
kājām; objekti Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas pagastā – dalībnieki piedalās ar savām personīgajām automašīnām).
Vakarēšana pie ugunskura “Vēveros”.
Dalībniekiem, kas vēlēsies nakšņot “Vēveros”, pļavā būs pieejama telts vieta.

Svētdiena, 30. jūnijs, 9.00 brokastis, sākums plkst. 10.00
– Priekšlasījumi:
1) Mutvārdu vēstures apzināšana un vākšana (intervijas);
2) Vietvārdi, to nozīme un vākšanas metodika;
3) Biežāk sastopamie arheoloģijas pieminekļi lauku kultūrainavā: senkapi, kulta vietas un apmetnes.
Pusdienas.
– Lauka prakse/mācību ekskursija-pārgājiens (Objekti
Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas pagastā – dalībnieki piedalās
ar savām personīgajām automašīnām).
Dalība seminārā – brīva. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās.
Dalībnieki, kas nodarbībās būs piedalījušies abas dienas, varēs
saņemt apliecību par semināra noklausīšanos, kā arī jūlijā un
augustā tiem būs iespēja piedalīties Historia.lv rīkotā mācību
ekspedīcijā, Vecpiebalgas “Vēveru” etnogrāfisko sētu grupas
kultūrvēsturiskās aploces teritorijā apsekojot un dokumentējot
vecsaimniecības, arheoloģijas, arhitektūras un citus kultūras
pieminekļus, aptaujājot teicējus un fiksējot mutvārdu vēstures
liecības.
Aicinām Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas novadu iedzīvotājus
būt atsaucīgiem un piedalīties novadpētnieku mācībās, kā arī
dalīties informācijā par savu saimniecību apkārtnes kultūrvēsturiskajām vērtībām!
Informācija un pieteikšanās (piesakoties jānorāda vārds, uzvārds, telefons, e-pasts, ko pārstāv, (pašvaldības vai valsts iestāde, organizācija, neformāla kopa, privātpersona)):
Valters Grīviņš: redakcija@historia.lv, 29151826
Edgars Žīgurs: veveri@brivdabasmuzejs.lv, 29181219
Projekts tiek īstenots ar Vidzemes plānošanas reģiona, VKKF
un Latvijas Valsts mežu finansiālu atbalstu.

Brāļu draudzes diena Inešos
Piektdien, 7. jūnijā, Inešu pilī Piebalgas muzeju apvienība “Orisāre” un Brāļu draudžu misija rīko Brāļu draudzes
dienu, lai pieminētu latviešu nacionālās un garīgās atmodas
kustības sākuma 290., luteriskās reformācijas 502. gadadienu un Latvijas Republikas 101. jubileju.
10.00 - ierašanās un reģistrēšanās
10.30 – ievadvārdi
Brāļu draudžu misijas vadītājs Gundars Ceipe
Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš
Latvijas Nacionālas bibliotēkas direktors Andris Vilks
Lekcijas
„Hernhūtisma uzplaukuma otrais vilnis Piebalgā un
Alūksnes pusē” Jānis Polis, vēsturnieks
„Brāļu draudze un tēlotājmāksla 18. gadsimtā” Māra Grudule, Latvijas Universitāte
„Hernhūtisko tēlu pasaule Ingunas Baueres vēsturiskajos
romānos” Inguna Bauere, rakstniece
“Matīsa Kaudzītes pirmā grāmata „Brāļu draudze Vidzemē”” Gundars Ceipe, Brāļu draudžu savienība
Došanās uz Kārļa Skalbes memoriālo muzeju “Saulrieti”
Pusdienas (pusdienu maksa 4,- eiro)
„Izmērīt Šteinhaueru” Pēteris Blūms, arhitekts
Kaudzīšu dzimtas kapu apmeklējums un ekskursija uz Vecpiebalgas baznīcu.
Informācija: Piebalgas muzeju apvienība „Orisāre”, tālr.
26573869
Brāļu draudzes misija, tālr. 26539261
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JAUNIEŠIEM

SPORTS
Uzvara K.Nebara / G. Baloža
ekipāžai rallija 3. posmā

Jaunatnes lietu nodaļa piedāvā vasaras aktivitāšu
ciklu bērniem vecumā no 7 līdz 12 gadiem “Vasaras
piedzīvojums”:
• no 17. līdz 21. jūnijam jauniešu centrā “Balgas
strops” Vecpiebalgā;
• no 15. līdz 19. jūlijam Dzērbenes jauniešu centrā.
Informācija pa tālr. 26267601, Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Baiba Roze.
6. jūnijā 18.00 “Kalna Kaibēnos” Mārtiņa Šatrovska
foto izstādes atklāšanas pasākums.

SĀKAS PLUDMALES
VOLEJBOLA SEZONA

22. jūnijā Vecpiebalgas vidusskolas volejbola laukumos notiks novada pludmales volejbola turnīra
1.posms.
Reģistrācija 9.45-10.00.
25. maijā Eiropas rallija čempionātā “Liepāja 2019” tika
aizvadīts arī 3. posms rallijsprintā. Visi trīs rallijsprintam
paredzētie ātrumposmi, kuru kopējais garums bija 57,81
km, tika aizvadīti Talsu apkaimē. Mūsu novadnieka ekipāža
uzvarēja pirmajos divos ātrumposmos, bet trešajā izcīnīja
otro vietu, kas rezultātā ļāva izcīnīt uzvaru 2WD Open klasē un 3. vietu visu klašu rallijsprinta braucēju konkurencē.
Par aizvadītā posma rezultātu Kārlis saka: “Pirms rallija
visus mājas darbus bijām izpildījuši. Tika piestrādāts pie
auto tehniskajām lietām, arī pie ekipāžas savstarpējās sadarbības un trases pieraksta uzlabošanas. 1. ātrumposmu
iesākām ar “gāzi grīdā” no paša starta un - par pārsteigumu sev un citiem - bijām ātrākie no visiem rallijsprinta
braucējiem, apsteidzot pat visas pilnpiedziņas automašīnas
(Mitsubishi Lancer Evolution un Subaru Impreza STI). 2.
ātrumposmā mazliet pabiedējām sevi, jo mūsu BMW pārkarsa bremzes, kas liedza pietiekami samazināt ātrumu, lai
iegrieztos 90 grādu līkumā. Par laimi līkumā trāpījām un no
ceļa nenobraucām, tikai finišā konstatēju, ka mums ir tukša aizmugurējā riepa. Uzvarējām arī šo ātrumposmu savā
klasē. 3. ātrumposms bija 28,5 km garš, kas prasīja lielu
koncentrēšanos no braucējiem un izturību no auto. Turklāt
šis posms bija arī sarežģīts - ar mainīgu ceļa platumu un segumu. Vietām rises bija tik dziļas, ka šķita auto riteņi karājas gaisā un auto ar inerci vienkārši slīd uz priekšu ar grīdu
pa zemi. Vairākas reizes mūsu auto sasniedza maksimālo
ātrumu (180 km/h pēc GPS). Ātrumposma vidū gadījās
kļūdīties, izlidojot no trajektorijas. Zaudējām apmēram 5
sekundes. 2 km pirms finiša nācās braukt piesardzīgāk, jo
izdevās saķert priekšā braucošo auto, kam bija tehnisks defekts, kas mums sagādāja “putekļu sienu”. Ar visiem šiem
piedzīvojumiem pirmajai vietai zaudējām 4,2 sekundes.
Kopvērtējumā izdevās izcīnīt uzvaru. Liels paldies visiem
palīgiem, atbalstītājiem un faniem. Tiekamies 4. posmā
Lietuvā, kas norisināsies jūlijā!”
Dzidra Ješkina
Foto no www.4rati.lv

2019. gada jūnijs

PASĀKUMI
PASĀKUMI
VECPIEBALGAS NOVADĀ
Dzērbenes tautas namā

29. jūnijā plkst. 15.00 pilī Rīgas teātra studijas “Rampa”
izrāde “Barons Bunduls”
Režisore Ināra Čakste

Inešu pagastā

22. jūnijā Līgo svētku ieskaņas muižas parka estrādē:
• plkst.16.00 Svētku labumu tirdziņš ( pieteikšanās pa
t.22451641, Sarmīte Beķere)
• plkst.18.00 Vecpiebalgas amatierteātra ‘’Sumaisītis’’ izrāde
R.Blaumanis “Skroderdienas Silmačos’’
Ieejas maksa uz izrādi – 3,00 eiro
(Sliktos laika apstākļos pasākumi notiks Vecpiebalgas
kultūras namā. Pasākumu apmeklētājiem tiks nodrošināts
transports uz tirdziņu un izrādi no Inešu centra uz Vecpiebalgu plkst.17.00.)

Kaives pagastā

29. jūnijā, Pēterdienā, Vecpiebalgas novada seniori un citi
interesenti aicināti izbaudīt Kaives pagastu nelielā
ekskursijā “Apskati vietējo!”
Plkst. 11.30 – satikšanās Kaives pagastā pie pārvaldes ēkas
Plkst. 12.00 – pulcēšanās autobusā braucienam
Apskates objekti:
Silvijas un Arvja Mozuļčiku saimniecības apskate un produkcijas iegāde (medus un tā produkti, ķiploku produkti), Leimaņu muižas teritorijas uzlabojumi un jauno īpašnieku stāsts,
viesu mājas „Dzirnavas” apmeklējums, noslēgumā Kaives
kinozālē filma par Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem „Novadnieki”. Apskates objektu skaits var mainīties atkarībā no
spējām un iespējām. Aptuvenais atgriešanās laiks plkst. 17.00
Būsiet mīļi gaidīti Kaives pagastā!
Saziņai: kultūras darba organizatore Agnese, t. 26309040

Taurenes pagastā

BAZNĪCU NAKTS DZĒRBENĒ
7. jūnijā

18.00-19.00 “Atmodas laika norises Dzērbenes baznīcā”. Atklāšanas lūgšana, mācītājs Gundars Ceipe
ar pārdomām par savas kalpošanas laiku Dzērbenes
baznīcā
18.00-20.00 Lielus un mazus izklaidēs ziepju burbuļu
pavēlnieks Mārtiņš
18.00-23.00 Izstāde “Senlaikos dibināta...” – Dzērbenes draudzes vēsture. Apskatāma visas dienas garumā
20.00-21.00 Koncerts. “Soli Deo Gloria” Cēsu baptistu draudzes zvanu ansamblis, vadītāja Tabita Marhela
21.00 Tēvreizes lūgšana un Dievs svētī Latviju – visā
Latvijā vienojas kopīgā lūgšanā.
21.10-22.00 Zupa, kopīga maizes laušana un sadraudzība draudzes parkā.
22.00-23.00 Psalmi un himnnas.
Būsiet mīļi gaidīti!

14. jūnijā plkst. 12.00 Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas brīdis pie piemiņas akmens
„Ar sapni par Dzimteni”
( pēc piemiņas brīža – sarunas pie tējas tases
Taurenes novadpētniecības ekspozīcijas zālē)
21. jūnijā plkst. 15.00 centrā pie „Rudiņiem” pirmsjāņu tirgus
Aicināti tirgotāji un pircēji!
Vairāk informācijas pa tālr. 22032942 (Ginta)
21. jūnijā estrādē
• plkst. 20.00 amatierteātra „Radi” pirmizrāde Anitas Ločmeles luga „Tēva meitas”
Ieejas maksa uz izrādi – 2,00 eiro
• plkst. 22.00 zaļumballe kopā ar grupu „Gauja”
Ieejas maksa uz zaļumballi – 3,00 eiro
Darbosies bufete!
*Pasākumu plānā var būt izmaiņas. Lūdzu, sekojiet līdzi
informācijai pašvaldības interneta vietnē, sociālajos tīklos
vai uz afišām!

PATEICĪBAS
Paldies Sanitai Pavlovičai Lakučai un Rihardam Lakučam par dāvinājumu – tagad visi mūsu 97 mazie sportisti drošāk varēs pārvietoties ar saviem velosipēdiem.

SĒRU VĒSTS

Vecpiebalgas bērnudārza kolektīvs
Paldies Kaives kultūras dzīves organizatorei Agnesei Caunītei-Bērziņai un pasākuma vadītājiem Ilonai un Aivaram
Radziņiem par skaisto pasākumu „Stiprie pāri”. Tas bija brīnišķīgs un patiess svētku mirklis ģimenēm.
Anita un Jānis Linkumi,
kuri pasākumā atskatījās uz savas laulības 20 gadiem
Paldies uzņēmējiem Dacei un Aināram Čačkam par atbalstu Muzeju nakts pasākumam brāļu Kaudzīšu muzejā.
Aivars Ošiņš „Kalna Kaibēnos”

OPTIKA PIEDĀVĀ REDZES
PĀRBAUDI

22. jūnijā no plkst.10.00 Vecpiebalgas doktorātā
pieņems pieredzējis acu ārsts no Rīgas, pie kura Jūs
varēsiet pārbaudīt savu redzi (briļļu vajadzības gadījumā, varēsiet izvēlēties sev piemērotu briļļu ietvaru un pasūtīt jebkādas sarežģītības pakāpes brilles).
Cena par vizīti 10.00 eiro (ja pasūta brilles, vizīte bez
maksas).
Iepriekšēja pierakstīšanās pa tālr. 64161317
Būsiet laipni gaidīti!

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabās.

Mūžībā aizgājuši:

Elmārs Raimonds Antons, Dzērbene;
Janīna Bambe, Dzērbene;
Māre Ozola, Ineši;
Samanta Laura Libere, Taurene;
Inese Veitmane, Taurene;
Zelma Kārkliņa, Taurene
Viesturs Zariņš, Vecpiebalga.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

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

