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Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Jūnijs 2020.
Priekšsēdētāja sleja.

Klāt vasara!

Jūnijs - Ziedu mēnesis, kad daba ap
saulgriežu laiku ir pilnā plaukumā.
Maģisks laiks, kad diena ir visgarākā,
bet nakts - īsākā…

Ticējumi vēsta:

• Ja Maizes diena saulaina, būs laba gurķu un graudu raža.
• Ja dzeguze beidz kūkot pirms Jāņiem – būs īsa vasara, agras salnas; ja pēc
Jāņiem – būs gara vasara.
Priecīgus Vasaras saulgriežus visiem Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem
– lai izdodas izbaudīt svētku burvību! Īpaši sveicieni skanīgo vārdu
īpašniekiem - Līgām un Jāņiem!
Cienījamie Vecpiebalgas novada iedzīvotāji!
Ir pienācis jūnijs, noslēdzies mācību gads,
un sākusies vasara. Mācību gads, kas bija savādāks kā citus gadus. Gribu izteikt lielu pateicību Vecpiebalgas novada pamatskolas un
Vecpiebalgas vidusskolas vadībai, pedagogiem un darbiniekiem par kvalitatīvi un radoši veikto darbu šajā sarežģītajā un unikālajā situācijā, kad skolu durvis bija slēgtas, bet
mācību process jāorganizē attālināti. Paldies
arī vecākiem par sapratni un izturību, kā arī
skolēniem par spēju pielāgoties. Vēlu veiksmi un izturību turpmākajā mācību procesā
mūsu pamatizglītības un vidējās izglītības
absolventiem. No krīzes mēs iemācīsimies
daudz – arī to, kā lieki netērēt savu laiku un
finanšu resursus, mērojot tuvākus vai tālākus
ceļus uz dažādām sanāksmēm. Taču viens ir
skaidrs – mācību process attālināti var notikt
tikai ārkārtējos apstākļos, un es ļoti ceru, ka
septembrī jauno mācību gadu mēs varēsim
uzsākt ierastajā režīmā un atkal visi satikties
mūsu skolās!
Lai tā notiktu, mums visiem vēl ir jābūt pacietīgiem un atbildīgi jāizturas pret valdības
noteiktajiem ierobežojumiem. Pat neskatoties uz to, ka ierobežojumi pakāpeniski tiek
atcelti un visticamāk arī ārkārtas situācija
drīzumā vairs nebūs. Šajā ziņā daudzi ir vaicājuši, vai šovasar tiek plānoti kultūras pasākumi. Te uzreiz gribu atbildēt, ka plānoti
tiek. Jau aizvadītajā nedēļas nogalē Vasarsvētkos Saulrietos notika Daumanta Kalniņa
koncerti, kas tika rīkoti atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem drošības noteikumiem. Pasākumus plānojam arī turpmāk, tostarp vasaras
kultūras pasākumu kulmināciju “Vecpiebalga atver durvis”. Jautājums, protams, paliek
atklāts par to, kādi šie pasākumi izskatīsies,
jo mēs esam gatavi tos transformēt un pielāgot, atbilstoši tā brīža situācijai un atbilstoši
drošības noteikumiem. Par to iedzīvotāji tiks
informēti atsevišķi. Bet noteikti šis laiks dod
iespēju arī kultūras jomā – gan mūsu kultūras organizatoru radošajām izpausmēm, gan
mākslinieku piesaistīšanai, par kuriem varbūt līdz šim mēs esam varējuši tikai sapņot.
Savukārt, ņemot vērā kultūras ministra rīkojumu, jūnijā beidzot varēs atsākties arī amatiermākslas kolektīvu darbība un par tālāko
šajā jomā informāciju kolektīvu dalībniekiem sniegs to vadītāji.
Ceru, ka vasara ļaus cilvēkiem atraisīt saspringtos prātus, jo neizbēgami šis laiks ir
krietni pabojājis mūsu nervu sistēmu. Vēlu
visiem jauku šo gada gaišāko laiku, joprojām
atbildīgi izturoties pret valstī noteiktajiem
ierobežojumiem.
Indriķis Putniņš,
domes priekšsēdētājs

Vecpiebalgas novada pašvaldība

SVEICAM!

Jaunpiebalgas postenis. 6. no kreisās - Mareks Klimovičs.

Atzīmējot Ugunsdzēsēju un glābēju dienu un ugunsdzēsības
Latvijā 155. gadadienu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde (VRB) pasniedza Iekšlietu ministrijas un VUGD apbalvojumus. Ņemot vērā
ārkārtējo situāciju valstī, šogad VUGD neorganizēja svinīgos
apbalvošanas pasākumus, bet apbalvojumus pasniedza dežūrmaiņu pieņemšanas – nodošanas laikā, tādējādi arī šajā saspringtajā laikā godinot tos cilvēkus, kuri snieguši ieguldījumu VUGD attīstībā, izrādījuši drosmi, priekšzīmīgi pildījuši
dienesta pienākumus un sasnieguši teicamus darba rezultātus.
Kopumā Vidzemes reģiona brigādes amatpersonām tika pasniegti pieci Iekšlietu ministrijas un 56 VUGD apbalvojumi.
VUGD III pakāpes apbalvojuma zīmi “Par priekšzīmīgu
dienestu” saņēma vecpiebaldzēni:
• virsleitnants Mareks Klimovičs , Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas Jaunpiebalgas posteņa komandieris
• kaprālis Kaspars Pundurs , Vidzemes reģiona brigādes
Cēsu daļas ugunsdzēsējs glābējs.
VUGD un Vecpiebalgas novada pašvaldība ar lepnumu un
gandarījumu sveic apbalvotos – paldies par Jūsu darbu!
Informāciju sagatavojusi Sandra Vējiņa,
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas
vecākā speciāliste Vidzemē

SVĒTKU UN ATCERES
DIENAS JŪNIJĀ
14. jūnijā Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas diena
17. jūnijs Latvijas Republikas
okupācijas diena
21. jūnijs Medicīnas darbinieku diena
22. jūnijs Cēsu kauju atceres diena
23. jūnijs Līgo diena
24. jūnijs Jāņu diena
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes ārkārtas sēde 2020. gada 11. maijā
Sēdē piedalās deputāti: Arita Andersone, Edgars Bērzkalns, Edžus Ķaukulis,
Viesturs Melbārdis, Inese Navra, Kristaps Driķis, Indriķis Putniņš.

Pieņemtie lēmumi:

1. Vecpiebalgas vidusskolā un Vecpiebalgas novada pamatskolā turpināt nodrošināt visa
līmeņa mācību procesu attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi, ievērojot noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus.
2. Vecpiebalgas vidusskolas pirmskolas izglītības iestādē un Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē turpināt nodrošināt dežūrgrupu darbību,
lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu bērnu
likumiskajiem pārstāvjiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Obligātajā izglītības vecumā (6 gadi) esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības ieguves uzsākšanai (sagatavošanos 1. klasei) noteikt no šā gada 10. līdz 21. augustam ( ņemot vērā
epidemioloģisko situāciju valstī). Nodrošināt mācības attālināti, ja bērns neapmeklēs
izglītības iestādi šajā laika posmā.

Domes ārkārtas sēde 2020. gada 14. maijā
Sēdē piedalās deputāti: Agnese Caunīte-Bērziņa, Kristaps Driķis, Edžus
Ķaukulis, Viesturs Melbārdis, Inese Navra, Ilona Radziņa, Indriķis Putniņš.

Pieņemtie lēmumi:

1. Muzeju apvienības “Orisāre” muzejiem uzsākt darbību no 2020. gada 15. maija.
Muzejos vienlaicīgi ielaist ne vairāk par 7 apmeklētājiem. Atcelt ieejas maksu muzejos
līdz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas beigām.
2. Ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 18. maija atvērt bibliotēku apmeklētājiem
no 9:00 līdz 16:00, nodrošinot: grāmatu un periodisko izdevumu apmaiņu, maksimāli
ierobežojot uzturēšanās laiku bibliotēkā, datortehnikas izmantošanas iespēju līdz vienai
stundai vienam apmeklētājam vienu reizi dienā pēc iepriekšēja pieraksta, skolēniem –
tikai mācību vajadzībām. Bibliotēkā ļaut vienlaicīgi uzturēties ne vairāk par 2 apmeklētājiem.
3. Noteikt Vecpiebalgas vidusskolas ēkas telpu nomas maksu ēdināšanas pakalpojumu
sniedzējiem 0,21 EUR (bez PVN) par 1 m2 mēnesī. Telpu nomas maksu piemērot nomas
priekšmetam “Virtuves bloka telpas un ēdamzāle” 220,10 m2 platībā. Noteikt Vecpiebalgas vidusskolas virtuves iekārtu nomas maksu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem
7,67 EUR (bez PVN) mēnesī. Piemērot Vecpiebalgas vidusskolas un vidusskolas pirmsskolas ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem 90 % atlaidi no noteiktās nomas maksas,
jo telpas tiek izmantotas pašvaldības autonomās funkcijas veikšanai. Piemērot Vecpiebalgas vidusskolas un vidusskolas pirmsskolas ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem
100 % atlaidi par komunālajiem pakalpojumiem – apkure, aukstais ūdens, kanalizācija,
jo telpas tiek izmantotas pašvaldības autonomās funkcijas veikšanai. Elektroenerģijas
izmaksas ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs sedz faktisko izmaksu apmērā - atbilstoši
skaitītāja rādījumiem.

Domes sēde 2020. gada 28. maijā
Sēdē piedalās deputāti: Edgars Bērzkalns, Agnese Caunīte-Bērziņa, Kristaps
Driķis, Viesturs Melbārdis, Inese Navra, Indriķis Putniņš.
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maksu - 28 eiro. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos
aktos noteiktos nodokļus.
14. Apstiprināt izstrādātos zemes ierīcības projektus nekustamo īpašumu “Mazkagaiņi” Vecpiebalgas pagastā, “Griezes” Inešu pagastā zemes vienības sadalīšanai.
15. Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas 16,6 m2 kopplatībā nedzīvojamā ēkā „Pils”
Inešos. Apstiprināt nedzīvojamo telpu publicējamo informāciju, nomas tiesību izsoles
noteikumus un nomas līguma projektu. Uzdot nomas objekta izsoli organizēt komisijai:
Daina Slaidiņa, Benita Zvejniece, Ilze Kaula.
16. Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas 45,0 m² kopplatībā nedzīvojamā ēkā „Vecmuiža” Taurenē. Apstiprināt nedzīvojamo telpu publicējamo informāciju, nomas tiesību
izsoles noteikumus un nomas līguma projektu. Uzdot nomas objekta izsoli organizēt
komisijai: Daina Slaidiņa, Guntis Eglītis, Inese Saliņa.
17. Nodot iznomāšanai nekustamā īpašuma „Zvigzdupes krejotava” Vecpiebalgas pagastā zemes vienību 0,46 ha platība, nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē. Apstiprināt nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles noteikumus, publicējamo informāciju par
nekustamo īpašumu un nomas līguma projektu. Uzdot nomas objekta izsoli organizēt
komisijai: Daina Slaidiņa, Benita Zvejniece, Ilze Kaula.
18. Noslēgt zemes nomas līgumus par nekustamo īpašumu zemes vienību: „Aiz Radziņiem” Vecpiebalgā 50 m2 un 50 m2 platībā, „Alauksta ielas lauks” 0,20 ha platībā, Vittes” Dzērbenē 0,8 ha platībā, “Birzītes dārzi” Vecpiebalgā 0,20 ha platībā, „Upmalas”-19
Inešos 0,06 ha platībā, „Strēlnieki” Inešos 0,65 ha platībā nomu lauksaimnieciskai
izmantošanai personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, nomas līgumu termiņš - 5 gadi.
Zemesgabalu nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne
mazāka par minimālo zemesgabala nomas maksu - 5 eiro. Nomnieki papildus nomas
maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
19. Noslēgt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma „Līdumi” Dzērbenē zemes
vienības daļas 0,1 ha kopplatībā nomu lauksaimnieciskai izmantošanai personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, nomas līguma termiņš līdz 30.04.2025. 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.
20. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt nekustamā īpašuma „Kļavas” Inešos zemes vienības 0,11 ha platībā sagatavošanu atsavināšanai – atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Kļavas”, tirgus vērtības un atsavināšanas
vērtības noteikšanu.
21. Sadalīt nekustamā īpašuma „Ezeri” Kaives pagastā zemes vienību divās daļās.
Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde plānota 25. jūnijā.
Domes sēdes ir atklātas.
Domes sēžu protokolus un audioierakstus skatīt interneta vietnē www.vecpiebalga.lv .

Par latvāņu apkarošanu
Sākoties veģetācijas periodam, intensīva augšana ir sākusies arī latvāņiem invadētajos
īpašumos. Šis būtu īstais laiks, lai sāktu to apkarošanu. Par īpašumiem, kuros ir sastopams šis augs, var pārliecināties Vecpiebalgas novada pašvaldības mājas lapā www.vecpiebalga/pašvaldība/dokumenti. Veicot apkarošanas pasākumus, katram zemes īpašniekam jāiesniedz informācija valsts augu aizsardzības dienestā. Veidlapa atrodama www.
vaad.gov.lv – par Latviju bez latvāņiem – informēt par Sosnovska latvāņa izplatību – zemes valdītājiem aizpildāmā forma. Ja šāda informācija nebūs iesniegta, tiks uzskatīts, ka
apkarošana nav veikta.
Lai veicas!
Benita Zvejniece, Nekustamo īpašumu speciāliste

Pieņemtie lēmumi:

1. Pieņemt zināšanai pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaiti par 23.04.2020.,
29.04.2020., 11.05.2020. un 14.05.2020. domes sēžu lēmumu izpildi.
2. Apstiprināt grozījumus saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”: ieņēmumos 5 804 382 eiro, izdevumos 6 072 883
eiro. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā
un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2020. gadam – 362 430 eiro.
3. Ņemt aizņēmumu 20 000 eiro no Valsts kases Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta Nr. 20-09-AL18-A019.2201-000005
“Bērnu rotaļu laukuma izveide Vecpiebalgā” īstenošanai.
4. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības Grantu konkursa nolikumu (skatīt
www.vecpiebalga.lv/pašvaldība/konkursi).
5. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu sarakstu ar ikdienas uzturēšanas klasēm vasaras sezonai (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim) 2020. gadā Vecpiebalgas
novada administratīvajā teritorijā.
6. Piekrist Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Batereju lauks” Priekuļu
pagastā, Priekuļu novadā, īpašuma kadastra numurs 4272 007 0186, 14,92 ha kopplatībā, uzsāktās atsavināšanas procedūras turpināšanai.
7. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Upmalas” -1 Inešos izsoles rezultātus.
Izsolē piedāvātā augstākā cena 18 500,00 eiro. Pārdot nekustamo īpašumu izsoles augstākās cenas piedāvātājam.
8. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Moderado” Kaivē izsoles rezultātus.
Izsolē piedāvātā augstākā cena 2960,00 eiro. Pārdot nekustamo īpašumu izsoles augstākās cenas piedāvātājam.
9. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Pie
Nedrebēm” Inešu pagastā (platība 14,56 ha). Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu
– 20 200,00 eiro. Apstiprināt izsoles noteikumus.
10. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Mežalīņi” Dzērbenes pagastā (platība 1,69 ha). Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu
– 1400,00 eiro. Apstiprināt izsoles noteikumus.
11. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Zvārguļi” Kaives pagastā zemes vienību, kas atrodas Ērgļu pagastā (platība 0,26 ha). Noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu – 1200,00 eiro. Apstiprināt izsoles noteikumus.
12. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Nēķins
2”-5 Taurenē. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu – 1100,00 eiro. Apstiprināt
izsoles noteikumus.
13. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt nekustamā īpašuma „Pagasta zeme” Inešu pagastā sagatavošanu atsavināšanai – zemes robežu uzmērīšanu, īpašuma nostiprināšanu Zemesgrāmatā, tirgus vērtības un atsavināšanas
vērtības noteikšanu. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA „Baltic Galloway” par nekustamā īpašuma „Pagasta zeme” zemes vienības 7,2 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

Aicinām pieteikties konkursam
„Sakoptākā sēta”!
Neatkarīgi no ārējiem satricinājumiem, kuri mainījuši daudzu ikdienas gaitas, konkurss
„Sakoptākā sēta” Vecpiebalgas novadā notiks arī šogad. Konkursa mērķi ir nemainīgi
– noskaidrot sakoptākās privātmājas, lauku saimniecības, viesu mājas, iestādes un uzņēmumus, krāšņākos balkonus Vecpiebalgas novadā, ieinteresēt un iesaistīt novada iedzīvotājus labiekārtot un sakopt sev piederošos īpašumus. Konkurss notiek no 15. jūlija
līdz 15. septembrim. Pieteikumi konkursam jāiesniedz no 15. jūnija līdz 14. jūlijam
pašvaldības administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, pagastu pārvaldēs vai
elektroniski, sūtot uz e-pastu vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
Pieteikumus gaidīsim no īpašniekiem, īpašumu apsaimniekotājiem, radiem, draugiem,
kaimiņiem un citiem labiem cilvēkiem, ja īpašnieks vai apsaimniekotājs piekritis izvirzīšanai. Konkursa „Sakoptākā sēta” nolikums apstiprināts 2018. gada 22. martā un publicēts pašvaldības interneta vietnē www.vecpiebalga.lv sadaļā Dokumenti – Nolikumi.
Ārkārtējā situācija ir aizkavējusi pagājušā gada konkursa dalībnieku un viņu izvirzītāju ekskursiju uz skaistajiem dārziem, taču brauciens noteikti notiks vasarā, kad ziedu
krāšņums viskošākais, beidzies stādīšanas trakums un, cerams, arī vīrusa radītie ierobežojumi.
Ļoti ceru, ka šī gada konkursam saņemsim daudz pieteikumu, ka uzdrošināsies pieteikties vai ļausies tikt pieteikti arī tie saimnieki, kuri pagājušajā gadā nebija pierunājami,
un vērtēšanas komisijai būs daudz darba un atklājumu prieka par ieraudzīto, satikto,
pamanīto, novērtēto!
Daina Slaidiņa, nekustamā īpašuma speciāliste

2020. gada jūnijs

Vecpiebalgas novada pašvaldība
izsludina pieteikumu iesniegšanu
Grantu konkursam
Grants – konkursa ietvaros piešķirts pašvaldības līdzfinansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai.
Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu
un attīstību Vecpiebalgas novadā, uzlabojot finansējuma
pieejamību.
Maksimāli pieļaujamā granta intensitāte ir 90% no konkursa pieteikumā norādītajām atbalstāmajām izmaksām.
Vienam granta pretendentam noteiktais maksimāli pieļaujamais grants nepārsniedz 2000,00 eiro. Kopējais
pašvaldības piešķirtais finansējums ir vismaz 8000,00 .
Granta līdzfinansējuma apguvei iespējams paredzēt laiku ne ilgāku par 12
mēnešiem kopš līguma ar pašvaldību noslēgšanas.
Konkursa pieteikumu var iesniegt granta pretendents:
• fiziska persona, kura:
- ir saimnieciskās darbības veicējs novada teritorijā vai
- apņemas reģistrēt uzņēmējdarbību un veikt to novada teritorijā;
• juridiska persona – komersants, zemnieku saimniecība:
- kurš uzņēmējdarbību veic vai apņemas to veikt novada teritorijā;
- kura iepriekšējā pārskata gada neto apgrozījums nepārsniedz 15 000 EUR.
- fiziska vai juridiska persona, kas atbilst nolikuma 11.1. un 11.2. punktam un
kas jau ir ieguvusi finansējumu pašvaldības Grantu konkursā, projektu īstenojusi paredzētajā laikā, nokārtojot visas saistības ar finansējuma piešķīrēju
(pašvaldību) un izpilda pārskata periodam noteiktās prasības.
Konkursa pieteikumu nevar iesniegt granta pretendents:
• kam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas
spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu
tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota
procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai kuru saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai
tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;
• kas pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos nav samaksājis nodokļus un citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus
(parādu summa līdz 150,00 eiro netiek ņemta vērā);
• kas savu saimniecisko darbību plāno:
- alkoholisko dzērienu ražošanas nozarē;
- tabakas izstrādājumu ražošanas nozarē;
- azartspēļu vai derību nozarē;
- ar intīma rakstura izklaidi saistītā nozarē;
- ar finanšu un apdrošināšanas pakalpojumiem saistītā nozarē;
- kas nav ievērojis vai ir pārkāpis kaut vienu šī nolikuma punktu.
Par atbalstāmām (līdzfinansējamām) tiek noteiktas izmaksas, kas tieši
saistītas ar šādām vajadzībām:
• specifiskas tehnikas un/vai iekārtas iegādi;
• licenču iegādi;
• specifiska rakstura datorprogrammu iegādi vai izstrādi;
• specifiska rakstura darbaspēka apmācību;
• preču zīmes reģistrāciju;
• patentu pieteikumu sagatavošanu, iesniegšanu un reģistrāciju Latvijas Republikas Patentu valdē;
• telpu remontmateriālu pirmreizējās izmaksas (nomas līguma gadījumā, līguma termiņam jābūt uz vismaz turpmākiem trīs gadiem);
• citām pamatotām vajadzībām (lēmumu par pamatotību pieņem konkursa
vērtēšanas komisija balsojot).
Konkursa pieteikumam jāsastāv no šādām sastāvdaļām:
• aizpildīta un parakstīta konkursa pieteikuma veidlapa (1. pielikums);
• pieteikumā noteikto aktivitāšu īstenošanā iesaistīto personu CV (kompetences un darba apraksts);
• pieteikumam nepieciešamības gadījumā iespējams pievienot arī citus, šajā
nolikumā neminētus pielikumus (fotogrāfijas, shēmas, citus uzskates materiālus);
• pilnvara, ja pieteikumu paraksta persona bez paraksta tiesībām.
Pieteikumi Grantu konkursam jāiesniedz līdz 2020. gada 3. jūlija plkst.
14.00, pieteikuma elektroniskai versijai jābūt iesūtītai līdz pieteikumu
iesniegšanas termiņa pēdējās dienas (3. jūlijs) plkst. 23:59.
Konkursa pieteikumu līdz konkursa izsludināšanas paziņojumā noteiktā termiņa beigām var iesniegt:
• papīra formātā (pieteikuma oriģināls) un vienu kopiju elektroniskā formātā bez elektroniskā paraksta (elektroniskā versija). Pieteikuma elektroniskās
versijas saturam un apjomam pilnībā jāatbilst pieteikuma oriģinālam. Ja kāds
no dokumentiem būs iesniegts tikai elektroniski vai tikai oriģinālā eksemplārā, tiks uzskatīts, ka tas nav iesniegts, vai
• elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu
(turpmāk – elektroniskais dokuments).
Konkursa pieteikuma oriģināls iesniedzams pašvaldības administratorei
Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Pieteikums tiek uzskatīts par iesniegtu brīdī, kad tiek iesniegts pieteikuma
oriģināls
Pieteikuma elektroniskā versija vai elektroniskais dokuments iesniedzams,
sūtot to e-pastā uz adresi vecpiebalga@vecpiebalga.lv. E-pasta vēstules tēmā
jānorāda “Pieteikums grantu konkursam” un satura tekstā - pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds (fiziskām personām) vai nosaukums (juridiskām
personām).
Pieteikumu vērtēšana notiek divās kārtās:
• pirmajā kārtā tiek noteikta konkursa pieteikumu atbilstība administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Konkursa pieteikums, kas saņēmis vismaz vienu vērtējumu „Nē”, tiek noraidīts un netiek virzīts uz otro vērtēšanas kārtu.
Konkursa pieteikuma atbilstības noteikšanu veic komisijas sekretārs;
• otrajā kārtā tiek vērtēta konkursa pieteikuma atbilstība kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Vērtēšana notiek, izmantojot punktu metodi (maksimāli
iespējamais punktu skaits – 60) un tiek vērtēti tikai uz otro kārtu virzītie
konkursa pieteikumi. Konkursa pieteikumu vērtēšanu veic komisija.
Konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapu meklējiet interneta vietnes www.vecpiebalga.lv sadaļā Pašvaldība/Konkursi.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar pašvaldības izpilddirektori Leldi Burdaju – tālr. 28349103, lelde.burdaja@vecpiebalga.lv .
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Jauni akcenti pagastos

Rosība gan pie privātmājām, gan sabiedriskām vietām arvien skaidrāk iezīmē saimnieciskās
dzīves pārejas punktus un uzdevumus no ziemas uz vasaru. Pašvaldības šīs sezonas plāni teritoriju – muižu parku, pagastu centru un atpūtas vietu - apsaimniekošanā pamazām sāk jau īstenoties.
DZĒRBENĒ
Pārvaldes vadītāja Indra Paseka: „Neskatoties
uz kopējo situāciju valstī,
Dzērbenē otrā gada puse
plānojas būt varen rosīga.
Kā jau katru gadu, līdz ar
pavasara iestāšanos aktīvi notiek Dzērbenes centra
un apkārtnes uzkopšanas
darbi, tiek domāts arī par
atpūtas vietu labiekārtošanu. Tā, piemēram, pie Gulbēres ezera tika pagarināta
laipa, kas iestiepjas ezerā,
savukārt pie skolas dīķa uz
dambja izveidota aizsargsēta. Vasarā plānots uzstādīt
jaunu informācijas stendu Dzērbenes centrā. Projekta “Meža dienas 2020” ietvaros plānoti muižas
parka labiekārtošanas darbi – tiks izveidots koka tiltiņš uz “Mīlestības saliņu”, tā vēsturiskajā atrašanās vietā atjaunoti apstādījumi un izvietoti jauni soliņi, kur atpūsties un baudīt pils ainavisko apkārtni.
Kā viens no šī gada nozīmīgākajiem notikumiem ir Dzērbenes pils torņa remonts, ko plānots uzsākt
jūnija sākumā, lai jau rudenī to atvērtu apmeklētājiem.”
KAIVĒ
Kultūras dzīves organizatore,
deputāte Agnese Caunīte-Bērziņa: „Kaives muižas parks ir
pagasta vizītkarte. Labiekārtojot
parka teritoriju, tiek domāts arī
par ērtībām un patīkamas atmosfēras radīšanu. Šopavasar ir
izveidota atpūtas vieta ar 2 masīvkoka galdiem un 4 soliem, lai
parka apmeklētāji varētu baudīt
nesteidzīgas maltītes draudzīgās
sarunās. Pasākumu laikā atpūtas
vieta lieliski kalpos radošo darbnīcu aktivitātēm.”

Ilona Meldere, Anna Caunīte un Kaives jaunā paaudze
jaunizveidotajā atpūtas vietā muižas parkā.

Ar Lauku atbalsta dienesta, Cēsu rajona lauku partnerības, ESF finansiālu atbalstu biedrība “Līdzās” īsteno projektu “Āra trenažieri aktīvās atpūtas laukumā Kaives muižas parkā”. Projekta Nr.19-09-AL18A019.2202-000004.

TAURENĒ
Pārvaldes vadītāja
Inese Saliņa: „Taurenes pagastā kā ik
gadu turpina kopt un
uzturēt esošās teritorijas - “Nēķina muižas”
parku, pagasta centra
teritoriju, Cieres birzi, Svētavotu, Brežģa
kalnu, Dabaru ezera
peldētavu.”

Nēķina muižas parkā. Dainis Trupavnieks: „Ar pašvaldības iegādāto jauno
zāles pļāvēju teritoriju varēs uzkopt īsākā laikā un kvalitatīvāk.”
VECPIEBALGĀ
Vecpiebalgas centrā – “Viesistabā” – ir uzziedējusi centrālā ūdensroze. Tā balta un
gracioza atklāj vasaras sezonu. Vides objekta autori un
realizētāji - Vinetas Radziņas
ideja un skice, Ivetas Ērgles
rasējumi, Sergeja Berļakova
darbs un Māra Kalniņa un
komandas tehniskais izpildījums. Paldies! Lai zied un
priecē!
Informāciju sagatavojusi
Dzidra Ješkina

Vineta Radziņa (no kreisās) un Iveta Ērgle.
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2020. gada jūnijs

IZSOLES

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles
2020. gada 12. jūnijā plkst. 9:00 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta
ielā 4 Vecpiebalgā notiks nomas tiesību izsole telpām 16,6 m² platībā nedzīvojamā ēkā
„Pils” Inešos.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs - 0,26 eiro/m² (bez PVN) mēnesī,
izsoles solis – 0,01 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 11. jūnija plkst. 16:00. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta ielā 4” Vecpiebalgā vai elektroniski
vecpiebalga@vecpiebalga.lv .

*****

2020. gada 15. jūnijā plkst. 9:00 Taurenes pagasta pārvaldē „Nēķina muižā” Taurenē
notiks nomas tiesību izsole telpām 45,0 m² platībā nedzīvojamā ēkā „Vecmuiža” Taurenē.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 0,15 eiro/m² (bez PVN) mēnesī,
izsoles solis – 0,01 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 15. jūnija plkst. 8:50. Pieteikumi iesniedzami Taurenes pagasta pārvaldē „Nēķina muižā” Taurenē vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv .

Zemes nomas tiesību izsole
2020. gada 12. jūnijā plkst. 9:30 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta
ielā 4 Vecpiebalgā notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamam īpašumam „Zvigzdupes
krejotava” Vecpiebalgas pagastā (zemes vienības platība 0.46 ha).
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs –28,00 eiro (bez PVN) gadā, izsoles
solis – 1,00 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 12. jūnija plkst. 8:50. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta ielā 4” Vecpiebalgā vai elektroniski
vecpiebalga@vecpiebalga.lv .
Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr. 26115317 - Daina Slaidiņa.

PĀRDOD

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Nēķins 2”-5 Taurenē, kas sastāv no 2 istabu dzīvokļa 39,3 m² platībā un
393/3430 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes vienības „Nēķins 2”.
Nekustamā īpašuma sākumcena 1100.00 eiro, nodrošinājuma nauda 110.00 eiro, reģistrācijas
nauda 10.00 eiro.
Izsole notiks 2020. gada 10. jūlijā plkst. 9:00 Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās
Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 10. jūlija plkst. 8:50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā
Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā pie administratores vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv .
*****
Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Mežalīņi” Dzērbenes pagastā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības
1,69 ha platībā.
Nekustamā īpašuma sākumcena 1400.00 eiro, nodrošinājuma nauda 140.00 eiro, reģistrācijas
nauda 10.00 eiro.
Izsole notiks 2020. gada 10. jūlijā plkst. 9:30 Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās
Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 10. jūlija plkst. 8:50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā
Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā pie administratores vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv .
*****
Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Pie Nedrebēm” Inešu pagastā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības
14,56 ha platībā.
Nekustamā īpašuma sākumcena 20200.00 eiro, nodrošinājuma nauda 2020.00 eiro, reģistrācijas nauda 10.00 eiro.
Izsole notiks 2020. gada 10. jūlijā plkst. 10:00 Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās
Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 10. jūlija plkst. 9:30 Vecpiebalgas novada pašvaldībā
Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā pie administratores vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv .
*****
Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma “Zvārguļi” Kaives pagastā neapbūvētu zemes vienību 0.26 ha platībā, kas
atrodas Ērgļu pagastā.
Nekustamā īpašuma sākumcena 1200.00 eiro, nodrošinājuma nauda 120.00 eiro, reģistrācijas
nauda 10.00 eiro.
Izsole notiks 2020. gada 10. jūlijā plkst. 10:30 Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās
Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 10. jūlija plkst. 10:00 Vecpiebalgas novada pašvaldībā
Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā pie administratores vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr. 64170464, 26115317.
Informāciju sagatavojusi Daina Slaidiņa

Atbildīga atkritumu apsaimniekošana
Vecpiebalgas novadā
Lai nodrošinātu efektīvāku atkritumu apsaimniekošanas līgumu kontroli novadā un
izslēgtu situācijas, kad atkritumu maisi nonāk dabā un citās neatbilstošās vietās, Vecpiebalgas novada pašvaldība uzsāks darbu ar SIA “ZAAO” (ZAAO) izveidoto līgumu tiešsaistes sistēmu LAIPA. Ikdienā, atrodoties ārpus biroja telpām un apsekojot īpašumus,
pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem tagad pieejama aktuālā informācija par pašvaldības administratīvajā teritorijā noslēgtajiem sadzīves atkritumu izvešanas līgumiem.
Atgādinām, ka spēkā ir Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošie noteikumi “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Vecpiebalgas novadā”, kas nosaka, ka nekustamā
īpašuma īpašniekiem vai pārvaldītājiem ir pienākums slēgt līgumu par radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Iedzīvotājiem, kam līgums ar ZAAO nav noslēgts,
tiek izteikts brīdinājums un aicinājums sakārtot līgumsaistības.
ZAAO speciālisti ārkārtējās situācijas laikā konsultē un līgumu slēgšanu koordinē
attālināti pa tālr.64281250 vai e-pastā: zaao@zaao.lv, katru darba dienu no plkst.8.00
līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00.
Būtiski, ka pašvaldībā ir pieejama infrastruktūra arī dalīti vāktu atkritumu bez-

Sistēmas LAIPA prezentācija Vecpiebalgas pašvaldības darbiniekiem. No kreisās: SIA „ZAAO”
Klientu apkalpošanas daļas vadītājs Mārtiņš Vīgants, domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš un
Dzērbenes pārvaldes vadītāja Indra Paseka.

maksas nodošanai, kas šķirotājiem nodrošina vairākus ieguvumus. Nodalot pārstrādājamos atkritumus no kopējās atkritumu plūsmas, samazinās ikmēneša mājsaimniecības izdevumi par atkritumu izvešanu, jo sašķiroto atkritumu izvešana iedzīvotājiem joprojām,
pat neskatoties uz šī brīža situāciju pārstrādes tirgū, ir bez maksas. Atkritumu šķirošana
palīdz taupīt enerģiju un saudzēt dabu, jo iepakojuma materiālu pārstrādei ir nepieciešams mazāk resursu nekā ražošanai no jaunām izejvielām.
Novadā izvietoti vairāki desmiti konteineru dalītai atkritumu nodošanai, kuru
turpmāka pieejamība iedzīvotājiem ir atkarīga no atkritumu izmetēju godaprāta
un atbildīgas rīcības, jo šobrīd pašvaldībai EKO punktu uzturēšana nozīmē neadekvātus finanšu ieguldījumus tādēļ, ka konteineros tiek sabērts kurināmais materiāls,
medicīnas atkritumi, būvmateriāli, zaļie atkritumi, liedzot iepakojumu konteineru
saturu nodot atkritumu apsaimniekotājam bez maksas.
Taurenes pagasta adresē “Nēķins” pieejams EKO laukums, tajā, ievērojot drošības pasākumus, tostarp 2 metru distanci ar EKO laukuma pārzini, 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 var nodot arī bīstamos atkritumus:
krāsu bundžas, luminiscentās spuldzes, baterijas un akumulatorus. Laukumā pieņem arī
auto riepas un lietošanai derīgus apavus.
Klienti (privātpersonas), kuriem ir tiešais līgums ar ZAAO par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, var nodot lielgabarīta, būvniecības un zaļos atkritumus EKO laukumos
pēc cenrāža, ar pēcapmaksu. Aicinām pirms došanās uz EKO laukumu zvanīt pa tālruni
29221847, piesakot lielgabarīta, būvniecības, zaļo atkritumu veidu nodošanas nepieciešamību. Norēķināties par EKO laukumos atvestajiem atkritumiem ar skaidru naudu valstī
izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā nav iespējams. EKO laukums atvērts otrdienās,
ceturtdienās no plkst.14 līdz 18, piektdienās, sestdienās no plkst.10 līdz 18, svētdienās no plkst.15 līdz 19, pirmdienās un trešdienās laukums slēgts.
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 bet
stiklam,
bet otrs- polietilēnam,
papīram, polietilēnam,
kuriem
viens paredzēts
pudeļu, burku
stiklam,
otrs- papīram,
PET pudelēm,
PET pudelēm, sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas iepakojumam, metālam.
sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas iepakojumam, metālam.
Šķiro atkritumus pareizi!

Šķiro atkritumus pareizi!

Konteiners papīram, polietilēnam, PET pudelēm, metālam
DRĪKST MEST

NEDRĪKST MEST

Papīra un kartona atkritumus
Biroja papīru, avīzes, žurnālus, grāmatas,
iepakojuma papīru, kartonu, gofrētu kartonu,
pārtikas
dzērienu
tetrapakas,
elopakas.
Materiāliem ir jābūt tīriem, bez organisko
materiālu (ēdiena atlikumiem, eļļām u.c.)
piejaukumiem.
Kartona kastes pirms izmešanas konteinerā ir
jāizjauc un jāsaplacina.

Papīra un kartona atkritumi
NEDRĪKST
mest
vienreizējās
lietošanas traukus, papīra dvieļus un
salvetes, folija iepakojuma materiālu
(čipsu pakas, saldējuma papīrus),
līmpapīrus, fotopapīrus utt.

Polietilēna atkritumus
Polietilēna plēves un plastmasa kannas, spaiņus,
kastes, pudeles, sadzīves ķīmijas un kosmētikas
plastmasas iepakojums (LDPE; HDPE). Tam ir
jābūt tīriem.

Polietilēna atkritumi
NEDRĪKST
mest
vienreizējās
lietošanas plastmasas traukus, krējuma
un margarīna trauciņus, skābbarības
ruļļu plēves, rotaļlietas u.c. cietās
plastmasas veidu izstrādājumus (PP;
PS; PVC).

PET dzērienu pudeles
PET dzērienu pudeles
Visa veida un krāsu izlietotas plastmasas NEDRĪKST
mest
vienreizējās
pārtikas dzērienu pudeles. Pudeles var būt ar lietošanas traukus, kečupa un eļļas
korķiem un etiķetēm. Dzērienu pudeles nav pudeles
un
citus
plastmasas
jāmazgā. Pirms izmešanas pudeles ir izstrādājumus.
jāsaplacina.
Metālu
Visa veida metāla iepakojumus un metāla priekšmetus.

Konteiners pudeļu un burku stiklam
DRĪKST MEST
Stikla iepakojumu - pudeles un burkas
Stikla iepakojuma atkritumus un lauskas. Visa
veida stikla pudeles un burkas. Var būt ar
metāla gredzeniem, riņķiem un etiķetēm.

NEDRĪKST MEST
Stikla iepakojums - pudeles un
burkas
NEDRĪKST mest stikla burkas un
pudeles ar pārtikas un ķīmisko
atkritumu piejaukumu. Nedrīkst mest
logu stiklu, spoguļus, lampu kupolus,
keramikas izstrādājumus (balzama
pudeles), automašīnu logu stiklu,
pakešu logu stiklu.

Informāciju sagatavojusi Zane Leimane,
Informāciju sagatavojusi Zane Leimane, SIA
attiecību
speciāliste
SIAZAAO
ZAAOsabiedrisko
sabiedrisko
attiecību
speciāliste
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KULTŪRA UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES
Esi sveiks, esošais un topošais Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrijas ekspert!

IZMANTO VASARAS
BRĪVLAIKU UN SĀC SAVU
DALĪBU ŽŪRIJĀ
JAU LAICĪGI!
Izmanto vasaras brīvlaiku un sāc savu dalību žūrijā jau laicīgi! Īpaši aicinām piedalīties bērnu vecākus - esi moderns
un uzzini, kas ir jaunākais mūsdienu literatūrā. Tā tu būsi
lietas kursā, ko lasa tavs bērns. Turklāt vecāku piedalīšanās
žūrijā motivē arī bērnu pievērsties lasīšanai.
Nāc un piedalies! Arī tad, ja līdz šim bibliotēku neesi
apmeklējis, esi laipni aicināts. Izlasi, novērtē, izsaki savu
viedokli!
Ārkārtējā situācija ar distancēšanās ierobežojumiem nedaudz pamainīja kārtību, kādā tika apbalvoti iepriekšējās
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” eksperti - noslēguma
pasākums izpaliks, bet pateicība par padarīto darbiņu tomēr būs. Ja biji Vecpiebalgas un Taurenes bibliotēkas 2019.
gada žūrijas eksperts, iegriezties bibliotēkā un saņem žūrijas balviņu!
Dzidra Ješkina

Pie „Saulrietiem” top
brīvdabas ekspozīcija

Kaives biedrība „Līdzās” izdos
dzejas krājumu

Sadarbībā ar Cēsu kultūras biedrību „Harmonija” un Vidzemes plānošanas reģiona, A/S “Latvijas valsts meži”
un Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu biedrība
„Līdzās” īsteno projektu „Kaives pagasta vietējas nozīmes
dzejnieces Ērikas Burakas dzejas krājuma “Es noteikti atgriezīšos…” izdošana”.
Fragmenti no kaivēnietes Ērika Burakas dzejoļu krājuma
„Es noteikti atgriezīšos…”: „Piedzimu ļoti sen – 1930. gada
2. novembrī toreizējā Skujenes (tagad – Kaives) pagasta
„Ķūģos” četru bērnu ģimenē. Izglītība – lauksaimniecības
tehniķis, par ko arī nostrādāju līdz pensijai un vēl vairākus
gadus pēc tam. Esmu bez šauriem aizspriedumiem, bet ar
dabīgu morāles izjūtu. Pazīstu dzīves dubļainās ielejas, kā
arī saulainos kalngalus. Vēlos, lai latviskais gars un valoda
paliek vienmēr dzīva. Novēlu visiem saprast un atzīt, ka
mēs neesam nākuši pasaulē, lai uzvarētu vai mirtu, bet gan
lai dzīvotu, mīlētu, strādātu un rakstītu. Lai rokas pierastu
daudz vairāk dot nekā ņemt. Dzeju rakstu, kamēr vien atceros sevi. Taisīju, kā agrāk teica, „rīmes” un pirmos aprīmēju savus kaimiņus.
… Atkal ziedu būs bez gala,
Smaržu viļņi zemi skars.
Saulē nosarks debess mala,
Mīļi sveiks zaļš ievas zars.”

Novada bibliotēkās sākusies lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” jaunā sezonā.
Tiem, kuri par šādu konkursu dzird pirmo reizi, paskaidrošu, ka lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija” ir Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām,
vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, kā arī
sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību. Lasīšanas veicināšanas programmā piedalās arī mūsu novada Dzērbenes,
Taurenes un Vecpiebalgas pagasta bibliotēka.
Aicinām lielus un mazus pievienoties grāmatmīļu pulciņam
un atklāt Lasāmkoka noslēpumus! Katram vecuma posmam
līdz decembra beigām ir jāizlasa sešas aizraujošas un satura ziņā daudzveidīgas grāmatas, kas sadalītas atbilstoši
vecuma grupām, un elektroniski jāaizpilda anketa, kas ir
ļoti svarīgi, lai izveidotu populārāko TOP grāmatu sarakstu Latvijā. Kādas grāmatas šogad lasīsim? Skaties https://
lasamkoks.lv
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DZEJOĻI TIKA RAKSTĪTI
DAUDZU GADU
GARUMĀ UN PALIKA
MUMS KĀ MANTOJUMS.

Kārļa Skalbes muzejā “Saulrieti” uzsākta VKKF un Vidzemes plānošanas reģiona atbalstītā projekta “Audiovizuāla ekspozīcija “Ienāc pasakā”” realizācija.
Projekta mērķis: saglabājot un attīstot Kārļa Skalbes
„Saulrietu” apkārtni kā sabiedrībai pieejamu, unikālu
kultūrvidi un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas telpu,
kur ikvienam muzeja apmeklētājam saprotamā veidā aktualizēts un atklāts K. Skalbes pasaku vēstījums un pasakās iekodētā vērtību sistēma, sekmēt latviskās pasaules
izjūtas izpratni un līdzi jušanas spēju sabiedrībā. Pasaule
piedzīvo situāciju, kāda pārskatāmā laika periodā nav bijusi, vajadzība pēc pozitīviem dzīves apliecinājumiem un
vērtību orientieriem ir īpaši aktualizējusies, Kārļa Skalbes
pasakas tos sniedz. Projekts „Ienāc pasakā!” kalpos kā laipa uz Kārļa Skalbes pasaku pasauli. „Saulrietu” muzeja
apmeklētājiem (un arī tiem, kuri muzeja teritoriju izmanto
kā pastaigu vietu, muzejā neiegriežoties), īpaši ģimenēm
ar bērniem, būs radīta vieta, kur ieraudzīt un sadzirdēt
pasaku.

Doniņu ģimene: ””No vecvecmāmiņas Ērikas Burakas
– Elīzai, Kristeram, Hermīnei un citiem, kuri vēl nāks…”
Tāds novēlējums viņai noteikti pirmais būtu prātā – mazmazbērniem. Lai tie neaizmirstu viņu pašu, viņas valodu
un domas. Lepna un laimīga viņa būtu bijusi, dāvinot savus
dzejoļus mazbērniem, mazmazbērniem, draugiem un paziņām. Tāpēc esam nolēmuši dalīties tajos ar jums.
Dzejoļi tika rakstīti (rīmēti, kā viņa pati teica) daudzu
gadu garumā un palika mums kā mantojums. Viņa tos pierakstīja uz mazām lapiņām, vecās skolas burtnīcās un kladītēs. Draugu dāvinātie, ādas vākos iesietie albumi tā arī
palika tukšām, baltām lapām. Viņas dzejoļi labāk iedzīvojās, kur pagadās, un tur arī palika. Tagad tie ir sakārtoti un
papildināti ar mazmeitas Elīnas zīmējumiem un gleznām.
Dzejoļos ir Kaives vēsture, kāds varbūt vēl atpazīs tajos
pieminētos cilvēkus, vietas un notikumus. Tajos ir mūsu
Kaives daba, gadalaiku un mūža ritums. Visu vieno cieņa
un mīlestība pret savu ģimeni, draugiem, dzimtajām vietām
un tiem, kuri mūs jau atstājuši…
Mēs būsim priecīgi, ja šie dzejoļi kaut nedaudz aizskars
arī jūsu sirdis.”
Agnese Caunīte-Bērziņa

Jūlijā Kaives pagasts atzīmēs 55 gadu jubileja
Kopš Kaives pagasta 50. jubilejas svinībām steidzīgā laika ritumā nemanot ir paskrējuši pieci gadi. Atmiņas un vēsture
mūs vieno, palīdz dzīvot šodienā un sapņot par nākotni… Vēsture un atmiņas ir mūsu bagātība, kurā dalīsimies pavisam
drīz – 4. jūlijā, kad svinēsim Kaives pagasta 55. jubileju Kaives muižas parka estrādē. Vēlamies kaivēniešiem, kā arī
tuvākajiem novadniekiem dāvināt brīnišķīgu Jāņa un Ata Auzānu muzikālu sveicienu svētkos. Pasākums un koncerts būs
bez maksas, bet, lai nepārkāptu tā brīža ierobežojumus par pulcēšanos, uz pasākumu būs jāpiesaka sava dalība, jo būs
konkrēts vietu skaits. Tiek plānoti divi koncerti, lai ir iespēja apmeklēt svinības pēc iespējas lielākam skatītāju pulkam.

4. JŪLIJĀ SVINĒSIM KAIVES PAGASTA 55. JUBILEJU
KAIVES MUIŽAS PARKA ESTRĀDĒ.
Parka teritorijā būs apskatāmas dažādas senas kolekcijas un vēstures liecības – fotogrāfijas, pastkartītes, nozīmītes… Arī
turpmāk – līdz gada nogalei – gaidāmi vairāki pasākumi, kas veltīti Kaives pagasta jubilejai. Sekojiet informācijai pašvaldības interneta vietnē www.vecpiebalga.lv !
Agnese Caunīte-Bērziņa

Ekspozīcija tiek iekārtota pie „Saulrietiem”, Kārļa Skalbes pastaigu vietā. Incēnkalna mežiņā tiks izvietotas lielformāta pasaku ilustrācijas, ko radījuši Latvijas Mākslas
skolu audzēkņi. Ekspozīcijā gan Nācijas mīļākā pasaka
„Kaķīša dzirnavas”, gan „Pasaka par vērdiņu”, gan mazāk
zināmā pasaka „Vilkacis” un citas. Apmeklētājiem būs iespēja pasakas ne tikai redzēt, bet arī dzirdēt.

INCĒNKALNA MEŽIŅĀ
TIKS IZVIETOTAS
LIELFORMĀTA PASAKU
ILUSTRĀCIJAS, KO
RADĪJUŠI LATVIJAS
MĀKSLAS SKOLU
AUDZĒKŅI.
Sadarbībā ar Vecpiebalgas vidusskolas programmas „Vizuāli plastiskā māksla” pedagogiem, izstrādāts ekspozīcijas plāns, digitalizētas ilustrācijas, un šobrīd notiek to
drukāšana. Ekspozīcijas atklāšanu kopā ar māksliniekiem
plānojam tad, kad to atļaus noteikumi par sociālās distancēšanās nodrošināšanu kultūras norišu vietās. Ceram, ka
tas notiks jūlijā.
Līva Grudule,
Piebalgas muzeju apvienības „Orisāre” vadītāja
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LAIKA UPE atklās Dzērbenes vēsturi
Kā dzīvo un strādā cilvēki, kas
pēta un apzina Dzērbenes pagasta
vēsturi laikā, kurš mūs visus apmulsinājis ar vārdiņu „attālināts”?
Sākotnēji likās dīvaini, pieklusināti, bet vēlāk sapratām, ka varam
strādāt arī attālināti. Ja vēstures
interešu klubs „Serben” iepriekšējā gadā var lepoties ar daudzu
kultūrizglītojošu pasākumu organizēšanu, tad skaidrs, ka šogad nebūs neviena. Šobrīd mēs esam ļoti
piezemēti, jo šādā laikā var daudz
vairāk un bez steigas sakārtot lietas – rakstīt, pārrakstīt, noformēt,
labiekārtot, jo novadpētnieku savāktais materiālu kopums mērāms
tūkstošos vienību.
Es, Mārīte Šķēle, kā kluba vadītāja jūtos ļoti priecīga, ka esmu
sadzirdēta, ka Dzērbene ir viena
no retajām vietām Latvijā, kur nav
uzskatāmā veidā parādīta Dzērbenes pagasta vēsture. Tāpat kā
savā laikā tiku uzklausīta par spīti neticīgajiem, ka jāveido Cimdu
Jettes istaba. Šobrīd tā ir realitāte
– jebkuram ir lepnums ievest apmeklētājus šīs daiļamata meistares
piemiņas istabā. Toreiz manī ieklausījās un šīs istabas projektu realizēja Dzērbenes mākslinieki Ērika Māldere un Aigars Lenkevičs.
Arī šoreiz manī un kluba „Serben” biedru pārdomās, ka dzērbenieši ir pelnījuši ieraudzīt
savu vēsturi no pirmsākumiem līdz mūsdienām skaistā, mūsdienīga dizaina formātā, ieklausījās šie paši mākslinieki un iesniedza projektu konkursam „Vidzemes kultūras programmas 2020”. Projekts tika apstiprināts, un finansējums piešķirts.
Milzīgs paldies Vecpiebalgas novada pašvaldībai un visiem deputātiem, kas atbalstīja šo
projektu, tāpat kā tas savulaik tika izdarīts ar Jettes istabu. Vēstures interešu klubs „Serben” savas darbības laikā ir apkopojis unikālu vēstures liecību materiālu kopumu, kurā
varēsim dalīties ar vietējo un apkārtējo sabiedrību, pilnveidojot un uzlabojot līdzšinējo, jau
Dzērbenes pils telpās esošo ekspozīciju. Dizainers Aigars Lenkevičs ierosina Dzērbenes
pils vestibilā veidot informatīvu dizaina objektu LAIKA UPE, kas sasistematizētu esošos
materiālus un atspoguļotu vietai nozīmīgākās norises un aizsāktu veidot vienota stila iekārtojumu visai novadpētniecības ekspozīcijai.
Vīzija: laika upe plūst… tās attekas aiztek… pietekas pietek… kā Gauja caur sava baseina
ezeriem. LAIKA UPE tiks veidota no izgaismotām loksnēm, uz kurām pie griestiem tikts
eksponēta īsa, vizuāli labi uztverama, labi ilustrēta informācija par Dzērbeni, sākot ar tās
ģeoloģisko raksturu, senvēsturi, muižu un baznīcas attīstību, hernhūtiešu kustību, skolu
attīstību, 1. un 2. Pasaules karu, brīvvalsts laikiem, izvešanu uz Sibīriju, kolhoza padomju
gadiem, atmodas laiku un tagadni.
Ar šī projekta īstenošanu Dzērbene vēl nopietnāk iekļausies novada tūrisma attīstības
programmā. Mums ir skaistas iestrādnes tūrismā, saistītas ar Dzērbenes pili, baznīcu, spoku stāstiem, Jettes istabu, Jauniešu centra sagatavoto taku apkārt pilij. Un, ja vēl tiks sakārtots pils tornis, kurš apmeklētājiem šķiet ļoti interesants, un izveidota Dzērbenes vēstures
ekspozīcija, tas būs skaists papildinājums tai tūrisma bagātībai, ar ko izsenis ir slavens
Vecpiebalgas novads.
Mārīte Šķēle
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ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu
savu pastkastīti!

Šajā visiem tik sarežģītajā, trauksmes un pārdomu pilnajā
laikā “BILŽU BIROJS” aicina saglabāt možu garu, nedaudz
“izkrāsot” savu ikdienu, piedaloties akcijā “ApGLEZNO un
noBILDĒ arī Tu savu pastkastīti!” un kļūstot par mūzikas un
mākslas festivāla “BILDES 2020” neklātienes dalībnieku.
Mūsdienās cilvēki aizvien vairāk par saziņas avotu izmanto
internetu un sociālos tīklus, bet nekas nevar būt personiskāks
par pastkastītē saņemtu, ar roku rakstītu vēstuli vai atklātni,
ko uz mājām atgādājis pastnieks. Pastkastīti ik dienu uzlūkojam, arī gaidot savus iecienītos preses izdevumus. Varētu
teikt, ka pastkastīte ir mājvieta ziņām, pārsteigumiem, labām
domām, vēlējumiem un sapņiem.
Tāpēc palūkosimies, kādas ir mūsu pastkastītes – vai tās
eņģes, krampīšus vēl nav pamatīgi saēdis laika zobs? Varbūt
pašā pastkastītē jau kādu laiku iemājojusi rūsa? Vai daudzu
gadu lietus un sniegi nav līdz nepazīšanai pārvērtuši vectēva
darināto koka pastkastīti? Iespējams, ceļmalas pastkastīte klusi skumst pēc svaigas krāsas
kārtas un nelielas pielabošanas… bet tikko veikalā pirktā, jaunā pastkastīte priecātos par
nelielu, bet īpašu akcentu.
Akcijas ietvaros privāto pastkastīšu īpašnieki kopā ar bērniem un citiem ģimenes locekļiem tiek aicināti radoši izdaiļot savas piemājas pastkastītes, padarīt tās krāsainas
un īpašas, lai atjaunotā pastkastīte kļūtu par mājas vizītkarti un arī par oriģinālu vides
objektu.
Pastkastītes mākslinieciskošanai var izmantot jebkādus materiālus un tehnisko izpildījumu
– gleznošanu, kalšanu, kokgrebumu veidošanu, šūšanu, klūgu pīšanu, kolāžu veidošanu, ploterēšanu, datorsalikumu izmantošanu vai pat pavisam jaunu īpašu autortehniku. Lai sagatavotu ilgnoturīgus darbus, jāatceras, ka ikdienā pastkastīte būs pakļauta laikapstākļu ietekmei,
tāpēc ieteicams izvēlēties āra darbiem piemērotas un noturīgas krāsas un materiālus.

PASTKASTĪŠU ĪPAŠNIEKI KOPĀ AR
BĒRNIEM UN CITIEM ĢIMENES
LOCEKĻIEM TIEK AICINĀTI RADOŠI
IZDAIĻOT SAVAS PIEMĀJAS
PASTKASTĪTES, PADARĪT TĀS KRĀSAINAS
UN ĪPAŠAS.
Lai piedalītos akcijā, mākslinieciskojuma autors vai tā pārstāvis ar īpašnieka piekrišanu
pastkastīti nofotografē labā kvalitātē (divas fotogrāfijas – viena tuvplānā, otra – reālajā vidē)
un līdz 2020. gada 10. septembrim nosūta uz e-pastu pastkastites@bildes.lv, vēstulē norādot
darba autora/-u vārdu, uzvārdu, vecumu, pilnu pastkastītes atrašanās vietas adresi, darba nosaukumu un īsu stāstu par pastkastītes mākslinieciskošanas ideju. Papildus aicinām iesūtīt
arī fotogrāfijas ar pastkastītēm pirms mākslinieciskošanas, kā arī autoru pašportretus kopā ar
mākslinieciskojumu.

Pārgājienu cikls Inešu jubilejas gadā

Vecpiebalgas pagasta bibliotēkas pastkastīte jau ir ietērpusies jaunā veidolā. Paldies māksliniecei
Ērikai Mālderei! Ja vēlies uzzināt, kā tika mākslinieciskota bibliotēkas pastkastīte, meklē video
facebook.com bibliotēkas profilā!

Esam uzsākuši rīkot pārgājienu ciklu, kura mērķis ir dabas un kultūrvēsturisko objektu
iepazīšana un tikšanās ar cilvēkiem, kas dzīvo un saimnieko Inešu pagastā. Iemesls ir nozīmīgs – šogad Inešu pagastam - 75 gadi. 1945. gadā Vecpiebalgas pagastu sadalīja četros
ciemos: Vecpiebalgas, Alauksta, Jaudzumu un Ineša (Jaudzumu ciemu vēlāk pārdēvēja par
Leimaņu ciemu). Vecpiebalgas muižas centram padomju vara deva vārdu – Ineši.
31. maijā notika pirmais pārgājiens. Maršruts pa meža ieskautiem ceļiem veda gar Pāvītes
un Ilzītes ezeriem, bijām “Jurmiešos” – vietā, kur darbojās ķieģeļu ceplis vismaz no 19.
gadsimta 80. gadiem. Nostāsti vēsta, ka šim ķieģeļu ceplim bijusi liela loma 19. gadsimta.
80. – 90. gadu vērienīgajā celtniecībā, kas Vecpiebalgas pagastā un plašākā apkārtnē saistāma ar būvuzņēmēja Jāņa Brauna aktivitātēm. Pamatoti var runāt par īsti “sarkano ķieģeļu
ēru” vietējā celtniecībā šajā laikā.
Pārgājiens noslēdzās saimniecībā “Silamežsargi”. Mūs sagaidīja saimnieki Guna un Nikolajs. Iepazināmies ar saimniecību, kas nodarbojas ar Galoveju šķirnes liellopu audzēšanu.
Paldies Gunai, Nikolajam un visiem dalībniekiem. Šo dienu pavadījām ciešā kontaktā ar
dabu – svaigs gaiss, aktīva atpūta, skaistas meža takas un jauks noslēgums “Silamežsargos”. Kopā nostaigāti 14 km.
Anita Katlapa, Inešu bibliotēkas vadītāja

Mākslas darbu autori aicināti publicēt savas apgleznotās pastkastītes un to tapšanas gaitu
foto un video formātā sociālajos tīklos Facebook, Instagram, Draugiem.lv izmantojot tēmturus #Pastkastites un #paliecmājās un pievienojot/ietagojot @FestivalsBildes, lai “BILŽU
BIROJS” varētu sekot līdzi un dalīties ar šiem ierakstiem savos sociālajos tīklos.
Akcijas laikā un pēc tās noslēguma “BILŽU BIROJS” apkopos iesūtīto darbu fotogrāfijas.
Interesantākie darbi tiks publicēti festivāla “BILDES” virtuālajā galerijā mājaslapā www.
bildes.lv un festivāla sociālajos tīklos.
Festivāla “BILDES” mākslinieku žūrija izvērtēs iesūtītos darbus. Interesantāko iesūtīto darbu autori uz vēstulē norādīto pastkastītes atrašanās vietas adresi saņems “BILŽU BIROJA”
pateicības rakstus – apliecinājumu par “BILŽU” neklātienes dalībnieka statusu. Ne mazāk kā
10 žūrijas izvēlētu darbu autoriem tiks piešķirtas veicināšanas balvas.
Pēc iesūtīto darbu skaita un norādītajām adresēm tiks noteikti akcijas aktīvākie novadi un
pilsētas.
Nolikums un cita informācija par akciju “BILŽU” mājaslapā – www.bildes.lv. Jautājumu
gadījumā droši zvaniet (tālr.: 29282866 - Tija) vai rakstiet (e-pasts: bildes@bildes.lv).
Aicinu jūs visus sākt darboties jau tagad – saulainajā pavasarī!
Akcija iecerēta kā krāsains uzmundrinājums un sava radošuma apliecinājums pašiem sev un
apkārtējiem.
Ceram, ka ar plašu pastkastīšu galeriju Latvijas laukos un pilsētās šajā rudenī sagaidīsim Latvijas senākā mūzikas un mākslas festivāla „BILDES” 35 gadu jubileju.
Radīsim prieku paši sev, kaimiņiem un garāmgājējiem! Aicināsim akcijai pievienoties arī
draugus, radus, darba kolēģus un skolasbiedrus!
Lai PRIEKS vairo PRIEKU!
TIKAI TĀ!
Akcijas aktualitātēm varēsiet sekot mūzikas un mākslas festivāla “BILDES” mājaslapā
www.bildes.lv un sociālo tīklu lapās:
• Facebook - https://www.facebook.com/FestivalsBildes/;
• Instagram - https://www.instagram.com/bilzu_birojs/;
• Draugiem - https://www.draugiem.lv/festivalsBILDES/.
Tija Auziņa, „BILŽU BIROJS”
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Projektu aktivitātes Vecpiebalgas vidusskolā
2019./2020.mācību gadā

2019./2020.mācību gadā Vecpiebalgas vidusskola piedalījās vairākos projektos, kas
sniedza daudzveidīgu atbalstu skolas audzēkņiem un pedagogiem.
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” mūsu skola darbojas jau trešo gadu, un tas ļauj būtiski papildināt skolas
interešu izglītības klāstu. Šajā mācību gadā projekta aktivitātes bija vērstas uz skolēnu
spēju apzināšanu un attīstīšanu: 1.-6.kl. skolēniem tika piedāvātas ārpusstundu nodarbības STEM mācību priekšmetos (matemātika, informātika, dabaszinātnes u.c.), proti,
dabaszinību pulciņš ,,Jaunie vides draugi” un ,,Jaunie pētnieki”, multimediju pulciņš
un radošās matemātikas pulciņš, kuros darbojoties audzēkņi varēja padziļināti apgūt
mācību saturu un pielietot praktiski iegūtās zināšanas. Šī projekta ietvaros darbojās arī
skolotāja palīgs, kas individuāli strādāja ar talantīgajiem skolēniem, gatavojot viņus
mācību priekšmetu olimpiādēm un konkursiem. Savukārt pedagogiem un tehniskajiem
darbiniekiem rudenī notika apmācības ,,Atbalsts skolēnu uzvedībai mācību procesā”,
kurās tika aktualizēti lielākie klasvadības izaicinājumi un meklēti risinājumi veiksmīgai skolēnu un skolotāju sadarbībai.
2019./2020.mācību gads valstī tika pasludināts par ,,Tehnoloģiju gadu”, un arī
Vecpiebalgas vidusskola, lai padziļinātu skolēnu zināšanas un pilnveidotu prasmes
informācijas tehnoloģiju (IT) jomā, 1.kl. audzēkņiem piedāvāja datorikas praktiskās
nodarbības, 1.-2.kl. audzēkņiem – LEGO konstruktoru un robotiņu pulciņu, 1.-5.kl.
audzēkņiem – robotikas nodarbības, 7.-9.kl. audzēkņiem – vektorgrafikas nodarbības.
Tā kā lielu interesi un vēlmi darboties izrādīja tikai sākumskolas klašu skolēni, visas
piedāvātās aktivitātes netika īstenotas. Ārkārtas situācijas dēļ 1.-6.kl. skolēniem izpalika arī ZINOO centra apmeklējums un LEGO NXT robotikas nodarbība.
Bagātīgi tika izmantots programmas ,,Latvijas skolas soma” piedāvājums, kas nodrošina skolēniem iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs. Šīs programmas ietvaros mūsu skolas skolēniem bija iespēja doties mācību ekskursijā uz Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, Rūdolfa Blaumaņa memoriālo muzeju
,,Braki’’, Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, Valmieras muzeju, Turaidas muzejrezervātu un Āraišu arheoloģisko parku un piedalīties izzinošās muzejpedagoģiskajās
nodarbībās, apmeklēt Latvijas Nacionālo bibliotēku un piedalīties kaligrāfijas nodarbībā, noskatīties latviešu mākslas filmu ,,Dvēseļu putenis”, Valmieras Drāmas teātra
izrādi ,,Smieklu sasaukšanās” un Latvijas Dailes teātra
izrādi ,,Iemīlējies
Šekspīrs”,
skolā
noorganizēt muzikālās
apvienības
SIA
,,FINESET
PRODUCTIONS”
nodarbību ,,Modernā klasika jaunās
skaņās” un ,,GARDENIA ECO’’ radoši izzinošo sveču darbnīcu ,,Eko
sveces iepakojums
un dizains”. Visu
iepriekš
minēto
projektu aktivitāšu
veiksmīga īstenošana nebūtu iespējama
bez lieliskas sadarbības ar Vecpiebalgas novada skolu
projektu koordinatori Inesi Ozolu, tāpēc skolas kolektīva
vārdā liels paldies
Inesei par ieinteresētību, sapratni un
atsaucību!
,,Latvijas skolas soma” piedāvājumā skolēni apgūst
sveču liešanas prasmes.

Šajā mācību gadā Vecpiebalgas vidusskola iesaistījās ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMPuRS”), kura aktivitātes mērķtiecīgi un atbildīgi plānoja un koordinēja speciālās izglītības skolotāja Baiba Krūmiņa,
tādējādi spējām piedāvāt daudzveidīgu individuālo atbalstu skolēniem. Pedagogi sniedza individuālas konsultācijas tiem skolēniem, kuriem mācīšanās grūtības vai iekavēta
mācību viela, kas ļāva viņiem sekmīgāk apgūt mācību saturu savu spēju līmenī. Gan
skolēni, gan viņu vecāki atzinīgi novērtēja konsultatīvās sarunas, ko veica sertificēts
izglītības psihologs. Savukārt pedagogiem decembrī tika organizēta supervīzija (tas ir,
konsultatīvs atbalsts profesionālās efektivitātes paaugstināšanai), kas palīdzēja izvērtēt
skolēniem sniegto atbalstu un domāt par veicamajiem uzlabojumiem.
ESF projekta ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (to
Vecpiebalgas novada skolās koordinē karjeras speciāliste Rigonda Prīse) ietvaros vecāko
klašu skolēni piedalījās uzņēmējdarbības iedvesmas konferencē ,,Uzdrīksties uzvarēt”
un apmeklēja IT uzņēmumu ,,C.T.Co”, kas jauniešiem deva iespēju iepazīties ar darba
tirgu Latvijā un programmētāja profesiju. Jauniešu akadēmijas „Pacelt pasauli” mērķu
plānošanas trenere Ligita Millere rosināja 6.-7.kl. skolēnus apgūt praktiskus paņēmienus
karjeras plānošanai un lēmumu pieņemšanai, bet 4.kl. audzēkņi devās mācību ekskursijā
uz Valmieru, kur guva priekšstatu, kā top televīzijas sižeti un raidījumi.
Ar sporta skolotājas Līgas Glāzeres-Spalviņas iniciatīvu uzsākām darboties Latvijas
Olimpiskās komitejas projektā ,,Sporto visa klase”, lai uzlabotu skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību un veicinātu motivāciju nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm. Tā
2.-3.kl. skolēni piedalījās projekta jaunās sezonas atklāšanas pasākumā ,,Arēnā Rīga” un
RIMI konkursā ,,Sporto labākai dzīvei!”, mērojās spēkiem ar citu projektā iesaistīto skolu komandām tautasbumbā, apguva jaunu sporta veidu (džudo), organizēja pirmsskolas
izglītības iestādes audzēkņiem sporta dienu ,,Augsim veseli!” un lasīšanas darbnīcu, kā
arī kopā ar viņiem piedalījās BeActiv Eiropas sporta nedēļas aktivitātēs.

Līga Glāzere-Spalviņa un sākumskolas skolēni.

Baltijas jūras projektā Vecpiebalgas vidusskola bioloģijas skolotājas Agitas Bērziņas vadībā darbojas jau daudzus gadus un šogad šī projekta ietvaros veica gaisa un Balgas upes kvalitātes pētījumus, kas tika fiksēti protokolos un nosūtīti starptautiskajiem
koordinatoriem. Starptautiskajā erudīcijas konkursā ,,WebQuiz 2019”, kurā piedalījās
1172 dalībnieki no astoņām valstīm, starp 159 skolēniem no 10 Latvijas skolām startēja arī divdesmit vidusskolēni no mūsu skolas. Par godu Pasaules ūdens dienai skolēni tika rosināti veidot video vēstījumu “Ūdens skaņa”, lai pievērstu ikviena cilvēka
uzmanību ūdens svarīgajai lomai mūsu dzīvē. Savukārt Baltijas jūras projekta skolu
koordinatoru seminārā pedagogiem bija iespēja dalīties pieredzē un runāt par projekta
aktualitātēm.
Sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu tika piedāvāta iespēja iesaistīties projektā “Jauniešu apziņas celšana par Baltijas jūras un iekšzemes ūdeņu bioloģisko daudzveidību” – 11.klases skolēniem doties ekspedīcijā, lai izpētītu Balgas upi, un piedalīties
projekta noslēguma konferencē Rīgā, 6.-12.klašu skolēniem nodarbībā „Zemes stunda”
domāt par vides aktualitātēm.
Pateicoties Vecpiebalgas novada pašvaldībai, vairākus gadus mūsu skola darbojas
programmā “Piens un augļi skolai”, kuras mērķis ir veicināt veselīgu ēšanas un uztura
paradumu veidošanu. Gan bērnudārza audzēkņi, gan 1.-9.kl. skolēni bez maksas vairākas reizes mācību nedēļā saņem piena produktus, augļus un dārzeņus. Arī ārkārtējās
situācijas laikā programmas ietvaros piegādātais piens papildināja mūsu audzēkņiem
pārtikas pakas.
Arī jaunajā mācību gadā saviem audzēkņiem vēlamies nodrošināt daudzveidīgu un
kvalitatīvu projektu piedāvāto atbalstu, tāpēc mūsu skolas pedagogi jau šobrīd veic
plānošanas un saskaņošanas darbus. Lai mums izdodas!
Ilona Strelkova, Vecpiebalgas vidusskolas direktore

Vecpiebalgas vidusskolas komandu sniegums
konkursā “Cielavas gudrības”
Latvijas Dabas muzejs organizē konkursu ‘’Cielavas gudrības’’ 5.un 6. klašu skolēniem. Konkursa mērķis – veicināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm, kā arī iedziļināties vides problēmās, ar kurām mūsdienās saskaramies.
Šīs sezonas konkursa sauklis ir “Sargāsim vidi”. Neklātienē organizētas 4 kārtas:
“Gaiss”, “Ūdens”, “Zeme” un “Biosfēra”. Šajā sezonā konkursā piedalījās 38 komandas no visiem Latvijas reģioniem. No mūsu skolas konkursā startēja piecas komandas.
Esam gandarīti par konkursa rezultātiem, jo četras no skolas komandām ir iekļuvušas
kopvērtējuma fināla 10 labāko komandu skaitā.
Šajā izmaiņu pilnajā periodā drošības apsvērumu dēļ organizatori izlēma, ka šogad
klātienes fināla kārtas nenotiks.
Paldies aktīvākajiem konkursa dalībniekiem: Elīzai Ratniecei, Līvai Beikulei, Luīzei
Skalbei, Ancei Paeglītei, Evelīnai Kalniņai, Simonai Radvilavičai, Rūdim Putniņam,
Keitijai Naprejenko, Lizetei Rudzītei, Ralfam Siliņam, Elizabetei Cīrulei, Agnesei
Brencei, Katei Vilčiauskai.
Vita Miķelsone un Agita Bērziņa, Vecpiebalgas vidusskolas skolotājas
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Pārliecība, ka izdosies…

Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolā šis mācību
gads bija ļoti rosīgs un notikumiem bagāts.
Šobrīd pirmsskolas saimei 94 bērnus uztic 71 ģimene ne
tikai no Vecpiebalgas novada, bet arī no Sērmūkšiem, Drustiem un Veselavas. Esam ļoti pateicīgi vecākiem par drosmi
ik dienu savus bērnus uzticēt pirmsskolas darbinieku kolektīvam. Drosme jau nav tad, kad tev nav bail. Drosme ir tad,
kad spēj pārvarēt bailes. Drosme nenobīties. Kājas varbūt
trīc, un sirds taisa akrobātiskus trikus, bet tu tik un tā ej un
dari. Turklāt - ar pārliecību, ka sanāks.
Šis pavasaris mums nesis vairākus realizētus projektus.
Esam veiksmīgi īstenojuši Ekoskolas programmu un izvērtējumu iesnieguši Vides izglītības fondam. Noslēgusies
aktīva dalība ZAAO un skudras Urdas projektos – esam pabijuši vides mācībās Dabas un tehnoloģiju parkā „Urda”.
Veiksmīgi noslēdzies nacionālais eTwinning projekts, kuru
vada skolotāja Anete Žagare, kā arī noslēgušās Vides izglītības fonda piedāvātās akcijas. Aktīvu darbu vēl turpina
mazpulcēni, jo viņu projekti turpinās visas vasaras garumā
kopā ar skolotāju Ilonu Žagari.
Aprīlī un maijā pirmsskolā bija neierasti klusi - ļoti ilgojāmies pēc bērnu sarunām un smiekliem, kuri ikdienā telpās
ievieš dzīvīgumu. Lai kliedētu skumjas pēc bērniem, gaidot
viņus, radījām ko jaunu.
Ar pašvaldības atbalstu pirmsskolas pagalmā ir uzstādīta
un bērnus gaida interaktīva āra nojume - krāsains, daudzfunkcionāls izglītības centrs-, kas paredzēta augstas intensitātes lietošanai. Nojumes sienās ir iestrādāti 11 attīstoši
elementi - sīkai roku motorikai, mūzikas mācībai, vingrošanai, matemātisko priekšstatu veidošanai, dažādi mehānismi
sensoro spēju attīstīšanai, sitaminstrumenti, burtu spēles,
sienas daļa lomu spēlēm, labirints un alfabēts, kā arī atpūtas
soliņi un mantu glabāšanas kastes.

Pilnībā esam iekārtojuši Silto smilšu studiju un varam
uzsākt nodarbības silto smilšu iekārtā WARMSANDBOX.
Silto smilšu nodarbības palīdzēs bērniem pārvarēt adaptācijas grūtības, mazinās spriedzi, stiprinās imunitāti un emocionālo līdzsvaru. Nodarbību laikā bērni saņems atbalstu
agresijas novēršanai, hiperaktivitātes mazināšanai, kustību

koordinācijas uzlabošanai, runas problēmu novēršanai, mācību prasmju uzlabošanas aspektos. Nodarbības būs pieejamas visa vecuma grupu bērniem. Nodarbības vadīs silto
smilšu nodarbību speciālisti, kuri mācījušies šo metodiku,
- Dagnija Sakse, Inita Greizāne, Dana Bērzkalne, Dace Potaša (vairāk informācijas par iekārtu un nodarbībām lasiet
www.dabasvestnieciba.lv, www.warmsandbox.lv). Paldies
pašvaldībai, projekta vadītājai Daigai Šatrovskai un Dabas
vēstniecības valdes loceklei Diānai Timofejevai par atbalstu studijas izveidošanā.

Rit pēdējie darbi pie Dabas vides estētikas klases iekārtošanas. Šajā klasē notiks mazo grupu (2-8 bērni) nodarbības un individuālas nodarbības, kurās bērni darbosies pēc
īpašas metodikas ar krāsainajām smiltīm un krāsainajiem
graudiem, īpaši sagatavotiem dabas materiāliem. Dabas vides estētikas nodarbības sekmēs bērnu mācīšanās prasmju
pilnveidi, uzlabos izziņas interesi, palīdzēs līdzsvarot emocijas, nodrošinās radošo pašizpausmi. Klasē būs vēl viena
iespēja - visa gada garumā šeit varēs baudīt „sajūtu taku”.
Šīs nodarbības vadīs pedagogi, kuri apguvuši Dabas vides
estētikas nodarbību metodiku - Liāna Rozenberga un Dace
Potaša.
Esam realizējuši vēl vienu ideju un aprīkojuši pirmsskolas
grupas ar iekārtu Aranet4 SensorHome (gaisa kvalitātes noteicējs). No jūnija visās pirmsskolas grupās uzsāksim gaisa kvalitātes mērījumus, ar kuru palīdzību varēsim precīzi
noteikt temperatūru, relatīvo mitrumu un atmosfēras spiedienu telpā. Ja ar ierīces palīdzību varēsim noteikt ogļskābās gāzes koncentrāciju telpā, tad veiksmīgāk spēsim sekot
līdzi bērnu pašsajūtai, kas ietekmē veselību - izraisa miegainību, galvassāpes, reiboņus, nogurumu. Ierīce palīdzēs
veikt pētījumu, ar kura rezultātiem iepazīstināsim pēc gada.
Gribu pateikties ikvienam, kurš palīdzējis radīt drošu,
estētisku un izzinošu vidi pirmsskolas bērniem. Ir svarīgi
veicināt vidi, kurā bērni justos ērti, droši un atklāti varētu
izteikt savas jūtas un emocijas. Ja mēs kopā darīsim visu
iespējamo, lai tā būtu, arī rezultāti neizpaliks. Būsim drosmīgi, pārliecināti, un mums sanāks! Lai saulaina un radošu
domu pilna vasara!
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Izstāde Emīla Dārziņa
„Jāņaskolā”

Šajā sezonā „Jāņaskolā” apskatāma Valda Liepas un viņa
ģimenes izstāde „Vaļasprieki laimes darbnīcā „Lieli podi,
mazi podi””.
Valdis Liepa ir arhitekts. Brīvajos brīžos viņš ar aizrautību sēžas pie podnieka ripas, un top košas krūzes, podi un
citi trauki visās varavīksnes krāsās. Šos skaistos darbus,
kā arī viņa bērnu darinātās koka mēbeles un gleznas aicinām nākt skatīties „Jāņaskolā”.
Vasaras ģimene pavada Jaunpiebalgā, mājā zem tikpat
krāsaina jumta kā viņu vaļasprieki.

DĀVINA GRĀMATU PAR INEŠIEM
Inešu pagasta pārvalde dāvina Jāņa Poļa grāmatu Vecpiebalgas novada Inešu pagasts. Grāmatu var saņemt
Inešu pagasta pārvaldē pie pārvaldes vadītājas un bibliotēkā.

Dace Potaša, direktora vietniece pirmsskolā

Jauniešu centru darbs jūnijā
Šis ir neparasts laiks arī jauniešu centriem un jaunatnes
darbiniekiem, bet mēs mācāmies, maināmies un meklējam jaunus risinājumus.
Ar 1. jūniju durvis vērs Vecpiebalgas un Dzērbenes jauniešu centri, kas darbosies pagaidu darba laikā. „Balgas
strops” no pirmdienas līdz trešdienai 14.00 – 17.00 un
Dzērbenes jauniešu centrs pirmdienās-otrdienās 14.00
- 17.00. Inešu jauniešu centra – sporta zāles darba laiks
tiks precizēts un būs pieejams Vecpiebalgas novada mājas
lapā.
Šajā laikā jauniešiem būs iespēja saņemt individuālas
konsultācijas, atbalstu, plānot un īstenot aktivitātes nelielās grupās. Atbilstoši esošajiem noteikumiem, lai nodrošinātu visu esošo noteikumu ievērošanu, centros vienlaicīgi

varēs uzturēties ne vairāk kā 10 jaunieši, tiks nodrošināta
atbilstoša telpu un inventāra dezinficēšana, izvietota informācija par noteikumiem, kas jāievēro centra apmeklētājiem.
Jauniešu centri ir sailgojušies pēc jauniešiem, tāpēc jūnijā plānojam arī pirmos kopīgos pasākumus – Jauniešu
mākslas dienas Vecpiebalgā jauniešiem vecumā no 14 līdz
18 gadiem un radošo aktivitāšu ciklu nedēļas garumā „Vasaras piedzīvojums” Dzērbenē bērniem no 7 līdz 13 gadiem, informācija par pasākumiem, jauniešiem nepieciešamās atļaujas, apliecinājumi un aktuālie noteikumi būs
pieejama jauniešu centru facebook lapās.
Baiba Roze, Jaunatnes nodaļas vadītāja

Topošie 10. klašu skolēni, ja kāds no piedāvātājiem padziļināto kursu
komplektiem jums ir saistošs, gaidīsim Vecpiebalgas vidusskolā!

INFORMĀCIJAI!
Inešu pagasta komunālo pakalpojumu saņēmēji! Ja jums
ir savs e-pasts un savu rēķinu par komunālajiem pakalpojumiem vēlaties saņemt elektroniski, lūdzu, norādiet savu
e-pastu Inešu pagasta pārvaldes vadītājai (tālr. 22008446).

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

Mūžībā aizgājuši:
Ilgonis Lūsis, Taurene;
Anatolijs Merkuševs, Vecpiebalga;
Inta Tamane, Vecpiebalga;
Dzidra Vītola, Taurene.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.
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