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Maijs 2020.
Priekšsēdētāja sleja.

Maija svētki šogad
jubileju zīmē!
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Svarīgs nav mūsu darbu lielums,
bet gan mīlestības daudzums, ko mēs
ieliekam savos darbos.

(Māte Terēze)

Saules stariem pielietu un mīļiem vārdiem piepildītu
MĀTES DIENU!
Vecpiebalgas novada pašvaldība

Pārtikas pakas par aprīli sasniegušas adresātus
Cienījamie Vecpiebalgas novada iedzīvotāji!
Šajā laikā, kad mūsu ikdienas dzīve ir mainījusies līdz nepazīšanai kā vēl nekad un tā īsti par
svētku svinēšanu mēs nemaz nedrīkstam uzdrīkstēties domāt, man tomēr gribas atgādināt
par aizvadītajiem svētkiem, kuri neiztrūkstoši
mūs sagaida ikkatru pavasari pašā maija sākumā – tā ir Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena 1. maijā un Latvijas
Republikas Neatkarības atjaunošanas diena 4.
maijā. Šķiet, ka ar visiem ārkārtējās situācijas
ierobežojumiem, mēs pienācīgi nepievērsām
uzmanību tam, ka šogad šīs dienas bija jubileju zīmē – Satversmes sapulce sanāca tieši
pirms 100 gadiem, bet Neatkarības deklarāciju
Augstākā padome pieņēma pirms apaļiem 30
gadiem!
Kad neatrauti vienu no otras svinam valsts dibināšanas dienu 18. novembrī un Lāčplēša dienu 11. novembrī, mēs nemaz neaizdomājamies,
ka 1. maijam arī ir tik ļoti būtiska nozīme neatkarīgas Latvijas valsts dzīvē, jo var teikt, ka
tieši ar šo datumu pirms 100 gadiem pirmoreiz
aizsākās parlamentāras demokrātijas valsts iekārta Latvijā. Un tieši pateicoties šādai valsts
iekārtai, mēs esam nostiprinājušies to pasaules
un Eiropas valstu saimē, kas augstā vērtē tur
demokrātijas un brīvas sabiedrības vērtības. To
kopšana gan ir mūsu pašu ikdienas atbildība!
Savukārt 1990. gada 4. maijs bija zīmīgs ar
to, ka pēc 50 gadu okupācijas gadiem Latvija
atjaunoja neatkarīgu valsti. Lai arī līdzīgi kā
1918. gadā, arī pirms 30 gadiem pēc neatkarības pasludināšanas līdz reālai neatkarīgas
valsts nostiprināšanai vēl bija ejams ceļš, kas
nesa arī cilvēku upurus, tomēr uzdrīkstēšanās
lemt un parlamenta vairākumam nobalsot par
neatkarības atjaunošanu ir ļoti nozīmīgs pavērsiens Latvijas tautas un valsts atmodas laikā.
Lai arī tobrīd biju tikai vēl sākumskolēns, es
ļoti spilgti atceros, kā kopā ar tēti un mammu
bijām pielipuši pie radioaparāta, kad tika nolasīts katra Augstākās padomes deputāta vārds
un uzvārds, un balsojums. Bija “PAR” un “NEBALSO”, jo interfrontisti uzskatīja, ka šāds
balsojums nav leģitīms un tajā nav jāpiedalās.
PAR bija krietni vairāk! Tobrīd sajutu milzu
saviļņojumu. Tobrīd tas bija bērna saviļņojums
par kaut ko šķietami svarīgu un skaistu, par ko
vecāki runāja. Tā pa īstam šīs dienas nozīmi
spēju novērtēt tikai pieaugot. Taču esmu lepns,
ka man ir atmiņas par šo klātesamību tik nozīmīgā notikumā Latvijas valstij un tautai.
Novadnieki! Aicinu ikkatru šomēnes atcerēties
Latvijai tik būtiskos notikumus un novērtēt to,
kas mums ir dots, to, kur un kādā valstī mēs
varam dzīvot. Jo bieži vien ikdienas steigā un
sadzīves problēmās mēs izgāžam savas dusmas pār savu valsti, bet neaizdomājamies par
to, kādā ellē mēs dzīvojām pirms savas valsts
atjaunošanas…
Gaišu pavasari mums visiem! Dievs, svētī Latviju!
Indriķis Putniņš, domes priekšsēdētājs

3. aprīļa sēdē Vecpiebalgas novada dome
lēma par sociālās palīdzības sniegšanu ģimenēm pārtikas pakas veidā saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī, kuras laikā pārtraukts
mācību process klātienē visās izglītības iestādēs. Pārtikas pakas 1 reizi mēnesī 30 eiro
vērtībā tiek piešķirtas pēc pieprasījuma Vecpiebalgas novada deklarētajiem 1. – 9. klašu
skolēniem, pirmskolas vecuma bērniem no
5 līdz 6 gadu vecumam, kas ārkārtējās situācijas laikā neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, trūcīgiem, maznodrošinātiem
un daudzbērnu ģimeņu bērniem līdz 5 gadu
vecumam, kuri šajā mācību gadā apmeklēja, bet ārkārtējās situācijas laikā neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādi, kā arī skolēniem, kas apgūst vidējo izglītību, un izglītojamajiem, kas mācās Vecpiebalgas novada
pašvaldības izglītības iestādēs.
Laika posmā no 22. līdz 24. aprīlim tika
izdalīti pārtikas paku komplekti par aprīli.
Ģimenēm bija iespēja paku izņemt pašiem
izglītības iestādēs vai arī to saņemt ar piegādi dzīvesvietā. Šajā laikā tika sagatavotas un
izdalītas 364 pārtikas pakas.
Sociālais darbinieks Ivars Sakss dodas ceļā, lai pārtikas
pakas nogādātu adresātiem.

Paldies SIA „Ingrīdas Gardumi” par atsaucību
un ieguldīto darbu pārtikas paku sagatavošanā.
Pakām bija sarūpēti gaļas un piena produkti, dārzeņi, augļi, milti, cukurs, eļļa un arī pa kādam
kārumam.
Informējam, ka līdz 8. maijam vēl ir iespēja
pieteikties maija pārtikas pakai, sazinoties ar sociālo darbinieci ģimenēm ar bērniem Sintiju Dubovu, t.22003709, e-pasts: sintija.dubova@vecpiebalga.lv. Ģimenēm, kas jau ir saņēmušas paku
par aprīli, atkārtoti pieteikties nav nepieciešams.
Vēlam visiem saglabāt mieru, izbaudīt laiku
kopā ar ģimenēm, ievērot ierobežojumus, lai pēc
iespējas ātrāk mūsu dzīve atgrieztos ierastajā ritmā.
Sociālā dienesta kolektīvs

INFORMĀCIJAI
No 30. aprīļa Dzērbenes pagasta pārvaldes
vadītāja ir Indra Paseka . T. 64107280, mob.
28080504, e-pasts: dzerbene@vecpiebalga.lv.
Sveicam un vēlam panākumus
jaunajā amatā!
Indra: “Centīšos būt “tilts” starp Dzērbenes
iedzīvotājiem un pašvaldību, lai kopīgi radītu
draudzīgu, saprotošu un patīkamu vidi mums
visiem gan Dzērbenē, gan novadā! Mums kopā
izdosies!”
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde 2020. gada 23. aprīlī
Sēdē piedalās deputāti: Agnese Caunīte-Bērziņa, Kristaps Driķis,
Edžus Ķaukulis, Viesturs Melbārdis, Inese Navra,
Indriķis Putniņš, Ilona Radziņa.

Pieņemtie lēmumi:

1. Pieņemt zināšanai L.Burdajas atskaiti par pašvaldības darbu no 2020. gada 27. februāra līdz 23. aprīlim un 26.03.2020. domes lēmumu izpildi.
2. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt nekustamā
īpašuma “Lauksaimnieki” Inešos - ēkas un zemes vienības aptuveni 1500 m², uz kuras atrodas ēka, - sagatavošanu atsavināšanai - sagatavot nosacījumus zemes ierīcības
projekta izstrādei, nostiprināt atdalīto īpašumu zemesgrāmatā un noteikt tirgus vērtību.
3. Pārdot Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Eglaiņi” Vecpiebalgas pagastā (platība 9,00 ha) par brīvu cenu. Noteikt pārdošanas cenu – 8700,00 eiro.
4. Pārdot Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Purvāji” Kaives
pagastā (platība 12,68 ha) par brīvu cenu. Noteikt pārdošanas cenu –18 500,00 eiro.
5. Pārdot Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Zvārguļi” Taurenes
pagastā (platība 6,15 ha) par brīvu cenu. Noteikt pārdošanas cenu – 5200,00 eiro.
6. Slēgt nomas līgumu uz 5 gadiem par pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu 21,1
m² platībā ēkā “Pils” Dzērbenē iznomāšanu. Nomas maksu noteikt 0,21 eiro par vienu kvadrātmetru mēnesī. Nomnieks papildus nomas maksai maksā Latvijas Republikas
likumos noteiktos nodokļus, tai skaitā PVN nodokli 21% apmērā.
7. Slēgt nomas līgumu uz 5 gadiem par pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu 16,7
m² platībā ēkā “Internāts” Gaismas ielā 6, Vecpiebalgā, iznomāšanu. Nomas maksu
noteikt 0,43 eiro par vienu kvadrātmetru mēnesī un PVN 21%. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
8. Slēgt īres līgumu uz 5 gadiem par pašvaldībai piederošās dzīvojamās mājas “Līdumi” Dzērbenē izīrēšanu. Īres maksu noteikt 0,16 eiro par vienu kvadrātmetru mēnesī.
Nomnieks papildus īres maksai maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
9. Noslēgt zemes nomas līgumus par nekustamo īpašumu: „Attīrīšanas iekārtas” Vecpiebalgas pagastā lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas 0,2 ha platībā un „Leimaņkalns” Inešu pagastā zemes vienības 0,8564 ha platībā nomu lauksaimnieciskai
izmantošanai personisko palīgsaimniecību 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.
10. Ar 01.05.2020. izbeigt noslēgtos zemes nomas līgumus par nekustamo īpašumu
„Zeme blakus Dabariem” Inešu pagastā 1,5 ha kopplatībā, „Plivči” Taurenes pagastā 1,47
ha kopplatībā, „Branjenieki” Taurenes pagastā 1,27 ha kopplatībā, „Kļaviņi” Taurenes
pagastā 1,53 ha kopplatībā, „Rīgas” Taurenes pagastā 1,03 ha kopplatībā iznomāšanu.
11. Pagarināt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma „Ceļmalas” Taurenes pagastā zemes vienības lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas 0,11 ha platībā nomu
lauksaimnieciskai izmantošanai personīgās 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.
12. Pagarināt nedzīvojamo telpu nomas tiesību līgumu ar SIA „Porcelāna Galerija”
par pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu 214,1 m² platībā ēkā “Nīderlāgs” Inešos
iznomāšanu līdz 2029. gada 30. jūnijam.
13. Piekrist Jaunpiebalgas novada domes lēmumam - atsavināt nekustamajā īpašumā,
kurš atrodas “Lielsilakalns” Zosēnu pagastā, ietilpstošajā zemesgabalā atrodošās cirsmas
nogabalus.
14. Pamatojoties uz deputāta iesniegumu, izslēgt no Vecpiebalgas novada pašvaldības
Dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas sastāva Viesturu Melbārdi. Iecelt komisijas sastāvā Vecpiebalgas novada domes deputāti Inesi Navru un apstiprināt Inesi
Navru par komisijas priekšsēdētāju.
15. Precizēt Vecpiebalgas novada domes 2020. gada 3. aprīļa lēmumu Nr. 1 “Par atbalsta pasākumiem bērniem attālinātās apmācības laikā ēdināšanas nodrošināšanai
Vecpiebalgas novada pašvaldībā: izteikt lēmuma 1. punktu šādā redakcijā: „Piešķirt
sociālo palīdzību - pārtikas piegādi vienu reizi mēnesī pārtikas pakas veidā (viena pārtikas paka katram bērnam 30,00 eiro vērtībā) - Vecpiebalgas novada pašvaldībā deklarēto
ģimeņu bērniem un izglītojamajiem, kas mācās Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēs”; izteikt lēmuma 1.3. punktu šādā redakcijā: „Tiem trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem līdz 5 gadu vecumam un vidusskolēniem, kuri šajā
mācību gadā apmeklēja izglītības iestādi”.
16. Ņemt aizņēmumu 15 130 eiro no Valsts kases Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta “Peldvietas labiekārtošana pie Kaives ezera”
īstenošanai. Aizdevumu izmantot 2020. gada laikā. Atmaksas termiņu aizņēmumam
noteikt 10 gadus.
17. Ņemt aizņēmumu 25 000 eiro no Valsts kases Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta “Izstāžu taka Vecpiebalgas viesistabā”
īstenošanai. Aizdevumu izmantot 2020. gada laikā. Atmaksas termiņu aizņēmumam
noteikt 10 gadus.

Domes ārkārtas sēde 2020. gada 29. aprīlī
Sēdē piedalās deputāti: Agnese Caunīte-Bērziņa, Kristaps Driķis,
Edžus Ķaukulis, Inese Navra, Indriķis Putniņš, Ilona Radziņa.

Pieņemtie lēmumi:

1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019. gada pārskatu, tai skaitā bilances
kopsummu –12 514 142 eiro. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu EUR 975 218, tai
skaitā: pamatbudžetā –547 220 eiro, speciālajā budžetā – 423 269 eiro, ziedojumu un
dāvinājumu budžetā – 4729. Apstiprināt pamatbudžeta ieņēmumus 5 195 995 eiro un
izdevumus 4 406 286 eiro; speciālā budžeta ieņēmumus 244 466 eiro un izdevumus 801
545 eiro; ziedojumu un dāvinājumu izdevumus 250 eiro. Pieņemt zināšanai neatkarīga
revidenta ziņojumu par finanšu pārskatu.
2. Apstiprināt kārtību, kādā Vecpiebalgas novadā tiek pieprasīts, piešķirts un izmaksāts
pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību.
Nākamā novada domes sēde notiks 2020. gada 28. maijā.
Domes sēdes ir atklātas.
Domes sēžu protokolus un audioierakstus skatīt interneta vietnē www.vecpiebalga.lv .

2020. gada maijs

Kārtība, kādā Vecpiebalgas novadā tiek pieprasīts,
piešķirts un izmaksāts pabalsts krīzes situācijā
saistībā ar Covid-19 izplatību
1. Kārtība, kādā Vecpiebalgas novadā tiek pieprasīts, piešķirts un izmaksāts pabalsts
krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību, ir attiecināma uz personām, kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Vecpiebalgas novada pašvaldībā.
2. Kārtība ir spēkā Latvijas valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāra
mēnesi pēc tās.
3. Krīzes situācijas pabalsta piešķiršanas mērķis – sniegt atbalstu personām (ģimenēm),
kuras saistībā ar Covid-19 izplatību nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.
4. Šīs kārtības izpratnē par krīzes situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību uzskatāmas
situācijas, kurās persona (ģimene) nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības – bezalgas
atvaļinājums, dīkstāve bez pabalsta izmaksas, atlaišana no darba epidēmijas dēļ, saslimšana ar Covid-19, pašizolācija.
5. Pabalsta krīzes situācijā apmērs ir 80,00 eiro mēnesī vienai personai.
6. Pabalsts krīzes situācijā var tikt piešķirts atkārtoti Latvijas valstī noteiktās ārkārtējās
situācijas laikā vai vienu kalendāra mēnesi pēc tās, ja personas (ģimenes) sociālā situācija nav uzlabojusies.
7. Pabalstu krīzes situācijā var pieprasīt personas, kuras Covid-19 izplatības dēļ ir palikušas bez iztikas līdzekļiem un nesaņem valsts nodrošinātos pabalstus – bezdarbnieka,
dīkstāves, slimības u.c. pabalstus.
8. Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, telefoniski, elektroniski vai atstājot Vecpiebalgas novada domes klientu apkalpošanas vietās Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā vai „Nēķins”, Taurenes pagastā, jāiesniedz Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālajam dienestam adresēts iesniegums, kurā ir norādīti personas dati, kontaktinformācija, konta
numurs un situācijas apraksts.
9. Izvērtējot iesniegumā minētos faktus un datu bāzē pieejamo informāciju par pabalsta
pieprasītāju un viņa ģimenes locekļiem, Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālais dienests 3 (trīs) darba dienu laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu
piešķirt pabalstu.
10. Par pieņemto lēmumu Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieki
pabalsta pieprasītājam paziņo 1 (vienas) darba dienas laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
11. Pabalsts tiek izmaksāts ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja kontu.
12. Ja tiek konstatēts, ka persona (ģimene) ir sniegusi nepatiesas ziņas par savu sociālo
situāciju, tad izmaksātais pabalsts ir jāatmaksā Vecpiebalgas novada pašvaldībai.
13. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu un pabalsta apmēru
vai arī lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt Vecpiebalgas novada domē
- lēmumā noteiktajā kārtībā un termiņā.
Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar savu pagastu sociālajiem darbiniekiem. Aicinām krīzes situācijā nekautrēties un griezties pēc atbalsta.

Par bez saskaņošanas uzcelto būvju
piederību un izmantošanu
Pavasaris šogad nesteidzas, atvēlot mums laiku sakārtot vidi ap
sevi, lai patīkami pašiem un apkārtējiem. Arī pašvaldība cenšas
būt gādīgs saimnieks, esam apzinājuši vairākus savus īpašumus,
kuru sakopšanā nepieciešama jūsu
palīdzība. Vecpiebalgas un Inešu
pagastu centros pie daudzdzīvokļu mājām gadu gaitā parādījušās dažādas būves (garāžas), par
kuru piederību un izmantošanu
pašvaldībai nav nekādas informācijas. Daudzas no būvēm, šķiet,
pārdzīvojušas savus izmantotājus
un būtu nojaucamas. Vecpiebalgā
šādas būves ir īpašumā „Gaismas
iela 4” (pie „Elektronu” dīķa),
Inešos – aiz „Liepām” un pie bijušajām kūtiņām. Lūdzam būvju lietotājus pieteikties līdz
1. jūnijam – Vecpiebalgā Benitai Zvejniecei, tālr. 22031720, benita.zvejniece@vecpiebalga.lv, Inešos Viesturim Burjotam, tālr. 20238995, viesturis.burjots@vecpiebalga.lv
un informēt par būvju turpmāko izmantošanu. Būves, kuru lietotāji neatsauksies, tiks
nojauktas. Ceram uz jūsu atsaucību un iesaistīšanos, ziņojot arī par citām nebūšanām,
kuras kopīgi varam sakārtot!
Daina Slaidiņa, nekustamā īpašuma speciāliste

Par siltā ūdens pakalpojumu Vecpiebalgas
ciemā vasaras mēnešos
Šobrīd ir skaidrs, ka notikušās uguns nelaimes dēļ Vecpiebalgas koģenerācijas stacijā šovasar Vecpiebalgas ciemā silto ūdeni
nebūs iespējams nodrošināt, kā līdz šim.
Labā ziņa ir tā, ka koģenerācijas stacija plāno savu darbību atjaunot, līdz ar to varam
cerēt, ka 2021. gada vasarā pakalpojums no
koģenerācijas stacijas puses tiks atjaunots.
Neskatoties uz esošajiem apstākļiem, Vecpiebalgas novada pašvaldība meklē veidus,
kā šovasar nodrošināt siltā ūdens pieejamību Vecpiebalgas ciema iedzīvotajiem. Ir
uzsāktas sarunas, un joprojām pastāv cerība, ka siltais ūdens būs, taču šādā gadījumā iedzīvotājiem būs jārēķinās ar to, ka ūdens varētu būt nedaudz dārgāks. Precīza
informācija par siltā ūdens pakalpojuma pieejamību tiks ievietota pašvaldības mājas lapā
līdz apkures sezonas beigām, kas plānojas 15. maijā. Ja mājas dzīvokļu īpašnieki vēlas
siltumenerģijas piegādes atslēgumu veikt agrāk, tad pašvaldībā vai pagasta pārvaldē jāiesniedz 51% mājas iedzīvotāju parakstīts iesniegums.
Lelde Burdaja, izpilddirektore
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Dzērbenes un Taurenes pagastā uzsākta
ceļu pārbūve un remontdarbi
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Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām
un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”
ietvaros.
Papildu individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta “PuMPuRS” ietvaros,
tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu
vidū arī ārpus formālās izglītības.
“PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā
esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu
jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības
iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

PROJEKTU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ
PAGARINĀTS LĪDZ 2020. GADA 14. MAIJAM.

Pašvaldības speciālisti un būvnieki apspriež autoceļa B21
“Stacija-Brodi-Kaupēni-Teikmaņi” pārbūves darbus.

20. aprīlī, ievērojot
valstī noteiktos distancēšanās
ierobežojumus, norisinājās
pirmā
pašvaldības
autoceļa B21 “Stacija- Brodi- KaupēniTeikmaņi” pārbūves
būvsapulce. Neskatoties uz valstī noteikto
ārkārtējo
situāciju,
ceļa pārbūves darbi ir
uzsākti, un tie norit
pēc plāna. Pārbūvējamā ceļa posma garums ir 2,63 km. Būvprojektu izstrādājis un
autoruzraudzību veiks
SIA “Ceļu komforts”,
autoruzraugs Edgars
Leitis. Būvdarbus veiks SIA “DANKERS & PARTNERI ”, atbildīgais būvdarbu vadītājs
Egons Puriņš, savukārt būvuzraudzību veiks SIA “RS Būvnieks”, būvuzraugs Guntars
Baranovskis.
Ceļa pārbūve tiek veikta projekta “Pašvaldības autoceļa B21 Stacija- Brodi- Kaupēni- Teikmaņi pārbūve” (Nr. 19-09-A00702-000097) ietvaros, kas tika iesniegts Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas
(LAP) 2014.-2020.gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos”.
Ceļa pārbūvei plānotās kopējās izmaksas ir 230 256,53 eiro ar PVN, no kurām ELFLA
finansē 90%, t.i. 207 230,87 eiro, pašvaldības finansējums 10% - 23025,66 eiro.
Paralēli projekta īstenošanai pašvaldības Saimniecības nodaļa iespēju robežās rūpējas
arī par citu pašvaldības autoceļu uzturēšanu, veicot gan ceļu greiderēšanu, gan nepieciešamos remontdarbus. Šobrīd lielākie remontdarbi notiek uz pašvaldības autoceļa B74
“Brežģis – Runtes” 2 km garumā, kur tiek veikta sāngrāvju profila atjaunošana un rakšana, nobrauktuvju un atsevišķās vietās virskārtas atjaunošana, kā arī bojāto caurteku
nomaiņa un caurteku galu tīrīšana. Ceļa posma sakārtošanai plānots ieguldīt 10 000 eiro.
Lelde Burdaja, izpilddirektore

PROJEKTI

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt
jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un
nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma
apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta “PuMPuRS” līdzekļiem.
Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.
Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības partneri) un projekta
administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti
cilvēki).
Plānotais projekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.
Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv; nolikums un ieteikumi projekta
sagatavošanai www.vecpiebalga.lv .
Projekta pieteikumus, sagatavotus atbilstoši konkursa nolikumam, var iesniegt:
– Personīgi vai pasta sūtījumā - Vecpiebalgas novada pašvaldība, Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122;
– elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: vecpiebalga@vecpiebalga.lv .
– ja projekta iesniegums tiek iesniegts personīgi vai pasta sūtījumā, nepieciešams pievienot projekta iesniegumu arī datu nesējā vai nosūtīt to uz elektroniskā pasta adresi:
vecpiebalga@vecpiebalga.lv , skatīt nolikuma 22. punktu.
Papildu informācija: tālrunis: 26463410; e-pasts: inese.ozola@vecpiebalga.lv
*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim.
Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības
kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Programmas “Latvijas skolas soma” norises
otrajā mācību semestrī
Vecpiebalgas vidusskolas skolēniem otrajā mācību semestrī programmas “Latvijas
skolas soma” ietvaros izdevās apmeklēt Dailes un Valmieras teātra izrādes.
25. februārī 5. klases un 9. klases skolēni Valmieras drāmas teātrī noskatījās izrādi
,,Smieklu sasaukšanās”. Tā bija izrāde ar Ineses Zanderes stāstiem un Renāra Kaupera dziesmām. Tie bija piedzīvojumi spogulī un sapnī, apēstas konfektes, daudzstāvu
nama kāpnes un Kreica kungs, Elzas gaidīšana, ejampanti, lecampanti, sedzampanti,
redzampanti. Sarunas un prātošana – dziedot, lecot, spēlējot. Skolēni, daloties savos
iespaidos, norādīja: “Izrāde ir par tēti, mammu, par bērniem, kuri ilgojas pēc vecākiem, par laiku, ko pavadām kopā ar vecākiem. Par to, kā sāp smiekli, ja kādu apsmej.
Par draudzību, arī par tikumiem un netikumiem. Par to, kāda nozīme cilvēka dzīvei.
Filozofiska izrāde ar dziļu domu. Patika tā vieta, kur izspēlēja Kreica kunga kārti –
persona ar galvu uz augšu un ar otru galvu uz leju. Patika aktieru tēlojums un izrādes
noformējums. Mūzika izrādē bija kā pievienotā vērtība. Izrāde bija laba, pilna sirsnības
un saistoša. Ļoti jauka izrāde, skaistas dziesmas ar atskaņām, ļoti labi aktieri, kuri ir
atpazīstami. Varbūt domāta nedaudz jaunākiem bērniem. Bija daudz, ko pārdomāt un
izjust. Bija vieglāk uztvert noslēpto dziļo domu bērnišķīgā uzvedumā.” Bija arī skolēni, kas minēja, ka tomēr bija grūti līdz galam iedziļināties un saprast izrādes ideju
un būtību.

„PuMPuRS” jaunatnes iniciatīvas projektu
iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 14. maijam

5. KLASES UN 9. KLASES SKOLĒNI
VALMIERAS DRĀMAS TEĀTRĪ NOSKATĪJĀS
IZRĀDI ,,SMIEKLU SASAUKŠANĀS”, 10., 11.
UN 12. KLASES SKOLĒNI APMEKLĒJA
IZRĀDI “IEMĪLĒJIES ŠEKSPĪRS”
DAILES TEĀTRĪ.

Vecpiebalgas novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar
jaunatni, iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta “PuMPuRS” ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu
projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.
Pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju:
– projektu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2020. gada 14. maijam;
– rezultāti tiks paziņoti līdz 2020. gada 14. jūnijam.
Konkursa mērķi:
• palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;
• iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu
pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Savukārt 11. martā 10., 11. un 12. klases skolēni devās uz Dailes teātri Rīgā, lai
apmeklētu izrādi “Iemīlējies Šekspīrs”. Izrādes pamatu veido ar septiņiem Oskariem
godalgotās filmas “Iemīlējies Šekspīrs” (1996, režisors Džons Madens) scenārijs, ko
radījuši Marks Normens un Toms Stopards, bet dramatiskā materiālā pārvērtis Lī Hols.
Luga veidota no kinoscenārija, visu ainu uzbūve dinamiska, vietas mainās, daudz montāžas elementu. Materiāls ir kā kolāža, to veido daudzi fragmenti. Atstāta viena pamatlīnija – Šekspīrs un viņa Mūza, un kā tas savijas ar Romeo un Džuljetas radīšanu.
Dzīve un teātris, kas no kā dzimst. Skolēni savās pārdomās par izrādi atzīmēja: “Tā
deva iespēju padomāt par savām attiecībām. Mīlestība izrādē ir pāri visam – gan laimīga, gan nelaimīga. Burvīga izrāde ar lieliskiem aktieriem. Ļoti interesants skatuves
noformējums un interesants vides risinājums. Lai arī notikumi risinājās Šekspīra laikā,
izrāde bija moderna, mūsdienām pielāgotiem tērpiem.”
Inese Ozola, projekta vadītāja
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LIELĀ TALKA 16. MAIJĀ
,,Sakop savu sētu, Tava sēta – Latvija”
Projekts PuMPuRS nodrošina atbalsta iespējas
ārkārtējās situācijas laikā
Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.
8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb
PuMPuRS nodrošina iespēju skolām turpināt individuālo konsultāciju sniegšanu, kā arī
saņemt attālinātu Supervīziju konsultatīvo atbalstu, kas palīdz pedagogiem tikt galā ar
profesionālās darbības izaicinājumiem.
Atsaucoties uz pumpurs.lv mājas lapā publicēto informāciju, projekta vadītāja Inese
Vilāne uzsver: “Situācijā, kad projekta līdz šim sniegtais atbalsts var būt izšķirošs gan
domājot par iespējām, kā nepamest mācības, gan apzinoties, ka daudziem skolēniem, paralēli jau esošajai ārkārtējai situācijai valstī, ir sarežģīta situācija ģimenē, ir jārod iespēja
un skolas, skolotāji un skolēni ir jāatbalsta”.
2019./2020.m.g. II semestrī projekta PuMPuRS ietvaros izglītības iestādēs visā Latvijā
tika sagatavoti vairāk nekā 11 000 individuālā atbalsta plānu, lai sniegtu atbalstu tiem
skolēniem, kuriem ir identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski.
Projekts PuMPuRS tiek īstenots abās Vecpiebalgas novada pašvaldības skolās – Vecpiebalgas vidusskolā un Vecpiebalgas novada pamatskolā. Projekta ietvaros skolēniem tiek
sniegts individuāls konsultatīvais atbalsts, kā arī konsultācijas dažādos mācību priekšmetos.

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” attālināto mācību norises skolās
Arī ārkārtas situācijas laikā skolās tiek rasta iespēja realizēt Eiropas Sociālā fonda projekta nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” attālinātās nodarbības. Projekta ietvaros bērniem tiek nodrošināts pegagoga palīga atbalsts,
kā arī tiek organizētas nodarbības dabaszinību, matemātikas, multimediju un tehnoloģiju
jomās.
Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi
uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Šajā plānošanas periodā
galvenais uzsvars tiek likts uz multidisciplināro, STEM un vides jomu.
Projekta aktivitātes tiek īstenotas abās Vecpiebalgas novada skolās - Vecpiebalgas vidusskolā un Vecpiebalgas novada pamatskolā.
Sīkāka informācija https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml
Inese Ozola, projekta vadītāja

Šogad visus aicinām vairāk pievērsties savas apkārtnes sakārtošanai, ņemot vērā paaugstinātās drošības apstākļus un pašreiz noteikto sociālās distancēšanās aicinājumu, tāpēc
Lielā Talka tiek organizēta, lielāku uzsvaru liekot uz individuālo talkošanu.
Lielā Talka aicina cilvēkus doties talkot šādi:
SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu vai gar ezeru un upi, sakopjot
savas mājas apkārti;
DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji, tad talkojiet
droši kopā, ja esat draugi vai paziņas, ievērojiet vismaz divu metru distanci;
ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā, bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas
mājsaimniecības pārstāvjiem.
Mūsu pienākums ir būt veseliem, pietiekami daudz laika pavadīt svaigā gaisā, kā arī
saglabāt Latviju tīru un zaļu nākamajām paaudzēm. Būsim piesardzīgi un atbildīgi, bet
nezaudēsim optimismu!
Visus talkotājus aicinām atzīmēt savas talkošanas vietas interaktīvajā kartē, kuru atradīsiet Lielās Talkas mājas lapā https://talkas.lv/pieteikt-talku/, kurā šogad ir notikušas
izmaiņas:
- labiekārtošanas talkas var pieteikt ikviens talkotājs, neatkarīgi, vai talkošanas notiek
privātajā vai publiskajā sektorā. Tās var būt talkas, kuras notiek uz privātas zemes un
kurām nav vajadzīgs saskaņojums ar pašvaldību, un kurās atkritumus, ja tādi ir radušies,
aizved paši rīkotāji;
- uzkopšanas talkas ir tās, kuras notiek publiskās teritorijās un kurām ir nepieciešams
pašvaldības saskaņojums, lai saņemtu bezmaksas maisus, un kurās tiek nodrošināta savākto atkritumu izvešana.
Līdz ar labiekārtošanas vai uzkopšanas talkas vietas atzīmēšanu kartē, cilvēks saņems
pieeju savam talkas profilam, kas ļaus dalīties ar informāciju par konkrēto talkošanas
vietu sociālajos tīklos. Tas arī koordinatoriem ļaus labāk komunicēt talkošanas vietās, kā
arī apzināt potenciālo talkotāju skaitu tajās.
Uzkopšanas talku, kura notiek publiskā teritorijā, saskaņot ar pašvaldību
un saņemt bezmaksas maisus pie Lielās Talkas koordinatoriem pagastos:
• Dzērbenes pagastā – Viesturs Melbārdis, mob.t. 20242023;
• Inešu pagastā – Viesturis Burjots, mob.t. 20238995;
• Kaives pagastā – Māris Bērziņš, mob.t. 26591112;
• Taurenes pagastā – Guntis Eglītis, mob.t. 20232963;
• Vecpiebalgas pagastā – Māris Kalniņš, mob.t. 29442653.
Cilvēkiem jāsazinās ar koordinatoru individuāli un jāsarunā par talkas laikā savākto atkritumu maisu nodošanas kārtību plačos:
• laukumā pie iebrauktuves uz Dzērbenes pili;
• šķiroto atkritumu konteineru laukumā Inešos;
• malkas placī pie Kaives pagastmājas;
• bijušo mehānisko darbnīcu laukumā Taurenē;
• laukumā pie centrālās katlumājas Vecpiebalgā.
Veselību un možu garu! Rūpējoties par sevi un saviem tuvākajiem, rīkojieties atbildīgi
arī pret līdzcilvēkiem!
Viesturis Burjots,
Vecpiebalgas novada Saimniecības nodaļas vadītājs

Kultūras iestādes sezonai sagatavojušās - gaida ierobežojumu atcelšanu
Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi jūtami ietekmē daudzas nozares, to
vidū arī kultūras un izklaides nozari, kam tuvāko mēnešu plānos ir jāveic būtiskas
korekcijas. Satrauc neziņa par to, cik ilgi ārkārtējā situācija varētu ieilgt un cik ātri
pēc tās beigām varētu atsākties aktivitātes, kas īpašu krāsainību mūsu novadā ik
gadu ienesa tieši vasarā.

Piebalgas muzeju apvienības „Orisāre” vadītāja Līva Grudule
Piebalgas muzeji šajā
pavasarī strādā ierastajā
režīmā, jo apmeklētāju sezona sākas 15. maijā. Tas
nozīmē, ka darbojamies
ar muzeju krājumu, strādājām Nacionālo muzeju
krājuma kopkatalogā, kur
var apskatīt, kādas vērtības glabā muzeji. Vadām
tur informāciju par priekšmetiem, labojam aprakstus, veidojam digitālos attēlus. Ikvienam ir iespēja
apmeklēt kopkatalogu un
iepazīties ar tur atrodamajām Latvijas muzeju krājumu vērtībām http://www.nmkk.lv/ ,
tostarp sameklēt arī Piebalgas muzeju priekšmetus http://www.nmkk.lv/Search/SearchResultForm.aspx?SearchObjectId=0&SearchType=0&q=pastkartes+Skalbe
Protams, šobrīd neviens vēl nevar pateikt, kad būs iespējams darbs ar apmeklētājiem
un kādi būs noteikumi tā organizēšanai. Zināms, ka Muzeju nakts šogad nenotiks visā
Eiropā, tādēļ visas ieceres un plāni par šo pasākumu jāatstāj nākamajam gadam.
Maijā muzeja speciālisti no Krājuma daļas, kur strādājam visu ziemu, pārcelsies uz memoriālajiem muzejiem. Ceram, ka būs iespēja tikties ar apmeklētājiem. Tomēr, ja nē, memoriālajām ēkām pēc ziemas ir nepieciešama vēdināšana, kurināšana, tās ir jāapdzīvo,
lai nodrošinātu saglabātību. Muzeju speciālisti to arī darīs, tāpat kā turpinās pētnieciskos
darbus un darbu ar muzeju jaunieguvumiem.
Esam plānojuši, ka pie Kārļa Skalbes „Saulrietiem” iekārtosim audiovizuālu ekspozīciju „Ienāc pasakā!”, kas būs apmeklējama teritorijā. Cik plaši varēsim šo projektu realizēt, noskaidrosies, kad būs zināmi projektu konkursa “Vidzemes kultūras programma
2020” rezultāti. Tāpat labprāt sadarbosimies ar jauniešu centru, kas nāk ar savām aizrau-

jošām iniciatīvām, bet vienīgais šķērslis ir Covid radītā situācija, taču turpinām cerēt, ka
izdosies iecerētais „Kalna Kaibēnos”.
Muzejnieki ir gatavi atvērt muzejus, tiklīdz tas būs iespējams, gatavi uzņemt tuvus un
tālus ciemiņus. Esam domājuši arī par pasākumiem, bet, vai tos šovasar izdosies realizēt,
rādīs laiks un situācija valstī.

Kultūras nodaļas vadītāja
Zigrīda Ruicēna
Šis laiks mūs visus ir nostādījis neikdienišķā situācijā,
mainījis mūsu ieradumus, ikkatra dienas kārtību. Kultūras
nami šobrīd ir slēgti apmeklētājiem, publiskie pasākumi un
kolektīvu nodarbības nenotiek,
pulcēšanās ir aizliegtas. Taču
nevar teikt, ka viss ir apstājies.
Ir pauze ierastajā skrējienā.
Novada kultūras nami šo laiku
izmanto, lai sakārtotu darba
vidi, pārskatītu tērpu un rekvizītu krājumus, sakārtotu dažādas praktiskas lietas un veiktu
telpu ģenerāltīrīšanu. Taurenes
un Vecpiebalgas kultūras namā ir atjaunota zāles grīda – atremontēts bojātais segums,
veikta slīpēšana un lakošana. Amatiermākslas kolektīvi strādā attālinātā režīmā, izmantojot WhatsApp lietotni. Vadītāji radoši interpretē gan savu profesionālo pieredzi, gan
Latvijas Nacionālā kultūras centra piedāvātos digitālos resursus attālinātam darbam ar
mākslinieciskajiem kolektīviem. Arī plānotie pasākumi vasaras periodam šobrīd nav atcelti, notiek dažādas iestrādes un sagatavošanās darbības. To, kāda būs kultūras dzīve
vasarā, pašreiz nevar prognozēt, to noteiks situācija valstī. Lielāka skaidrība varētu būt
pēc 12. maija. Esam gatavi strādāt šai izaicinājumiem pilnajā laikā, lai kopīgiem spēkiem
nosargātu un saglabātu paaudzēs uzturētās Latvijas kultūrai nozīmīgas vērtības un tradīcijas. Šajos apstākļos kultūras jomas darbinieki ļoti novērtē Latvijas Nacionālā kultūras
centra un pašvaldības pozitīvo atbalstu, kopā visiem pārvarot grūtības.
Pastāv iespēja, ka no kultūras institūcijām pirmie, kas varēs atsākt darbu, būs bibliotēkas un muzeji. Kultūras ministrijā ir izstrādāts priekšlikums par sanitāro protokolu, kas
būtu ievērojams muzejiem un bibliotēkām pēc tam, kad šīs iestādes pēc 12. maija varētu
tikt atvērtas apmeklētājiem. Par ārkārtējās situācijas laika ierobežojumu atvieglojumiem,
kas skar kultūras nozari, valdība lems tuvākajā laikā.
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Novada uzņēmēji: Covid-19, nenoteiktība un jauni izaicinājumi

Vēl pavisam nesen – pirms četriem mēnešiem – ar lielām cerībām sagaidījām jauno – Žurkas – gadu. Astrologi prognozēja, ka Žurkas gadā būs sīva cīņa par izdzīvošanu
un kārtības ieviešanu. Lai cik nopietni vai ar skepsi attiecamies pret dažādiem horoskopiem, rādās, ka astrologiem būs bijusi taisnība un gads ļoti daudziem būs sīva cīņa
par izdzīvošanu un pielāgošanos realitātei visskarbākajā tās izpausmē. Kā ārkārtējā situācija ietekmē uzņēmējdarbību mūsu novadā? Ieskatam - piecu pagastu atšķirīgas
darbības nozaru uzņēmēju pieredze.
Šogad Vecpiebalgas veikalā „top!”
aktīvā sezona ir sākusies agrāk. Veikala vadītāja Ilze Balode: „ Veikalā
pastāvīgi strādā 12 darbinieki un ik gadu
uz vasaras mēnešiem darbā tiek pieņemti vēl 3 darbinieki. Šogad jau martā ir pieņemti 2 strādājošie uz sezonas
laiku, jo ievērojami pieaudzis pircēju
skaits, līdz ar to arī pārdevējiem krietni
palielinājies darba apjoms. Pilsētnieki,
kas iepriekš Piebalgas pusē pavadīja tikai vasaras vai brīvdienas, kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas šeit dzīvo
ikdienā un strādā attālināti. Protams, ir
arī veikala pastāvīgie pircēji. Skolas ir
slēgtas un bērni mācās mājās, tātad visas maltītes tiek ieturētas ģimenes lokā,
līdz ar to pārtikas krājumus nepieciešams papildināt regulāri. Pirmajās divās
nedēļās pēc ārkārtējās situācijas ieviešanas un robežu slēgšanas arī mums
negāja secen pārtikas preču masveida
izpirkšana. Rati un grozi tika piepildīti ar ilgāk uzglabājamiem produktiem – griķiem,
rīsiem, makaroniem, konservējumiem… Stipri palielinājās svaigās gaļas pieprasījums. Īslaicīgi tukšie plaukti ir atkal aizpildīti, un šobrīd sabiedrībā ir iestājies relatīvs miers, jo
veikali ir atvērti un preces veikalā ir - liekai ažiotāžai nav pamata. Pārtikas uzņēmumi spēj
nodrošināt veikalus ar vajadzīgo produkciju, un arī svešzemju preču piegāde nekavējas.
Mums, veikala darbiniekiem, gluži tāpat kā ikvienam cilvēkam, iekšēji ir neliela trauksme saistībā ar vīrusa izplatību valstī, bet darba devējs rūpīgi seko, lai tiktu ievēroti visi
piesardzības pasākumi un gan strādājošie, gan pircēji varētu justies droši. Jau no pirmajām dienām konditorejas preces ir fasētas, katra smalkmaizīte tiek iesaiņota, kases zonā ir
aizsargstikli, pārdevējas strādā cimdos, ir uzlīmes par divu metru distances ievērošanu, pastiprināti tiek dezinficēti iepirkumu grozi, rati, arī cilvēkiem, pirms iepirkšanās, ir iespēja
brīvi dezinficēt rokas. Klienti ar augstāko saslimšanas risku, piemēram, vecāka gadagājuma ļaudis vai topošās māmiņas, uz veikalu tiek aicināti iepirkties laikā, kad pircēju plūsma
ir mazāka. Nevarētu gan teikt, ka šis aicinājums ir sadzirdēts. Tāpat esam novērojuši, ka
pircēji diezgan vieglprātīgi izturas pret drošības pasākumiem – iepirkumu groziņi, kas ir
piepildīti ar pārtiku un smagi, ar visu pārtiku tiek nolikti uz grīdas, bīdīti un stumdīti uz
priekšu ar kāju pa grīdu... Ik dienu veikalu apmeklē ap pustūkstotis pircēju, būsim atbildīgi
cits pret citu un cienīsim cits cita darbu!
Darbam veikalā ir arī sava gaišā puse – gandarījums par to, ka esam vajadzīgi sabiedrībai.
Atšķirībā no daudziem apkalpojošajā nozarē strādājošajiem, mums ir darbs. Tas sniedz
zināmu mierinājumu saspringtajā situācijā.
Sargāsim sevi! Lai mums, darbiniekiem, un jums, mūsu pircējiem, laba veselība!”
Mīlestība ir „Dzirnavas”… Aivars
Traidāss: „Šo laiku, kad valstī izsludi-

nāta ārkārtējā situācija un iedzīvotāji tiek
aicināti palikt mājās, ievērojot stingrus
piesardzības pasākumus, īpaši smagi izjūt viesu nami visā Latvijā. Mēs neesam
izņēmums. Pieprasījums pēc viesmīlības
pakalpojumiem ir kritiski samazinājies šobrīd strādājam ar lieliem zaudējumiem.
Aprīlis un maija pirmā puse viesu namā
„Dzirnavas” ir tukšais laiks, kad pilnībā
atceltas visas rezervācijas. Pagaidām vēl
ar nelielu cerību raugāmies uz maija vidu
vai beigām, kad valdība varētu mīkstināt
ierobežojumus un mēs varētu sākt uzņemt
viesus. „Dzirnavu” klientūra pārsvarā ir
Latvijas iedzīvotāji, tāpēc robežu slēgšana biznesu tiešā veidā neietekmē. Tas, ka
lieli publiskie pasākumi šovasar nenotiks, ir paziņots, bet, kādi būs valdības nosacījumi
attiecībā uz nelielu pasākumu organizēšanu, tai skaitā pulcēšanos viesu namos, šobrīd nav
skaidri definēts. Uz jautājuma ir arī mūsu tradicionālais domu grupas pasākums „Dzirnavās”. Bijām jau sākuši sagatavošanās darbus, lai kopā sanākšanu aptuveni 200 viesiem
varētu raiti noorganizēt, taču tagad esam neziņā, vai vasaras vidū ierobežojumi tiks atcelti
un pasākums varēs notikt. Manā situācijā pozitīvais ir tas, ka „Dzirnavas” nav vienīgais
iztikas avots - pamatdarbs ir Rīgā. Taču viesu namā ik sezonu tiek nodrošinātas 2 darba
vietas vietējiem iedzīvotājiem. Tagad ceram uz veiksmīgu risinājumu no valdības puses
par atlīdzības izmaksu dīkstāvē esošā uzņēmuma darbiniekiem, kā arī uz solīto PVN atliktā
maksājuma piemērošanu viesmīlības nozarei. Visticamāk, ka šī vasara būs ļoti smaga. Pats
svarīgākais, lai vīrusa izplatība ātrāk beidzas un dzīve atgriežas ierastajā režīmā. Jo ilgāk
valsts atradīsies Covid-19 izraisītā ārkārtējās situācijas ierobežojumu varā, jo atgūšanās
posms būs ilgstošāks ne vien tūrisma industrijai, bet visai valsts ekonomikai kopumā.”
Viss ir mūsu pašu rokās.
Dzērbenes uzņēmēja Indra Paseka: „Gada sākums
mūsu uzņēmējdarbībai ierasti
ir klusais laiks, taču pavasarī plānojām atklāt aktīvo tūrisma sezonu, uzņemt viesus
jaunajās telpās Dzērbenes pils
pagrabiņā, piedāvājot viesiem
izbaudīt viduslaicīgas aktivitātes, piedalīties radošajās darbnīcās, kā arī izveidot īpašu suvenīru ar mūsu foto kastes
palīdzību.
Diemžēl šīs ieceres šobrīd ir jāatliek uz vēlāku laiku - ierobežojumi publisku aktivitāšu
rīkošanā arī „Araisis” darbībā ir ienesuši jūtamas korekcijas. Savukārt interneta veikalā

„Zemenītes sniegā” Covid-19 krīze ir radījusi apstākļus jaunu ideju radīšanai un atlikto
darbu realizēšanai. Protams, marta vidū arī mēs domājām, ka nāksies izbaudīt dīkstāves
sekas, taču mazajiem uzņēmējiem ir vieglāk pārorientēties uz jauniem izaicinājumiem.
Mums krīze lika sasparoties. „Zemenītēs sniegā” darbība interneta vidē ir ierasta lieta,
tāpēc, iespējams, esam nedaudz labākā situācijā nekā daļa ražotāju, kas savu produkciju
realizēja tikai klātienē. Taču arī mums bija jāpārplāno piedāvājums, jāmeklē jauni ceļi pie
patērētāja. Līdz šim pavasarī un vasarā vairāk orientējāmies uz klientu vēlmēm iepriecināt
draugus un ģimenes locekļus īpašos svētkos, taču pieprasījums pēc dāvanām samazinās, jo
apsīkusi iespēja ciemoties vienam pie otra un svētkus svinēt. Pielāgojoties apstākļiem, šobrīd esam uzsākuši jaunu projektu – attīstošo rotaļlietu izgatavošanu bērniem. Ir izstrādāti
divi interesanti produkti – „Ciparķipars” un “Skaitāmkociņi”, kas palīdzēs bērniem apgūt
skaitļus un skaitīšanas pamatprincipus. Tapšanas procesā ir vēl vairāki produkti. Radošā
posmā ir arī citas idejas, tostarp par āra spēļu (outdoor gaumes) ražošanu. Speram pirmos
mazos solīšus eksporta tirgus iekarošanā, izveidojot internetveikala platformu vienā no
lielākajām tiešsaistes tirdzniecības platformām amatniekiem un mājražotājiem internetā
Etsy. Un pavisam jauns izaicinājums – pavisam drīz sāksim piedāvāt arī mājas lapu izstrādi
mazajiem uzņēmējiem.
Esam raduši paši rast risinājumus dažādās situācijās, neprasot palīdzību. Uzskatām, ka
pašvaldība līdz šim ir sniegusi lielu atbalstu mazajiem uzņēmējiem - piemēram, iespēja
piedalīties Grantu konkursā. Tagad viss ir mūsu pašu rokās, vai būsim pietiekami radoši
un lietderīgi izmantosim pieejamos resursus.”
Nevaram atļauties dīkstāvi. Taureniete Alda
„Zemnieki ir sīksti un izturīgi – paši
smejamies, ka pie krīzēm esam jau pieraduši. Ir
pavasaris, un darbs steidz darbu, nav īsti laika par
koronavīrusu domāt. Mēs, laucinieki un it sevišķi viensētās dzīvojošie, esam labākā situācijā, jo
varam pavisam droši ievērot distancēšanos. Tagad gan arī mūspusē saradies daudz pilsētnieku,
kas liek secināt, ka lauku dzīvei tomēr ir daudz
priekšrocību. Arvien biežāk izskan, ka pilsētās nav darba, tiek maksāti dīkstāves pabalsti…
Zemnieki par darba trūkumu nesūdzas – lopi ir
jākopj, lauki jāapstrādā, žēl tikai, ka par savu
darbu nevaram saņemt adekvātu atalgojumu. Pienam cena ir nokritusies par 4 centiem, gaļas iepirkumam arī būtisks samazinājums, bet pircējs
jau to neizjūt, jo veikalā cenas turas iepriekšējā
līmenī un daudziem produktiem pat vērojams
kāpums. Jāatzīst, ka pozitīvais visā šajā lietā ir
degvielas cenu samazinājums, kas tagad – sējas
laikā – lauksaimniekiem ir īpaši būtiski. Valdība
sola krīzes atbalsta pasākumiem lauksaimniecībā novirzīt 45,5 miljonus eiro. Zemniekiem būtu
svarīgi līdzekļus saņemt pēc iespējas ātrāk, nevis
tad, kad krīze būs beigusies. Lopiem ir jāēd arī
ārkārtējā situācijā, un lauki ir jāapsēj pavasarī –
mēs nevaram gaidīt rudeni vai nākamo ziemu. Neskatoties uz visām krīzēm un ar tām
saistītajām problēmām, esmu optimiste un radu sev iespēju priecāties arī par vienkāršām
lietām. Daba mostas, drīz ziedēs ievas, manā sētā čalo mazie pilsētnieki, kam šogad agrāk
kā citugad sācies nosacīts brīvlaiks… Viss notiek.”

Zālīte:

Covid-19 „neatceļ” cilvēku vēlmi rūpēties
par savu frizūru. Friziere Sandra Jermacāne: „Salīdzinot ar vairākām citām valstīm, Latvijā skaistumkopšanas iestādes nav
slēgtas, un arī Inešos frizētava strādā. Tiesa,
pirmajās nedēļās apgrozījums samazinājās, tika
atsaukti arī iepriekšējie pieraksti, jo pasākumi
vairs nenotika. Pēdējā laikā situācija atkal uzlabojas, kaut arī darbs vairs nenorit iepriekšējā
apjomā. Lai pakalpojuma sniegšana būtu droša, tiek ievēroti visi piesardzības pasākumi.
Te gan jāsaka, ka arī iepriekš frizētavā dezinfekcijas procedūras un dažādi aizsarglīdzekļi,
piemēram, cimdi, bija ierasta lieta, šobrīd papildus visam pastiprināti tiek vēdinātas telpas,
pēc katra apmeklējuma apstrādātas virsmas un
durvju rokturi. Klientu plūsmu rūpīgi plānoju,
lai ievērotu obligāto distanci un nenotiktu kontaktēšanās ar citām personām. Nevienu, kurš
vienkārši ienāk un vēlas atjaunot frizūru, neapkalpoju, arī jaunus klientus šobrīd nepieņemu. Pēc Veselības ministrijas priekšrakstiem,
ikvienam frizētavas pakalpojumu saņēmējam, ir nepieciešams parakstīt apliecinājumu par
to, ka neatbilst kādai no personu grupām, kam noteikts pienākums ievērot mājas karantīnu
vai pašizolāciju, kā arī par to, ka nav novērojamas elpceļu saslimšanas pazīmes. Jāatzīst, ka
dažkārt cilvēki neizprot situācijas nopietnību un vieglprātīgi attiecas pret drošības pasākumiem. Lauku frizieriem, salīdzinot ar pilsētas kolēģiem, ir priekšrocība – mēs savus klientus pazīstam, tāpēc ir vieglāk „uzķert” tos, kas pabijuši ārvalstīs un tūlīt pēc atgriešanās
vēlas izmantot frizētavas pakalpojumus. Diemžēl arī man nācās atteikt pierakstu klientam,
kurš pašizolācijas laikā, iespējams, aiz neziņas vēlējās apmeklēt frizētavu. Noteikumi pastāv, lai mēs tos ievērotu. Un pareizi vien ir, kā saka reklāmā - „paliec mājās tagad, lai nav
jāsēž mājās vasarā”. Notikumu attīstība ir neskaidra, valda neziņa, taču panika vēl nav iestājusies, jo ceru, ka reiz taču šis trakums pāries un atkal varēsim baudīt ierasto lietu kārtību. Ja vīrusa izplatība turpināsies un ierobežojumi netiks atcelti, skaistumkopšanas joma to
izjutīs īpaši smagi, jo iedzīvotāju pirktspēja mazināsies, un frizētavas pakalpojumi noteikti
nebūs primārais, kam atvēlēt līdzekļus. Tā kā darba frizētavā šobrīd ir mazāk, vairāk laika
varu veltīt savam vaļaspriekam. Daļa no pirts cepurēm jau ir nonākušas pie adresāta, citas
vēl gaida savu valkātāju. Novēlu visiem labu veselību un pozitīvu domāšanu!”
Dzidra Ješakina
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Gūst uzvaru konkursā „Laukiem būt!”
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra konkursā “Laukiem būt!” biznesa idejas šogad iesniedza rekordliels jauniešu skaits – 68. Finālā tikās 18 labākie, kuri
izturēja pusfināla un fināla žūrijas jautājumu krustugunis,
prezentējot savu biznesa ideju. Kategorijā “Uzņēmējdarbības ideja nelauksaimniecības nozarē” 3. vietā Madara
Bauere no Vecpiebalgas novada.

izveides līdz piegrieztņu konstruēšanai un
jau gatavu apģērbu “kvalitātes kontrolei”.
Pirms piedāvāt preci klientiem, vēlos pārliecināties, ka tā tik tiešām ir funkcionāla un
ilgtspējīga, tādēļ pirmie produkta paraugi
jau labu laiku ir gan manā, gan draudzeņu
skapjos.

Esi Vecpiebalgas meitene, bet kādu brīdi pavadīji galvaspilsētā. Kā Tu domā, vai jauniem cilvēkiem laukos
ir nākotne?
Atpakaļ uz Vecpiebalgu kopā ar nu jau vīru atgriezāmies
pirms gandrīz trīs gadiem. Abi bijām Rīgā nodzīvojuši gadus piecus. Es studēju, bet Matīss strādāja. Kaut kā tā sakrita apstākļi, un tas notika diezgan strauji - mēnesis nebija
pagājis, kopš pirmās sarunas par iespējamo pārcelšanos,
kad jau bijām atpakaļ laukos. Nožēlojuši neesam ne mirkli
- domāju, ka uz pasaules nav labākas vietas, kurā dzīvot un
veidot ģimeni. Vai jauniem cilvēkiem laukos ir nākotne?
Protams! It sevišķi šobrīd. Vecpiebalga plaukst un zeļ, tālu
prom no pilsētas burzmas šeit paslēpušās daudzas jaunās
ģimenes, uzņēmēji, ražotāji, par ko man liels prieks un lepnums.

Kā juties, kad saņēmi ziņu par iekļūšanu
finālā?
Kad pēc idejas iesniegšanas saņēmu e-pastu
no konkursa organizētājiem, ka šogad pieteicies rekordliels dalībnieku skaits - 68 pretendenti uz galvenajām balvām, biju pamatīgi
pārsteigta, bet ne nobijusies - tas lika vēl pamatīgāk piedomāt pie apģērbu prototipiem,
ko rādīt žūrijai pusfinālā, kā arī prezentācijas. Katrā brīvā brīdī strādāju pie sava produkta. Par šiem brīvajiem brīžiem saku milzīgu paldies Kārļa Omēm, kuras palīdzēja,
iejūtoties auklīšu lomā.
Pusfināls norisinājās 5. martā, bet fināls - 6.
martā. Uz Jelgavu devos kopā ar dēlu un
vīru. Biju kareivīgi noskaņota - uzreiz rezervēju naktsmājas divām naktīm, jo, ja es
pati sev neticētu, ka tikšu finālā, tad kāda
gan vispār braucienam jēga. Konkurence
bija sīva - no 68 dalībniekiem finālā, kas
norisinājās nākamajā dienā, tika tikai 18.
Piecu minūšu laikā bija žūrijai jāpierāda, ka
esmu izveidojusi fināla cienīgu ideju. Protams, bija lampu drudzis, un rūpīgi rakstītā
prezentācija no galvas pazuda acumirklī,
bet viss noritēja labi, žūrijai izklāstīju savu
ideju un parādīju pirmās kolekcijas gatavos
12 prototipus. Žūrijas komisija bija nopietni
iepazinusies ar ikviena dalībnieka pieteikumu un ar jautājumiem nežēloja - bija jāpaskaidro gan neskaidrības, ja tādas radušās,
finanšu sadaļā, gan prototipu nesaprastās
nianses. Pēc savas prezentācijas atbildēju uz
jautājumiem, kas saistīti galvenokārt tieši ar ražošanas procesu un pārdošanas platformām. Dienas beigās tika paziņoti
18 - tie, kuri prezentēs savu ideju nākamajā dienā jau citai
žūrijai. Dzirdot savu vārdu, biju gandarīta par labi paveikto
darbu un to, ka tas ir novērtēts. Atšķirībā no pusfināla, kur
žūrija bija iepazinusies arī ar rakstisko daļu un punktu kopsummu veidoja gan tā, gan prezentācija, finālā žūrija vērtēja tikai prezentāciju un produkta prototipu. Man žēl, ka tā,
jo, manuprāt, finanšu plāns ir gana svarīgs, bet saprotams,
ka viena vakara laikā ar 18 dalībnieku aptuveni 50 lappušu
gariem darbiem nav iespējams iepazīties. Uz finālu devos
jau mierīgāka, priecīga par jau izdarīto. Atmosfēra bija
draudzīga un pozitīva, visi bija gandarīti, ka tik tālu tikuši.
Biznesa idejas bija dažādas - no bišu māšu audzēšanas līdz
vecas muižas pārvēršanai viesu namā. Nešaubos, ka žūrijai
nonākt pie gala rezultāta nebūt nebija vienkārši. Kopvērtējumā ieguvu 3. vietu un finanses savas idejas realizācijas
uzsākšanai. Liels ieguvums no dalības konkursā ir tieši
sagatavošanās procesā paveiktais: finanšu plāna izveide,
katras pārdodamās vienības sīka cenas aprēķināšana. Pirms
došanās uz Jelgavu paguvu izveidot arī grafisko identitāti

Kas Tevi pamudināja piedalīties konkursā?
“Laukiem būt” organizētajās mācībās nokļuvu netīšām.
Draudzene stāstīja, ka viņa pieteikusies dalībai kursos.
Ieinteresēja, un es arī pieteicos. Tikai, sākot mācīties, uzzināju, ka pēc veiksmīgas mācību pabeigšanas būs iespēja
piedalīties konkursā, lai iegūtu finansējumu sava biznesa
uzsākšanai. Rudenī notikušās apmācības bija ārkārtīgi noderīgas - palīdzēja nostiprināt jau esošās zināšanas, kā arī
uzzināju daudz jauna. Arī biznesa ideju - gudrais bērnu
apģērbs, kas jau kādu laiciņu virpuļoja galvā, - mācības
palīdzēja noformulēt. Sapratu, ko tieši es piedāvāšu. Dalība
konkursam bija jāpiesaka janvārī. Bija jāizstrādā detalizēts
biznesa plāna apraksts un neskaitāmas finanšu tabulas, kā
arī jāiesniedz gatava produkta prototips. Grāmatvedības un
naudas plūsmas lietas man ir absolūti svešas, tādēļ jāsaka
paldies Zanei Zirnei no Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra, kura iedrošināja nenobīties no apjomīgā
pieteikuma un palīdzēja ar to tikt galā.
Kādu biznesa ideju prezentēji un ar ko apsteidzi pārējos
konkurentus?
Mana biznesa ideja ir bērnu apģērba zīmols “Audz”, kurš
piedāvās apģērbu no dabīgiem un sertificētiem materiāliem
bērniem līdz 10 gadu vecumam. Šajā ātrās modes gadsimtā
gribu piedāvāt cilvēkiem ilgtspējīgu produkciju - apģērbu,
kurš spēj augt kopā ar tā valkātāju - bērniņam stiepjoties
garumā, produktu iespējams transformēt, lai tas der ilgāk.
Ideja par tieši šādu produktu radās līdz ar dēla piedzimšanu. Gada laikā Kārlim esmu nopirkusi vairāk drēbju, nekā
sev pēdējos piecos gados. Viņš aug ātrāk kā tomāts vasarā.
Esmu pārliecināta, ka šāda problēma - nav ko vilkt, bet nav
arī vairs, kur nolikt kastes ar drēbēm, kuras jau atkal par
mazu, ir daudziem vecākiem. Tieši milzīgais nopirkto, bet
vien pāris reizes uzvilkto drēbju skaits mudināja mani uz
šādu novitāti - gudro bērnu apģērbu. Protams, arī apģērba
materiālam ir nozīme - savam bērnam gribam to labāko un
kvalitatīvāko, tādēļ apģērbs tiks šūts no dabīgiem, sertificētiem materiāliem. Šobrīd visu daru viena pati - no skices

SKOLU ZIŅAS

un logo. Galvenais, protams, ir jau 12 gatavās produktu vienības, kuras gaida brīdi, kad tiks piedāvātas iegādei.
Atļausi ielūkoties arī nākotnes plānos?
Atgriežoties mājās no Jelgavas, biju gatava uzreiz mesties
iekšā darbos, bet manus plānus nobremzēja tas pats, kas ir
apstādinājis visu citu ikdienu - Covid-19. Neviens nevaram
būt drošs par to, cik ilgi slimības uzliesmojums turpināsies
un kāda būs cilvēku pirktspēja tuvākajā laikā, tādēļ šobrīd
esmu nolēmusi tempu samazināt un nogaidīt, līdz situācija
stabilizēsies. Šobrīd manu produkciju iegādāties vēl nav iespējams. Protams, mierā nosēdēt ir grūti, tādēļ pilnveidoju
gatavos modeļus un domāju jau par nākamajiem. Nesteidzoties izbaudu dēla kompāniju un pēdējos bērna kopšanas
atvaļinājuma mēnešus ar cerību, ka tuvākajā laikā pasaules
pulss norimsies un mūsu visu ikdiena atgriezīsies ierastajā
ritmā.
Paldies, Madara! Lai gudrais bērnu apģērbs ātrāk atrod
ceļu pie saviem pircējiem!
Dzidra Ješkina

Pārvērtības Vecpiebalgas vidusskolā 2020. gada pavasarī

Koronavīrusa Covid-19 laikā Vecpiebalgas vidusskolā process nav apstājies. Skolēni
mācās attālināti, bet skolas tehniskie darbinieki rūpīgi strādā pie skolas apkārtnes labiekārtošanas darbiem, skolas telpu remontdarbiem.
Veiktie darbi pie skolas kopmītnēm: ierobežota kurtuves teritorija un iestādītas tūjas;
likvidēta puķu dobe un izlīdzināta melnzeme, lai veidotu zālāju; pie ieejas jauniešu
centrā „Balgas strops” iestādīti košumkrūmi, izlīdzināta zeme; nokrāsoti soliņi pie kopmītnēm un Vilīša darbnīcas ( kur skolēni gaida autobusu).

Atjaunotās garderobes telpas izrāda Dace Štāle.

Veiktie darbi pie skolas apkārtnes labiekārtošanas: pie sarkanās skoliņas atjaunota rožu
dobe; savesta un izlīdzināta melnzeme pie skolas dīķa, lai veidotu 3 puķu dobes. Notika
aptauja „Droša skola”, kurā konstatēja, ka nedroši ir vecie vītoli pie skolas dīķa. Skolas
direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Reinis Rāvietis uzrakstīja vēstuli SIA LABIE
KOKI, lai saņemtu atļauju koku nozāģēšanai. Jāatceras, ka Vecpiebalgas vidusskolas
pagalma teritorija atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā Natura 2000Skolas apkārtnes labiekārtošana. No kreisās: Antra Miezīte, Reinis Rāvietis un Lilita Pavloviča.

Raksta turpinājums nākamajā lpp.
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Raksta turpinājums.
aizsargājamo ainavu apvidū „Vecpiebalga”. Tiek gaidīts sertificēta kokkopja ( arborista) atzinums ar situācijas izvērtējumu un
praktiskiem ieteikumiem stādījuma turpmākajai apsaimniekošanai. Likvidēti apstādījumi pie skolas sporta laukuma, apzāģēti un
izkopti ceriņi, pie visām skolas ēkām izzāģētas vīnstīgas.
Pārvērtības skolas telpās: lielākie un nopietnākie remontdarbi ir
zēnu mājturības kabinetā un ieejas gaitenī; pārkrāsota 1.-4. klašu
garderobe; demontēts mūzikas metodiskais kabinets, lai izveidotu
skolēniem atpūtas stūrīti; sakopta un izflīzēta patrepīte 1. stāvā.
Ieplānots un izstrādāts projekts jaunajai skolotāju istabai 2. stāvā, veidojot skolotājiem atvērtā tipa biroju, lai veicinātu sadarbību. 3. stāvā tiks veidots darba kabinets direktora vietniekiem
- mācību darbā, audzināšanas un ārpusstundu darbā. Arī skolas
sekretāres kabinetam tiks mainīta atrašanās vieta - šos remontdarbus veiksim pašu spēkiem.
Uzlabojumi sākušies 5.-12. klašu garderobē. Nojaukta vecā lete
dežurantēm, tās vietā tiks uzstādīta jauna. Pēc drošības noteikumiem tiks izveidots iebūvējamais skapis, kas pildīs noliktavas
funkciju.
„Vilīša darbnīcai” pēc vizuāli plastiskā mākslas programmas
skolēnu un skolotāju iniciatīvas paredzēts nomainīt logu noformējumu.
Ceram, ka pie skolas būs bērnu rotaļu laukums. Projekta 1. kārta
izturēta, pieteikums iesniegts tālākai izskatīšanai Lauku atbalsta
dienestā.
Informāciju sagatavojusi Vizbulīte Kalniņa

Saimniecības nodaļas remontstrādnieki Andis Kurpnieks, Guntis Vasilis un Aivis Kurpnieks
veic remontdarbus mājturības kabinetā.

Vecpiebalgas vidusskola 10. klases skolēniem piedāvās
2 padziļināto kursu komplektus
Mācību joma

Valodas
Sociālā un pilsoniskā
mācību joma
Kultūras izpratne un
pašizpausme mākslā

Ilona Strelkova, skolas
direktore

Dabaszinātnes

Skolēniem, kurus interesē profesionālā darbība
kādā no radošās pašizpausmes veidiem
(mākslinieks, reklāmists, grafikas dizainers)

Skolēniem, kurus interesē profesionālā darbība
tiesībsargājošajā jomā,
drošības, glābšanas un militārajos dienestos

(policists, ugunsdzēsējs, militārais dienests)

Pamatkursi
Latviešu valoda un literatūra
Angļu valoda
Krievu valoda

Pamatkursi
Latviešu valoda un literatūra
Angļu valoda
Krievu valoda

Vēsture un sociālās zinātnes

Vēsture un sociālās zinātnes

Kultūra un māksla (vizuālā māksla)

Kultūra un māksla (vizuālā māksla)

Fizika
Ķīmija
Bioloģija
Ģeogrāfija
Matemātika

Fizika
Ķīmija
Bioloģija
Ģeogrāfija
Matemātika

Ar 2020. gada 1. septembri izglītības iestādes uzsāks pakāpenisku Matemātika
pilnveidotā mācību satura īsteno- Tehnoloģijas
Dizains un tehnoloģijas
Dizains un tehnoloģijas
šanu, kas paredz izglītības satura
plānošanas principu maiņu arī vi- Veselības, drošības un fiziskās
Sports un veselība
Sports un veselība
dusskolā - piedāvājot mācību satura aktivitātes mācību joma
Padziļinātie kursi
Padziļinātie kursi
apguvi 3 dažādos līmeņos (pamata,
optimālajā un augstākajā) un veidoSociālās zinātnes
Sociālās zinātnes
jot mācību priekšmetu kursus atbilKultūra
un
māksla
Fizika
stoši šiem līmeņiem.
Dizains un tehnoloģijas
Ģeogrāfija
Kopējā mācību slodze vidusskolēniem paliks nemainīga, proti, 36
Specializētie kursi
Specializētie kursi
stundas nedēļā jeb 3360 – 3780
Vizuāli plastiskā māksla
Valsts aizsardzības mācība
mācību stundas trīs gados. MācīDigitālais dizains
bu priekšmeti tiks grupēti 7 jomās:
valodu mācību joma, sociālā un
Starpdisciplinārais kurss
Starpdisciplinārais kurss
pilsoniskā mācību joma, kultūras
Projekta darbs
Projekta darbs
izpratnes un pašizpausmes mākslā
mācību joma, dabaszinātņu mācību
joma, matemātikas mācību joma,
tehnoloģiju mācību joma, veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma. Vidus- specializētos kursus. Divos no izvēlētajiem padziļinātajiem kursiem skolēniem būs jāskolēniem būs jāapgūst pamatkursi katrā mācību jomā vai nu pamata, vai optimālajā lī- kārto augstākā līmeņa eksāmens, un vienā no šiem kursiem būs jāaizstāv pētniecības,
menī. Tā kā saglabāsies 3 obligātie centralizētie eksāmeni (latviešu valodā, angļu valodā jaunrades vai sabiedriskā darba projekts. Padziļināto kursu apguve pamatā notiks 12.
un matemātikā), šie mācību priekšmeti visiem skolēniem būs jāapgūst optimālajā līmenī. klasē.
Vecpiebalgas vidusskola piedāvās 2 padziļināto kursu komplektus. Skolēniem, kurus intePamatkursu apguve pamatā tiks plānota 10. - 11.klasē, lai, 11. klasi beidzot, skolēniem
ir iespēja nokārtot kādus no obligātajiem centralizētajiem eksāmeniem. Tāpat optimālajā resē profesionālā darbība kādā no radošās pašizpausmes veidiem, tiks piedāvāti padziļinālīmenī būs jāapgūst tie mācību priekšmeti, kuros skola piedāvās padziļinātos kursus (lai tie kursi kultūrā un mākslā, dizainā un tehnoloģijās, sociālajās zinātnēs, kā arī būs iespēja
mācītos padziļināto kursu, skolēniem jāapgūst optimālā līmeņa pamatkurss). Svarīgi ir izvēlēties specializēto kursu: vizuāli plastiskā māksla vai digitālais dizains. Ņemot vērā
skolēnu un vecāku viedokli, otrais padziļināto kursu komplekts domāts skolēniem, kurus
tas, ka mācību satura apguve optimālajā līmenī būs pietiekama, lai iestātos augstskolā.
Visiem skolēniem vidusskolā būs jāizvēlas kāds no skolas piedāvātajiem padziļināto kur- interesē profesionālā darbība tiesībsargājošajā jomā, drošības, glābšanas un militārajos
su komplektiem jeb izvēļu “groziem”, kas dos iespēju trīs kursus jeb mācību priekšmetus dienestos, un šajā komplektā tiks piedāvāti padziļinātie kursi sociālajās zinātnēs, fizikā,
apgūt augstākajā līmenī, kā arī izvēlēties ar savām interesēm saistītus skolas piedāvātos ģeogrāfijā, kā arī specializētais kurss valsts aizsardzības mācībā. (Skatīt tabulu.)
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Piedalies “elektronikas
šķiratlonā” eko laukumos un
laimē vērtīgas balvas!
No šā gada 20. aprīļa līdz 20. maijam ikviens SIA
“ZAAO” (ZAAO) darbības reģiona iedzīvotājs, ievērojot
valstī noteiktos piesardzības pasākumus, aicināts piedalīties
akcijā “Elektronikas šķiratlons”, ko organizē Latvijas
Zaļais punkts kopā ar partneriem. Tās ietvaros, bezkontakta
ceļā nododot savas nolietotās elektroiekārtas ZAAO 20
EKO laukumos, varēs piedalīties arī balvu izlozē.
ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis: “ZAAO darbības reģionā aktīvi strādājam ne tikai atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu dažādošanai, bet arī izglītojam
iedzīvotājus paradumu maiņai, kas sekmē atbildīgu rīcību
vides aizsardzībai. EKO laukumu pakalpojumi iedzīvotājiem gadu gaitā kļūst arvien atpazīstamāki. 2019. gadā
tieši nolietotas elektrotehnikas savākšanas akcijā EKO
laukumos piedalījās gandrīz 2000 iedzīvotāju, kas ir par
trešdaļu vairāk nekā 2014. gadā, kad šādu akciju savā darbības reģionā piedāvājām pirmo reizi. Aicinām iesaistīties
“Elektronikas šķiratlonā”, ievērojot EKO laukumos norādītos pasākumus klientu un darbinieku veselības drošībai.
Atgādinām, ka EKO laukumos ir plašas pārstrādei derīgo
materiālu nodošanas iespējas, kuras var izmantot arī konkrētās akcijas laikā”.
Starp dalībniekiem, kuri kādā no šķirošanas laukumiem
būs nodevuši nolietotās elektroiekārtas, 31. maijā tiks izlozēta lielā balva – jauns televizors, kā arī veikalu tīkla “top!”
dāvanu kartes un citas pārsteiguma balvas.
ZAAO EKO laukumi atrodas Alojā, Apē, Augšlīgatnē,
Cēsīs, Taurenē, Jaunpiebalgā, Limbažos, Mazsalacā, Raganā, Raunā, Rūjienā, Salacgrīvā, Saulkrastos, Smiltenē,
Strenčos, Valkā, Valmierā un Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe”. Precīzas EKO laukumu
atrašanās vietas un darba laikus var noskaidrot ZAAO mājaslapā: http://www.zaao.lv/lv/privatpersonam/eko_karte.
Ierodoties EKO laukumā, aicinām rūpīgi ievērot valstī
noteiktos piesardzības pasākumus, fizisko distancēšanos un
ierobežojumus attiecībā uz pulcēšanos. Tāpat pēc laukuma
apmeklējuma aicinām rūpīgi nomazgāt rokas vai veikt to
dezinfekciju.
Lai nodrošinātu drošu elektroiekārtu nodošanu pārstrādei,
elektroiekārtas EKO laukumā ir jānovieto tikai tām paredzētajā vietā un tām ir jābūt neizjauktām, piemēram, ledusskapim jābūt ar kompresoru, televizoram – ar kineskopu,
datoram – ar mātes plati u.tml.
Akciju “Elektronikas šķiratlons” organizē Latvijas Zaļais
punkts un SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar veikalu tīklu
“top!”. Tā norisināsies visā Latvijā kopumā vairāk nekā 40
šķirošanas laukumos. Plašāk par akciju var uzzināt mājaslapā www.zalais.lv sadaļā “Jaunumi”.
Atgādinām, ka visa veida nolietotās un nederīgās sadzīves
un elektrotehnikas iekārtas – veļas mašīnas, televizori, ledusskapji, plītis, datori, monitori, telefoni u.c. – tiek klasificētas kā videi kaitīgi un bīstami atkritumi, jo satur videi
un cilvēkam bīstamas vielas. Ja baterijas vai elektroiekārtas
netiek nodotas otrreizējai pārstrādei, tās nokļūstot apkārtējā
vidē rada toksisku piesārņojumu, kaitējot gan dabai, gan cilvēku veselībai. Elektroiekārtas satur virkni bīstamu ķīmisku
vielu, piemēram, svinu, kadmiju, alvu, dzīvsudrabu u.c.

Latvijā noteikts meža
ugunsnedrošais laikposms
No 24. aprīļa Valsts meža dienests ir noteicis meža
ugunsnedrošo laikposmu visā valsts teritorijā. Meža
īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma iestāšanos ir jānodrošina ugunsdrošības
noteikumu prasību ievērošana mežā.
Visiem iedzīvotājiem meža ugunsnedrošajā laikposmā,
šogad tas ir no 24. aprīļa, uzturoties mežā, ir jāievēro
ugunsdrošības prasības. Lai samazinātu meža ugunsgrēka izcelšanās iespējas, atrodoties mežā, ir jāievēro daži
aizliegumi un ierobežojumi, par kuru neievērošanu var
piemērot administratīvo, civiltiesisko un arī kriminālatbildību.

2020. gada maijs

Var pieteikties platību
maksājumiem

VISIEM IEDZĪVOTĀJIEM
MEŽA UGUNSNEDROŠAJĀ
LAIKPOSMĀ - NO
24. APRĪĻA, UZTUROTIES
MEŽĀ, IR JĀIEVĒRO
UGUNSDROŠĪBAS PRASĪBAS.
Uzturoties mežos un purvos aizliegts :
– nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus
vai citus priekšmetus;
– kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas
nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;;
– atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
– dedzināt atkritumus;
– braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu
un purvu ārpus ceļiem;
– veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.
Nedrīkst veikt jebkādu dedzināšanu, kas rada dūmus,
bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta mežniecību, jo
dūmi var maldināt uguns novērošanas torņu dežurantus.
Meža izstrādātājiem ir jāievēro prasība, ka meža ugunsnedrošajā laikposmā cirsmā dedzināt ciršanas atlikumus
atļauts tikai ar Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju
rakstisku atļauju. Savukārt meža īpašniekiem ir jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas būtu atbrīvoti no sagāztajiem kokiem un krūmiem, lai nepieciešamības gadījumā
meža ugunsdzēsības automašīnām būtu iespējams brīvi
pārvietoties. Tāpat meža īpašniekiem ir jāzina, ka pēc
meža ugunsgrēka likvidācijas viņa mežā meža īpašnieka
pienākums ir veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību.

Informāciju sagatavojusi Zane Leimane, SIA “ZAAO”
sabiedrisko attiecību speciāliste

PATEICĪBAS
Sirsnīgs paldies, domes priekšsēdētājam Indriķim Putniņam, izpilddirektorei Leldei Burdajai, Dzērbenes
saimniecības vadītājam Viesturam Melbārdim, Sociālā
dienesta vadītājai Velgai Berķei un Dzērbenes Sabiedriskā centra dežurantei Daigai Ronei par atbildīgu un operatīvu rīcību, sniedzot palīdzību saistībā ar pašizolāciju,
lai ievērotu valstī šobrīd noteiktos ārkārtējās situācijas
noteikumus.
Žagaru ģimene Taurenē
Paldies Vecpiebalgas novada pašvaldībai, it īpaši domes
priekšsēdētājam Indriķim Putniņam un izpilddirektorei
Leldei Burdajai, par sociālās palīdzības piešķiršanu Vecpiebalgas novada skolu audzēkņiem!
Paldies Vecpiebalgas novada pamatskolas ēdināšanas uzņēmumam ,,Ingrīdas gardumi”, it īpaši vadītājai Ingrīdai Ruņģei, par saturīgajām pārtikas pakām!

Līdz 15. jūnijam Lauku atbalsta dienesta klienti Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) var pieteikties platību
maksājumu saņemšanai, aizpildot Vienoto iesniegumu.
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, dienests
ir veicis izmaiņas klientu apkalpošanas darbā. Klientiem
šobrīd nav iespējams saņemt klātienes konsultācijas un
klātienes palīdzību. Visu nepieciešamo atbalstu klientiem
dienests sniedz pa tālruni – šādi iespējams saņemt ne tikai
konsultācijas, bet dienesta darbinieki tālruņa sarunas laikā
klienta vietā var aizpildīt un iesniegt Vienoto iesniegumu.
Vienotais iesniegums pa tālruni tiek aizpildīts, pamatojoties uz 2019.gada atbalsta iesnieguma datiem un klienta
pa tālruni sniegto informāciju par izmaiņām tajos. Dienesta darbinieki ar klientu pārrunā aizpildītā Vienotā iesnieguma saturu, t.i., deklarēto lauku skaitu, kopējo pieteikto
platību, deklarētos kultūraugus un to platības, pieteiktos
atbalsta veidus. Klienta pa tālruni izteiktais mutvārdu
iesniegums ir pamats Vienotā iesnieguma iesniegšanai.
Saruna ar klientu tiks ierakstīta un būs kā apliecinājums
datu pareizībai. Pirms iesnieguma aizpildīšanas dienesta
speciālisti pārliecināsies par klienta identitāti.
Ja klients piesakās akcīzes degvielas saņemšanai, tad
arī šo iesniegumu dienesta speciālisti palīdz aizpildīt un
iesniegt attālināti pēc sarunas ar klientu.
Dienests atgādina! Ja lauksaimnieks jau ir aizpildījis
informāciju Vienotajā iesniegumā līdz platību sezonas
sākumam (no 14. februāra varēja pildīt “Provizorisko iesniegumu”), tad šis iesniegums tagad ir jāiesniedz EPS.
Konsultācijas par pieteikšanos platību maksājumiem var
saņemt pa tālrunu 67095000.
Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai
2020. gadā ir pieejams dienesta mājas lapā izvēlnē “Platību maksājumi” – “Rokasgrāmatas un veidlapas”.
Informāciju sagatavojusi:
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

SĒRU VĒSTS
Tukša paliek lauku sēta,
Klusa paliek istabiņa…

Mūžībā aizgājuši:
Viktorija Gatere, Vecpiebalga;
Ērika Iknere, Dzērbene.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.
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