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Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Maijā ir tik daudz
mīlestības!

Maijs nāk ar ievām un lakstīgalām, ar
kartupeļu stādīšanu un pirmo dzelteņu
zupu, ar balti klātiem galdiem. Maijs
nāk ar atmiņām par to, ko mēs katrs
darījām tajā 1990. gada 4. maijā, kad
Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma „Deklarāciju par Latvijas valstiskās
neatkarības atjaunošanu”.
Maijs ir
atjaunotnes mēnesis dabā, mūsu valsts
vēsturē un katrā sētā, kur atkal sākas
jauns dzīves cikls.
Taču nekas no tā visa nebūtu iespējams bez mātes. Bez mammas, kura salasa pirmās pieneņu un skābeņu lapas
un uzbur pavasara spēka ēdienu, bez
mammas, kura nekad nenokavē Jetes
dienu, kad sīpoli stādāmi, un bez mammas, kurai neizsīkstošs jautru plāksterīšu krājums, ko uzlīmēt uz brūcēm un
brūcītēm. Zemeslode apstātos, pasaule
sasaltu un rozes neuzziedētu, ja mamma nevestu meitu pirmajās vizbulītēs
un nenopirktu viņai pirmās „papēžkurpes”, ja mamma nesamīļotu spuraino
dēla pakausi un līdz tumsiņai nerūktu
kopā ar mazo rallistu smilškastē. Bez
mātes netaptu pasaules mākslas šedevri
un skaistākas dziesmas. Klusa un auksta būtu tāda pasaule. Bet māte ir. Un
pasaule prot sapņot, dziedāt, mīlēt un
sērot. Pasaule drīkst raudāt, jo ir roka,
kas noglāsta un aiztrauc asaras. Un pat
ja vairs nav… Mīlestība ir palikusi.
Maijā ir tik daudz mīlestības! Spēj tikai saņemt, spēj tikai dot! Reibinošajās
ievās, kurās paslēpušies divi laimīgie,
uzartajā zemē, kas baros, stārķu pārī,
kas atgriezies, un vecmāmiņās, kuras
pārrunā pasaules kārtību, uz šatierdeķa
rakstos izkrāsota soliņa sasēdušas.
Maijs ir brīdis, kad viss vēl būs. Visa
vasara priekšā. Neatkārtojama un burvīga Vecpiebalgas vasara.
Līva Grudule, Piebalgas muzeju
apvienības „Orisāre” vadītāja

Muižu parkos atjauno koku sugu daudzveidību

Lielās Talkas dienā, lai veidotu muižas vides kopējo ansambli,
notika ābeļu stādīšana Vecpiebalgas muižas parkā Inešos. Interesentiem dalība bija iepriekš jāsaskaņo ar tautas nama vadītāju,
jo epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumi joprojām
ir jāievēro, pulcējoties arī brīvā dabā. Augļu koku stādīšanas
entuziasti nebija īpaši jāmudina – īsā laikā pieteicās vairākas
ģimenes (jeb kā tagad pareizi teikt – mājsaimniecības), lai dotu
savu artavu muižas parka atjaunošanai. Ainavu dizainere Vineta
Radziņa, kuras vadībā tika plānota un paveikta augļu koku stādīšana, atklāj: „Nav tiešu pierādījumu, ka izvēlētajā piekalnē ābeles
ir ziedējušas un augļus briedinājušas Šeremetjeva laikā, tomēr par
to, ka šajā vietā iepriekšējās paaudzes bija iekopušas augļu dārzu,
liecina vecie stādījumi. Izvēloties vietu, viens no vērā ņemtajiem
apsvērumiem bija tieši šis, turklāt, lai saglabātu senās liecības,
tika atstātas arī pāris vecās ābelītes, kurām laika gaitā tiks izkopts
vainags. Lielajā Talkā iestādījām 16 jaunus augļu kokus: 6 ķiršus,
2 bumbieres, 8 ābeles. Lai saglabātu stādījumu struktūru, kas vēl
ir nojaušama un raksturo aizgājušā laika dārzu mākslu, izvēlētas
šķirnes, kuras varētu pretendēt uz vārdu – vēsturiskas. Tas nozīmē, ka šo šķirņu selekcija veikta 18.gadsimtā, kad muiža tika
celta un apdzīvota. Ar laiku ir plānots pie augļu kokiem izvietot
informācijas plāksnes ar detalizētu aprakstu par konkrētā kociņa
„saderību” ar muižas parku. Varbūt tā ir daļēja līdzība ar Rundāles
pili, bet mūsu mērķis ir piedāvāt Vecpiebalgas muižas viesiem un
apmeklētājiem plašākas iespējas izzinošai atpūtai – ne tikai priecāties par rozēm, simtgadīgajiem kokiem, jauno strūklaku, Sveču
māju un porcelāna galeriju, bet aizstaigāt mazliet tālāk uz vēsturisku, atjaunotu augļu dārzu, kuru veidos tādas šķirnes kā Ničnera
Zemeņu rudens šķirne ar smalko garšu, senais Cukuriņš, Latvijas
zemais skābais ķirsis un citas, ko muižās savulaik audzēja. Plāksnītes gan nedaudz vēl jāuzgaida – tās tiks uzstādītas laika gaitā.”

Vecpiebalgas muižas augļudārza atjaunošana Lielās Talkas laikā.
Kultūras darbinieces Zigrīda Ruicēna (no kreisās) un Sarmīte Beķere
talcinieku cienastam bija sarūpējušas arī īpašās spēka pakas

Ar jauniem akcentiem bagātāks kļuvis arī Taurenes centrs un
Nēķena muižas parks, kas vēl šodien glabā liecības par laiku,
kad te atradies varen bagātīgs un vērienīgs parks. Savu redzējumu
par paveikto un vēl plānoto sniedz Vineta Radziņa: „Lai nosegtu skatu uz saimniecisko zonu
(katlumāju), ir iestādīta jauna koku rinda pie jau
esošajām lapeglēm – seguma blīvumu papildina
sudrabegļu sējeņi, kas norāda, ka dzīvžoga rinda
nebūs vienā krāsu tonī – zilgana, bet gan toņi spēlēsies no zilgana uz zaļgano. Savukārt pie pieturas centrā tika iestādītas liepas, kuru lapotnes
radīs papildus zaļumu un dekoratīvi norobežos
smilšu laukumu. Pieturvietu sagaida arī citas
pārvērtības – tiks atjaunots būves krāsojumus,
pie sienām izvietota tūrisma informācija par pagasta vēsturi, ievērojamām vietām, cilvēkiem,
objektiem, kā arī apkārtne tiks papildināta ar
apstādījumiem. Un, protams, turpināsim muižas
parka labiekārtošanas darbus. Šogad plānots
uzstādīt soliņus vēsturiskam parkam piemērotā
stilā, papildināt stādījumus ar dendroloģiskajam
parkam piemērotu kokaugu struktūru”.
Darbs muižas parku atjaunošanā un saglabāšanā nav sprinta skrējiens – tās ir nemitīgas rūpes,
lai saglabātu vēsturiskās liecības un ļautu parkiem atdzimt jaunā kvalitātē.

Dmitrijs Ivanovs palīdz Nēķena muižas apkārtnes labiekārtošanas darbos.

Dzidra Ješkina
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde 2021. gada 22. aprīlī

Sēdē piedalās deputāti: Arita Andersone, Agnese Caunīte-Bērziņa, Edžus Ķaukulis,
Viesturs Melbārdis, Inese Navra, Indriķis Putniņš, Ilona Radziņa.

Pieņemtie lēmumi:

1. Pieņemt zināšanai izpilddirektores L.Burdajas atskaiti par 25.03.2021. un 08.04.2021. domes lēmumu izpildi un pašvaldības darbu no 2021. gada 25.februāra līdz 2021.gada 22.aprīlim.
2. Deleģēt biedrībai „KUULtūrisms” valsts pārvaldes uzdevumus tūrisma jomā: veicināt tūrisma,
tajā skaitā kultūras tūrisma attīstību Dzērbenes pagastā, izveidot daudzveidīgu un konkurētspējīgu Dzērbenes tūrisma produktu, kas palielinātu tūristu skaitu, to uzturēšanās ilgumu un izdevumus
Dzērbenes pagastā, piedāvāt kultūras, veselības, konferenču un aktīvā tūrisma produktu un pakalpojumu klāstu ar augstu pievienoto vērtību, nodrošināt Dzērbenē atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem, viesiem un ārvalstu tūristiem, veikt mārketinga un pārdošanas
pasākumus tūrisma iespēju popularizēšanai, izveidot tūrisma informācijas punktu un nodrošināt tā darbību.
3. Veikt precizējumus saistošajos noteikumos Nr.3/2021 “Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu” un izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā “Par maznodrošinātas
mājsaimniecības ienākumu slieksni Vecpiebalgas novadā”.
4. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2020.gada pārskatu, tai skaitā: bilances kopsummu
– EUR 12561580, pārskata gada budžeta izpildes rezultātu EUR 205114 (pamatbudžetā – EUR 204879,
ziedojumu un dāvinājumu budžetā – EUR 235), pamatbudžeta ieņēmumus EUR 5547642 un izdevumus
EUR 5144304.
5. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” un
Grantu konkursa nolikumu. Nolikumu pilns teksts www.vecpiebalga.lv/pasvaldiba/konkursi .
6. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazmeļļi” Dzērbenes pagastā izsoles rezultātus – izsolē piedāvātā augstākā cena EUR 1946,00. Pārdot nekustamo īpašumu augstākās cenas piedāvātājam.
7. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dabari” Inešu pagastā pārdošanas vērtību - EUR 8830,00.
8. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vecbaldiešēni” Inešu pagastā
pārdošanas vērtību - EUR 3100,00.
9. Pārdot Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Kalna Ozoliņi” Vecpiebalgas pagastā zemes vienību 3,74 ha platībā par apstiprināto pārdošanas cenu - EUR 6170,00.
10. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt nekustamo īpašumu
- „Klinklāvas saimniecība” Dzērbenes pagastā, „Pie Purmaļiem” Inešu pagastā, „Piebaldzēni”- 15
Vecpiebalgā - sagatavošanu atsavināšanai.
11. Slēgt nomas līgumu uz 5gadiem par pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas 10,4 m² platībā
ēkā “Sabiedriskais centrs”, Dzērbenē, iznomāšanu manikīra un pedikīra pakalpojumu sniegšanai. Nomas maksu noteikt EUR 0,21 par vienu kvadrātmetru mēnesī un PVN 21%. Nomnieks papildus nomas
maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
12. Slēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar SIA Arisa par pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu 25,7
m² platībā ēkā “Zemnieki”, kas atrodas īpašumā “Inešu pamatskola”, iznomāšanu. Nomas maksu noteikt 0,21 eiro/m2 mēnesī un PVN 21%. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas
Republikas likumos noteiktos nodokļus.
13. Iegūt īpašumā nekustamā īpašuma „Kleivas-Tašķēni” Vecpiebalgas pagastā zemes vienību 0,21
ha platībā par piedāvāto pārdošanas cenu - EUR 350,00. Īpašums ”Kleivas-Tašķēni” ir daļa no
pašvaldības autoceļa „Kleivas-Tašķēni” un ir nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai- gādāt par
savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu-ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un
uzturēšanu.
14. Izbeigt noslēgtos zemes nomas līgumus par īpašumu - „Centrs 2” Inešu pagastā lauksaimniecībā
izmantojamās zemes daļas 0,13 ha kopplatībā, „Jaunsviļi” Inešu pagastā zemes vienības lauksaimniecībā izmantojamās zemes 7,37 ha kopplatībā - iznomāšanu.
15. Iznomāt zemes vienības „Centrs 2” Inešu pagastā lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu 0,13
ha platībā personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, nomas līguma termiņš- 5 gadi. Noteikt nomas
maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5 eiro gadā. Nomnieks papildus
nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
16. Nodot medību tiesības biedrībai “Mednieku makšķernieku klubs Vecpiebalga” pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajās 33 zemes vienībās Vecpiebalgas pagastā.
17. Nodot iznomāšanai nekustamā īpašuma “Jaunsviļi” Inešu pagastā lauksaimniecībā izmantojamo
zemi 6,3 ha platībā, nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē.
18. Nodot iznomāšanai nekustamā īpašuma “Centrs 2” Inešu pagastā zemes daļu 1,1 ha platībā,
nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē.
19. Nodot iznomāšanai nekustamā īpašuma “Centrs 4” Inešu pagastā zemes daļu 0,8 ha platībā,
nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē.
20. Nodot iznomāšanai nekustamo īpašumu “Gotiņas” Inešu pagastā 0,4285 ha platībā, nomnieku
noskaidrojot mutiskā izsolē.
21. Atzīt, ka nekustamais īpašums “Mežmalas” Vecpiebalgas pagastā ir kļuvis nepiemērots Ministru
kabineta 2017.gada 21.marta rīkojumā Nr.128 noteikto funkciju veikšanai. Atsavināšanas gadījumā
iegūtie līdzekļi tiks izmantoti pašvaldības nekustamos īpašumos „Alauksta iela” un „Ūdensrožu dīķis”
Vecpiebalgā, lai sekmētu uzņēmējdarbību, izveidojot stāvlaukumu pie Alauksta ielas.
22. Veikt grozījumus ar SIA “Vecpiebalgas Doktorāts” 2018.gada 27.martā noslēgtajā nomas līgumā
Nr.10-3/20, izsakot tā 1.2.punktu šādā jaunā redakcijā: “Telpas tiek nodotas izmantošanai kā nedzīvojamās telpas ārstniecības, veselības aprūpes un sociālās aprūpes vajadzību nodrošināšanai iedzīvotājiem.”
23. Par atbalsta pasākumiem attālinātā mācību procesa laikā - ēdināšanas nodrošināšanai Vecpie
balgas novadā – par pārtikas paku piešķiršanu.
24. Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas 250,30 m2 kopplatībā nedzīvojamā ēkā „Zemnieki”,
kas atrodas nekustamajā īpašumā „Inešu pamatskola” Inešos, nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē.

Domes ārkārtas sēde 2021. gada 28. aprīlī.

Sēdē piedalās deputāti: Kristaps Driķis, Edžus Ķaukulis, Inese Navra, Ilona Radziņa,
Indriķis Putniņš.

Pieņemtie lēmumi:

1. Pēc apvienojamo pašvaldību Finanšu komisijas pozitīva lēmuma saņemšanas iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā investīciju projekta pieteikumu “Alauksta ielas rekonstrukcija
(posmā km 0,000 līdz km 0,545)”, lai sekmētu administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu
un uzlabotu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti iedzīvotājiem.
2. Noteikt, ka kopējās plānotās investīciju projekta “Alauksta ielas rekonstrukcija (posmā km 0,000
līdz km 0,545)” īstenošanas izmaksas ir 595 693,00 eiro, no tām 2021.gadā 354 437,34 eiro, bet 2022.
gadā 151 901,71 eiro. Pašvaldības līdzfinansējums tiks nodrošināts 15 % apmērā jeb 89 353,95 eiro,
no tā 2021. gadā 62 547,77 eiro, bet 2022. gadā 26 806,18 eiro. Noteikt, ka investīciju projekts tiek
uzsākts līdz 2021. gada 1. augustam un pilnībā pabeigts līdz 2022. gada 31. decembrim.
Nākamā kārtējā Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2021. gada 27. maijā.
Domes sēdes ir atklātas!
Interesentiem ir iespēja piedalīties domes sēdē attālināti. Lai pieslēgtos sēdei tiešsaistē,
zvanīt uz tālr. 22008446 vai rakstīt dome@vecpiebalga.lv .
Sēžu protokolus un audioierakstus skatīt pašvaldības interneta vietnē
www.vecpiebalga.lv/pašvaldība/sēdes .

2021. gada maijs
APSTIPRINĀTI
ar Vecpiebalgas novada pašvaldības domes
2021.gada 25.februāra lēmumu (protokols Nr.5, 7.punkts);
ar precizējumiem 22.04.2021. (protokols Nr.8, 4.punkts)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3/2021
“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni
Vecpiebalgas novadā”
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni
Vecpiebalgas novadā.
2. Lai saņemtu sociālo palīdzību un izvērtētu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, viena no mājsaimniecības
personām vēršas pašvaldības Sociālajā dienestā ar iesniegumu, ko parakstījušas
mājsaimniecības pilngadīgās personas.
3. Sociālais dienests, ja nepieciešams, apseko iesniedzēja norādīto faktisko dzīvesvietu.
II. Minimālie ienākumu sliekšņi sociālās palīdzības saņemšanai
4. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis 327 euro pirmajai vai
vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
III. Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas nosacījumi
Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
5. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Vecpiebalgas novada domē.
Vecpiebalgas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā
procesa likuma noteiktajā kārtībā.
IV. Noslēguma jautājumi
6. Noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. panta
noteiktajā kārtībā.
7. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2011.gada 20.aprīļa Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4/2011 “Noteikumi par Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību”.
Novada domes priekšsēdētājs 						
Indriķis Putniņš

Zemes nomas tiesību izsoles
2021. gada 14. maijā plkst. 9:00 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta ielā 4” Vecpiebalgā notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamā
īpašuma „Centrs-2” Inešos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002
0241daļai 1,1 ha platībā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 30,00 eiro (bez PVN)
gadā, izsoles solis – 1,00 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2021. gada 14. maija plkst. 8:50. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta ielā 4” Vecpiebalgā vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv .
*****
2021. gada 14. maijā plkst. 9:20 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta ielā 4” Vecpiebalgā notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamā
īpašuma „Centrs-4” Inešos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002
0295 daļai 0,78 ha platībā
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 28,00 eiro (bez PVN)
gadā, izsoles solis – 1,00 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2021. gada 14. maija plkst. 8:50. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta ielā 4” Vecpiebalgā vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
*****
2021. gada 14. maijā plkst. 9:40 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta ielā 4” Vecpiebalgā notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamā
īpašuma „Gotiņas” Inešos zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4254 002
0212 0,4285 ha platībā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 28,00 eiro (bez PVN)
gadā, izsoles solis – 1,00 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2021. gada 14. maija plkst. 9:30. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta ielā 4” Vecpiebalgā vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
*****
2021. gada 14. maijā plkst. 10:00 Vecpiebalgas novada administratīvajā
centrā „Alauksta ielā 4” Vecpiebalgā notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma „Jaunsviļi” Inešu pagastā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0271 lauksaimniecībā izmantojamo zemei 6,3 ha platībā
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 233,00 eiro (bez PVN)
gadā, izsoles solis – 1,00 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2021. gada 14. maija plkst. 9:30. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta ielā 4” Vecpiebalgā vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole
2021. gada 14. maijā plkst. 10:30 Vecpiebalgas novada administratīvajā
centrā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā notiks nomas tiesību izsole telpām 250,3 m²
platībā nedzīvojamā ēkā „Zemnieki”, īpašumā „Inešu pamatskola”, Inešos.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs - 0,21 eiro/m² (bez PVN)
mēnesī , izsoles solis – 0,01 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2021. gada 14. maija plkst. 10:00. Pieteikumi
iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
Informācija par izsolēm - tālr. 64170464, 26115317 - Daina Slaidiņa,
22031720 - Benita Zvejniece.
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PAŠVALDĪBA IZSLUDINA

PROJEKTU KONKURSUS
Grantu konkurss
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Par prieku pašiem un pagastu viesiem jauni akcenti
Dzērbenē un Vecpiebalgā

Vecpiebalgas novada domes 2021. gada 22. aprīļa sēdē tika
apstiprināts Grantu konkursa nolikums.
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.
Konkursa pieteikuma oriģināls papīra formā iesniedzams pašvaldības administratorei Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, līdz 2021. gada 9. jūnija plkst. 16.00. Pieteikuma
elektroniskai versijai ar elektronisko parakstu jābūt iesūtītai līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas
plkst.23:59. Pieteikuma elektroniskais dokuments iesniedzams, sūtot to e-pastā uz adresi vecpiebalga@vecpiebalga.
lv , e-pasta vēstules tēmā norādot “Pieteikums grantu konkursam” un satura tekstā – pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds
(fiziskām personām) vai nosaukums (juridiskām personām).
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar pašvaldības izpilddirektori Leldi Burdaju – tālr. 28349103, lelde.
burdaja@vecpiebalga.lv
Nolikums www.vecpiebalga.lv/pasvaldiba/konkursi

Iedzīvotāju iniciatīvu projektu

konkurss

„Iedzīvotāji veido savu vidi”

Lieliska iespēja pašiem iesaistīties savas apkārtējās vides un dzīves kvalitātes uzlabošanā!
Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju un to grupu iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot
sabiedriskā labuma vairošanu Dzērbenes, Inešu, Kaives,
Taurenes un Vecpiebalgas pagastos.
Konkursā var piedalīties:
• nevalstiska organizācija (biedrība, nodibinājums un
reliģiska organizācija), kuras juridiskā adrese ir novada
teritorijā;
• fizisku personu neformāla grupa, kurā apvienojušies
vismaz 5 pilngadīgi novada iedzīvotāji.
Kopējais finansējums ir 2500 eiro, projekta atbalsta maksimālā summa – 500 eiro, minimālā – 100 eiro. Atbalsta
intensitāte – līdz 100%.
Konkursa pieteikumu iesniegšana līdz 2021. gada 9.
jūnijam plkst. 16.00 Vecpiebalgas novada pašvaldības
administratorei Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar pašvaldības izpilddirektori Leldi Burdaju – tālr.
28349103, lelde.burdaja@vecpiebalga.lv .
Nolikums www.vecpiebalga.lv/pasvaldiba/konkursi

Aktīvās atpūtas laukums
bērniem un jauno prasmju
darbnīca Kaives pagastā

Jau ceturto gadu projekts „Jauno prasmju darbnīca ” dāvina
iespēju Vecpiebalgas novada Kaives pagasta iedzīvotājiem un
citiem interesentiem darboties ar modernām iekārtām. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas ietvaros sadarbībā ar Cēsu rajona lauku partnerību (CRLP) 2018. gadā Kaives pagastā tika īstenots
biedrības „Līdzās” projekts „Jauno prasmju darbnīca” (proj.
Nr. 18-09-AL18-A019.2202-000003).
Projektu finansē Lauku atbalsta dienests (ELFLA) un Vecpiebalgas novada pašvaldība.
Kaives pagasta rokdarbu pulciņa telpās ir iespēja adīt adījumus ar trīs adāmmašīnu palīdzību, šūt ar šujmašīnu un veidot
apsveikumus ar griezējprinteri, kurš griež papīru, kartonu, filcu un pat ādu. Nodarbības apmeklējiet otrdienās 16.00 – 18.00
rokdarbu pulciņa „Saulessvece” telpās vai piesakoties individuāli pa tālr. 26309040!
Jau piekto gadu Kaives pagasta iedzīvotāji un viesi brīvo
laiku var pavadīt biedrības “Līdzās” sadarbībā ar Cēsu rajona lauku partnerību (CRLP) (projekts Nr. 16-09-AL18A019.2202-000012) izveidotajā aktīvās atpūtas laukumā
Kaives muižas parka teritorijā. Projektu finansēja LEADER
(ELFLA fonds) un līdzfinansēja Vecpiebalgas novada pašvaldība. Kaives pagasta iedzīvotāji un viesi ir atzinīgi novērtējuši
izveidoto atpūtas laukumu. Tā ir iespēja ne tikai pavadīt laiku
aktīvi un saistoši, bet arī satikties. Priecājamies, ka mums ir
dota iespēja dažādot atpūtas iespējas savā pagastā.
Pateicamies projektu finansētājiem un atbalstītājiem par iespēju daudzveidīgi pilnveidot prasmes visās paaudzēs!
Agnese Caunīte-Bērziņa, biedrības „Līdzās” vadītāja

Vecpiebalgas centra viesistabā atklāj pavasara sezonu,
ieslēdzot strūklaku, kas diennakts tumšajā laikā izgaismota ar krāsainām gaismām. Piebaldzēnus un viesus gaismu
spēles strūklakā priecēs visu vasaru līdz pat vēlam rudenim. Nomainīta arī ekspozīcija uz izstāžu stendiem – Aivara Ošiņa dabas fotogrāfijas nomainījuši stāsti, kas atklāj
Vecpiebalgu - dabas un vēstures bagātības, pagātnes un
šodienas vērtības, kas raksturīgas šai pusei. Sava vieta ir
arī dažādu paaudžu cilvēku atziņām. “Vecpiebalga man
- spēka vieta. Spēks un enerģija it visur - kalnos, ielejās, zilo ezeru atspulgā, ūdensrožu skaistumā. Talantīgo,
sirdsgudro un viedo cilvēku šūpulis,” tā par savu Vecpiebalgu saka Lāsma Millere. Mīlestībai pret šo vietu nav vienas definīcijas - domugraudiem bagātas ir vecpiebadzēnu
pārdomas. Jāauj tik kājas un jādodas baudīt pavasari un
viesistabas burvību!
Dzērbenes pils tornī iekārtota oranžērija. Ar augiem, kas
sendienās auguši uz muižu palodzēm un greznojuši iekštelpas. Oranžērija plānota divos stāvos - ar iespēju iziet uz
torņa jumta un apskatīt muižas kompleksu un visu Dzērbeni no augšas.
Dzidra Ješkina

Vinetas Radziņas foto

Talkā var paveikt daudz

Engeru ģimene talkā Inešos.

Dzērbenes jaunieši talkas laikā sakopa estrādi Augstajā kalnā.

Aprīlī novada iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties interaktīvajā talkas spēlē “Spēlē talkojot’’. Jaunieši to aktīvi arī
izmantoja. Gan mums, organizatoriem, gan pašiem jauniešiem bija gandarījums par atkalsatikšanās prieku un padarīto.
Dzērbenē jaunieši kopā ar jaunatnes darbinieku Igoru Zvaigzni sakopa estrādi Augstajā kalnā, sagatavojot vietu, kur notikt āra mēģinājumiem. Jaunieši un ģimenes ar bērniem čakli talkoja arī Inešos kopā ar Līnu Paimiņu.
Paldies visiem, kuri iesaistījās un padarīja mūsu novadu skaistāku!
Linda Ķaukule, Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja
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SKOLU ZIŅAS
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PATEICĪBA

Vecpiebalgas vidusskolā zināšanas gūst
izglītojošās tiešsaistes lekcijās
Aprīlī līdz ar atmodu dabā bija manāma lielāka rosība arī
Vecpiebalgas vidusskolā. Skolas tehniskais personāls čakli iesaistījās skolas apkārtnes sakopšanas un labiekārtošanas
darbos, bet 12. klases audzēkņiem tika dota iespēja divas dienas nedēļā doties uz skolu, kur notika konsultācijas eksāmenu
priekšmetos.
30. martā vidusskolēni, piedaloties tiešsaistes lekcijā “Iepazīsti saeimu”, Zoom platformā tikās ar Saeimas sabiedrisko attiecību pārstāvi, kura tuvāk iepazīstināja ar Saeimu un
tās darbu. Nodarbības laikā skolēni nostiprināja skolā gūtās
zināšanas un uzzināja daudz jauna par Latvijas Republikas Saeimas dibināšanu, tās struktūru, galvenajiem uzdevumiem un
darba specifiku, kā arī guva izpratni par to, kā notiek likumu
pieņemšana un budžeta apstiprināšana. Lekcijas noslēgumā
skolēniem bija iespēja arī pašiem iejusties deputātu lomā, balsojot par likumprojektu, tādējādi gūstot priekšstatu par katras
balss nozīmīgumu valstiski svarīgu lēmumu pieņemšanā. Nodarbības laikā skolēni uzzināja arī, kā jaunieši var iesaistīties
Saeimas darbā.
8. aprīlī Zoom platformā 5., 6. un 10. klases skolēni piedalījās projekta “Skolas soma” tiešsaistes nodarbībā “Mūsu
Tēvzemes aprakstīšana”, kuru organizēja Krišjāņa Barona
muzejs. Skolēni video ierakstā iepazinās ar K. Barona muzeju,
padziļināja savas zināšanas pat latviešu folklorista, rakstnieka
un publicista Krišjāņa Barona dzīvi un darbu. Nodarbības laikā skolēni, darbojoties grupās un tuvāk pētot K. Barona personību, veica daudzveidīgus un aizraujošus uzdevumus.
Aprīļa pirmajā svētdienā saskaņā ar latviešu tautas tradīcijām tika svinētas Lieldienas - pavasara saulgrieži, ko atzīmē
par godu pavasara un saules atnākšanai. Skolēni, gatavojoties
svētkiem, mācību stundās veidoja prezentācijas par Lieldienām, ieskatījās šo svētku svinēšanas tradīcijās, ticējumos un
laika pareģojumos, dalījās ar idejām olu krāsošanā un svētku
galda klāšanā.

Aprīlī tika paziņoti Jānim Sudrabkalnam veltītā ikgadējā miniatūru konkursa rezultāti. Pamatskolu grupā 1. vietu ieguva Markuss Bērziņš (8. kl.), 2. vietu- Lizete Rudzīte
(7. kl.), atzinību- Luīze Elīza Baltputna (9. kl.). Vidusskolu
grupā 1. vietu ieguva Anna Balode (12. kl.), 2. vietu- Zanda
Betija Šīre (12. kl.), atzinību – Renārs Pundurs (12. kl.).
Skolēnus konkursam rosināja un sagatavoja skolotājas V.
Kalniņa, V. Lapiņa.
Lepojamies arī ar augstajiem sasniegumiem valsts mēroga
matemātikas konkursā “Ķengurs”. Latvijas labāko matemātiķu divdesmitniekā iekļuvuši divi mūsu skolas skolēni:
3. klases skolnieks Roberts Lapiņš ieguvis 1. vietu, bet 5.
klases skolniece Līna Berķe - 14. vietu. Paldies matemātikas skolotājām Anitai Jurgenai un Antoņinai Glāzerei par
skolēnu sagatavošanu konkursam!
Informāciju sagatavojusi
Vita Lapiņa

Tikmēr, kamēr sniga sniegs…
Pamatskolas pirmsskolas aktivitātes
Mēs augam un attīstāmies. Tāds ir šis laiks. Izrādās, ka pa
vecam vairs nevaram, jādomā, kā var citādā veidā.
Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolā pavasara
cēliens izrādījies ļoti aktīvs – saņēmāmies kam jaunam,
darījām, nebaidījāmies, kļūdījāmies, priecājāmies un neatlikām, tāpēc mums visiem kopā ir gandarījums par paveikto.
Prieks, ka esam atzinuši, ka pirmsskolā arī varam aktīvi darboties, attālināti izmantojot dažādas interaktīvas
platformas, tāpēc ne mirkli neapstājās uzsāktie projekti.
Pirmsskolas grupa “Pūcēni” aktīvi darbojās nacionālajā
eTwinning projektā “Kustini prātu”, kura ietvaros tika izgatavotas un prezentētas prāta spēles. Esam iesaistījušies
nacionālā nodarbību ciklā, kuru piedāvā Liepājas pilsētas
Izglītības pārvaldes Zinātnes un Izglītības inovāciju centrs
(ZIIC) “Dabas māja”, kur bērniem inovatīvā veidā ir iespēja apgūt dažādas tēmas par kukaiņiem. Dalību šajās interaktīvajās nodarbībās organizē skolotāja Anete Žagare.
Vides izglītības fonda Ekoskolu programma Zemes dienā
uzsāka piecu prāta spēļu turnīru ciklu. Turnīrā tika pārbaudītas zināšanas deviņās Ekoskolu tēmās: transports,
enerģija, pārtika, ūdens, atkritumi, mežs, bioloģiskā
daudzveidība, klimata pārmaiņas, vide un veselība. Turnīrā piedalījāmies un 65 pirmsskolu konkurencē ieguvām
9.vietu. Kā arī veiksmīgi esam piedalījušies Vides fonda
organizētajās akcijās “Silto džemperu diena”, “Meža, Zemes un Ūdens dienas”. Ekoskolas programmas ietvaros
noslēdzam akciju “Vai mēs ēdam veselīgi?” un uzsākam
izvērtējumu šī mācību gada tēmai “Pārtika”.
Šajā mēnesī noslēdzās ZAAO un tehnoloģiju parka
“Urda” vairākas akcijas, kurās esam aktīvi piedalījušies.
Akcijā “Dabai labu darīt” esam savākuši un nodevuši vairāk kā 3t makulatūras, PET pudeles, tetrapakas. Aktīvākie
šajās akcijās - Paula un Haralds Lielie, Miks un Elza Žagari, Linna Eglīte. “Zaļās jostas” BAO (bateriju vākšanas
akcija) esam savākuši 140 kg izlietoto bateriju. Šajā akcijā
čaklākie - Sigita un Jānis Poguļi un Marta Princova. Noslēdzās akcija “Dārgumu medības”, kurā dalībnieki - “Bitīšu” grupa - veica izpēti un analizēja atkritumu sadalīšanās procesu augsnē.
Gandarījums, ka tiešsaistes mācībās kopā ar Skudru Urdu
esam apguvuši vairākas tēmas par vidi. Šajā procesā esam
iesaistījuši ne tikai visus pirmsskolas bērnus un darbiniekus, bet arī vecākus un organizācijas, kuriem ir iespēja
piedalīties ikvienā tiešsaistes nodarbībā. Tā vairākām auditorijas grupām reģionā un Latvijā bērni prezentēja savus īpašos veikumus.

Lai ieinteresētu bērnus un raisītu zinātkāri, jaunu tēmu apguvē
plaši izmantojam inovatīvus risinājumus un spēļu elementus.

Mūsu darbošanos Vides izglītībā atzinīgi novērtē organizācija ZAAO un tehnoloģiju centra “URDA” vadība,
tāpēc 19. martā bijām uzaicināti runāt tiešsaistes lekcijās
par Vides izglītību, kopā ar vides entuziasti Kristīni Garklāvu runājot par iešanu un būšanu dabā.
Vairāki pirmsskolas pedagogi aprīlī dalījās savā pieredzē
ar citiem reģiona pedagogiem pasākumā ”Meklējam darītājus” un prezentēja savs ikdienas “rozīnītes” - Dagnija Sakse “Dabas vides estētikas nodarbības –pilināšanas
tehnika uz melnās tāfelītes” , Līga Vaišļa “Logoritmika=
logopēdija+mūzika- gaismas galdu izmantošana logoritmikā”, Liāna Rozenberga “Dabas vides estētikas nodarbības - darbs ar krāsainajām smiltīm, graudiem un augiem”,
Inguna Batņa “Mūzikas nodarbības āra vidē - muzikālās
sienas”.
Lai mums netrūkst apņēmības!
Inguna Batņa, pirmsskolas skolotāja

Vecpiebalgas pirmsskolas “Mazputniņš” kolektīvs sirsnīgi pasakās Andim Dzenim un Andim Engerim par atsaucību, ieinteresētību un dāsno rīcību! Liela pateicība arī
SIA “PNB Print” par pirmsskolai ziedotajiem materiāliem un Antrai Cukurkalnei par ieguldīto darbu, laiku
un labo sirdi!

PASĀKUMĀ
“PAGĀTNE NĀKOTNEI”
GODINĀS KAIVĒNIEŠUS
22. maijā plkst. 12.00 pieminēsim Kaives pagasta godājamos cilvēkus – Augustu Braču 141 un Jāni Teodoru Olti
100 gadu jubilejā.
Programma:
– Augusta Brača kapavietas apmeklējums Vecpiebalgā, Viduskapos,
– Jāņa Teodora Oltes kapavietas apmeklējums Kaivē, Leimaņu kapsētā,
– Ozolu stādīšana Kaives muižas parkā – veltījums Augusta
Brača un Jāņa Teodora Oltes mūža ieguldījumam,
– izstāde, dziesmas un atmiņu stāsti…
Lai piedalītos pasākumā, tā apmeklētājiem sava klātbūtne
jāpiesaka, zvanot pa tālruni 26309040 līdz 14.maijam.
Pasākuma dalībnieku, kuri būs pieteikuši dalību, tikšanās
pie Kaives pagasta pārvaldes ēkas.
Apmeklējot pasākumu, jāievēro visi valstī noteiktie ar Covid-19 saistītie drošības noteikumi.
Situācijai pasliktinoties, pasākums var tikt atcelts.
Agnese Caunīte-Bērziņa

SĒRU VĒSTS
Laiks apstājas ar skarbu piesitienu,
Nav rītdienas, ir tikai vēja balss…

Mūžībā aizgājuši:
Pēteris Dundurs, Dzērbene;
Dainis Kārkliņš, Dzērbene;
Ivars Dambītis, Taurene;
Andrejs Ergards, Taurene.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.
Informāciju apkopoja Dzidra Ješkina. Tālr.: 20232850, e-pasts: dzidra.jeskina@vecpiebalga.lv. Maketētāja Aiva Nebare
Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz katra mēneša 20. datumam. Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstu atbild autors.
Izdevums iznāk 1 reizi mēnesī, tirāža 1700 eksemplāri. Izdevums iespiests SIA “Latgales druka”.

