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■ Aprīlis skolu dzīvē
■ Kolektīvi svin jubilejas

un pirmizrādes
■ Sevi piesaka deputātu
kandidāti
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Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums

ĪSUMĀ
aLieldienu lustes Taurenē. 16. aprīlī, kad Taurenes kultūras nams sadarbībā ar
Dzērbenes tautas namu rīkoja Lieldienu pasākumu, saule spēkojās ar sniega pārslām, un laika apstākļi svinētājus nelutināja. Lai pasargātu mazos Lieldienu zaķēnus no saaukstēšanās, pasākums notika kultūras namā. Taurenes un Dzērbenes
Lieldienu zaķis priecājās par ļoti apmeklēto pasākumu, par krāsainām oliņām, par
aktīvo mīklu minēšanu, olu ripināšanu, dalību sportiskajās aktivitātēs, orientēšanos
pagasta teritorijā, jautro lēkāšanu piepūšamajās atrakcijās. Uz tikšanos pavasara lielākajos svētkos nākamgad!
aTop jauns tūrisma maršruts Vidzemē un Dienvidigaunijā. Projekta „Zaļie
dzelzceļi” mērķis ir divu gadu laikā sakārtot pamestās dzelzceļa līnijas Vidzemē un
Dienvidigaunijā, lai tās varētu izmantot nemotorizētā tūrisma vajadzībām. Kopumā
maršruts būs aptuveni 750 km garš. Projektu realizē Vidzemes Tūrisma asociācija,
sadarbojoties ar 25 Vidzemes, tajā skaitā Vecpiebalgas novada pašvaldību un Dienvidigaunijas pašvaldībām. Vairāk par projektu lasiet: http://www.100darbilatvijai.lv

Tu esi kā jūra, kā liedags silts,
Caur tevi viss dvēseles guvums.
Tu esi atvars un drošais tilts,
Un dienu un rītausmu tuvums.

4. maijs - LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena
14. maijs - Mātes diena
15. maijs - Starptautiskā ģimenes diena
Sveicam svētkos!

MUZEJU NAKTS 2017
VECPIEBALGAS NOVADĀ

a28. aprīlī Vecpiebalgas kultūras namā notika 5. Vecpiebalgas novada pirmsskolēnu dziesmu un deju svētki „Cirks atbraucis”. Jubilejas reizē mazos dziedātājus
un dejotājus priecēja atraktīvā vecāku cirka komanda, kurā darbojās Antra Vagule,
Kristīne Brīvība, Inga Širaka, Iveta Ērgle, Indriķis Putniņš, Līna Liepiņa, Mārcis
Ločmelis, Edžus Ķaukulis, Linda Lapiņa, Sanita un Uģis Asari. Pasākumu vadīja
klauni - Agita Šulca un Agita Brauere un deju virsvadītāja Mārīte Lācgalve. Bija
jautri un interesanti gan pirmsskolēniem, gan viņu līdznācējiem.

Šī gada Latvijas Muzeju nakts kopīgā tēma ir
LAIKS. Kā devīze Muzeju naktij izvēlēta Eduarda
Veidenbauma (viņam šogad 150. gadadiena) dzejas
rinda: “LAIKS ĀTRĀKI STEIDZAS KĀ
VILCIENA RATS”.
Muzeju nakts notiks 20. maijā no plkst. 19.00 līdz
plkst. 01.00.
Arī Piebalgas muzejos runāsim par laika tēmu.
Kārļa Skalbes „Saulrietos”- pasākums „Kad Kārļa
Skalbes nebija mājās…”
• Pozitīvās bohēmas nakts pie kamīna.
• Galda spēļu turnīri „Mūsu jautrā riču- račā paies visa nakts”.
• Pagalma spēles „Lecam pa vecam”.
• Izstāde „Saulrieti tās dienas acīm”.
Šajā naktī pavērsim padomju laika priekškaru un atcerēsimies to, kas „Saulrietos” notika padomju gados. Ļoti priecāsimies un gaidīsim tos, kuri gājuši šeit
bērnudārzā, ciemojušies pie māksliniekiem un katru, kuram ir atmiņas pirms
muzeja perioda „Saulrietos”. Būsim ļoti pateicīgi katram, kas līdz Muzeju naktij uzticēs mums kādas tā laika fotogrāfijas. Vecpiebaldzēni, ja jūsu krājumos ir
kaut viena bildīte ar „Saulrietiem” padomju laikā, lūdzu, sazinieties ar mums:
Ilona 26494406.
Kārļa Skalbes dzimtajās mājās „Incēni” - JIC „Balgas strops” aktivitātes.

K. Skalbes memoriālajā muzejā „Saulrieti”
BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI
4. maijā plkst. 12.00

•
Audēju
kopas
„Vēverīšas”
„Saulrietiem” austā baltā
galdauta prezentācija.
• Pētera Korsaka fotogrāfiju
izstāde „Kārlis Skalbe. Pārnākšana”.
• Izstāde ””Saulrietu” atdzimšana”.
Šajā sezonā muzejā īpaši runāsim par
laiku, kad pirms 30 gadiem, 1987. gadā,
Vecpiebalgā atklāja Kārļa Skalbes muzeju un
pirms 25 gadiem, 1992. gada 20. jūnijā, Kārlis
Skalbe un Lizete Skalbe atgriezās, lai uz mūžīgiem
laikiem paliktu savā „Saulrietu” Vaktskalniņā.
Muzeja sezonas ieskaņā aicinām ciemos Kārļa Skalbes
daiļrades cienītājus un muzeja draugus. Kamīns, Godu
galds un sirsnīgas sarunas.
Nāc un būsim kopā!
Līdzi aicinām paņemt nelielu cienastu.

Brāļu Kaudzīšu „Kalna Kaibēnos” - pasākums „Mērnieku laiks” kopā ar
deju kolektīvu „Mudurainis XO”
• Izrīkojums pēc komitejā proponētas programmas ar kuratorijas prezidenta un
komitejas aktuarijusa, kā arī asesora piedalīšanos.
• Vispārīga dancošana sentēvu garā.
• Goda mielasts, atvests krokodilu pūšļos, ar Nilupes zirgiem līdz kaligrāfijai.
• Izstādīšanas „Mērniecības instrumenti un zemes ruļļi” apmeklēšana katram,
lai tas slātavietis, čangalietis vai cits kāds pušelnieks.
Antona Austriņa „Kaikašos”- pasākums „Kādreiz Skanuļu ciemā”
• Pastaiga pa Skanuļiem kopā Lielo Kapūnieti.
• Interaktīva spēle „Kas meklē, tas atrod”.
• Vecvārdu mīkla no „Puiškana”.
Emīla Dārziņa „Jāņaskolā”- pasākums „Mūzikas laiks” kopā ar Jaunpiebalgas mūzikas skolas audzēkņiem direktores Aijas Silas vadībā.
• Aicinām apmeklētājus izvēlēties vienu no sev tīkamākajiem apmeklējuma laikiem plkst. 19.00 vai plkst. 22.00, lai baudītu muzikālus stāstus Emīla Dārziņa
mājās.
Taurenes pagastā:
• plkst. 21.00 novadpētniecības muzeja ekspozīciju apskate;
• plkst. 22.00 estrādē par godu izcilā kino režisora Rolanda Kalniņa 95 gadu
jubilejai aicinām apmeklēt modernā kvalitātē atjaunoto spēlfilmu „Ceplis”, kas
uzņemta 1972. gadā Rīgas kinostudijā pēc Pāvila Rozīša tāda paša nosaukuma
romāna.
*Sliktu laika apstākļu gadījumā filma tiks rādīta muzeja ekspozīciju zālē.
Uz tikšanos Muzeju naktī!
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes ārkārtas sēde 2017. gada 13. aprīlī
Sēdē piedalījās deputāti: Valdis CĪRULIS, Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE,
Līva GRUDULE, Inese NAVRA, Ilona RADZIŅA.

Pieņemtie lēmumi:
1. Piedalīties LEADER projektu konkursa 2.1.Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras
objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību ar
projektu “Vecpiebalgas pagasta centra labiekārtošana, II kārta”. Projekta kopējās izmaksas
39 336 EUR (t.sk. attiecināmās izmaksas 25 000 EUR). Pieprasītais publiskais finansējums
90 % no attiecināmajām izmaksām. Pieprasītais publiskais finansējums no attiecināmajām
izmaksām 22 500 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums 16 836 EUR. Projekta realizācijai tiks
ņemts kredīts Valsts kasē.
2. Piedalīties LEADER projektu konkursa 2.1.Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras
objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību ar
projektu “Vecpiebalgas muižas parka labiekārtošana”. Projekta kopējās izmaksas 34 022
EUR (t.sk. attiecināmās izmaksas 25 000 EUR). Pieprasītais publiskais finansējums 90 %
no attiecināmajām izmaksām. Pieprasītais publiskais finansējums no attiecināmajām izmaksām 22 500 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums 11 522 EUR. Projekta realizācijai tiks
ņemts kredīts Valsts kasē.
3. Piedalīties LEADER projektu konkursa aktivitātē 2.2.Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp
apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un
citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana ar projektu “Peldvietas labiekārtošana
pie Dabaru ezera”. Projekta kopējās izmaksas 25 000 EUR (t.sk. attiecināmās izmaksas
17 00 EUR). Pieprasītais publiskais finansējums 90% no attiecināmajām izmaksām. Pieprasītais publiskais finansējums no attiecināmajām izmaksām 15 300 EUR. Pašvaldības
līdzfinansējums 9 700 EUR. Projekta realizācijai tiks ņemts kredīts Valsts kasē.
4. Piedalīties LEADER projektu konkursa 2.1.Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras
objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību
ar projektu “Dzērbenes pils torņa daļēja atjaunošana”. Projekta kopējās izmaksas 30 554
EUR (t.sk. attiecināmās izmaksas 25 000 EUR). Pieprasītais publiskais finansējums 90 %
no attiecināmajām izmaksām. Pieprasītais publiskais finansējums no attiecināmajām izmaksām 22 500 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums 8 054 EUR. Projekta realizācijai tiks
ņemts kredīts Valsts kasē.
5. Piedalīties LEADER projektu konkursa aktivitātē 2.2.Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un
citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana ar projektu “Muzeja ēkas atjaunošana
Kaives parkā”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 32 000 EUR (t.sk. attiecināmās
izmaksas 17 000 EUR). Pieprasītais publiskais finansējums 90% no attiecināmajām izmaksām. Pieprasītais publiskais finansējums no attiecināmajām izmaksām 15 300 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums 16 700 EUR. Projekta realizācijai tiks ņemts kredīts Valsts kasē.

Domes sēde 2017. gada 27. aprīlī
Sēdē piedalījās deputāti: Edgars BĒRZKALNS, Valdis CĪRULIS,
Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE, Līva GRUDULE, Viesturs MELBĀRDIS,
Inese NAVRA, Daina SKRASTIŅA, Ilona RADZIŅA, Jānis VĪLIPS.

Pieņemtie lēmumi:
1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2016. gada pārskatu, tai skaitā: bilances
kopsummu - 12 181 091 eiro, pamatbudžeta izpildes rezultātu - (- 891420) eiro, speciālā
budžeta izpildes rezultātu - ( - 5492) eiro, ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildes rezultātu - 2500 eiro.
2. Izteikt 2016. gada 28. janvāra Vecpiebalgas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar Vecpiebalgas novada domes 28. 01. 2016. sēdes
(prot. Nr.1) lēmumu Nr.4, 5.1. punktu šādā redakcijā: 5.1. „Darbiniekam, pamatojoties uz
izpilddirektora rīkojumu, tiek izmaksāts pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi vienas minimālās algas apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Darbinieka
nāves gadījumā personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, piešķir vienreizēju pabalstu mirušā darbinieka mēnešalgas apmērā, bet ne mazāk kā minimālās mēnešalgas apmērā. Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz personas, kura ir uzņēmusies darbinieka apbedīšanu,
iesniegumu un darbinieka miršanas apliecības kopiju.”
3. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikumu (nolikumu skatīt pašvaldības mājaslapā www.vecpiebalga.lv/normatīvie akti/nolikumi.
4. Apstiprināt projektu konkursa „Dažādojam savu ikdienu” nolikumu.
5. Apstiprināt izcenojumu par naktsmītni vienā diennaktī vienam dalībniekiem EUR 2,00
Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētku „Pulkā eimu, pulkā teku” laikā.
6. Apmaksāt Dzērbenes Sarkanā Krusta nodaļai šokolādes iegādes izdevumus EUR 90,00
Donoru dienā Dzērbenē.
7. Noteikt grāmatai „Atmiņu gaismā mirdz skolotāji Rubeņi” cenu EUR 5,00 par vienību.
8. Apstiprināt atlīdzību par pienākumu veikšanu Vecpiebalgas novada domes vēlēšanu komisijai un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem.
9. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Piebaldzēni” -12 (Vecpiebalga) izsoles rezultātus EUR 6200,00. Pārdot nekustamo īpašumu izsoles augstākās cenas piedāvātājam.
10. Veikt dzīvokļa īpašuma „Birzītes”-10 (Dzērbene) telpu grupas sagatavošanu atsavināšanai.
11. Apstiprināt SIA „Latīpašums - mērniecības birojs” zemes ierīkotāja izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Apses” (Taurene) .
12. Precizēt 23.03.2017. lēmumu Nr. 17 par nekustamā īpašuma „Balgas” (Ineši) zemes
vienības izmantošanu.
13. Iznomāt zemes vienību daļas: „Balgas” (Ineši) 2 personām - katrai 0,15 ha kopplatībā,
„Veļķi” (Vecpiebalga) 1,0 ha, „Centrs 2” (Ineši), 1,5 ha, „Zeme blakus Dabariem” (Ineši)
3,0 ha, „Aiz Radziņiem”, (Vecpiebalga) 0,01 ha, „Naudēļi” 7,8 ha un „Centra Ūdenstornis”
(Taurene) 3,7 ha kopplatībā. Nomas līgumu termiņš 5 gadi, nomas maksa 1,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
14. Nodot biedrībai „Mednieku klubs „Sidrabene”” (Taurenes pagasts) medību tiesības 41
pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajā zemes vienībā Taurenes pagastā.
15. Veikt izmaiņas pašvaldības autoceļu reģistrā - izslēgt no pašvaldības autoceļu saraksta
autoceļu Katlumāja - Vējarozes 0,15 km garumā.
Sēžu norises ir fiksētas audioierakstos (skatīt www.vecpiebalga.lv/novada dome/lēmumi)
Nākamā domes sēde notiks 2017. gada 25. maijā plkst. 15.00 Vecpiebalgas pagastā.
Domes sēdes ir atklātas. Laipni lūdzam!

2017. gada maijs

Izsludināts pašvaldības projektu konkurss
„Dažādojam savu ikdienu”
Pieteikumi projektu konkursam ”Dažādojam savu ikdienu” jāiesniedz Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā centrā līdz 2017. gada 22. maijam plkst. 14.00.
Konkursa žūrijas komisija konkursa ietvaros atlasīs labākos projektus. Projektu atbalsta
summa - min. EUR 100, max. EUR 300 vienam projektam. Kopējā projektu atbalsta
summa EUR 1 500. Katru atbalstīto projektu Vecpiebalgas novada pašvaldība finansēs
100% apmērā. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2017. gada 25. maijam. Projekta īstenošanas periods - no 2017. gada 1. jūnija līdz 2017. gada 1. oktobrim. Nolikumu skatīt
pašvaldības mājaslapā www.vecpiebalga.lv, pašvaldības administrācijā un bibliotēkās.

Noslēgumam tuvojas apkures sezona

Iestājoties arvien siltākiem laika apstākļiem, tuvojas arī brīdis, kad noslēgsies apkures
sezona. Tā nevienam nav bijusi viegla - ne pašvaldībai, ne iedzīvotājiem. Lielai daļai
dzīvokļu īpašnieku ienākumi nav lieli, tāpēc ir grūti nomaksāt rēķinus par saņemto pakalpojumu. 2017. gada aprīļa nogalē Vecpiebalgas novada iedzīvotāju komunālo maksājumu
parāds bija EUR 137 000. Izprotot situāciju, meklējam risinājumus, lai parāda summu samazinātu, ar parādniekiem strādājam individuāli. Jāatzīmē, ka siltumenerģijas tarifa izmaiņas novadā gadu laikā ir mainījušās nedaudz, piemēram, 2008. gadā - Vecpiebalgā pagasta
padomes laikā - siltuma enerģijas tarifs bija Ls 33 vai EUR 46,95 par megavatstundu.
Ieskatam sniegšu arī informāciju par siltumenerģijas piegādes tarifiem citos Latvijas novados. 2017. gada martā Aizkraukles iedzīvotāji par vienu megavatstundu piegādātās siltumenerģijas maksāja - EUR 45,16; Rīgas - 45,33; Ludzas - 46,06; Olaines - 47,42; Valmieras - 47,53; Vecpiebalgas - 47,70; Mālpils - 48,35; Ozolnieku - 48,55; Iecavas - 49,13;
Daugavpils - 49,74; Kuldīgas - 49,80; Pļaviņu - 50,20; Madonas - 50,68; Vangažu - 51,00;
Balvu - 51,51; Jelgavas - 52,39; Rēzeknes - 53,06; Bauskas - 53,66; Rūjienas – 54,57;
Tukuma – 54,88; Ventspils - 54,90; Liepājas - 54,95; Alūksnes - 55,05; Jūrmalas - 55,14;
Salaspils - 55,34; Gulbenes - 55,71; Lielvārdes - 55,95; Limbažu - 56,02; Jēkabpils - 56,31;
Krāslavas - 56,66; Saldus - 56,84; Grobiņas - 56,86; Talsu - 57,09; Siguldas - 60,98; Cēsu
- 62,02 …utt.
Neredzu citu iespēju, kā ievērojami samazināt siltumenerģijas patēriņu ēkās, kā tikai tās
siltināt. Nosiltinot daudzdzīvokļu mājas, rekonstruējot iekšējos siltumtīklus, varētu samazināt izdevumus par siltumenerģiju līdz 60 %. Vecpiebalgas novada pašvaldība nevar
uzlikt dzīvokļu īpašniekiem vēl kādu maksājumu par apsaimniekošanu. Tādu lēmumu var
pieņemt tikai paši dzīvokļu īpašnieki. Laikā pēc novada izveidošanas pašvaldība likuma robežās daudzdzīvokļu mājām ir sniegusi palīdzību ēku saglabāšanā un uzturēšanā,
tai skaitā Vecpiebalgas pagastā tika veikti daudzdzīvokļu ēku energoauditi un izstrādāti
siltināšanas projekti bez privatizēto dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējuma, bet dzīvokļu
īpašnieki lēmumu par māju siltināšanu nepieņēma. Ja mājas nav siltinātas, tad tiek sildīts
arī āra gaiss, un maksājumi ir lieli.
Ja runājam par māju apsaimniekošanu, tad vislētāk būtu, ja daudzdzīvokļu māju dzīvokļu
īpašnieki (50% +1 vai vairāk) nolemtu māju apsaimniekot paši. Vajadzētu sanākt kopā un
kādu no mājas iedzīvotājiem vai citu personu (par samaksu) pilnvarot veikt šo darbu. Vecpiebalgas pagasta „Piebaldzēnu” mājas iedzīvotāji ir vienojušies un no 2017.gada janvāra
noslēguši līgumu ar namu pārvaldīšanas uzņēmumu SIA „CDzP” par mājas apsaimniekošanas pakalpojumu.
Pašvaldība nevar veikt uzņēmējdarbību nozarē, kurā uzņēmēji piedāvā savus pakalpojumus. Tikai tad, ja attiecīgajā uzņēmējdarbības nozarē Vecpiebalgas novada teritorijā uzņēmēji nepiedāvā savus pakalpojumus, piemēram, siltumenerģijas ražošanu un sadali, māju
apsaimniekošanu u.c., tad uz laiku to var darīt pašvaldība.
Arī pašvaldības SIA (bezpeļņas) nevar sniegt bezmaksas pakalpojumus. Jebkurā variantā dzīvokļu īpašniekiem būs jāmaksā papildus par māju apsaimniekošanu. Liela daļa no
apsaimniekošanas maksas aizies SIA priekšnieku, grāmatvežu un strādnieku algām, transporta uzturēšanai u.c. izdevumiem. Tikai atlikusī iemaksātā nauda paliks mājas remontiem.
Tāpēc saimniekosim savās mājās paši!
Hugo Duksis, pašvaldības izpilddirektors

Informācija mazo lauku saimniecību īpašniekiem
Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā” Atbalsts
uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam. Atbalsta pasākuma mērķis ir veicināt
mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti,
atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību. Mazās lauku saimniecības varēs saņemt 15 000 eiro
vienreizēju atbalstu ražošanas attīstībai.
Atbalsta pretendentam projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu, jāsagatavo
sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju.
Atbalsta pretendents ir mazā lauku saimniecība -saimnieciskās darbības veicējs:
1. Fiziska persona, kuras:
• dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā;
• saimnieciskā darbība ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā un sniedz gada ienākumu deklarācijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
2. Juridiska persona:
• kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā;
• saimniecība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, kā arī atbalsta pretendents nodrošina gada pārskatu vai gada ienākumu
deklarāciju sniegšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu.
3. Atbalsta pretendents ir ieguvis augstāko vai vidējo profesionālo lauksaimniecības izglītību vai apguvis lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā (saskaņā
ar Noteikumu Nr.598 7.pielikumā noteiktiem izglītības priekšmetiem) vai ir atbilstoša
vismaz piecu gadu darba pieredze lauksaimniecības jomā (darba pieredzi apliecinoši
dokumenti, īpašnieks, amatpersona l/s uzņēmumā, reģistrējies VID kā lauksaimnieciskās
darbības veicējs).
Ja minētā izglītība nav iegūta, tad darījumdarbības plāna īstenošanas laikā tiek apgūtas
lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā.
Atbalsta saņemšanas nosacījumus skatīt LAD mājaslapā http://www.lad.gov.lv .
Benita Zvejniece, novada lauku attīstības konsultante
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Diskutē par mācību iestāžu darbu un
izglītības kvalitātes rādītājiem
Izglītības un zinātnes ministrija veic pētījumu par optimālā vispārējās izglītības iestāžu
tīkla modeļa izveidi Latvijā. Pētījuma noslēgums paredzēts rudenī, izstrādājot rekomendācijas pašvaldībām, kuras būs atbildīgas par lēmumu pieņemšanu saistībā ar skolu tīkla
sakārtošanu, bet jau šobrīd daļa no pētījuma ir publiskota. Aprīļa nogalē, lai runātu par
izglītības jautājumiem un skolu sadarbību izglītības procesā, domes priekšsēdētāja Ella
Frīdvalde -Andersone uz tikšanos aicināja novada izglītības iestāžu direktores.
Pēc sarunas pārdomās par izglītības sistēmas kvalitātes rādītājiem dalījās Vecpiebalgas vidusskolas
direktore Lolita Žagare:
„Vecpiebalgas vidusskola ir viena no četrām novada
skolām. Kopīgais visām novada skolām - mērķtiecīgs
darbs, lai sniegtu skolēniem zināšanas un pilnveidotu
viņu prasmes un iemaņas, piedāvājot dažādas ārpusstundu nodarbības mākslas un sporta pasaulē.
Skola laukos nav tikai skola - visā Latvijas vēstures
attīstības gaitā ir pierādījies, ka skola ir vietējais kultūras attīstības centrs. Skolā, piemēram, notiek dažādi
koncerti, pulciņu nodarbības, sanākšanas, un tā ne tikai audzina skolēnus, bet ir arī padomdevējs vecākiem.
Skola atgūst savu vietu sabiedrībā, taču ne visi izglītības politikas veidotāji saprot, ka izglītības iestāde nav tikai vieta, kur bērnam māca
lasīt, rakstīt, rēķināt. Šodienas skolēnam, lai viņš izdzīvotu sabiedrībā un būtu laimīgs,
caur zināšanām ir jāattīsta dažādas kompetences, piemēram, komunikācijas un kritiskās
domāšanas prasmes, prezentēšanas, viedokļu uzklausīšanas un argumentēšanas prasmes,
jaunrades, pašiniciatīvas, pašizziņas un pašvadības prasmes. Skolai jāsagatavo cilvēks,
kas spēj sadarboties, spēj orientēties situācijās un pieņemt lēmumus. Izglītības iestādei
nepieciešams stiprināt sasaisti ar reālo (darba) dzīvi, un arvien aktuālāka šodienas skolā
kļūst iekļaujošā izglītība - stundu un nodarbību laikā jāspēj pilnvērtīgi attīstīt ikkatru
skolēnu, gan intelektuāli spējīgu, gan skolēnu ar speciālajām vajadzībām. Skolēnam ir
jābūt gatavam mūžizglītībai, jo dzīvē un darba tirgū viss strauji mainās. Domājot par to
visu, ir sajūta, ka skolai cilvēkbērns jāsagatavo it visam, pirms viņš dodas lielajā dzīvē.
Tāpēc atliek vien priecāties un pateikties tiem pedagogiem, kuru profesionalitāte visās
šajās prasībās spēj apmierināt ikkatra vēlmi - skolēna un vecāku, skolas vadības un sabiedrības.
Manuprāt, galvenais skolas uzdevums - veidot skolēnā atbildību par saviem vārdiem
un darbiem, veidot cilvēku ar aktīvu dzīves pozīciju, kas spēj pamanīt trūkumus un uzlabojamās lietas, spēj sniegt vietā savu redzējumu vai ideju. Skolas centrā jābūt DZĪVAM
CILVĒKAM. Vai vērtējums mācību priekšmetā sniedz visu informāciju par skolēnu, par
viņa prasmēm, iemaņām un dzīvotspēju? Skolu reitingi, protams, ir veidoti pēc izmērāmām lietām - centralizēto eksāmenu rezultāti, panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs
-, bet … Šodien ar to vien nepietiek, lai noteiktu skolas kvalitāti. Kā veidot reitingu,
ja skola ikkatram ir sniegusi iespējas attīstīt savus dotumus (ne tikai zināšanas), cēlusi
pašapziņu un radusi iespējas izzināt pasauli, piedaloties dažādās aktivitātēs? Tāpēc ir
skumji, ka skolas salīdzina tikai pēc zināšanu līmeņa. Nenoliedzami, tas ir viens no
rādītājiem, bet ir atšķirība, vai strādā ar atlasītiem un uz zināšanām motivētiem skolēniem, kuri dienās varbūt būs zinātnieki, lieli uzņēmēji. Bet būs taču vajadzīgi arī parastā
darba darītāji, sirdscilvēki. Jā, lauku skola ir citādāka nekā pilsētas skola. Laukos tomēr
ir citi dzīves apstākļi, intereses. Pati vide laukos liek būt iecietīgākiem, saprotošākiem,
pieņemošākiem. Lauku vidē bērni, kuriem Dievs devis citas spējas (ne tik izteikti mācīšanās), labāk jūtas un ir iederīgāki. Vai tas nozīmē, ka lauku skolas nespēj konkurēt
ar pilsētas skolām? Nē, tās spēj konkurēt it visā (olimpiādēs, konkursos, skatēs, debatēs
u.c.), bet ikdienā tām jāpalīdz rast piederība ikkatram bērnam, jo katrs grib sevi attīstīt
un pilnveidot. Skolas izaugsmi un pienesumu vislabāk redz pašvaldība, tāpēc tā drīkstētu
noteikt - būt vai nebūt skolai.
Caur visu šo gribu atspēkot presē izskanējušo atziņu, ka Vecpiebalgas vidusskolā, vadoties pēc skolu reitingiem, ir slikta mācību kvalitāte. Jā, mūsu zināšanu rādītāji ir viduvēji, bet vai tiešām mēs esam izaudzinājuši neveiksminiekus? Nē, jo, papētot datus par
skolēnu gaitām pēc vidusskolas absolvēšanas, secinām - katrs absolvents ir atradis savu
vietu dzīvē, ja pats to gribējis. Informācijai dati par pēdējiem trim mācību gadiem mūsu
skolā (2013./2014., 2014./2015., 2015./2016.). Vidusskolu absolvējušo skolēnu skaits
- 16, 17 un 18, augstskolās studē procentuāli - 56%, 71%, 39%, citās mācību iestādēs
- 19%, 6%, 33%, pavisam kopā mācības turpina - 75%, 77%, 72%, strādā Latvijā vai
ārzemēs - 25%, 23%, 28%. Mūsu skolas absolventi studē budžetu grupā (tātad valstij
nepieciešamās profesijas). No visiem augstskolu studentiem budžetu grupā studē - 78%,
100%, 100%. Vai tā nav izglītības kvalitāte? Nevar taču salīdzināt 2005. gadu, kad skolas reitingu noteica pēc eksāmenu, mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu u.c. mācību
aktivitāšu rezultātiem, ar 2017. gadu, kad skolas reitingu veido centralizēto eksāmenu
un mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti. Izmainījusies ir visa sabiedrība, laukos dzīvojošie un inteliģence, prioritātes. Šobrīd akcents ir tikai uz zināšanām, bet jebkurš darba
devējs pateiks, ka tas nav pats svarīgākais. Ne velti sabiedrībā jau sāk satraukties par
„gaišo prātu” aizplūšanu uz ārzemēm, bet tos sagatavo ģimnāzijas.
Šobrīd katra vidusskola var redzēt savu 2015./2016. mācību gada „Vidusskolas obligāto eksāmenu indeksu (to veido centralizēto eksāmenu rezultāti 2015./2016.m.g.)”
(raksts (ar vizuālu karti)) „Daudzām vidusskolām būs jāpārtop par pamatskolām” ir
publicēts www.lvportals.lv/visi/likumi-prakse, kā arī IZM mājaslapā vēl citas informācijas par novadiem). Vidusskolas ir sadalītas 6 indeksos: zem 30%, 30%-40%, 40%50%,50%-60%, 60%-70%, virs 70%. Skolām, kuru indekss zem 30%, ir apdraudētas
savā vidusskolas statusā. Vecpiebalgas vidusskolas indekss ir 40%-50%. Protams, nevaram par to būt ļoti apmierināti, bet satraukumam par izskanējušo zemo kvalitāti (kā
tas publicēts atsevišķos preses rakstos) arī nav pamata. Kopā jāmeklē izglītošanas ceļi
un jāturpina pedagogu profesionālā pilnveide, lai indeksu kāpinātu. Ne vienu vien reizi
ir izskanējuši neglaimojoši raksti par mūsu novada vidusskolu, bet rādītāji kaimiņu novadu vidusskolās ir aptuveni tādi paši, ja runājam par šo pieminēto kvalitātes indeksu.
Jā, tur ir atrisināts skolēnu piepildījuma jautājums skolās. Tas arī dod prioritāti skolas
pastāvēšanai.
Skolas galvenais uzdevums ir izaudzināt dzīvei derīgu pilsoni. Un mēs to varam, ja
„sadodamies rokās” SKOLA - SKOLĒNS - VECĀKI - SABIEDRĪBA! Lai pietiek
prāta ļaut jauniešiem nostiprināt „mugurkaulu”, mācoties vidusskolā, un pēc tam,
nobriedušiem fiziski, psiholoģiski un emocionāli, doties plašajā pasaulē!”
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KULTŪRA UN SABIEDRISKĀ DZĪVE
Pārdomas par dzīvi „Sumaisīša” interpretācijā

Aktieri un režisore pēc izrādes. 1. rindā no kreisās: Linda Lapiņa, Inese Pilābere,
Linda Ķaukule, Ilona Muižniece; 2. rindā no kreisās: Inese Zārdiņa, Ilona Radziņa,
Oskars Šulcs, Sanita Asare, Mareks Radvilavičs, Edžus Ķaukulis, Andrejs Zārdiņš.

Zaļajā ceturtdienā Vecpiebalgas kultūras namā notika amatierteātra „Sumaisītis” pirmizrāde. Kolektīvs skatītājiem atrādīja Leldes Stumbres lugu “Pāris - nepāris” - pārdomas par
dzīvi desmit epizodēs. Izrādes režisore Inese Pilābere, mūzikas autors - Egils Norbūts,
skatuves vizuālo noformējumu radīja un tērpus piemeklēja Linda Lapiņa, skaņu un gaismas nodrošināja Māris Kaštanovs, fotogrāfijas izrādei veidoja Muntis Rāvietis.
Izrādes kompozīcija daudziem šķita neierasta - katrā no epizodēm darbojās divi lugas
varoņi, kas veidoja savu stāstu, kura pamatā kāds zīmīgs notikums. Konflikta brīdī viens
no varoņiem tika no epizodes „izraidīts”, lai satiktos ar savu pāri (vai nepāri) nākamajā epizodē. Notika gan sāpīgas šķiršanās, gan laimīgas atkalsatikšanās, līdz beigās viss
atgriezās sākuma punktā - mākslas galerijā. Skatītāji bija liecinieki gan laimīgas ābola
pusītes atrašanai, gan drosmīgu lēmumu pieņemšanai, gan varoņu rīcībai, stāvot uz jaunas
dzīves sliekšņa.
Agita Krama, kura, kā pati atzīst, vienmēr ar prieku apmeklē vietējā amatierteātra izrādes,
arī šoreiz vīlusies nebija: „Izrāde interesanta šķita mazāk sižeta, vairāk aktieru saspēles
ziņā. Ar sajūsmu izbaudīju katru epizodi - ikviens no aktieriem lieliski iejutās tēlā, īpaši interesanti izrādē bija vērot Ineses, Ilonas un Edžus sniegumu un pārvērtības lomas
kontekstā. Košus akcentus izrādei piešķīra arī iestudējuma skatuves noformējums un šarmantie tērpi. Kā vienmēr, „Sumaisītis” skatītājus pārsteidza ar ko nebijušu, atšķirīgu no
iepriekšējo gadu izrādēm.”
Dzidra Ješkina
Aivja Šulca foto

Ansamblis „Lūna” sasniedz trakulīgos
pusaudža gadus

„Lūnas” jubilejas vakarā. 1. rindā no kreisās: Rigonda Pētersone, Dzintra Krieviņa, Lāsma
Dūmiņa, Agrita Eškina, kultūras nama vadītāja Zigrīda Ruicēna, Sandra Tomiņa,
Elza Rubene, Rigonda Prīse; 2. rindā: Sandra Dūmiņa, Līna Liepiņa.

8. aprīlī Vecpiebalgas kultūras nama vokālais ansamblis “Lūna”, vadītāja Agrita Eškina,
svinēja darbības 15 gadu jubileju. Pirms koncerta skatītājus ar saksofona spēli priecēja
Mārcis Ločmelis. Koncerta pirmajā daļā uzstājās jubilāres, bet otrajā daļā viesi - pašmāju
deju kolektīvi “Mudurainis” un “Mudurainis XO”, deju grupa “Dīva”, Vecpiebalgas bērnudārza audzinātāju vokālā grupa “Hiacintes”, Kaives Jaunais ansamblis, Rankas vokālais
ansamblis “Menora”, kā arī īpašais viesis - populārās mūzikas izpildītājs Ainars Bumbieris. Koncertu vadīja un arī kopā ar jubilārēm dziedāja bijusī “Lūnu” dalībniece Ilona
Muižniece. Pēc koncerta sekoja kolektīvu sveicieni jubilārēm, svētku torte ar 15 svecītēm
un sirsnīga atpūta Ainara Bumbiera vadībā.
Visus 15 gadus ansamblī dzied Rigonda Prīse, kura, sagaidot „Lūnu” jubileju, saka: „15
gadi… Tas ir tāds pusaudža vecums, kurā pusaudzis mēdz būt spurains un kaitinošs. Skaļas
un trakulīgas, priecīgas vai problēmu pārņemtas, tādas mēs nākam kopā uz mēģinājumiem.
Tāpat kā pusaudži ir un būs izaicinoši, tā arī mēs mēģinām pārkāpt robežas. Tāpat kā ar
tīņiem, arī ar mums ansambļa vadītajai Agritai ir jāspēj šīs robežas noturēt, vienlaikus
dodot pietiekami daudz brīvības. Lieliska recepte, kas stiprina mūsu attiecības, ir kvalitatīvi pavadīts laiks. Proti, mums ir vienojošs hobijs. Hobijs, kurā visiem kopā ir jautri
un viegli. Agrita ļauj mums atlicināt laiku sarunām, uzslavē mūs par panākumiem, nekad
neatsaka atbalstu, un, ja mēs mēģinām novirzīties no darāmā, veiksmīgi atvirza atpakaļ pie
dziedāšanas.”
Zigrīda Ruicēna, kultūras nama vadītāja
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Taurenes „Randiņš” godā Lieldienu tradīcijas

Lieldienu olas krāsoja Baiba Butka, Mārīte Šķēle, Brigita Plase, Sarmīte Lielā, Lilita Jekoviča,
Silvija Aņina, Lilija Bērziņa, Biruta Cara.

Un atkal klāt gada punkts, kurā Saules un Zemes savstarpējais novietojums izlīdzinājis
dienas un nakts garumu. Ir sācies ceļš gaismas pusē. Lai varētu droši staigāt un raženi
strādāt, šis brīdis tiek atzīmēts, rodot savu ritmu saskaņā ar dabas ritu - tie ir pavasara
saulgrieži ar to atbilstošām norisēm un ieražām. Lieldienās pēc iepriekšējā perioda maskotajiem gājieniem ļaudis satiekas vēlēt labu tuviem un tāliem kaimiņiem.
Tā pāris dienas pirms Lielās dienas savā ikmēneša satikšanās reizē kopā sanāca Taurenes pensionāru klubiņa „Randiņš” dalībnieki. Kā vienmēr, mūs laipni uzņēma kultūras
nama saimniece Ginta. Saiešana sākās ar šī mēneša jubilāru godināšanu, bet tad vērās
durvis un zālē, izraisot lielu jezgu un jautrību, ieskrēja gailis Miķelis Lielīgais Lieliskais
un viņa saimes galvenā vista Klukste. Tā kā jau no seniem laikiem cilvēku uzmanību
ir saistījusi ola kā dzīvības dīglis, tā arī šoreiz mūsu sarunas caur mīklām un paražām
risinājās par Lieldienām. Pasākuma spilgtākais mirklis - olu krāsošana. Kopā tika liktas sīpolu mizas, mellenes, sūnas, pirtsslotu lapas, tējas zāles, sniegpulkstenīšu ziediņi,
sūnas u.c. dabas materiāli, un darbs ar līdzpaņemto olu krāsošanu varēja sākties. Kamēr
katliņos vārījās „maza, balta muižiņa bez durvju, bez logu”, no līdzpaņemto „groziņu”
cienastiem tika glīti saklāts cienasta galds, pie kura laiku vadījām sarunās, līdz klāt bija
brīdis, kad varējām priecāties par olu krāsu košumu un dažādību.
„Guli, Lieldiena,
Līdz citam gadam,
Līdz citam gadam
Upītes malā!” (T.dz.)
Sarmīte Lielā

„Pīlādzīša” Gaiļa gada ieskaņas
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Aprīļa pilieni Dzērbenes tautas namā
Gluži vai vēja spārniem ir paskrējis aprīlis. Vai tamdēļ, ka
laiks mūs nelutināja, kā burkānu ēzelim pastiepjot, dažas siltas dienas martā un tad iemetot
saltajā aprīlī, kur noteicējs un
pavēlnieks bija pats ziemelis?
Vai, daudzo notikumu varā esot,
nemanījām, kā tas paskrēja? Jā,
aprīlī arī Dzērbenes tautas namā
bija rosība.
Marta nogalē vokāli instrumentālais ansamblis “Isidora pagalms” piedalījās Latvijas bērnu
un jauniešu folkloras skatē, kur
ieguva 1. pakāpi. Tūlīt pēc skates ansamblis savus draugus un
fanus aicināja uz vārda dienas
koncertu, kurā skatītājus priecēja ar pašu un draugu ansambļu,
kas šoreiz bija ieradušies no Cēsu ģimnāzijas un Priekuļu tehnikuma, sagatavotiem priekšnesumiem. Vakars aizritēja jaukā un nepiespiestā gaisotnē, arī faniem un vecākiem metoties
danču azartā. Liels paldies kolektīva vadītājai un vecākiem par milzīgo atbalstu mūsu jaunajiem talantiem!
Taču dziedāšana mums nav vienīgais talants. Novadā ir radoši cilvēki, kas visu ziemu ir
čakli papildinājuši savu rokdarbu pūru, tāpēc mūsu ikgadējā Vecpiebalgas novada amatnieku
pavasara izstāde ir tik koša un daudzveidīga. Ļaudis gan šuvuši, gan auduši, adījuši, tamborējuši, apdarinājuši koku, apgleznojuši akmeņus, pinuši, pērļojuši, darinājuši rotas, sveces un
pat dziednieciskas ziedes. Bet lai to visu apskatītu, jums jānāk ciemos uz Dzērbenes tautas
namu. Izstāde būs apskatāma līdz 1. jūnijam, turklāt daudzus darbus var arī iegādāties. Paldies visiem, kas katru gadu dalās brīnišķīgajā radīšanas priekā!
Aprīlī neizpalika arī novada pensionāru Pavasara balle, kurā visi atkal bija priecīgi satikties
otrajās Lieldienās!
Daina Šmite, tautas nama vadītāja

Dzērbenes pilī tiek veidota izstāde
Cimdu Jettiņas piemiņai

Tuvojas maijs, kad dabā
viss mostas. Arī Dzērbenes
kapsētās mostas dzīvība.
Ļaudis steidzas ar pirmo
ziedu pušķi pie saviem mīļajiem, bet pa ceļam noteikti
piestāj pie Cimdu Jettiņas
kapavietas ar tautiskā stilā
veidotu kapakmeni. Ja arī
nav paņemti ziedi, ļaudis pastāv, padomā, atceras viņas
radītos skaistos cimdu pārus un dzīves gudrību, kas ir
dziļi izlolota, izsāpēta, visu
mūžu pavadot ratiņkrēslā.
Maijs Dzērbenē ir Jettiņas
mēnesis - viņa dzimusi 1924. gada 7. maijā, šogad aprit viņas 93. gadskārta. Šī pati diena
ir arī Jetes diena, kurā ikviens, kurš ciena un mīl Cimdu Jettiņu, atnāk pie viņas pasērst.
Arī Dzērbenes tautas namā tradicionāli notiks Cimdu Jettiņas piemiņai veltīts pasākums ar
cimdu adīšanas konkursa noslēgumu un izstādi.
Gaidot Jettiņas mēnesi, ir jāpastāsta Vecpiebalgas novada ļaudīm priecīga vēsts par dāvinājumu topošajai novadpētniecības ekspozīcijai Dzērbenes pilī. Un tas ir Cimdu Jettiņas
adīto cimdu gadalaiku cikls, ko reiz Cimdu Jettiņa dāvājusi Amerikā dzīvojošajai draudzenei Zaigai Upītei. Caur laipnām Līgas Užānes rokām un mīļā sadarbībā ar Zaigu Upīti šis
dāvinājums nonācis Dzērbenes tautas namā un drīz būs pieejams pašmāju ļaužu apskatei.
Izmantojam iespēju pateikties tautietei Amerikā, Dublinā Zaigai Upītei par brīnišķīgo dāvinājumu un, protams, arī Līgai Užānei, kura sadzirdēja mūsu vēlmi izveidot Jettes Užānes piemiņas stūrīti. Reiz Jettiņa ir izsaukusies: “Neliedziet man šo vienīgo - dāvināšanas
prieku!” Lūk, dāvināšanas prieks atgriežas divkāršā spēkā pie ļaudīm.
Dāviniet arī jūs, mīļie tautieši, topošajai ekspozīcijai lietas no saviem krājumiem, ja tām
ir saistība ar Cimdu Jettiņu. Kā zināms, Jettiņa ir dāvinājusi mazas, mīļas lellītes un cimdiņus. Mēs būtu priecīgi kaut par vienu šādu lellīti.
Mārīte Šķēle

Dzērbenē šogad CIMDU DIENA 6. maijā
Sanākšanas mūsu klubiņā „Pīlādzītis” turpinās arī šajā gadā. Priecājamies par jauniem dalībniekiem un, protams, gaidām vēl. Šī gada saimniekam - Gailim - raksturīgās
īpašības piemīt arī mums, piemēram, precizitāte, jo pulcējamies katru mēnesi tieši 17.
datumā plkst.12.00, elegance, jo pucējamies vienmēr un tad jau skaistums neizpaliek,
esam uzmanīgi un neaizmirstam apsveikumus vārda, dzimšanas dienās, arī mazbērnu
piedzimšanas un citu skaistu notikumu sakarā ģimenēs. Enerģija vislielākā mērā attiecināma uz priekšnieci Ievu, jo vienmēr saietos mūs gaida kāds viņas sarūpēts pārsteigums
vai uzmanības apliecinājums apsveikuma kartītes, asprātīga sertifikāta par maskām vai
Lieldienu olu kompozīciju veidā. Emocionāls pārsteigums bija martā, kad kā dāvanu varējām klausīties mūziķa Jāņa Žagariņa izpildītās dziesmas par romantiku un mīlestību,
kuras taču nekad nav par daudz.
Apmeklējām ansambļa „Lūna” koncertu, kurā valdīja neparasta atmosfēra, ģimeniska
gaisotne un kura devīze bija „Dzīve ar smaidu ir dzīve ar smaidu”, amatierteātra „Sumaisītis” izrādi „Pāris - nepāris”, kuru skatoties varējām priecāties par mūsu novada
cilvēku labo aktiermeistarību. Izrāde lika arī domāt, kas dzīvē redzams vairāk: pāris
vai nepāris? Katrs var spriest pēc savas pieredzes. Lai darboties prieks dziedātājām un
aktieriem, kolektīvu vadītājām! Mums patīk savējie uz skatuves.
Lielās talkas dienā atsaucīgākie no „Pīlādzīša” - Gita, Gaida, Guntis, Laimdota, Ieva - ,
spītējot laika apstākļiem, sakopa celiņu no kultūras nama līdz skolai.
Pavasaris atnācis ar sauli, arī sniegu, bet mīļā vasara tāpēc nekur nepaliks. Dzīvē daudz
kas ir nenovēršams, bet tā ir arī tāda, kādu mēs paši ar savām domām to veidojam.

Vecpiebalgas novada Dzērbenes pilī 6.
maijā, gadskārtējā Vecpiebalgas novada
amatnieku darbu izstādē - pārdošanā, ar
CIMDU DIENU tiek uzsākts Latvijas valsts
mežu atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2017. gada projekts AMATS ZELTA
PAMATS -2017, kas vērsts uz novada amatniecības saglabāšanu un tālāku attīstību.
Cimdu diena šogad iekļauta Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētku „Pulkā eimu,
pulkā teku” norisēs un tiek rīkota dzērbenietes Jettes Užānes piemiņai. Pasākuma dienā
apmeklētājiem jau no plkst. 9.00 apskatei būs atvērta izstāde pilī un notiks radošā Cimdu
rakstu darbnīca bērniem. No plkst.15.00 sāksies tikšanās ar viesiem un jautrās adīšanas
sacensības, kā arī pēc žūrijas apspriedes tiks paziņoti gadskārtējā cimdu konkursa „Rakstu
raksti!” uzvarētāji.
Pasākuma laikā īpašais notikums būs Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja ceļojošā izstāde “Kūlainis, pērstainis, delnainis…” ar 236 pirkstaiņu un dūraiņu fotoattēliem, kas rada
priekšstatu par adīto cimdu kolekciju LNVM krājumā un iepazīstinās ar cimdu adīšanas
tradīciju Latvijā 19.-20. gs. Ekspozīcijā būs redzams veiksmīgi apvienojies tradīcijās izkoptais adītais cimds ar katra meistara vēlmi veidot savu individuālu rokrakstu, strādājot
ar rakstu elementiem, krāsu salikumiem, cimda formu un adījuma faktūru. Cimda spēja
pārtapt no valkājamas lietas savdabīgā miniatūrā - mākslas darbā mūsu novadnieces Jettes
Užānes adītajos dūraiņos. Meistare tajos ieadījusi savus vērojumus dabā, pārdomas par
cilvēka mūžu un savu attieksmi pret notikumiem.
Aicinām adīšanas sacensību dalībniekus visās vecuma grupās pieteikties pie Amatu mājas
tekstilrokdarbu grupas vadītājas Ērikas Mālderes (telefons 29424560).

Daina Jansone

Ērika Māldere, pasākuma organizatore

Masku balle senioru klubiņā „Pīlādzītis”.
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3. JŪNIJĀ - PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

Balsošanas kārtība
Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 3.jūnijā, no plkst.7.00 līdz plkst. 22.00.
Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas stundas dienā varēs nobalsot iepriekš:
31. maijā no plkst.17.00 līdz plkst.20.00
1. jūnijā no plkst.9.00 līdz plkst.12.00
2. jūnijā no plkst.10.00 līdz plkst.16.00
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt iecirknī, no 29. maija varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, zvanot uz tālr.: Dzērbene - 26106330, 29397021; Ineši - 28280331,
29429694; Kaive - 22042033, 64125767; Taurene - 26676796, 22032942; Vecpiebalga - 22031720,
20232850.
Balsošanas dokumenti
Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, nepieciešama pase vai personas apliecība (eID karte).

DEPUTĀTU KANDIDĀTU SARAKSTI UN
PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMAS

Nr.1. „NOVADA ATTĪSTĪBAI”

Deputātu kandidāti:
1. Ella Frīdvalde-Andersone - Vecpiebalgas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja.
2. Valdis Cīrulis - SIA “Hibitech Piebalga” valdes priekšsēdētājs.
3. Ilona Radziņa - SIA “Vecpiebalgas doktorāts” valdes locekle, ģimenes ārste.
4. Jānis Vīlips - Vecpiebalgas novada pašvaldības Saimnieciskā dienesta vadītājs.
5. Līva Grudule - Vecpiebalgas novada pašvaldības muzeju apvienības “Orisāre” vadītāja.
6. Viesturs Melbārdis - Vecpiebalgas novada pašvaldības Dzērbenes pagasta komunālās
saimniecības vadītājs.
7. Indriķis Putniņš - SIA “Piebalgas kūpinātava” valdes loceklis.
8. Agita Šulca - Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas metodiķe, sākumskolas skolotāja.
9. Viesturs Pētersons - Vecpiebalgas novada pašvaldības Dzērbenes pagasta komunālās
saimniecības santehniķis.
10. Daina Skrastiņa - Taurenes feldšeru vecmāšu punkts, ārsta palīgs.
11. Agnese Caunīte-Bērziņa - Vecpiebalgas novada pašvaldības Kaives pagasta kultūras
pasākumu organizatore, Amatas novada pašvaldības pamatskolas skolotāja.
Priekšvēlēšanu programma
1. Izglītība, kultūra, tūrisms, sports
• Nodrošināt kvalitatīvas izglītības un mūžizglītības pieejamību novadā. Stiprināt vidusskolas konkurētspēju.
• Ievērojot novada īpašo kultūrvēsturi un tradīcijas, turpināt aizsāktās norises un sagatavot
jaunus projektus, tostarp ar ES līdzfinansējumu.
• Turpināt uzlabot tūrisma, atpūtas un publisko infrastruktūru.
• Rosināt jaunu tūrisma ideju, pakalpojumu, produktu un objektu radīšanu un sekmēt to
attīstību. Tūrisma jomā turpināt attīstīt sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām.
• Radīt nepieciešamos priekšnoteikumus un atbalstīt iedzīvotāju dalību dažādos novada,
valsts un starptautiskajos sporta, izglītības un kultūras pasākumos.
• Uzlabot skolu sporta laukumus un veikt to rekonstrukciju.
• Atbalstīt jauniešu iniciatīvas un veicināt jauniešu aktivitāšu centru attīstību.
2. Labklājība un veselība
• Garantēt sociālo drošību, personu sociālo tiesību realizāciju, sniedzot atbalstu sarežģītās
dzīves situācijās. Sniegt atbalstu novada iedzīvotājiem, kuri nespēj nodrošināt sevi vai nespēj
pārvarēt īpašas dzīves grūtības.
• Nodrošināt mājas aprūpes sistēmu dzīvesvietā pamatvajadzību apmierināšanai personām,
kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.
• Nodrošināt veselības aprūpes pieejamību.
• Atbalstīt novada pensionāru aktivitātes.
3. Uzņēmējdarbība, infrastruktūra, vide un drošība
• Realizēt novadā aizsāktos projektus un sagatavot jaunus, izmantojot papildu finansējuma
piesaistīšanas iespējas.
• Sekmēt labvēlīgu vidi investoru piesaistei, jaunu darbavietu radīšanai, uzņēmējdarbības
uzsākšanai un attīstībai.
• Uzlabot novadā esošo ceļu stāvokli, veikt aktuālos uzturēšanas un rekonstrukcijas darbus.
• Turpināt uzlabot komunālo pakalpojumu kvalitāti ūdens apgādes un kanalizācijas, siltuma
nodrošināšanas un atkritumu apsaimniekošanas jomās.
• Turpināt novada ezeru apsaimniekošanu.
• Nodrošināt novadā sabiedrisko kārtību un drošību, sadarbojoties drošības un apsardzes
institūcijām un dienestiem.

Nr.2 „VECPIEBALGAS NOVADAM”
Deputātu kandidāti:
1. Inese Navra - individuālā uzņēmuma „Sonets plus” komercdarbības konsultante.
2. Edgars Bērzkalns - SIA „Rīga Consulting” valdes priekšsēdētājs, Vecpiebalgas Tradicionālā karatē kluba valdes loceklis, Latvijas Tradicionālās karatē asociācijas valdes loceklis,
Garkalnes karatē kluba valdes loceklis.
3. Raitis Glāzers - LR Saeima, deputāta palīgs, ECO Baltija, valdes padomnieks.
4. Ilze Fogelmane - mājsaimniece.
5. Juris Brīvība - SIA „EKJU” galdnieks.
6. Māris Bērziņš - Neatkarīgās policistu arodbiedrības valdes priekšsēdētājs, Informācijas
tehnoloģiju speciālistu arodbiedrības prezidents.
7. Dzintars Daļeckis - SIA „Vecpiebalgas kompānija” valdes loceklis.
8. Gints Pumpurs - zemnieku saimniecības „Upmaļi” īpašnieks.
9. Normunds Vītiņš - Vecpiebalgas novada pašvaldības komunālā dienesta darbinieks.
10. Aleksandrs Tomašs - piemājas saimniecības „Lejaskrievēni” īpašnieks.
11. Ainārs Oļševskis - mājsaimnieks.
12. Andris Polis - zemnieku saimniecības „Tožiņi” īpašnieks.
Priekšvēlēšanu programma:
Mūsu mērķis ir panākt, lai Vecpiebalgas novada pagasti savā attīstībā kļūst par harmonisku
un bagātu novadu, kur pirmajā vietā ir cilvēks, kas dzīvo cilvēka cienīgu dzīvi. Mums jākļūst
par sava novada īstiem saimniekiem, kas strādā paši, gādā par saviem līdzcilvēkiem un atbild
par saviem darbiem.
Novada pārvalde
1. Lai palielinātu atbildību un izpratni par norisēm novadā, apvienosim domes priekšsēdētāja
un izpilddirektora amatus.
Uzņēmējdarbība
1. Apmeklēsim novada uzņēmējus, lai veidotu izpratni par uzņēmējdarbības aktuālajām problēmām.
2. Izvērtēsim novada uzņēmēju kopējās un atšķirīgās problēmas.
3. Radīsim risinājumus problēmu mazināšanai.
4. Veicināsim jaunu uzņēmēju darbību novadā.
Izglītība
1. Iespēju robežās saglabāsim novada skolas.
2. Izglītības programmu īstenošanai pilnveidosim nepieciešamo materiālo bāzi pirmsskolas
izglītības iestādēs un skolās.
3. Dažādosim un atbalstīsim interešu izglītības iespējas.

Kultūra un sports
1. Saglabāsim un uzturēsim Vecpiebalgas novada muzejus un kultūrvēsturiskos pieminekļus.
2. Veiksim ikgadēju iedzīvotāju aptauju par vēlamajiem kultūras pasākumiem un to saturu
novadā.
3. Organizēsim pasākumus atbilstoši mērķu auditorijai un tematikai.
4. Nodrošināsim bezmaksas apmeklējumu kultūras pasākumā “Vecpiebalga atver durvis”.
5. Organizēsim labi sagatavotas sporta aktivitātes un atpūtas pasākumus novadā.
6. Celsim novada identitāti, nodrošinot sportistus ar vienotiem sporta tērpiem
Sociālā joma
1. Atbalstīsim pensionāru pasākumus.
2. Piedāvāsim mūžizglītības iespējas pagastos.
3. Nodrošināsim sociālo atbalstu iedzīvotājiem, kuriem tas ir nepieciešams.
4. Atbalstīsim labdarības pasākumus novadā.
5. Palīdzēsim invalīdiem iesaistīties sabiedriskajā dzīvē un uzņēmējdarbībā.
Komunālā saimniecība
1. Ņemot vērā problēmas apkures kvalitātē, secinām, ka šis pakalpojums ir jānodrošina pašvaldībai, nevis privātam uzņēmumam.
Infrastruktūra
1. Uzturēsim un uzlabosim novada ceļus un ēkas.
2. Radīsim iespēju uzstādīt norādes ar nosaukumiem uz ēkām un ielām.
3. Trafarēsim pašvaldības automašīnas.
Sabiedrības līdzdalība
1. Izveidosim sabiedrisku organizāciju, kas atbalstīs ievēlētos deputātus, īstenojot šo programmu.

Nr. 3 „PAR JAUNAJIEM”

Deputātu kandidāti:
1. Edžus Ķaukulis - SIA “Skogssallskapet” Vidzemes iecirkņa vadītāja vietnieks.
2. Lelde Burdaja - Amatas novada pašvaldība, projektu vadītāja, pašnodarbināta persona - projektu vadība, jaunatnes lietas.
3. Ģirts Groza - SIA “Jaunbērziņi” valdes priekšsēdētājs.
4. Laura Prūse - bezdarbniece.
5. Dāvis Zārdiņš - MU “Piebalgas jumiķis” jumiķis.
6. Kristaps Driķis - SIA “Cimbuļi” valdes priekšsēdētājs.
7. Reinis Rāvietis - SIA “Rikarwo” valdes priekšsēdētājs.
8. Arita Andersone - pašnodarbināta persona, friziere.
9. Pēteris Lāpselis - SIA “Privātmeistars” apdares darbu speciālists.
10. Anete Žagare - Taurenes pamatskolas pirmsskolas skolotāja.
11. Mareks Klimovičs - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, ugunsdzēsējs-glābējs.
12. Guntis Davidovs - students.
Priekšvēlēšanu programma:
Ar cieņu pret esošo un ar skatu nākotnē vēlamies veidot Vecpiebalgas novadu par izcilu vietu
dzīvošanai un uzņēmējdarbības attīstīšanai.
Izvērtējot jau paveikto, turpināsim strādāt šādos virzienos:
•) Balstoties uz novada attīstības programmu, atbalstīsim sistemātisku un jēgpilnu pašvaldības
infrastruktūras uzlabošanu un atjaunošanu;
•) Rūpēsimies par sabiedrisko kārtību un drošību, rodot līdzekļus apgaismojuma nodrošināšanai
un video novērošanas uzstādīšanai pagastu centros;
•) Veicināsim veselības aprūpes attīstību novadā;
•) Atbalstīsim novada pensionāru iniciatīvas un aktivitātes;
•) Rūpēsimies par sociālā riska grupām un maznodrošinātiem novada iedzīvotājiem, nodrošinot
kvalitatīvu sociālās palīdzības pieejamību;
•) Atbalstīsim jauniešu iniciatīvas, veicināsim viņu līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas
procesā, meklēsim risinājumus, kā attīstīt starpinstitucionālo sadarbību jaunatnes jomā;
•) Atbalstīsim kultūras dzīves attīstību un veicināsim profesionālās mākslas pieejamību;
•) Atbalstīsim novada sportistus un sporta infrastruktūras sakārtošanu un attīstīšanu;
•) Pieļaujamo pašvaldības līdzfinansēšanas iespēju robežās maksimāli atbalstīsim ES un citu
finanšu līdzekļu piesaisti dažādu projektu realizācijai;
•) Izveidosim pašvaldības darbinieku motivēšanas sistēmu, veicināsim viņu iesaisti lēmumu
pieņemšanas procesā un piederības sajūtas veidošanos savai darba vietai;
•) Atbalstīsim sadarbību ar citām pašvaldībām kopēju mērķu sasniegšanā, turpināsim veidot
starptautisko sadarbību ar sadraudzības pašvaldībām citās valstīs.
Redzam jomas, kurās nepieciešami steidzami uzlabojumi, tāpēc izvirzām šādas prioritātes:
- Informētība Mēs iestāsimies par komunikāciju, informētību, atklātību un caurspīdīgumu visās pašvaldības
darbības jomās. Sabiedriskās attiecības ir 21. gadsimta nepieciešamība, nevis iegriba, tāpēc
piesaistīsim sabiedrisko attiecību speciālistu, kurš rūpēsies par komunikācijas nodrošināšanu
starp pašvaldību un iedzīvotājiem, strādās, lai veidotu Vecpiebalgas novada pašvaldības tēlu, ko
raksturo atbildība pret savu darbu un pozitīva attieksme un atvērtība pret iedzīvotājiem, kā arī
prezentēs novadu ārpus tā robežām.
Izveidosim informācijas aprites sistēmu, kas nodrošinās pašvaldības darbinieku informētību par
aktuālajiem jautājumiem visos vadības līmeņos.
- Izglītība Ieguldījumi izglītībā un mūžizglītībā ir būtisks priekšnoteikums tautsaimniecības attīstībai un
novada konkurētspējas veicināšanai, kā arī augstāka labklājības līmeņa sasniegšanai. Meklēsim risinājumus, kā sakārtot novada izglītības iestāžu tīklu saskaņā ar novada ekonomiskās
attīstības prioritātēm, demogrāfiskās attīstības tendencēm un teritoriālo izvietojumu. Veiksim
Vecpiebalgas novada un izglītības iestāžu raksturojošo datu analīzi un izstrādāsim Vecpiebalgas
novada izglītības attīstības stratēģiju, kurā skaidri norādīsim mērķi un sasniedzamos rezultātus.
- Uzņēmējdarbība, lauksaimniecība un tūrisms Lai paaugstinātu novada vērtību un pievilcību iedzīvotājiem, uzņēmējiem un investoriem, tūristiem un apmeklētājiem atbilstoši 21. gadsimta prasībām, veicinātu pašvaldības konkurētspēju un sadarbību reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī, izstrādāsim Vecpiebalgas novada
mārketinga stratēģiju un novada zīmolu.
Piesaistīsim uzņēmējdarbības konsultantu, kurš veiks uzņēmēju un lauksaimnieku konsultēšanu un apmācību nodrošināšanu, veicinās uzņēmēju un lauksaimnieku savstarpējo sadarbību
un pieredzes apmaiņu ne tikai vietējā, bet arī nacionālā un starptautiskā līmenī, kā arī izstrādās
biznesa ideju projektu konkursa nolikumu uzņēmējdarbības veicināšanai.
- Namu apsaimniekošana un komunālā saimniecība Esošie daudzdzīvokļu nami ir fiziski un morāli novecojuši, tie nenodrošina nepieciešamo energoefektivitāti. Steidzami nepieciešams veikt namu apsaimniekošanu un renovēšanu, izmantojot
mūsdienu tehnoloģijas un izprotot namu īpašnieku iespējas. Problēmu saasina fakts, ka daudzdzīvokļu nami ir kopīpašums, par ko jārūpējas visiem dzīvokļu īpašniekiem kopā caur savu
biedrību vai namu apsaimniekošanas uzņēmumu. Lai atvieglotu iedzīvotāju dzīvi un nodrošinātu daudzdzīvokļu namu saglabāšanu, strādāsim, lai izveidotu pašvaldības SIA, kuras uzdevums
būs bezpeļņas namu apsaimniekošanas nodrošināšana.
Joprojām aktuāls jautājums par komunālajiem maksājumiem, tāpēc veiksim neatkarīgu datu
analīzi, izvērtēsim komunālo maksājumu cenu atbilstību piedāvātajam un meklēsim iedzīvotājiem draudzīgu risinājumu.
* Priekšvēlēšanu programmas publicētas pašvaldības vēlēšanu komisijai iesniegtajā redakcijā.
** Ziņas par deputātu kandidātiem publicētas deputātu kandidātu sniegtajā redakcijā kandidātu
saraksta iesniegšanas dienā. Par ziņu patiesumu atbild deputātu kandidāts.
***Informācija no Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas www.cvk.lv
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“Vecpiebalga atver durvis 2017”
Vasarā - no 26. līdz 30. jūlijam - Vecpiebalgas novadā jau sesto reizi notiks saiešana
slātaviešu garā „Vecpiebalga atver durvis”. Darba grupa ziemā ir strādājusi ar dažādām idejām, tādēļ šobrīd ar norises gaitu varam iepazīstināt novada iedzīvotājus.
Svētku laikā - no 26. jūlija līdz 30. jūlijam - Taurenes muižas pagrabos būs apskatāma
un izsmaržojama Gunas Rukšānes flokšu un liliju izstāde.
Trešdiena, 26.jūlijs.
Vecpiebalgas kultūras namā visu dienu čakli un rūpīgi strādās Voldemāra Cīruļa piemiņas balvas latviešu tautastērpu konkursa žūrija.
Plkst. 15.00 kultūras nama mazajā zālē interesenti aicināti uz lasījumiem par tautastērpu. Pētniece Aija Jansone stāstīs par latviešu tautastērpa izgatavošanu un
valkāšanu. Būs arī stāstījums par mūsdienu tautastērpu.
Plkst. 18.00 latviešu tradicionālā tautas tērpa godināšanas svētki.
Sīkāka informācija par konkursu - Dagnija Kupče, tel. 26054322
Plkst. 21.00 kino nakts Kaives parkā. Brīvdabas kino ar piknika elementiem visām
paaudzēm.
Ceturtdiena, 27. jūlijs.
Plkst. 15.00 Ģimenes diena Alauksta estrādē - sportiskas un radošas aktivitātes ar
jautru putu ballīti noslēgumā.
Plkst. 19.00 Taurenē koncerts R. Ozols, Annija Putniņa, Andris Ērglis un Jānis
Lūsēns „Mīlas melodija”.
Muižas vīna pagrabos ziedi un vīna degustācija. Aicinām vietējos vīndarus piedalīties
ar savu produkciju. Pieteikties pie Gintas Babres, t. 22032942

2017. gada maijs

SKOLU ZIŅAS

Pavasara rosība Inešu pamatskolā

• 6.aprīlī mācību ekskursija uz Rīgu. Apmeklējām Latvijas Nacionālo bibliotēku un noskatījāmies izrādi “Toms Soijers”.
• 11.aprīlī vecāku diena, kad vecāki izmantoja iespēju vērot savus bērnus mācību stundās.
• 12.aprīlī tikšanās ar psiholoģi Ivetu Aunīti lekcijā “Padomi vecākiem un skolotājiem”.
• 13.aprīlī 6.klases skolēni piedalījās rakstnieku brāļu Reiņa un Matīsa Kaudzīšu muzeja
“Kalna Kaibēni” pavasara sakopšanas talkā.
• 14.aprīlī noslēdzās makulatūras vākšanas akcija. Savāktas 3,5 tonnas makulatūras, aktīvākā dalībniece ir 3. klases skolniece Elizabete Cīrule.
• 20.aprīlī tautisko deju skate Vecpiebalgā. 1.-4. klases kolektīvam (skolotāja Līga Beķere)
un 5.-9. klases kolektīvam (skolotāja Antra Grinberga) iegūts vērtējums – augstākā pakāpe.
Paldies!
• 21.aprīlī mākslas programmas audzēkņi Ance Rutka (Inešu pamatskola), Adrians Višņovs (Vecpiebalgas vidusskola) un viņu skolotāja Vita Miķelsone devās uz Rīgu, lai
saņemtu valsts konkursa vizuālajā mākslā 3.pakāpes laureātu diplomus.
• 25.aprīlī dalība Apvienoto novadu olimpiāžu uzvarētāju pasākumā un 1.- 4.klašu krosā
Priekuļos.

Piektdiena, 28. jūlijs.
Plkst. 18.00 no Vecpiebalgas kultūras nama Mariannas Okolokolakas padomju
retro autobrauciens. Vecpiebalga - Alauksta estrāde - Taurene - Dzērbenes lidlauks
- Augstais kalns.
Plkst. 21.00 Dzērbenes pilskalnā padomju laika tematikai veltīts teatralizēts dziesmu un deju koncerts “Mana dzimtene jaukā”. Programmā sešdesmito gadu dziesmas un dejas. Piedalās vokālās mākslas vasaras laboratorijas “Izdziedi vasaru!” dalībnieki un īpašie viesi. Režisors - Edgars Kramiņš. Horeogrāfs - Gints Dancītis. Pie
klavierēm Arnolds Jass (ar grupu “Rock`n Berries”).
Zaļumballe. „Rock`n Berries”.
Sestdiena, 29. jūlijs.
No plkst. 10.00 līdz 15.00 amatnieku tirgus Vecpiebalgas birzītē.
Kultūras programma, kurā piedalās Vecpiebalgas novada amatiermākslas kolektīvi,
sadarbības partneri no Jaunpils un novada viesi no Itālijas, Maltas, Polijas un Vācijas
- projekta „Mazie tirgi – Eiropas ekonomikas sirdī” dalībnieki.
Tirgotājus aicinām laicīgi pieteikties! Tel. 26054322,
Dagnija Kupče
Plkst. 20.00 Inešu estrādē Mazās Kalniņa dienas - grupa „Autobuss debesīs” un
īpašie viesi.
Balle ar grupu „Ilūzija”

• 27.aprīlī Mazās mākslas dienas Vecpiebalgas novadā, kad novada skolu un Amatas novada Skujenes skolas komandas darbojās radošajā darbnīcā “Radi pats!”. Kopīgā darbā
izveidojām koka ripu kolāžu, kas priecēs ikvienu un uzlabos ēkas “Lauksaimnieki” fasādi.
• 28.aprīlī dalība pirmsskolas deju svētkos Vecpiebalgā. Pēcpusdienā teātra sezonas noslēgums skolā ar izrādi “Notikums ar olu”.
Gunta Dadeika, skolas direktore

Mūzikas programmas skolēniem dāvana LNSO koncerts

Svētdiena, 30. jūlijs.
Plkst.10.00 dievkalpojums Vecpiebalgas baznīcā.
Plkst.12.00 koncerts Vecpiebalgas baznīcā.
Plkst. 14.00 Kapusvētki.
*Programma vēl tiks precizēta arī turpmākajos pašvaldības izdevuma numuros un
novada mājaslapā.

JAUNIEŠIEM
Veselīgs dzīvesveids jauniešu centrā „Balgas strops”

Vecpiebalgas jaunieši un viesi.

Ko īsti nozīmē „dzīvot veselīgi”, „dzīvot zaļi”? Projekta ideja tapa, piedaloties „Erasmus+”
projektā „Healthy lifestyle” Horvātijā 2016. gadā, bet atbildes uz šiem jautājumiem Vecpiebalgas un Jelgavas jaunieši meklēja 7. aprīli, kad „Balgas strops” sadarbībā ar Jelgavas
novada bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvas centru un Tartu zinātnes centru „Ahhaa”
rīkoja sadraudzības pasākumu, lai aktualizētu tēmu „Veselīgs dzīvesveids”. Liels prieks
par jauniešu centra brīvprātīgās Burcunur Bulut iniciatīvu uz šo pasākumu ielūgt arī savus
kolēģus - ārvalstu brīvprātīgā darba veicējus, kas šobrīd darbojas citos Latvijas novados un
pilsētās. Jaunieši atsaucās aicinājumam un aktīvi iesaistījās visās aktivitātēs.
Pasākums iesākās ar nelielu projekta prezentāciju un muzikāliem priekšnesumiem, kurus
dalībniekiem sniedza dzērbenieši Emīlija Lenkeviča un Toms Ņizins. Pēc tam interesanti
un pamācoši padomus, kā dzīvot zaļi, sniedza Laura Arnicāne (www.seekthesimple.com),
kura arī pierādīja, ka šādi dzīvot nemaz nav grūti arī ikdienas rutīnā. Pēc pamācošās lekcijas
katram pašam bija iespēja kopā ar Tartu zinātnes centra „Ahhaa” pārstāvi Martu Markoti
pagatavot veselīgu enerģijas dzērienu. Jāatzīst, ka šis dzēriens lieliski noderēja, veicot orientēšanās spēli pa Vecpiebalgu. Vakara turpinājumā jaunieši varēja darboties veselīgo našķu
darbnīcā kopā ar TV šova „Mana mamma gatavo labāk” dalībnieci Zani Zirni un piedalīties
saliedēšanās spēlēs. Gaidot pavasari un vasaru, būsim veseli un aktīvi!
Laura Prūse, pasākuma dalībniece

21. martā Dzērbenes skolas mūzikas
programmas vecāko klašu skolēni devās
uz Rīgu Lielajā Ģildē klausīties Latvijas
Nacionālā simfoniskā orķestra koncerta
ģenerālmēģinājumu. Koncertā piedalījās
solists Daumants Kalniņš, diriģents Ainārs Rubiķis. Klausītājiem bija iespēja
redzēt, kā orķestris gatavojas koncertam,
kādi instrumenti tiek izmantoti, kā strādā
diriģents.
Koncerta pirmajā daļā orķestris atskaņoja komponista Jura Karlsona darbu “Jāzepa vīzijas”, bet otrajā daļā skatījāmies
mēmo filmu un klausījāmies diriģenta A.
Rubiķa piemeklēto mūziku filmai. Šajā
daļā skanēja mūzika no dažādu autoru
darbiem. Koncerts ilga pusotru stundu,
bet, kā vēlāk sarunā uzsvēra diriģents,
zālē valdījis pilnīgs klusums, kas liecina
par klausītāju līdzpārdzīvojumu un uzmanību.
Pēc koncerta bija tikšanās ar LNSO patronesi prezidenta kundzi I. Vējoni, diriģentu A. Rubiķi, solistu D. Kalniņu un
orķestra direktori I. Lūkinu.
LNSO Atbalsta fonds skolēniem uzdāvināja arī Latvijas Nacionālā mākslas
muzeja apmeklējumu.
Mūzikas programmu audzēkņiem tā bija
vērtīga pieredze un interesants pārdzīvojums! Paldies LNSO Atbalsta fondam un
Jānim Jenzim!
Ērika Arāja, skolas direktore

Mūzikas programmas bērni Nacionālajā
mākslas muzejā.

Pasākumi jauniešiem
Dzērbenes jauniešu centrā
9. maijā plkst. 15.00 pingponga turnīrs.
25. maijā plkst. 14.00 Latvijas Jaunatnes padomes pārstāvja lekcija “Vēlies vēlēt” (aicināti visi jaunieši no 17 līdz 30 gadiem).

Vecpiebalgas JIC „Balgas strops”

24. maijā kulinārijas meistarklase ar TV šova “Mana mamma gatavo labāk” dalībnieci
Zani Zirni.
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Jautrais aprīlis Taurenes skoliņā

Aprīlis kā jau aprīlis! Jauns ticējums - kā pirmo aprīli iesāksi, tā visu mēnesi pavadīsi.
• Karjeras dienas ietvaros iepazinām Smiltenes tehnikumā apgūstamās profesijas un tikāmies ar skolas pārstāvi.
• 12. aprīlī notika pedagoģiskās padomes tematiskā sēde „Vai esam gatavi kompetenču
pieejā balstītai izglītības ieviešanai?” Par pirmsskolas gatavību kompetenču pieejā balstītai izglītības satura ieviešanai stāstīja skolotāja I. Batņa. Pedagogi dalījās pieredzē par
darbā izmantotajām metodēm, kuras saistās ar pamatkompetencēm un caurviju kompetencēm, kā arī izvērtēja šo metožu lietderību mācību procesā. Secinājām, ka jau sen strādājam
ar to, ko mums piedāvā ministrija kā jaunumu.
• Daudz šajā mēnesī strādājuši skolēnu domes aktīvisti - Anete Plūme, Lūcija Mende un
Amanda Stapulione - 1.-9. klases skolēniem 18. aprīlī pēc stundām sagādāja daudzveidīgas Lieldienu lustes. Jau no paša rīta meitenes kopā ar Anetes vecmāmiņu visai skolai
cepa Lieldienu torti, kuru baudījām pasākuma noslēgumā. Paldies čaklajām saimniecēm
par ļoooooooti gardo cienastu!
• No 24. aprīļa līdz 3. maijam skolā notika Mākslu dienas. 2. klase bija sagatavojusi darbus izdevniecības „Jumava”
izstādei „Mana māmiņa”. Tos varēs apskatīt Cēsīs grāmatnīcas skatlogā. Paldies skolotājai Ivetai Kallītei un 2. klasei!
• 25. aprīlī Taurenes pamatskolā konkursā “Cālis 2017” piedalījās 17 mazie dziedātāji no pirmsskolas grupiņām.
Lai arī uztraukums bija manāms, tomēr
visi savas dziesmiņas nodziedāja. Titulu
“Mazais cālis” un skatītāju simpātiju ieguva Ance Pelēķe- Lielā, titulu “Cālis”
- Roberts Grieznis, bet skatītāju simpātiju - Justīne Laputeva. Paldies vecākiem
par ieguldīto darbu dziesmu tekstu mācīšanā, žūrijai par vērtēšanu, Taurenes
“Elvi” veikalam par balvām!
• 26. aprīlī kultūras namā notika jauno
izpildītāju konkurss „DO-RE-MI”, kurā
piedalījās mūsu skolas dziedātāji un
viesi no Inešu un Drustu pamatskolas,
kā arī pirmsskolas dziedātāju konkursa
„Cālis 2017” laureāti Roberts Grieznis
un Justīne Laputeva. Pasākumu vadīja
skolēnu domes pārstāvji A. Plūme un A.
Jakovļevs. Šajā dienā POP grupa „Kārumiņš” prezentēja savu jauno disku „Silta
sirds”, kura dizaina autore ir 5. klases
skolniece Daniela Pinka. Konkursā 1.

POP grupas „Kāruminš” vecākā grupa.

vietu ieguva Niks Kalvāns (1. kl.), Megija Fogelmane (2. kl.), Viktorija Muraško (4. kl.),
Sintija Auza (5. kl.), Lāsma Kitija Mateusa (6. kl.) , kura ieguva arī skatītāju simpātiju
balvu. 2. vieta I. Greizānei (2. kl.) , I. G. Bērziņai (5. kl.), P.J. Bērziņai (7. kl.). 3. vietā
- S. Greizāne (3. kl.) , I. U. Riekstiņa (6. kl.). Paldies skolotājam A. Vilderam par bērnu
sagatavošanu konkursam!
• Arī sportisti var lepoties ar sasniegumiem. 11. aprīlī netradicionālajās sacensībās
„Meitenes kā liepas!” piedalījās 14 meitenes, startējot 15 stacijās ar dažādiem uzdevumiem. Kopvērtējumā pa vecuma grupām pirmās vietas ieguva: Loreta Iršeina, Paula Pļaviņa, Viktorija Muraško, Līga Dandena un Lāsma Kitija Mateusa. Prieks par jautrajām un
sportiskajām meitenēm, kā arī par puišiem, kuri labprātīgi un atbildīgi veica tiesneša pienākumus stacijās. Malači! 21. aprīlī šautriņu mešanas sacensību „Trāpi desmitniekā!”
finālā pārliecinoši uzvarēja Evija Auce Cimberga. Starp klasēm pirmā vieta un ceļojošais
kauss 6. klasei.

• 4. aprīlī starpnovadu skolu sacensībās
dambretē no mūsu skolas startēja D un C
grupas komandas. Taurenes pamatskolas D
grupas komanda: Indra Gita Bērziņa, Jurģis
Zommers un Oskars Guoģis sīvā konkurencē
ieguva 2. vietu. Paldies, vecāki, jums par šo
sporta galda spēli, ko esat iemācījuši spēlēt
saviem bērniem!
• Jauno vides pētnieku forumā “Skolēni
eksperimentē”, kas notika 6. martā Latvijas
Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā
centrā, darbu “Esi gudrs - piesprādzējies!”
prezentēja 5. klases skolēns Mareks Greizāns, kurš stāsta:
”Forumā piedalījās 232
dalībnieki, kuri prezentēja 143 darbus. Manā
grupā bija 18 ļoti interesanti un daudzveidīgi
darbi. Katrs no dalībniekiem uzstājās ar piecu minūšu garu prezentāciju, kurā klātesošos
iepazīstināja ar veiktajiem pētījumiem, novērojumiem, eksperimentiem un atbildēja uz
klausītāju un žūrijas jautājumiem. Pirms uzstāšanās biju ļoti uztraucies, taču uzdrīkstējos
un klātesošajiem izstāstīju, cik svarīgi ir piesprādzēties. Liku aizdomāties par to, ka piesprādzēšanās var izglābt dzīvību. Esmu pateicīgs skolotājai Ilonai Žagarei par to, ka viņa
mani uzmundrināja un pamudināja piedalīties
šajā pasākumā.
Informāciju sagatavoja:
Lilita Ozoliņa, Anta Paeglīte,
Ilona Žagare, Inguna Batņa

Aprīlis - mēnesis, kad pavasaris iešūpojas Vecpiebalgas vidusskolā

Lieldienu olu krāsošana stundās, šūpošanās un draiskošanās, sadraudzības balles, vecāku diena skolā, cīruļputeņu prieki un sakopšanas
talku sūrums plaukstās - klāt spriganais pavasaris!

ŠOMĒNES SVARĪGAIS ĪSUMĀ:
• 30. martā trīs ātrākie lasītāji
no katras sākumskolas klases
piedalījās sākumskolas „Lasīšanas maratonā.” Rezultātā
1.vietu ieguva 3. klases skolēns
Daniels Marks Laputevs, 2.
vietu Renārs Melngailis (arī 3.
kl.), bet 3. vietu pirmklasnieks
Rūdolfs Rozmans. Apsveicam!
• 29. martā Vecpiebalgas vidusskolā notika Māras Zālītes
romāna ,,Pieci pirksti” lasījumi.
• Latviešu valodas skolotāja
Vita Lapiņa no 27. līdz 29.
martam devās pieredzes apmaiņas ekskursijā uz Eiropas
Parlamentu. Ceļazīme uz Briseli tika iegūta par skolēnu
sasniegumiem 7. Patriotiskās
dzejas festivālā.

• Lai veicinātu skolēnu interesi par ekonomiku, uzņēmējdarbību un vadībzinātni, 31. martā Ventspils Augstskolā tika organizēts ekonomikas un uzņēmējdarbības konkurss vidusskolēniem „Zemais starts”, uz kuru pieteicās 71
komanda. Vecpiebalgas vidusskolu pārstāvēja Maira Asare, Sintija Igaune,
Jēkabs Zommers un Gundars Tomašs.
• Marta pēdējā piektdienā notika ilgi gaidītā, nu jau tradicionālā sadraudzības
balle, kurā pie vecpiebaldzēniem ciemojās skolēni no Jaunpiebalgas, Inešu,
Taurenes un Dzērbenes skolas.
• 30. martā 4.,5. un 6. klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Ādažiem,
kur iepazinās ar „ Ādažu čipsu” ražotnes vēsturi, čipsu ražošanas procesu,
uzklausīja veselīga uztura ieteikumus.
• 4. aprīlī, pateicoties fizikas skolotāja Andreja Miķa iniciatīvai, 11. un 12.
klases skolēni devās aizraujošā mācību ekskursijā uz Baldones observatoriju.
• Zaļajā ceturtdienā skolā viesojās evaņģēlists Uldis Priede, dalīdamies ar
skolēniem pārdomās par Ciešanu nedēļu, lūgšanas spēku un labo darbu krāšanu.
• 12. aprīlī, Profesiju dienas ietvaros, organizētajā vecāku pilnsapulcē ar ļoti
interesantu lekciju uzstājās psiholoģe Iveta Aunīte no Rīgas.
• 5. aprīlī 11. un 12. klases skolēni piedalījās lekcijā “Militārā karjera”, kurā
iepazinās ar Ādažu kājnieku rotas darbību un iespējām, kā uzsākt pirmā līmeņa militāro dienestu Latvijas Nacionālajos bruņotajos spēkos.
• Mūsu skolas izcilā puišu volejbola komanda iekļuva Lāses kausa finālsacensībās un, godam cīnoties, ieņēma augsto 7. vietu.

Raksta turpinājums nākamajā lpp.
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Joprojām - mācību olimpiādes!
Sveicam labākos!

Mūsējie - Maira Asare, Andris Brauers, Paula Šulca - ir valsts debatētāju četriniekā!

• 8. aprīlī skolas debašu komanda (A. Brauers (9. kl.), P. Šulca (11. kl.) un M. Asare
(12. kl.)) kopā ar treneri R. Prīsi devās uz nacionālo debašu turnīru Iecavā. Pirmās trīs
debates komanda aizvadīja teicami, iekļūstot Latvijas labāko trijniekā. Pusfinālā nācās
spēkoties ar spēcīgo Liepājas komandu, kura sīvā cīņā diemžēl netika pārspēta.
• 20. aprīlī Vecpiebalgas kultūras namā notika tautisko deju skate, kurā kopā ar vecpiebaldzēniem piedalījās arī Smiltenes un Pārgaujas novada dancotāji. Mūsu vismazākie,
1.-2. kl. ,,Sienāži” un 3.-4. kl. ,,Vēverīši”, (abus vada skolotāja Mārīte Lācgalve) ieguva
1. kategoriju, tāpat arī skolotājas Antras Grinbergas vadītie ,,Vēverīši” (5.-6. kl.), bet
7.-8. kl. kolektīvs ,,Atskabarga” (vadītāja Antra Grinberga) pamanījās aizdejot līdz augstākajai kategorijai. Par to arī apsveicam.
Šomēnes notikumu ļoti daudz, vienā avīzes slejā neietilpst, tāpēc lasiet par tiem skolas
mājaslapā www.vecpiebalgasvsk.tk
Informāciju sagatavoja Inguna Bauere

Mācību rezultātus apkopoja Ilona Strelkova

Starpnovadu pētniecisko darbu konkurss 5. - 9. klašu skolēniem

24. martā Vecpiebalgas vidusskolā jau 9.
reizi notika starpnovadu pētniecisko darbu
konkurss 5. - 9. klašu skolēniem, bet pirmo
reizi šo konkursu Vecpiebalgas vidusskola
organizēja sadarbībā ar Amatas novada Apvienoto izglītības pārvaldi.
Konkursam tika iesūtīti 14 darbi, un visvairāk pētījumu bija kultūras vēsturē :
Dagmāra Gulbe (Vecpiebalgas vidusskola, 6. kl.), skolotāja Agita Bērziņa - „Grieztu rožu ziedu saglabāšana mājas apstākļos”;
Mareks Greizāns (Taurenes pamatskola,
5. kl.), skolotāja Inita Jansone - „Esi gudrs
- piesprādzējies!”;
Sandijs Maksimovs, Kristiāns Suharevs (Zaubes pamatskola, 6. kl.), skolotāja
Sandra Pudāne - „Augšezera apsaimniekošana un zivju daudzveidība tajā”;
Dagmāra Moroza, Megija Aņisimova
(Zaubes pamatskola, 7. kl.), skolotāja Jana
Stūrīte - „Kora dziedāšanas vēsture Zaubes
pagastā”;
Marta Pundure (Vecpiebalgas vidusskola,
7. kl.), skolotāja Ilona Strelkova - „Vecpiebalgas vidusskolas simboli”;
Madara Elza Rudzīte (Straupes pamatskola, 6. kl.), skolotāja Evija Tiltiņa - „Pārtikas
atkritumi”;
Rūdolfs Rudzītis (Vecpiebalgas vidusskola, 6. kl.), skolotāja Vizbulīte Kalniņa - „Vecpiebalgas muzejnieks cauri gadu desmitiem. Gadu grāmata 1920.- 2017”;
Mārtiņš Šatrovskis (Vecpiebalgas vidusskola, 6. kl.), skolotāja Daiga Šatrovska - „Piebalgas vērpjamā ratiņa CV”;
Kristaps Žēpers (Skujenes pamatskola, 7. kl.), skolotājs Mārtiņš Žēpers - „Vīnes krēsli”;
Elizabete Kate Antone (Vecpiebalgas vidusskola, 8. kl.), skolotāja Agita Bērziņa - „Ērces - ērču encefalīta un Laima slimības ierosinātāju pārnesējas”;
Luīze Vita Bortiņa (Zaubes pamatskola, 9. kl.), skolotāja Anita Legzdiņa - „Atkritumu
apsaimniekošana”;
Amanda Paula Martinsone (Straupes pamatskola, 8. kl.), skolotāja Elita Pakalne - „Manas dzimtas dzīvesstāsti”;
Lūcija Mende (Taurenes pamatskola, 9. kl.), skolotāja Ingrīda Batņa - „Matu krāsošana
ar dabīgiem līdzekļiem”;
Kārlis Roberts Rudzītis (Straupes pamatskola, 8. kl.), skolotāja Aiva Gūtmane - „No
dimanta līdz briljantam Līgas Kronbergas dzīves stāsts”.
5. - 7. klašu grupā 1. vietas ieguvēja Marta Pundure atzina, ka viņu priecēja tas, ka darba
veikšanas gaitā bijis liels Vecpiebalgas vidusskolas skolotāju, skolēnu un absolventu atbalsts un ieinteresētība, veidojot pārskatu par skolas žetonu, kas apskatāms skolas mājaslapā. Šajā grupā tika piešķirtas divas otrās vietas. Mārtiņam Šatrovskim, kas veicis apjomīgu apkopojumu par Piebalgas vērpjamo ratiņu un atklājis, ka, pateicoties vērpjamajam

ratiņam, piebaldzēni spēja izpirkt zemi un izskolot savu bērnus un 19. gadsimta 50. - 60.
gados Piebalga kļuva par vienu no garīgās atmodas centriem Latvijas laukos. Madarai
Elzai Rudzītei, kas izstrādājusi pētījumu par pārtikas atkritumiem un piedāvājusi savas
idejas, kā ikdienā risināt pārtikas atkritumu problēmu. Savukārt 3. vietas ieguvējs Mareks
Greizāns ar paša gatavotu auto un olu (kā pasažieris) demonstrēja, kas notiek ar autobraucējiem, kuri pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus - braucot ar auto, nepiesprādzējas.
8. - 9. klašu grupā pētījumu kvalitāte bija līdzvērtīga. Amanda Paula Martinsone, kas
ieguva 1. vietu, apzinājusi savas dzimtas dzīvesstāstus, ko iecerējusi apkopot grāmatā un
uzdāvināt savai dzimtai. Elizabete Kate Antone, 2. vietas ieguvēja, savā pētījumā pievērsusies joprojām aktuālai tēmai - ērcēm un to pārnēsātajām slimībām. Tika piešķirtas divas
trešās vietas. Kārlim Robertam Rudzītim, kas aktualizējis Straupes pamatskolas bijušās
skolotājas Līgas Kronbergas veikumu, un Lūcijai Mendei, kas rosināja matu krāsošanai
izmantot dabiskos, ne ķīmiskos līdzekļus.
Ikvienam klausītājam bija iespēja izvirzīt savu kandidātu veicināšanas balvai katrā klašu
grupā, un to ieguva Amanda Paula Martinsone, Marta Pundure, Dagmāra Moroza un Megija Aņisimova, Sandijs Maksimovs un Kristiāns Suharevs.
Vērtēšanas komisija (AIP metodiķis Uldis Blīgzna, Jaunpiebalgas vidusskolas skolotājs Arnis Ratiņš, Inešu pamatskolas skolotāja Vita Miķelsone, Vecpiebalgas vidusskolas
skolotājas Agita Bērziņa, Vizbulīte Kalniņa un Ilona Strelkova) priecājās par pētījumu
kvalitāti un skolēnu prasmi aizstāvēt savu darbu.
Vizbulīte Kalniņa un Ilona Strelkova, skolotājas
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Noslēdzies Lieldienu turnīrs volejbolā

SPORTS

Biatlonistu starti ziemas sezonā

Lieldienu brīvdienās Vecpiebalgas vidusskolas sporta zālē pulcējās divdesmit aktīvākie
novada volejbolisti, lai cīnītos par Vecpiebalgas pašvaldības balvām volejbolā. Lai cīņa
būtu līdzvērtīgāka, komandas tika izlozētas sacensību dienā, sadalot spēlētājus trīs meistarības grozos. Apļa turnīrā (pamatturnīrā) tika noskaidrotas četras labākās komandas,
kas cīnījās par balvām finālā.
Vietu sadalījums pamatturnīrā:
1.vietā - G. Tomašs, R. Otersons, M. Kaštanovs, K. Cīrule;
2.vietā - T. Strelkovs, A. Zvejnieks, A. Šulcs, K. Vilde;
3.vietā - J. Daļeckis, K. Šmita, V. Dzenis, M. Jukevics;
4.vietā - K. Bērziņš, V. Dušs, M. Pilsētnieks, R. Vītiņš;
5. vietā - J. Zommers, N. Vītiņš, H. Pranis, K. Pēča.
Vietu sadalījums finālā:
1.vietā - J. Daļeckis, K. Šmita, V. Dzenis, M. Jukevics;
2. vietā - G. Tomašs, R. Otersons, M. Kaštanovs, K. Cīrule;
3. vietā - K. Bērziņš, V. Dušs, M. Pilsētnieks, R. Vītiņš.

Vecpiebalgas novada jaunie biatlonisti pirms starta pasaules jauniešu čempionātā stafetē.
No kreisās: Dzintars Daļeckis, Kristers Slavēns, Rūdis Balodis.

Noslēgusies ziema, tāpēc vēl neliels atskats uz biatlona un slēpošanas sezonas otro pusi.
Pēc aizvadītajām atlases sacensībām vietas Latvijas izlasē startam Eiropas Jaunatnes ziemas olimpiādē pārliecinoši izcīnīja Rūdis Balodis un Kristers Slavēns. Tā kā šīm atbildīgajām sacensībām bija jānotiek 2000 m virs jūras līmeņa, tad Latvijas izlases jaunie biatlonisti kopā ar distanču slēpotājiem devās uz 2 nedēļu treniņu nometni Itālijas kalnos,
lai aklimatizētos šādiem apstākļiem. Antholcā katru gadu notiek pasaules kausa posms
biatlonā, tāpēc bija aizraujoši trenēties šajā ideāli sagatavotajā trasē un lieliskos laika
apstākļos. Tomēr olimpiskais sapnis palika nesasniegts… Ņemot vērā ārkārtas stāvokli un nestabilo drošības situāciju Turcijā, Latvijas Olimpiskā komiteja nolēma atsaukt
Latvijas Jaunatnes Olimpiskās komandas dalību Eiropas Jaunatnes ziemas olimpiādē.
Par spīti tam, turpinājās intensīvs treniņu darbs, lai sasniegtu augstāko sportisko formu
pasaules jauniešu čempionātā biatlonā Brezno- Osrblie (Slovākijā). No četriem jauniešiem trīs pārstāvēja Vecpiebalgas novadu - Rūdis Balodis, Kristers Slavēns un Dzintars
Daļeckis. Trenera pienākumi pasaules čempionātā tika uzticēti viņu trenerei Aijai Praulītei, jo atlases sacensību kopvērtējumā Rūdis ieņēma pirmo vietu. Jaunietēm sacensībās
piedalījās arī Krista Razgale no Dzērbenes, kura šajā ziemā startēja arī Eiropas junioru
čempionātā biatlonā Čehijā.
Īsumā par pasaules jauniešu čempionātu Slovākijā. Atklāšanas ceremonija notika vakarā Brezno pilsētas galvenajā laukumā. Katras komandas ienākšana tika sagaidīta ar
skaļiem aplausiem. Dalībniekus sveica pilsētas mērs un Starptautiskās biatlona federācijas pārstāvis. Pēc svinīgajām uzrunām sekoja ilga, grandioza uguņošana. Pirmajā
sacensību dienā - individuālā distance. Startēja vairāk nekā 30 valstu pārstāvji. Diemžēl
visi Latvijas izlases jaunieši un jaunietes šāva ļoti neprecīzi, bet augstāko vietu 101 dalībnieka konkurencē izcīnīja Rūdis - 53. vieta. Savukārt sprinta distancē latvieši stiprajā
vējā uzrādīja vienus no labākajiem rezultātiem šaušanā. Atkal labākais Rūdis - 39. vieta
(viens soda aplis), bet iedzīšanā savu vietu uzlabot neizdevās. Latvijas komandā stafetē
startēja tikai vecpiebaldzēni. Šoreiz pietrūka precizitātes šaušanā. Par visiem kopā pieci
soda apļi. Pēdējā posmā Dzintars apsteidza beļģus un komanda izcīnīja 22. vietu. Jāatzīmē, ka šajās sacensībās laika apstākļi nelutināja - pirmajās dienās lietus, tad vējš, bet
sacensību otrajā pusē temperatūra saulē sasniedza pat +10 grādus. Ļoti īpatnējs bija arī
distances reljefs. Jau pirmajos 500 metros sniega putrā bija jāpārvar ļoti garš un stāvs
kāpums. Slēpošanas ātrums distancēs latviešiem ne tik raits, kā bija iecerēts. Iepriecināja, ka visi jaunieši kaut vienā no šautuvēm sašāva bez kļūdām, bet Kristers nodemonstrēja lielisku stāvus šaušanu stafetē, visus piecus mērķus aizverot ļoti ātrā tempā un bez
rezerves patronām. Ne tik bieži tas izdodas pat mūsu pieaugušo izlases dalībniekiem.
Pēc pasaules jauniešu čempionāta nedēļas nogalē starti Latvijas čempionāta otrajā posmā. Izlases dalībniekiem bija zudis Slovākijas smagums kājās un konkurentiem tika pierādīts, ka šoziem esam labākie. Sprintā 1. vietā - R. Balodis, 2. vietā - K. Slavēns, tādas
pat vietas arī masu startā. Atliek tikai minēt, vai tas bija garais ceļš uz sacensībām, stress,
pārcenšanās, trases īpatnības vai laika apstākļu ietekme, kāpēc pirms un pēc čempionāta
visas sajūtas bija optimālas, bet pasaules čempionātā pietrūka kustību asuma. Medaļas
izcīnīja arī E. Briedītis - 2. un 3.v., A. A. Jekimovs - 1. un 2.v., K. Razgale - 2.v. Pēc
nedēļas Latvijas kausā sprintā uzvara Kristeram, Rūdis otrais, bet masu startā pirmajā
vietā šoreiz Dz. Daļeckis par nepilnu sekundi apsteidzot Rūdi, trešais Kristers. C grupā:
1. un 2.vieta A. A. Jekimovam, B grupā ziemas labākais starts Elgaram Mārtinsonam - 4.
vieta. Savukārt Latvijas čempionātā distanču slēpošanā 2. un 3. posmā V16 grupā 2. v.
sprintā Mikus Cimdiņš, 3.v. sprintā un 10 km klasiskajā stilā A. A. Jekimovs, V18 grupā
2.v. 15 km klasiskajā stilā - R. Balodis. Dažādās grupās stafetēs 1. vietā - Dz.Daļeckis,
R. Balodis, K. Slavēns, M. Cimdiņš, A. A. Jekimovs, 3. vietā - E. Briedītis un E. Galiņš.
Viegli uzskaitīt panākumus un izcīnītās vietas, bet tikai katrs pats zina, cik liels darbs
ieguldīts, lai varētu priecāties par medaļu spožumu. Mēs esam stipri Latvijā un Baltijas
valstīs, bet, lai veiksmīgi startētu pasaules līmenī, ir vajadzīga pieredze, līdzekļi un jāiegulda vēl lielāks darbs. Talants mūsējiem ir.
Taureniete Inga Paškovska šoziem piedalījās gan pasaules čempionātā distanču slēpošanā Somijā, gan pasaules kausa posmā distanču slēpošanā, gan Skandināvijas kausā,
gan starptautiskajās sacensībās biatlonā Igaunijā. Mērķis: piedalīties Ziemas Olimpiskajās spēlēs Phjončhanā (Dienvidkorejā).
Aug arī jaunā biatlonistu un slēpotāju paaudze, veidojas kolektīvs. Pašreiz mācāmies
sadarboties, uzvarēt un zaudēt, sadzirdēt treneri, regulāri apmeklēt treniņus, pārģērbties pirms un pēc nodarbībām. Šis periods nav viegls, tāpēc vecākiem vajadzētu bērnu
uzslavēt, uzmundrināt, pārrunāt problēmas, bet nevajadzētu pieļaut, ka, saskaroties ar
pirmajām grūtībām, sportiskās aktivitātes tiek pārtrauktas. Kāpēc vajadzīgas fiziskās aktivitātes? Lai labāk strādātu smadzenes, lai naktī nāktu miegs, lai noņemtu stresu, lai
iemācītos sociālās prasmes un atbildību, lai kontrolētu dusmas, lai ilgstošāk un kvalitatīvāk veiktu darbu, lai veidotu un nostiprinātu muskuļus utt. Kāds veidosies bērns? 70% ir
atkarīgs no jums, vecāki. Ja jūs nemotivēsiet bērnu mācīties, kustēties, darboties, tad ne
skolotāji, ne treneri, ne audzinātāji vieni paši šo uzdevumu veikt nespēs.
Aija Praulīte, trenere

Lieldienu volejbola turnīra dalībnieki.

Vēsajā pavasara dienā vidusskolas sporta zālē valdīja pozitīva noskaņa. Lai arī spēles
rezultāts Jēkaba Zommera komandai nebija labvēlīgs, komandas kapteinim Jēkabam šī
bija īpaša diena - dzimšanas diena. Zaudējuma rūgtumu volejbola laukumā lieliski saldināja draugu un sportisko kolēģu draudzīgie vēlējumi jubilejā.
Vienmēr būs cilvēki, kas vēlēsies ko vairāk vai labāk un kas labprātāk spriedelēs un
gudri pamācīs - kā būt, ja būtu … Nestāvēt malā, bet būt kopā sportiskajās aktivitātēs,
lūk, tā ir atbildīga un sportista cienīga rīcība! Paldies visiem iesaistītajiem cilvēkiem par
līdzdalību!
Māris Krams, sacensību tiesnesis

Vecpiebalgas novada atklātais čempionāts
spēka daudzcīņā

Mērķis:
• dot iespēju interešu grupām sacensties savā starpā;
• noskaidrot spēcīgākos sportistus spēka daudzcīņā.
Sacensību vadība: sacensības atbalsta Vecpiebalgas novada pašvaldība.
Laiks: 2017. gada 20. maijs plkst. 10.00.
Vieta: Vecpiebalgas vidusskolas sporta laukums.
Pieteikšanās no plkst.9.00 līdz plkst. 9.45.
Piezīme: sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselību un atbilstošu
sagatavotības līmeni.
Apbalvošana: 1.-3. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un pārsteiguma
balvām.

Vecpiebalgas novada čempionāts
pludmales volejbolā

Mērķis:
• noskaidrot labākos volejbolistus pludmales volejbolā.
Sacensību vadība: sacensības atbalsta Vecpiebalgas novada pašvaldība, galvenais tiesnesis - Māris Krams.
Laiks: 2017. gada 20. maijs plkst.10.00.
Vieta: Vecpiebalgas vidusskolas volejbola laukumi.
Pieteikšanās: no plkst. 9.00 līdz plkst.9.45.
Piezīme: sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselību.
Apbalvošana: 1.-3. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un pārsteiguma
balvām.
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PASĀKUMU AFIŠA

APSVEIKUMI

PASĀKUMI
VECPIEBALGAS NOVADĀ
Dzērbenes pagastā

6. maijā Cimdu diena:
• no plkst.9.00 pilī apskatei būs atvērta izstāde un notiks radošā Cimdu rakstu darbnīca bērniem;
• no plkst.15.00 sāksies tikšanās ar viesiem un jautrās
adīšanas sacensības, kā arī pēc žūrijas apspriedes tiks
paziņoti gadskārtējā cimdu konkursa „Rakstu raksti!”
uzvarētāji.
3. jūnijā plkst.19.00 Dzērbenes Augstajā kalnā tautas
deju sadancošanās koncerts “Laternu stundā”. Pēc koncerta ballē spēlēs grupa “Ceļojums”.

Laime ir sirdi pret sirdi dot,
Sev prieku cita priekā iemantot,
Sajust, ka pasaulē šajā esi vajadzīgs…

Kaives pagastā

5. maijā plkst.20.00 kinozālē dokumentāla filma
“Savējie sapratīs” (režisori Mareks Bērents,
Kristians Luhauers, Igors Linga)
Ieejas maksa - EUR 2,00

65 -

Atis Ševčenko Inešos
Dzintars Melngailis Taurenē
Velga Kalniņa Vecpiebalgā

70 -

Mārīte Ozolante Dzērbenē

75 -

Maija Slaidiņa Dzērbenē
Andrejs Amidejs Mackevičs Kaivē
Biruta Cara Taurenē
Marija Tora Taurenē
Aldona Bērzkalne Vecpiebalgā

80 -

Gunārs Lapsa Dzērbenē
Zoja Moisejeva Inešos
Kārlis Lukstiņš Taurenē
Skaidrīte Strode Vecpiebalgā

85 -

Anna Kuzmane Vecpiebalgā
Inta Lapiņa Vecpiebalgā

92 -

Maija Mazjāne Vecpiebalgā

20. maijā no plkst.10.00 līdz 17.00 ceļotāju akcija
“Tava diena Piebalgā” Kaives muižas parkā
Sadarbojoties Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas novadam, akcijā piedalīsies abu novadu 14 objekti un
apskates vietas.
Programmā:
• Kaives monētas izkalšana (būs iespēja saņemt žetonu).
• Garā pusdienu zupa.
• Mini-tirdziņš.
• Goda aplis zirga pajūgā un citas aktivitātes.
Dalībnieku kartes var saņemt Vecpiebalgas novada
TIP un Jaunpiebalgas izstāžu zālē “Velves”. Gaidīsim
ikvienu visu dienu!

Taurenes pagastā

9. maijā plkst. 20.00 kultūras namā režisora
S. Tokalova psiholoģiskais trilleris ar zinātniskās
fantastikas elementiem „Tas, ko viņi neredz” (16+)
Ieejas maksa - EUR 1,50
12. maijā plkst.15.00 pagasta centrā pavasara
stādu andele - tirdziņš
Gaidīsim tirgotājus un pircējus!
Sīkāka informācija - m.t. 22032942
1. jūnijā plkst.16.00 kultūras namā Dzidras Smiltēnas dokumentālā filma „No ligzdas izmestie”
Ieeja bez maksas
No 15. maija pagasta bibliotēkas izstāžu telpā skatāma mākslinieces Anitas Ozolas fotogrāfiju izstāde.
Laipni lūdzam!

Vecpiebalgas pagastā

13. maijā plkst.16.00 kultūras namā
Vecpiebalgas vidusskolas Pavasara koncerts.

PATEICĪBAS
Paldies treneriem Aijai, Andrim un Tomam Praulīšiem par nesavtīgu ieguldījumu Rūda, Kristera un
Dzintara sportiskajā izaugsmē. Vecpiebalgas novada
pašvaldībai par finansiālu atbalstu, lai zēni varētu piedalīties treniņnometnēs un startēt pasaules jauniešu un
junioru čempionātā biatlonā Slovākijā. Paldies skolai,
klasesbiedriem un audzinātājai Rigondai par sapratni
un līdzi jušanu mūsu bērnu startos!
Lai mums visiem veiksme un labi rezultāti jaunajā sezonā!
Baložu, Slavēnu un Daļecku ģimenes
Paldies Taurenes pamatskolas pirmsskolas skolotājai Sandrai Zommerei par rūpēm, sagatavojot mūsu
pirmsskolēnus - Justīni Laputevu un Niku Plataci „Daiļās runas” konkursam, kas norisinājās Līgatnē. Liels
paldies mūzikas skolotājai Ingunai Batņai par dziesmiņu iemācīšanu, sagatavojot bērnus dalībai mazo vokālistu konkursā „Cēsu cālis 2017”.
Taurenes pamatskolas
pirmsskolēnu Nika un Justīnes vecāki
Aizvadīta pavasara Donoru diena Dzērbenē. Sirsnīgs
paldies visiem nesavtīgajiem palīgiem un brīvprātīgajiem, un daudzajiem donoriem no malu malām.
Būsiet atkal visi mīļi gaidīti nākamajā Donoru dienā 8.
jūlijā Dzērbenes pilī!
Velga Pumpure

DZĒRBENES AMATU MĀJA UZSĀK
GATAVOŠANOS JĀŅU DIENAI
Maijā katru trešdienu (10., 17.,24.,31. maijā)
plkst.17.00 notiks tautisko kreklu šūšanas darbnīca un
Vidzemes galvassegu darināšana.
7. jūnijā būs Siera diena, kad kopā pulcēsies siera
darinātājas, lai dalītos ar savām receptēm.
14. jūnijā notiks Jāņu ielīgošanas pasākums jeb Jāņu
svinēšanas mācības.
Pieteikties pie Ē. Mālderes, tel. 29424560

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši.
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!

Sveicam Tevi, maija jubilār!
Īpašie gaviļnieki:

Inešu pagastā

13. maijā plkst.18.00 tautas namā Starptautiskai
ģimenes dienai veltīts koncerts
„Šķērsu dienu saule teka”
Dziedās un dažādus instrumentus spēles TV šova
„Dziedošās ģimenes” finālisti - Baumaņu ģimene
Ieejas maksa - EUR 4,00

2017. gada maijs

SUŅU UN KAĶU VAKCINĀCIJA

Vetārste Alda Zālīte informē, ka 12. maijā tiks veikta
suņu un kaķu vakcinācija pret trakumsērgu. Plānotais maršruts un aptuvenais laiks: 9.00 Brežģa pienotava;
9.30 Ļūdi; 9.45 Miķēni; 10.30 Lode; 11.00 Kalēji; 11.30
Jaun-Ozoli; 12.00 Mežjēči; 12.30 Silnieki; 13.00 Purmaļi;
13.30 Jērūži; 14.00 Auseklīši, Runtes.
Suņu mikročipēšanu pieteikt pa tālr. 26565910.

Jaunākie Vecpiebalgas novadā:
Patrīcija Grauduma
Dzērbenes pagastā;
Everts Aļķis
Taurenes pagastā;
Klāvs Osis
Taurenes pagastā.

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Svinēsim latviešu valodas
bagātību!

2017. gada 13. maijā, Jura Alunāna 185.
dzimšanas dienā, aicinām ikvienu svinēt
Valsts valodas dienu!
Jau sesto gadu Rakstniecības un mūzikas muzejs aicina svinēt Valsts valodas
dienu. Aizgājušos gados Valsts valoda
visā Latvijā tikusi svinēta visraibākajos
veidos - norisinājušās gan orientēšanās spēles, gan dzejas
un repa sacīkstes, gan erudīcijas un radošo darbu konkursi,
tikušas organizētas akcijas sociālajos tīklos, kā arī zibakcijas dažādajās Latvijas Alunāna ielās.
PMA „Orisāre” aicina ikvienu novada iedzīvotāju šajā dienā pievienoties akcijai “Valoda uz trotuāra” - 13. maijā
dosimies uz gājēju celiņiem un ar krītiņiem rakstīsim
uz ietvēm savus iemīļotākos latviešu literatūras citātus!
Aicinām arī jūs piepildīt ielas, pagalmus un laukumus ar
savu iemīļotāko rakstnieku dzejas un prozas rindām un
dalīties ar fotogrāfijām sociālajos tīklos, pievienojot
mirkļbirku #ValstsValodasDiena, kā arī atsūtīt sava veikuma fotogrāfiju mums piebalgasmuzeji@inbox.lv
Svinēsim Valsts valodas dienu kopā!

Bērnu un jauniešu folkloras svētki
„Pulkā eimu, pulkā teku”

5. maijā
11.00 svētku atklāšana Vecpiebalgas
“Vēveros” - PEPT labāko folkloras
kopu un individuālo izpildītāju koncerts ar rotaļu programmas kopnorisēm visiem festivāla dalībniekiem.
12.10 - 13.00 muzikantu saspēle
kādā no “Vēveru” dižistabām.
12.00 - 17.30 interaktīvā taka folkloras kopu dalībniekiem - Zinu,
zinu, tēva sētu: dažādas meistardarbnīcas Vecpiebalgas “Vēveros”.
15.00 - 17.00 folkloras kopu individuālās programmas “Vēveros” pie vējdzirnavām.
18.00 folkloras konkursu uzvarētāju koncerts Dzērbenes baznīcā, Vecpiebalgas baznīcā, Taurenes kultūras namā.
20.00 - 21.30 danči Taurenes kultūras namā vai estrādē.
20.30 - 22.00 stāstu laiks Taurenes kultūras namā.
6. maijā
10.00 - 10.50 muzikantu saspēle un radošas darbnīcas Dzērbenes Augstajā kalnā.
11.00 - 13.30 novadu koncerts Dzērbenes Augstajā kalnā.
13.30 - 14.00 svētku noslēgums Dzērbenes Augstajā kalnā.
*Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā programmā iespējamas izmaiņas.

SĒRU VĒSTS
Un sāpes dvēselē kā melnas pelnu pārslas
snieg…

Mūžībā aizgājuši:

Maiga Burjote, Ineši;
Hilda Leiboma, Ineši;
Pēteris Klepers, Vecpiebalga.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

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

