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Šķiet, nemanot 
ir paskrējuši 
gada pirmie 
mēneši. Kāds, 
tavuprāt, tas 
solās būt mūsu 
pašvaldībā un 
ar ko jārēķinās 
iedzīvotājiem? 

Šis pašvaldībai  
būs finansiāli 

smags gads, jo budžeta ieņēmumi, salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu, sarukuši par aptuveni 
290 000 eiro.  Lai  nevajadzētu  kādu  iestādi 
slēgt un ar esošajiem finanšu līdzekļiem 
izdzīvotu, mums  jābūt ļoti radošiem. 
Plānojot pašvaldības 2015. gada budžetu, 
ir samazināti visu iestāžu izdevumi, tāpēc 
pašvaldības dienestiem cītīgi jāstrādā 
pie izmaksu optimizēšanas, jo šajā gadā 
nevarēsim atļauties neplānotus tēriņus, kā 
arī iestāžu remontus un uzlabojumus  par 
budžeta līdzekļiem.  Svarīgu infrastruktūras  
objektu  remontiem tiks ņemts kredīts.  

Ir arī labas ziņas. Pēc Lieldienām tiks 
uzsākta valsts autoceļa P-30 rekonstrukcija  
un jauna tilta pār Gauju izbūve Taurenē, 
nojaucot veco, savu laiku nokalpojušo. Šogad 
tiks labots segums aptuveni 2 kilometrus 
garajā ceļa posmā no Inešiem uz Vecpiebalgu  
- šoferu tā sauktais „veļas dēlis”. Ceļu un 
tilta  būvdarbi tiks veikti  par VAS „Latvijas 
Valsts ceļi” līdzekļiem.  Drīzumā Lauku 
Atbalsta dienestā tiks atvērta programma, 
kas paredz  finansējumu  pašvaldību  pārziņā  
esošo ceļu rekonstrukcijai. Mēs esam to 
pašvaldību vidū, kam šim mērķim ir iedalīti  
Zemkopības  ministrijas  līdzekļi. Piešķirtā 
finansējuma ietvaros varēsim rekonstruēt 
vienu pašvaldības autoceļu.  

Pašlaik Vecpiebalgas aizsargājamam  
ainavu apvidum, kurā ietilpst daļa 
Vecpiebalgas, Inešu un Taurenes pagasta 
teritorijas, tiek izstrādāts dabas aizsardzības 
plāns. Iedzīvotājiem, kuriem ir īpašumi šajā 
aizsargājamo ainavu apvidū, lai izvairītos 
no pārpratumiem vai neskaidrībām nākotnē,  
vajadzētu iesaistīties plāna sabiedriskajā 
apspriešanā un izteikt savu viedokli.  Par 
sabiedriskajām apspriedēm sekot līdzi 
pašvaldības mājas lapā www.vecpiebalga.lv, 
tuvāka informācija pie Attīstības plānošanas 
un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājas 
Dainas Slaidiņas.

 Ir izstrādāta  Vecpiebalgas  novada 
publisko ezeru apsaimniekošanas koncepcija. 
Esam  saņēmuši priekšlikumus no mūsu 
novada makšķerniekiem par licencētās 
makšķerēšanas organizēšanu  mūsu novada 
iekšējos ūdeņos. Arī Latvijas  Makšķernieku 
asociācija ir iesniegusi priekšlikumus 
Zemkopības ministrijas  Zivsaimniecības 
departamentam  par licencēto makšķerēšanu 
LR iekšējos ūdeņos vai to daļā. Aicinām 
interesentus šā gada 11. martā plkst. 16.00 
pašvaldības administratīvā centra zālē, 
Alauksta ielā 4, izteikt viedokli par minēto 
jautājumu.

Vai šogad tiek plānoti infrastruktūras 
labiekārtošanas darbi?

Iedvesmojoties no saiešanas slātaviešu 
garā, ir iecere Vecpiebalgas centrā izveidot 
„viesistabu”, kas akcentē mūsu novada 
kultūrvēsturi. Projekta gaitā ir plānots 
labiekārtot ūdensrožu dīķu apkārtni, izbūvēt 
jaunus tiltiņus un atdzīvināt Saulgriežu saliņu, 
birzītē izveidot bērnu stūrīti ar interesantām 
atrakcijām. Projekta autore ir dzērbeniete 
Vineta Radziņa -  pieredzējusi un zinoša 
ainavu arhitekte. Ļoti saistoša man šķiet ideja 
par atpūtas soliņu izgatavošanu  Piebalgas  
šatiera segas krāsās un interaktīvo elementu 
iekļaušana atpūtas vietā - informatīvajā 
norādē par novada kultūrvēstures objektiem. 
Projekts  paredz arī izveidot apstādījumus, 
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priekšsēdētāju Ellu Frīdvaldi - Andersoni

Sociālā dienesta aktualitātes
Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālajā dienestā  janvāra mēnesī trūcīgas personas 

statuss no jauna noteikts 40 personām. Kopā novadā ir 141 trūcīga persona. Kopumā pabalstos 
izmaksāti EUR 5159,99, no tiem: GMI pabalstam EUR 412,39, apkures pabalstam EUR 
341,48, brīvpusdienām skolās EUR 715,53, sociālajām garantijām bāreņiem un audžuģimenēm 
- EUR 1920,92,  cita veida pabalstos EUR 1769,67. Samaksai par ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem izlietoti EUR 2279,36.  

 Lūdzu Sociālajā dienestā laikus vērsties ģimenes trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes 
statusa noteikšanai. Šogad ģimenēm, kam būs noteikts šāds statuss, un daudzbērnu ģimenēm 
būs pieejamas atlaides elektroenerģijas patēriņa apmaksai. Elektroenerģijas atlaides būs 
pieejamas arī ģimenēm, kas dzīvo īrētās telpās. Lūdzu Sociālajā dienestā precizēt savus 
Latvenergo klienta numurus vai to skaitītāju līgumu numurus, uz kuriem būtu 
attiecināmas atlaides pēc ģimenes faktiskās dzīvesvietas. Klientu numuri būtu precizējami 
pie sociālā darbinieka Ivara Saksa (tel. 20244231) līdz katra mēneša 20. datumam, ja ģimenei 
ir no jauna noteikts trūcīgas ģimenes statuss vai ir mainīta dzīvesvieta. Atlaižu piemērošana 
notiks automātiski, kompānijas Latvenergo darbiniekiem pieslēdzoties sistēmas SOPA 
datu bāzei, kurā glabājas informācija par derīgajiem trūcīgas ģimenes statusiem un līgumu 
numuriem, uz kuriem attiecināmas atlaides. Sīkāka informācija Latvenergo mājaslapā, kā arī 
pie pagastu sociālajiem  darbiniekiem bukletu veidā. Ja līgumu numuri nebūs aktualizēti, var 
rasties problēmas ar atlaižu piešķiršanu.

 Personām ar invaliditāti joprojām ir iespējams pieteikties uz asistenta pakalpojumiem. 
Lūdzu sazināties ar sociālajiem darbiniekiem par nepieciešamo dokumentu noformēšanu. Uz  
2015. gada janvāri Vecpiebalgas novadā asistenta pakalpojumi tiek nodrošināti  20 cilvēkiem, 
tai skaitā 10 otrās grupas invalīdiem, 8 pirmās grupas invalīdiem un 2 personām, kas ir pirmās 
grupas redzes invalīdi.

 ES pārtikas pakas varēs saņemt, tikai sākot ar 2015. gada otro pusi, un paredzēts, ka tās tiks 
dalītas tikai mājsaimniecībām, kam noteikts trūcīgās statuss. Sīkāka informācija būs pieejama 
akcijas sākumā. 

Ir notikušas izmaiņas arī Sociālā dienesta darbinieku sastāvā. Mūsu kolektīvam 
ir pievienojusies jauna darbiniece - Eva Eininge, kura turpmāk strādās Vecpiebalgas 
pagastā. Līdz ar to tiks mainīts  iedzīvotāju pieņemšanas laiks Vecpiebalgas pagastā - no 
1. marta  sociālā darbinieka pieņemšanas laiks būs kā pārējos pagastos - pirmdienās un 
ceturtdienās:  8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00. 

                  Anita Kamerāde, Sociālā dienesta vadītāja

25. marts - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
Šajā dienā  no Latvijas uz Sibīriju aizveda vairāk nekā četrdesmit vienu tūkstoti 

cilvēku. Pēc Latvijas Valsts arhīva datiem, kas publicēti  grāmatā „Aizvestie 1949”,  
no tolaik Cēsu apriņķī ietilpstošajiem Taurenes, Vecpiebalgas, Veļķu, Dzērbenes 

un Skujenes pagastiem 1949. gada 25. martā  izsūtīti 284 cilvēki (Dzērbenes - 93, 
Taurenes - 47, Skujenes - 79, Vecpiebalgas - 56, Veļķu - 9). Uz mūžīgiem laikiem, 

bez tiesībām atgriezties...

Aicinām uz atceres brīdi 2015. gada 25. martā: 
plkst.12.00 pie Vecpiebalgas ev.lut baznīcas; 
plkst.12.00 pie piemiņas akmens Taurenē;
plkst.12.00 pie represēto pieminekļa Dzērbenē;
plkst.13.00 Dzērbenes  pilī  Komunistiskā genocīda upuru piemiņai 
veltīts koncerts. 

* Ja nepieciešams transports, lai apmeklētu piemiņas pasākumus, lūgums 
pieteikties pagastu pārvaldēs. 

sakārtot celiņus, lai tie būtu ērti staigāšanai, 
uzbūvēt sabiedrisko tualeti. Šobrīd projekta 
izstrāde tuvojas noslēgumam.  9. martā 
notiks projekta sabiedriskā apspriešana, tāpēc 
laipni aicinu ikvienu atnākt un izteikt savus 
priekšlikumus un ierosinājumus. Diemžēl 
sakarā ar ierobežoto finansējumu projekta 
realizācija noritēs pakāpeniski, meklēsim arī 
iespējas piesaistīt papildu finansējumu. 

Noteikti  pie lielākiem darbiem vēl jāpiemin 
rotaļu laukuma izveide pie Dzērbenes 
pamatskolas. Pirms diviem gadiem, domājot 
par bērnudārza grupu pārcelšanu uz skolas 
ēku, Lauku  Atbalsta dienestā Leader 
programmai tika iesniegts projekts. Tolaik 
projektu noraidīja, taču šogad ir notikusi 
finansējuma pārdale no citām programmām, 
un mēs saņēmām ziņu, ka projekts par rotaļu 
laukuma izveidi Dzērbenes pirmsskolai  
ir apstiprināts un ar ES līdzfinansējumu 
to varēsim realizēt. Arī citviet novadā 
pirmsskolas iestādes gaida mūsdienīgus 
rotaļu laukumus un apkārtnes labiekārtošanu. 
Situāciju zinām, gaidām iespēju, lai šim 
mērķim piesaistītu finanšu līdzekļus. 

Pēdējo mēnešu laikā satraukumu par 
vairākiem domes pieņemtajiem lēmumiem 
ir izrādījuši dzērbenieši un taurenieši. 
Proti, par SIA „Dzērbenes siltums” 
likvidāciju un finansējuma nepiešķiršanu 
biedrībai „Bērnu un jauniešu centrs „Dari 
Vari””.

Pašlaik  notiek  SIA „Dzērbenes siltums” 
likvidācijas process, kas varētu ilgt 2 - 3 
mēnešus.  Ir iecelts likvidators  -  Guntars  
Zernis.  Dzērbenes pagasta iedzīvotājiem  
komunālie pakalpojumi, tai skaitā apkure, tiek 
un tiks nodrošināta līdzšinējā apjomā, šobrīd 
mainās pakalpojuma sniedzējs  - turpmāk 
organizatoriskā struktūra visā  novadā būs 
vienāda un par komunālo pakalpojumu  
nodrošināšanu  rūpēsies pašvaldības 
saimnieciskais dienests. Pašvaldība no SIA 
„Dzērbenes siltums” pārņems visas tiesības 
un saistības, kā arī visus noslēgtos līgumus, 
tāpēc iedzīvotāju satraukumam nav pamata. 

Savukārt, runājot par biedrības „Bērnu 
un jauniešu centrs „Dari Vari”” pretenzijām 
pret pašvaldību, lēmums par finansējuma  
nepiešķiršanu tika pieņemts atbilstoši 
Vecpiebalgas novada domes 2014. gada 
25. septembrī apstiprinātajai instrukcijai 
„Vecpiebalgas novada pašvaldības budžeta 
izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes 
un kontroles kārtība”. Turklāt līdzekļu 
piešķiršanu biedrībām un privātām iniciatīvām 
regulē likums par Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu, 
kas nosaka aizliegumu izsniegt jebkāda veida 
aizdevumus un dot galvojumus vai garantijas 
publiskai  personai un kapitālsabiedrībai. 
Pašvaldība budžeta līdzekļus biedrībām, 
nodibinājumiem, sabiedriskā labuma 
organizācijām un komercsabiedrībām var 
piešķirt tikai  pašvaldības deleģēto funkciju 
izpildei. Jāatzīmē, ka  Vecpiebalgas novada 
dome nav deleģējusi biedrību „Bērnu un 
jauniešu centrs „Dari Vari”” veikt darbu ar 
jaunatni, jo saskaņā  ar Jaunatnes likumu 
Vecpiebalgas  novada pašvaldībā ir izveidota 
Jaunatnes lietu nodaļa, kā atbildībā ir veikt 
pašvaldības deleģētos uzdevumus darbā ar 
jauniešiem. 

26. februāra domes sēdē tika nolemts izbeigt 
sadarbības līgumu, telpu nomas līgumu un 
zemes nomas līgumu ar biedrību „Bērnu un 
jauniešu centrs „Dari Vari””. Pamatojums  
- biedrība nepilda savas sadarbības līgumā 
iekļautās saistības, kā arī pārkāpts ir novada 
domes apstiprinātais ētikas kodekss, kas ir 
saistošs  arī sadarbības partneriem. Taurenes 
pagasta jauniešiem telpas netiek  noņemtas, 
bet biedrībai telpas  jāmeklē citur. Turpmāk 
esošajās telpās „Rudiņos” jaunatnes lietu 
nodaļas darbinieku vadībā var darboties visi 
novada jaunieši.  

Dzidra Ješkina
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ 

 Pieņemtie lēmumi:

Sēdē piedalās: Valdis CĪRULIS, Ella FRĪDVALDE - ANDERSONE,  
Līva GRUDULE, Viesturs MELBĀRDIS,  Inese NAVRA,  Ilona RADZIŅA,  
Jānis VĪLIPS.

Domes sēde 2015. gada 26. februārī

turpinājums 3. lpp.

1. Izbeigt 2013. gada 28. decembrī noslēgto Neapdzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.5-6/312  
ar biedrību ”Bērnu un jauniešu centrs „Dari Vari””.  Noraidīt biedrības ”Bērnu un jauniešu 
centrs „Dari Vari”” 2015. gada 10. februāra iesniegumu „Par neapdzīvojamo telpu nomas 
līgumu Nr.5-6/312”,  ar kuru lūgts atcelt Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektora 
Hugo Dukša lēmumu par līguma pārtraukšanu. Uzskatīt par spēku zaudējušu Vecpiebalgas 
novada domes 2013. gada 20. decembra lēmumu Nr.1 “Par telpu nomas līguma slēgšanu ar 
biedrību “Bērnu un jauniešu centrs „Dari Vari””.

2. Izbeigt 2013. gada 28. decembrī noslēgto Sadarbības līgumu Nr.8-44.3/311 ar biedrību 
”Bērnu un jauniešu centrs „Dari Vari””.

3. Vienpusēji atkāpties un izbeigt 2014. gada 16. jūlijā  noslēgto Zemes nomas līgumu 
Nr.281  ar biedrību ”Bērnu un jauniešu centrs „Dari Vari””.

4. Apstiprināt pašvaldības SIA „Dzērbenes siltums” saimnieciskās darbības 2014. gada 
pārskatu. Pārskata gada zaudējumi sastāda  EUR 11 108 un neto apgrozījums ir  EUR  95 
099.

5. Noteikt, ka Dzērbenes pagasta SIA ”Dzērbenes siltums” likvidācijas mērķis ir likuma 
”Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļas 1. punktā noteiktās  autonomās funkcijas - organizēt 
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves 
atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) - optimizācija, 
nododot pārvaldes uzdevumu - komunālo pakalpojumu sniegšanas funkciju - Vecpiebalgas 
novada pašvaldības Saimnieciskajam dienestam, nosakot  termiņu 2015. gada 15. marts, kādā 
pārvaldes uzdevums nododams  Saimnieciskajam dienestam.

6. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2/2015. “Vecpiebalgas novada pašvaldības 
pamatbudžets un speciālais budžets 2015. gadam ”.

7. Sadalīt 2015. gadam piešķirto valsts mērķdotāciju - EUR  4199 - pašvaldības māksliniecisko 
kolektīvu vadītāju darba samaksai: atalgojumam - EUR 3398,00, darba devēja obligātajām 
sociālā nodokļa iemaksām (23,59%) - EUR 801,00. Apstiprināt Vecpiebalgas novada tautas  
mākslas kolektīvu vadītājiem darba samaksu 2015. gada 12 mēnešiem.

8. Apstiprināt Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammai „Mācību literatūras 
iegāde” piešķirto līdzekļu 2015. gadam sadali starp Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības 
iestādēm.

9. Atļaut Vecpiebalgas vidusskolai organizēt 10. klases apmācības, sadalot klases skolēnus 
divās grupās visos mācību priekšmetos, izņemot “Sports” un “Mūzika”. Mācību darba 
apmaksai no 2015. gada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem plānot mēnesī  EUR 400,00 
atalgojumam un EUR  95,00 valsts obligātajiem sociālā nodokļa maksājumiem, kas laika 
periodam no 16.02.2015. līdz 31.08.2015. sastādīs EUR 3218. 

10. Apstiprināt veicamos darbus un valsts mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) 
laika posmā no 2015. gada līdz 2017. gadam katram novada pagastam.

11. Noteikt transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumu - „Masas ierobežojums” -  aizliegts 
braukt  transportlīdzekļiem (transportlīdzekļu sastāviem), kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz 
6,5 tonnas, pašvaldības autoceļu posmos laika posmā no 2015. gada 1. marta līdz 2015. gada 
31. maijam, uzstādot atbilstošas ceļazīmes.

12. Apmaksāt Vecpiebalgas novada pašvaldības darbiniekiem obligātās veselības pārbaudes 
izdevumus (nepārsniedzot pašvaldības iepirkuma rezultātā apstiprināto cenu).

13. Piedalīties ES programmas „Eiropa pilsoņiem” projektu konkursa virzienā „Demokrātiskā 
iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība”, iesniedzot Pilsētu tīklošanās projektu. 

14. Piedalīties LAD administrētajā projektā „Vecpiebalgas novada zivsaimniecības 
infrastruktūras attīstība”. Projekta kopējās izmaksas sastāda  EUR 45000. Pašvaldības 
līdzfinansējums sastāda 10% no attiecināmajām izmaksām.

15. No 2015. gada 19. jūnija līdz 2015. gada 31. augustam, kā arī rudens, ziemas un 
pavasara brīvlaikos slēgt Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas pirmsskolas 
izglītības iestādi, Inešu pamatskolas bērnu dienas centru, Skujenes pamatskolas pirmsskolas 
izglītības iestādi, Taurenes pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādi. Vecpiebalgas 
vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādi slēgt no 2015. gada 10. augusta līdz 31. augustam, 
kā arī rudens, ziemas un pavasara brīvlaikos. Izglītības iestāžu slēgšanas periodā izglītojamie, 
kuru dzīvesvieta deklarēta Vecpiebalgas novadā un kuru vecāki (aizbildņi) līdz 2015. gada 25. 
maijam izglītības iestāžu vadītājiem rakstiski izteiks vēlmi izglītības iestāžu slēgšanas periodā 
apmeklēt izglītības iestādi, tiks uzņemti Vecpiebalgas pirmsskolas izglītības iestādē no 2015. 
gada 19. jūnija līdz  7. augustam.

16. Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas 111,8 m² kopplatībā administratīvajā  ēkā 
„Dzērbenes Pils” (Dzērbenes pagasts).

17. Mainīt    nekustamā  īpašuma „Vidusskolas internāts”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, 
Vecpiebalgas novadā, nosaukumu un adresi. Apstiprināt nekustamā īpašuma nosaukumu 
„Sabiedriskais centrs”.

18. Ļaut biedrībai  “Dzērbes  krāces” reģistrēt biedrības juridisko adresi: „Sabiedriskais 
centrs”, Dzērbene, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4118.

19. Apstiprināt Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas attīstības plānu. 
Apstiprināt Inešu pamatskolas attīstības plānu. Apstiprināt Taurenes pamatskolas attīstības 
plānu.

20. Apstiprināt precizēto Vecpiebalgas novada Jauniešu domes nolikumu un precizēto 
Vecpiebalgas novada domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikumu.

21. Atcelt Jaunatnes iniciatīvas centra “Balgas strops” nolikumu un reglamentu.
22. Atsavināt  Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Elektroni”-

1, (Vecpiebalgas pagasts), pārdodot to par brīvo cenu  EUR 3500,00.
23. Noteikt nekustamā īpašuma Gaujas iela 5-15 (Taurenes pagasts) pārdošanas cenu - EUR 

5107,00.
24. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo  īpašumu 

„Gaujasmala”  (Taurenes pagasts). Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu - EUR 7660,00 
un apstiprināt izsoles noteikumus.

25. Piekrist jauna īpašuma izveidošanai, kas atdalīts no nekustamā īpašuma „Kalna Kaibēni” 
(Vecpiebalgas pagasts).  Piešķirt  jaunajam īpašumam  9,634 ha kopplatībā  jaunu nosaukumu  
- “Cepļi”. 

26. Izstrādāt zemes ierīcības projektu  nekustamā īpašuma „Katlu māja” (Taurenes pagasts) 
zemes vienības sadalīšanai. 

27. Izstrādāt zemes  ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Augstlīči” (Vecpiebalgas 
pagasts)  zemes vienības sadalīšanai.

28. Piešķirt ēkai, kas atrodas uz    nekustamā īpašuma  „Katlu māja” (Taurenes pagasts) 
zemes vienības, adresi: „Koģenerācijas stacija”, Taurene, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas 
novads, LV-4119.

29. Mainīt    nekustamā  īpašuma „Upeslīči” (Dzērbenes pagasts) adresi un apstiprināt  
jauno  adresi: „Skoliņas”, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4118.

30. Mainīt    nekustamā  īpašuma „Pils Kāmeni” (Dzērbenes pagasts)  nosaukumu un 
apstiprināt jauno  nosaukumu „Kalmes”. 

31. Sadalīt nekustamo īpašumu “Norēni” (Inešu pagasts)  un izveidot 2 jaunus īpašumus. 
32. Iznomāt nekustamos īpašumus: „Leimaņkalns” (Inešu pagasts) zemes vienību 0,8564 

ha kopplatībā, „Laidzu pļavas” (Vecpiebalgas  pagasts) 3,3   ha kopplatībā, „Centrs 2” (Inešu 
pagasts)  zemes vienības daļu 0,65 ha kopplatībā, „Leimaņkalns” (Inešu pagasts)   zemes 
vienības daļu  2,2545  ha kopplatībā,  „Leimaņkalns” ( Inešu pagasts) neapbūvētās zemes 
vienības daļu  1,0  ha kopplatībā, „Ceļmalas” (Taurenes pagasts) lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes 0,05 ha kopplatībā, „Ceļmalas” (Taurenes pagasts) lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes  0,30 ha kopplatībā,  „Ceļmalas” (Taurenes pagasts) lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes  0,30 ha kopplatībā, „Pie Kauguļiem”  (Inešu pagasts)  neapbūvēto zemes vienību daļu  
7,2  ha kopplatībā, „Kalna Raunas” (Inešu pagasts)  lauksaimniecībā izmantojamo zemi 11,2 
ha kopplatībā, „Pie Jauntožiņiem” (Inešu pagasts)  lauksaimniecībā izmantojamo zemi 5,3 
ha kopplatībā, „Zvirgzda pļavas” (Inešu pagasts) lauksaimniecībā izmantojamo zemi 1,61 ha 
kopplatībā.

33. Iznomāt Mednieku un makšķernieku biedrībai „Pelēči” nekustamo īpašumu 
„Medniekmāja” (Inešu pagasts), nomas līguma termiņš - 10 gadi.

34. Precizēt Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošos noteikumus  Nr.14/2011 „Par 
atvieglojumu piemērošanu  nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Vecpiebalgas novadā”.  
Apstiprināt  saistošo noteikumu 3.3.  punktu šādā redakcijā: “Nodokļa atvieglojumus 
nepiešķir, ja nodokļa maksātājam lēmuma par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas 
brīdī ir pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādi vai nomas maksas parādi par nomāto 
pašvaldības īpašumu”.

Apstiprināt Vecpiebalgas novada domes saistošo noteikumu Nr.1/2015 „Grozījumi 
Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.14/2011. „Par atvieglojumu 
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Vecpiebalgas novadā”  5. punktu  šādā 
redakcijā:

„Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas izdevumā  
„Vecpiebalgas Novada Ziņas””.

35. Piedalīties LAD administrētajos projektos:  
„Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada  Alauksta  ezerā”. Projekta 

kopējās izmaksas sastāda 6000 EUR. Vecpiebalgas novada pašvaldības līdzfinansējums 
sastāda 10% no attiecināmajām izmaksām.

„Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Ineša ezerā”. Projekta 
kopējās izmaksas sastāda 6000 EUR. Vecpiebalgas novada pašvaldības līdzfinansējums 
sastāda 10% no attiecināmajām izmaksām.

„Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Juvera ezerā”. Projekta 
kopējās izmaksas sastāda 6000 EUR. Vecpiebalgas novada pašvaldības līdzfinansējums 
sastāda 10% no attiecināmajām izmaksām.

„Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Taurenes ezerā”. Projekta 
kopējās izmaksas sastāda 6000 EUR. Vecpiebalgas novada pašvaldības līdzfinansējums 
sastāda 10% no attiecināmajām izmaksām.

Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2015. gada 26. 
martā plkst.15.00 Vecpiebalgas pagastā.

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2015.gada budžetu
Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamats un finanšu 

instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, 
kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar 
pašvaldības finansiālajām iespējām.

Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets 2015.gadam 
izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību budžetiem”, ”Par 
pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, kā arī nodokļu 
likumos, LR Ministru kabineta noteikumos un citos likumdošanas 
aktos izvirzītās prasības. 

Šī gada budžetu raksturo galvenās prioritātes: pašvaldībā esošo 
visu izglītības iestāžu funkciju nodrošināšana līdz 2014./2015.
mācību gada beigām, dalība XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkos, iesākto pašvaldības investīciju projektu pabeigšana, 

sociālās palīdzības sniegšana maznodrošinātajai sabiedrības daļai un Eiropas Savienības 
struktūrfondu projektu realizācija. 

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta (neieskaitot ziedojumus 
un dāvinājumus).

Budžeta ieņēmumi
Nozīmīgāko daļu no pamatbudžeta ieņēmumiem sastāda transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, 

ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem), kas  2015.gadā plānoti 1 
931 187 euro jeb 47.5 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Salīdzinājumā ar 2014.
gadu tas ir par 290 261 euro mazāk, jo ir samazināta mērķdotācija pedagogu atalgojumam 

proporcionāli skolēnu skaita samazinājumam, netiek plānots realizēt tik apjomīgus projektus 
kā pērnajā gadā, un valsts finansējums pedagogu atalgojumam pagaidām tiek plānots tikai līdz 
š.g. 31.augustam.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa plānota 1 516795 euro apjomā jeb 37.3%. Salīdzinājumā 
ar 2014.gadu tas ir par 15 102 euro vairāk.

Budžeta iestāžu ieņēmumi sastāda 7.7% - 311984 euro - par 5468 euro mazāk kā 2014.
gadā.

Valsts noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa prognoze plānota 201583 euro - par 11931 euro 
mazāk kā 2014.gadā. 

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi ietver īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļu avotus 
– dabas resursu nodokli, mērķdotācijas no valsts budžeta pašvaldības autoceļu fondam un 
pārējos ieņēmumus. 

Speciālā budžeta plānotie ieņēmumi ir 182 119 euro, tai skaitā autoceļu uzturēšanai un 
remontam-171 854 euro un 10265 euro dabas resursu nodoklis. Autoceļu uzturēšanai 2015.g. 
salīdzinājumā ar 2014.g. ir palielinājums par 5%. Dabas resursu nodoklis ir plānots iepriekšējā 
gada līmenī.

Budžeta izdevumi
Pamatbudžeta izdevumi plānoti pēc nulles principa - katra izdevumu pozīcija sastādīta, 

ņemot vērā reālās finanšu iespējas un nodrošinot pašvaldības attīstības galvenos uzdevumus, 
piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus. 
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Vecpiebalgas novada pašvaldības 
pamatbudžets  2015. gadam

Vecpiebalgas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta izdevumi, ietverot aizdevumu 
atmaksu, plānoti 4 209 567 euro, bez kredītu atmaksas tērēt plānots 3 646 354 euro. Ja 
ieņēmumi būtu lielāki, arī izdevumos varētu plānot vairāk.

Visi pašvaldības plānotie kopējie izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās 
(pavisam tās ir desmit) funkcionālajās kategorijās.

Lielākos izdevumus pamatbudžetā sastāda izglītība - 38.5% (1402743 euro) no kopējiem 
izdevumiem, tur ietverti izdevumi izglītības iestāžu pedagogu un pirmsskolas pedagogu 
atalgojumam no valsts un no pašvaldības budžetiem, skolu un pirmsskolas grupu ikdienas 
uzturēšanas izdevumi, tehnisko darbinieku atalgojums, skolēnu pārvadājumi ar pašvaldības 
transportu un pakalpojumu sniedzēju transportu un skolu realizētie projekti. Otrajā vietā ir 
komunālie izdevumi - teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai - 22.5% (821685 euro), 
kas ietver apkures, ūdens, kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu pagastu iedzīvotājiem, 
teritoriju uzkopšanu un labiekārtošanu, ielu apgaismojuma izdevumus, ūdenssaimniecības 
uzturēšanu un kapu apsaimniekošanu, kā arī citus darbus.  

Vecpiebalgas novada pašvaldības speciālais 
budžets 2015. gadam

Kā pašvaldībai ar senām kultūras tradīcijām 13.2% jeb 480842 euro plānoti sadaļai atpūta, 
kultūra un reliģija, tas ir, kultūras iestāžu uzturēšanas izdevumiem, kultūras pasākumu 
finansēšanai, pašdarbības kolektīvu vadītāju atalgojumam un kolektīvu pasākumiem, muzeju 
apvienības un muzeju rīkoto pasākumu finansēšanai, bibliotēku darbībai, ikgadējā un 
atpzīstamā pasākuma „Vecpiebalga atver durvis” rīkošanai un dalībai Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos u.c. 

Sadaļā „Vispārējie valdības dienesti” ietverti 2015.g. atdodamie aizdevumi 32589 euro 
apmērā, līdz ar to izpildvarai no pašvaldības budžeta tērēs 7.96%.

 Speciālā budžeta izdevumi ir jāizlieto tikai konkrētam mērķim - no kopējiem izdevumiem 
94% sastāda finansējums autoceļu fondam – tos izlietos autoceļu remontam un uzturēšanai. 
2015.gadam nolemts šos līdzekļus starp pagastiem sadalīt līdzīgi, jo ceļu garums novada 
pagastos ir aptuveni vienāds. 

Kopumā jāteic, ka 2015.g. budžetā nebija iespējams ieplānot visus nepieciešamos izdevumus 
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vajadzībām, tāpēc šogad būs jāpārskata katras izdevumu 
pozīcijas lietderība, jāmeklē iespējas ekonomēt un palielināt ieņēmumus.

   Gita Janševica, ekonomiste

Gita Janševica, ekonomiste
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Īstenots projekts „Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai Vecpiebalgas 
vidusskolas internāta ēkā”

Vecpiebalgas novada pašvaldība no 
01.10.2012. līdz 31.01.2015. īstenoja 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
(KPFI) līdzfinansēto projektu 
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai 
Vecpiebalgas vidusskolas internāta 
ēkā” (Nr. KPFI-15.3/33).

Projekta mērķis bija CO2 emisijas samazinājums. Veicot 
kompleksus energoefektivitātes pasākumus internāta  ēkā, 
īstenotas aktivitātes: ārsienu  un mansarda stāva siltināšana, 
apkures sistēmas  rekonstrukcija, bēniņu grīdas siltināšana, 
jumta seguma nomaiņa, lietus novadīšanas sistēmas 
renovācija, siltumskaitītāja uzstādīšana un ventilācijas 
sistēmas tīrīšana. 

Tehnisko projektu izstrādāja SIA „BM - Projekts”.
Ēkas renovāciju veica pilnsabiedrība „VJM”.
Projekta  kopējās attiecināmās izmaksas ir 196 

817,02  eiro, t.sk. KPFI finansējums - 157 453,60 eiro 
(79,999992%), pašvaldības līdzfinansējums - 39 363,42 
eiro (20,000008%).

Inese Asarīte, projektu vadītāja

Par  lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā
2014. gada 1. novembrī stājās spēkā grozījumi likumā 

„Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas ļoti sarežģījuši  
lauksaimniecības zemes iegādi. Ja īpašumā vai zemes 
vienībā lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem lielāko 
platības daļu un pēc darījuma noslēgšanas fiziskas personas 
īpašumā lauksaimniecībā izmantojamā zeme pārsniegs 10 
ha un 5 ha juridiskai personai, lai darījumu nostiprinātu 
Zemesgrāmatā, nepieciešama izziņa no pašvaldības par 
tiesībām iegūt īpašumā zemi. 

Likuma 28.¹  pantā noteikts, ka fiziskai personai, kas 
vēlas iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, jābūt reģistrētai  
kā saimnieciskās darbības veicējam un jāatbilst vismaz 
vienam no šiem nosacījumiem -  vismaz gadu pēdējo triju 
gadu laikā ir saņemti vienotie  platību maksājumi vai  - 
to ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas ne mazāk kā 
pēdējos trīs gadus pēc kārtas veido vismaz vienu trešdaļu 
no to kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem vai 
- iegūta lauksaimnieciskā izglītība vai tai pielīdzināma 
izglītība arodizglītības programmā, profesionālās vidējās 
izglītības programmā vai profesionālās pilnveides izglītības 
programmā ne mazāk kā 160 stundu apmērā.

Juridiskajām personām izvirzītās prasības ir stingrākas  
- jāpiepildās visiem nosacījumiem - vismaz gadu pēdējo 
triju gadu laikā ir saņemts vienotais  platību  maksājums 
vai to ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas ne 
mazāk kā pēdējos trīs gadus pēc kārtas veido vismaz 
vienu trešdaļu no to kopējiem saimnieciskās darbības 
ieņēmumiem, vismaz vienam īpašniekam vai pastāvīgajam 
darbiniekam ir atbilstoša profesionālā izglītība  attiecīgajā 
juridiskās personas darbības jomā, kas iegūta ne mazāk 
kā arodizglītības programmā vai profesionālās vidējās 
izglītības programmā, vai vismaz viena īpašnieka ieņēmumi 
no lauksaimnieciskās ražošanas ne mazāk kā pēdējos 
trīs gadus pēc kārtas veido vismaz vienu trešdaļu no tā 
kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, rakstveidā 
jāapliecina, ka šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā 
darbībā uzsāks gada laikā pēc tās iegādes un nodrošinās 
arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai tekošajā gadā ir 
bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem, vai 
uzsāks triju gadu laikā un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme 
iepriekšējā vai tekošajā gadā nav bijusi pieteikta vienotajiem 
platības maksājumiem, jānorāda patiesie labuma guvēji un 

Ziemīga rosība Dzērbenes 
Amatu mājā

Kad zemi klāj sniega sega un āra darbi pieklusuši, ir laiks 
nodoties dažādiem rokdarbiem. Dzērbenē tagad ir lieliska 
iespēja papildināt savas amatu prasmes un dalīties pieredzē 
ar citiem jaunajā sabiedriskajā centrā - Amatu mājā, kur 
pašvaldība piešķīrusi telpas šādām nodarbēm. Divas plašas 
telpas 2. stāvā atvēlētas stellēm, viena šūšanai, kā arī ir 
pieejamas 2 telpas 3. stāvā plašākiem pasākumiem un  kursu 
organizēšanai.   Stelles tiek aktīvi darbinātas, un sievas jau 
noaudušas ne vienu vien paklāju, kā arī Limānija Migliniece 
un Eleonora Skripko neliedz savu padomu jaunajiem 
audējiem, kuru skaits kļūst arvien kuplāks.

 Šomēnes, kā pieklājas Sveču mēnesim, notika arī sveču 
liešanas seminārs. Semināru vadīja Kaives rokdarbu pulciņa 
vadītāja Inese Suta. Kaives pulciņš aizdeva un  Dzērbenes 
Amatu mājā atstāja savas sveču liešanas formas, tāpēc arī 
martā interesenti var iegriezties Amatu mājā un savam 
priekam iemācīties un izliet kādu skaistu sveci. Jāsaka, ka 
interese ir liela, sevišķi no jauniešu puses, tāpēc pavasara 
izstādē būs ko parādīt. 

Mūsu rokdarbu pulciņam bija liels izaicinājums Amatu 
mājā uzņemt jauniešu apmaiņas programmas dalībniekus 
no Baltkrievijas, Itālijas un Gruzijas. 26 jauniešiem mēs 
piedāvājām māla podu darbnīcu un aušanas darbnīcu. Podu 
darbnīcu vadīja Gunta Sakse. Paldies viņai par atsaucību 
un radošumu, jo darbiņi iznāca ļoti interesanti ar katras 
tautas rakstiem. Aušanas darbnīcā darbus ierādīja Ērika 
Iknere, Laima Liede, Limānija Migliniece un Eleonora 
Skripko. Paldies meitenēm, sevišķa pateicība Laimai, kas 
lieliski sapratās ar jauniešiem - brīžiem pat trīs valodās. 
Cītīgi strādājām visu dienu, un gala rezultāts bija podi, 
grāmatzīmes un kopēji uzausts lupatu deķis. Jāpiebilst, ka 
pieredzējušās audējas bija patīkami pārsteigtas par jauniešu, 
arī puišu, interesi par aušanu. 

Arī turpmāk esam iecerējuši katru mēnesi organizēt 
pieredzes apmaiņas seminārus. Lūdzu, sekojiet līdzi 
informācijai! Aušanu var apgūt, sazinoties pa tālruni 
29408315.

Pagasta ļaudis, esiet laipni gaidīti Amatu centrā! Nāciet 
gan kā aktivitāšu dalībnieki, gan arī izsakiet savas idejas 
un ierosinājumus!  Tikai mēs paši varam sava pagasta dzīvi 
veidot un darīt to labāku. 

Rokdarbu pulciņa un biedrības „Pakāpies” vārdā vēlamies 
pateikties pašvaldībai par skaistajām, siltajām un plašajām 
telpām un doto iespēju pagasta un novada ļaudīm apgūt 
jaunas, noderīgas un interesantas lietas, kā arī par iespēju 
līdzdarboties pagasta dzīvē. Paldies Viesturam  Melbārdim 
par palīdzību telpu iekārtošanā un Dainim Siliņam par 
transporta nodrošināšanu steļļu pārvešanai. 

Daina Šmite, Dzērbenes tautas nama vadītāja

Vecpiebalgā Valentīndienu atzīmē ar krāšņiem 
deju iestudējumiem

Valentīna dienā Vecpiebalgas kultūras namā notika tradicionālais tautisko deju kolektīvu sadancošanās pasākums „Mīlestības 
skurbulis”. Koncertā piedalījās 12 kolektīvi  - „Labākie gadi”  no Sarkaņiem,  „Trejdeviņi” no Raunas, „Kodoliņš” no 
Jaunjelgavas, „Piebaldzēni” (jauniešu un vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvi) no Jaunpiebalgas, „Rūdolfs” un „Rūdis” 
no Ērgļiem, „Žuburi” un TDA „Lubāna” no Lubānas, kā arī pašmāju kolektīvi - „Balga” (vadītājs Klāvs Zārdiņš), „Slātaviņa” 
un „Mudurainis” (vadītāja Antra Grinberga). Mīlestības krodziņa atmosfērā dejotājiem un kuplajam skatītāju pulkam iejusties 
palīdzēja Adrija Žagare un koncerta vadītāji - krodziņa saimniece (Zigrīda Ruicēna) un dzejnieks (Aivis Masaļskis).

Mums visiem kopā izdevās radīt īpašo - mīlestības - svētku noskaņu. Pozitīvās emocijas, ko guvām, dod sparu tiekties uz 
priekšu un gaidīt nākamo tikšanos ar mūsu deju draugiem.

 Zigrīda Ruicēna, kultūras nama vadītāja

jāapliecina, ka visi patiesie labuma guvēji ir likuma 28.  
panta pirmās daļas 1.punktā minētās personas. 

Gan fiziskajām, gan juridiskajām personām iesnieguma 
iesniegšanas dienā nedrīkst būt nodokļu parādi. 

Šīs prasības nav jāievēro darījumiem ar lauksaimniecības 
zemi starp laulātajiem, pirmās un otrās pakāpes radiniekiem, 
ja zeme tiek mantota, iegūta maksātnespējas  procesā,  ja  
zemi iegūst īpašumā saskaņā ar Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 3., 4., 7. un 
8. punktu.

Likumā ir jaunumi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu 
- ja lauksaimniecības zemes kopīpašnieks pārdod viņam 
piederošo zemes daļu, pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo 
lauksaimniecības zemi ir zemes kopīpašniekiem, - 
lauksaimniecības zemes nomniekam ir pirmpirkuma 
tiesības uz atsavināmo zemi, ja zemes nomas līgums ir 
reģistrēts pašvaldībā. Šādā gadījumā lauksaimniecības 
zemes nomniekam ir pirmpirkuma tiesības arī uz to 
lauksaimniecības zemi, uz kuru pirmpirkuma tiesības  
neizmanto zemes kopīpašnieks. Arī nomniekam ir 
jāatbilst 28.¹ panta prasībām. Ja zemes īpašnieks atsavina 
lauksaimniecības zemi, uz kuru pirmpirkuma tiesības 
ir zemes nomniekam, pašvaldības komisija darījuma 
akta kopiju nosūta atsavināmās lauksaimniecības zemes 
nomniekam. Nomnieks pirmpirkuma tiesības var īstenot 
divu mēnešu laikā no dienas, kad saņemta darījuma akta 
kopija. Tā kā pirmpirkuma tiesības varēsim piedāvāt 
nomniekam tikai tad, ja nomas līgums ir reģistrēts nomas 
zemju reģistrā, MK noteikumos par lēmumu pieņemšanu 
darījumiem ar lauksaimniecības zemi noteikts, ka zemes 
nomas līgumus, kas noslēgti pirms šo noteikumu spēkā 
stāšanās dienas, reģistrē lauksaimniecības zemes nomas 
līgumu reģistrā sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 
spēkā stāšanās dienas (līdz 01.07.2015.) No jauna slēgtie 
līgumi jāreģistrē nomas zemju reģistrā mēneša laikā pēc 
to noslēgšanas. Par nomas līgumu reģistrēšanu, lūdzu,  
sazinieties ar Benitu Zvejnieci, tālr. 64107268, 22031720 
vai zvaniet man -  tālr. 64170464, 26115317. 

Daina Slaidiņa, Attīstības plānošanas un nekustamā 
īpašuma nodaļas vadītāja

KULTŪRA UN SABIEDRISKĀ DZĪVE 
Sveču liešanas nodarbību Dzērbenē vadīja  kaivēniete  

Inese Suta (no kreisās).

Deju kolektīva „Mudurainis” dejotāji. 
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Glezna ir dzeja, kuru mēs skatām, bet dzeja - glezna, 
kuru dzirdam

Sociālam cilvēkam ir nepieciešama satikšanās ne 
tikai virtuālajā vidē, bet arī klātienē - sajūtot citam 
citu, mijiedarbojoties un daloties pieredzē, pārdomās 
un, protams, dzejā.

14. februārī pagasta pārvaldes zālē pulcējās 
Kaives dzejnieki, viņu tuvinieki un talanta cienītāji. 
Tā bija satikšanās dzejā un dziesmā. Ar aizsaulē 
aizgājušo kaivēniešu  radošajiem darbiem pasākuma 
dalībniekus iepazīstināja bibliotekāre Maija Burjote. 
Paldies dzejniekam Jānim Rokpelnim un dzejniecei 
Mirdzai Fridrihsonei, kā arī Kaives dzejnieces 
Ērikas Burakas meitai Elitai un mazmeitai Diānai 
par sniegto piedzīvojumu un pārdzīvojumu dzejā. 
Paldies aktīvajiem kaivēniešiem, kuri piedalījās 
dzejas lasījumos, ansambļa lielajām un mazajām 
meitenēm par satikšanos ar mūziku un Edmundam 
Burakam par muzikālo noformējumu. Mēs 
lepojamies ar katru pagasta jauno talantu. Šoreiz tā  
ir Valmieras Mākslas vidusskolas audzēkne Elīna 
Dana Doniņa. Viņas gleznu izstāde, kas priecēja 
pasākuma apmeklētājus, arī turpmāk būs apskatāma 
Kaives pagasta pārvaldes zālē. Agnese Caunīte - Bērziņa,  Kaives kultūras dzīves organizatore

Ērikas Burakas dzeju lasa mazmeita Diāna un meita Elita. 

Dzērbenes aušanas studijā 
top jauni darbi

Dzērbenē  aušanas tradīcijām ir sena vēsture, taču ar 
jaunu sparu šī tautas daiļamata  māksla pagastā atdzima 
pērnā gada ziemā, kad sabiedriskajā centrā tika uzstādītas 
skolotājas Rūtas Rubenes dāvinātās stelles un savu darbu 
aktivizēja aušanas studija. Kā atzīst pašas meistares, 
radošais gars dzen uz priekšu apgūt jaunus rakstus, tehniku 
un redzēt galarezultātu. Radošums ir nepieciešams jebkuram 
amatam, taču audējām ir vēl kāda priekšrocība - viņas var 
izvēlēties, kādas krāsu spēles un nianses ieaust darbā. 
Ikdienā darbnīcas durvis ver gan pieredzējušas audējas, gan 
jaunās aušanas entuziastes,  kuras mācās, uzklausot savu 
kolēģu padomus. Viena no jaunpienācējām, kuru sastopu 
aušana darbnīcā, ir Laima Liede. „Rūta Rubene bija mana 
klases audzinātāja, brīnišķīgs cilvēks un lieliska skolotāja, 
tāpēc man ir gods strādāt viņas stellēs. Lai arī jau ar krietnu 
dzīves pieredzi, aušanā esmu iesācēja. Jaunībā dzīvoju 
Rīgā un apgūt šo māku nebija prātā. Vēlāk, kad atgriezos 
Dzērbenē, bija jāstrādā savā saimniecībā, jāaudzina bērni. 
Visu mūžu esmu smagi pūlējusies nodrošināt ģimenei iztiku  
- sākumā atvēru veikalu, vēlāk krodziņu… Reizē ar krodziņa  
ugunsgrēku sabruka arī manas cerības uz veiksmīgu dzīvi 
un biznesa iespējām Latvijā. Lai varētu izskolot bērnus un 
palīdzētu tuviniekiem, devos darba meklējumos uz Īriju, 
kur pavadīju 11 gadus. Tagad esmu pensijā, dzīvoju kopā 
ar meitu Leldi un palīdzu pieskatīt savus četrus talantīgos 
mazbērnus. Ar aušanu sāku nodarboties nejauši - gadu gaitā 
izcilo audēju Daces Melbārdes un Rūtas Rubenes dāvātie 
pārklāji sāka nolietoties un gribējās arī ko pamainīt telpu 
akcentos. Tā nu domāju: brīva laika tagad ir gana, kam pirkt 
svešzemju tepiķus, ja varu noaust pati,” pārdomās dalās 
Laima. Aušanas pamatus jaunajai kolēģei ierādīja Limānija 
Migleniece un Zinta Kalve, arī Elenora Skripko neliedza 
padomu. Šobrīd Laimas kundze var lepoties ar vairākiem 
noaustiem paklājiem, lai gan, kā pati atzīst, iesākums 
nebijis viegls: „Man tāds spītīgs raksturs - kamēr neesmu 
visu apguvusi, miera nav. Tā nu audu un ārdīju, ārdīju un 
audu... Uz sabiedrisko centru sākumā gāju kā uz darbu, 
dienā pie stellēm pavadīju četras stundas. Blakus strādāja 
pieredzējušas audējas, ja ko nepratu - parādīja. Grūtākais 
bija, kad sāka trūkt diegi. Piņķerīga joprojām šķiet lupatu 
griešana un kokvilnas kamzoļu ārdīšana velkiem - tos 
ielikt stellēs vienai neizdodas. Aužot domāju tikai labas 
un pozitīvas domas  un savus darbus veidoju krāsainus un 
dzīvespriecīgus, jo ikdienā pelēkuma tāpat gana.” 

Laima Liede: „Aužot domāju tikai pozitīvas domas.”  

Laimas kundze uzskata, ka aušana ir piemērota jebkura 
vecuma cilvēkiem, viss atkarīgs no interesēm un paša vēlmes. 
Aušanai  pievērsusies arī viņas meita Lelde, arī mazmeitiņa 
jau iemēģina roku. „Ziemā ir brīvāks, taču pavasarī, kad 
sāksies dārza darbi, aušanai varēsim atvēlēt mazāk laika. 
Par to, ka Dzērbenes sabiedriskajā centrā  ir atrasta vieta 
arī aušanas studijai, varam pateikties novada pašvaldībai un 
pagasta pārvaldei, īpaši Viesturam Melbārdim, kurš ar lielu 
neatlaidību sekoja līdzi visiem labiekārtošanas darbiem līdz 
pat steļļu uzstādīšanai. Liels paldies Limānijai, Eleonorai un 
Zintai, kuras, neliedzot padomu, ievadīja mūs interesantajā 
aušanas pasaulē un, protams, draugiem par dāvāto dziju 
un materiāliem aušanas  studijai,” sarunu noslēdz Laima 
Liede.

Aušana prasa lielu pacietību un precizitāti, taču ikviens  
pašu rokām noaustais darbs  ir meistarstiķis - unikāls un 
neatkārtojams. Kā segas un villaines, tā austie lupatu deķīši 
un grīdsegas ne vien priecē izstāžu apmeklētājus un rotā 
audēju mājas, bet ir gaumīga un noderīga dāvana ikvienam. 
Nesen audēju darbnīcai bija jurģu laiks - stelles tika pārceltas 
uz gaišākām un plašākām telpām sabiedriskā centra otrajā 
stāvā. Piebiedroties studijai tiek aicināti arī jauni dalībnieki, 
īpašas iemaņas neesot vajadzīgas, galvenais - pacietība un 
vēlme mācīties. 

                                                Dzidra Ješkina

Talantu šovā atzinību gūst novada jaunieši
24. februārī norisinājās pirmais internacionālais talantu šovs, kuru rīkoja 

jaunatnes iniciatīvas centrs „Balgas strops” sadarbībā ar Vecpiebalgas 
kultūras namu. Konkursā piedalījās talanti no Vecpiebalgas, Inešiem, 
Dzērbenes, Taurenes, Jaunpiebalgas, Ērgļiem, Cēsīm, Francijas, Vācijas, 

Gruzijas, Itālijas un Baltkrievijas. Priekšnesumi bija spilgti un pārdomāti, ko novērtēja arī īpaši izraudzītā žūrija, kuras 
sastāvā bija mūziķis un mūzikas skolotājs Jānis Žagariņš, mūziķis un grupas Transleiteris līderis Edžus Ķaukulis, 

Taurenes kultūras nama vadītāja Agnija Amane, kā arī dzejnieks un profesionāls  dejotājs Aivis Masaļskis. Žūrija par 
vakara spilgtāko priekšnesumu atzina Adrijas Žagares dziedājumu „I will always love you” no Vitnijas Hjūstones 
repertuāra. Bet kafejnīcas „Ūdensroze” īpašo simpātiju balvu - dāvanu karti kafejnīcā „Ūdensroze” EUR 50,00 vērtībā 
ieguva instrumentālais ansamblis „Isidora pagalms” no Dzērbenes. Pasākumā dejoja īpašie viesi - pašmāju deju grupa 
„Slātaviņa” un sporta deju klubs „Vizbulīte” no Ērgļiem. Vakaru noslēdza grupas Transleiteris uzstāšanās.

Pasākums  tika īstenots projekta  „Be here to dare” (Nr. 2014-2-LV02-KA-105-000224) ietvaros. JIC „Balgas 
strops” saka paldies Vecpiebalgas novada pašvaldībai, kafejnīcai „Ūdensroze”, „Piebalgas  medus” biškopim Aivaram 
Radziņam un visiem pārējiem pasākuma veidošanā iesaistītajiem. 

     Linda Ķaukule, JIC „Balgas strops” vadītāja

Šova žūrija - labsirdīga un objektīva. 
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UNIEŠIEM Jaunatnes lietas februārī

Lai gan Jaunatnes lietu nodaļa 
savu darbību oficiāli uzsāk tikai ar 
martu, darbs pie jaunās sistēmas 
sakārtošanas, esošo projektu 
īstenošanas un jaunu projektu 
iesniegšanas noritēja pilnā sparā arī februārī.

Pagājušajā mēnesī Eiropas Savienības programmas 
„ERASMUS+” ietvaros esam piedzīvojuši divus pasākumus, 
kas radīja ietekmi un atstāja pozitīvas emocijas ne tikai 
jauniešos, bet arī citos Vecpiebalgas novada iedzīvotājos. 
Pirmkārt, Vecpiebalgas novadā norisinājās starptautisks jauniešu 
apmaiņas projekts „Act Today For Better Tomorrow 2”, kura 
ietvaros starptautisko gaisotni bija iespējams izjust daudziem 
Vecpiebalgas novada  iedzīvotājiem, iestāžu darbiniekiem, 
skolēniem un bērniem. Otrkārt, Eiropas brīvprātīgā darba 
projekta „Be Here To Dare” ietvaros jaunatnes iniciatīvu 
centrs „Balgas strops” organizēja vēl nebijuši pasākumu - 
Internacionālo talantu šovu -, kas deva iespēju Vecpiebalgas 
novada iedzīvotājiem aplūkot vietējo jauniešu talantus un 
izbaudīt citu valstu jauniešu kultūru, valodu un tradīcijas. 

Brīvprātīgā darba veicēji Giorgi un Beatrice, vidū - 
„Balgas stropa” vadītāja Linda Ķaukule. 

Paldies visiem, kas iesaistījās un deva savu ieguldījumu šo 
pasākumu īstenošanā!

Februārī tika iesniegts vēl viens programmas „ERAMUS+” 
starptautisks jauniešu apmaiņas projekts ar nosaukumu 
„Open Your Mind 2”, kura galvenā tēma ir cilvēktiesības un 
vienlīdzīgas tiesības. Projekta pirmā daļa tika īstenota 2013. 
gadā Vecpiebalgas novadā, taču šoreiz projekta apstiprināšanas 
gadījumā tā īstenošanas vieta būs Gruzija, kas dos iespēju 7 
novada jauniešiem apskatīt šo skaisto zemi, izbaudīt šīs valsts 
kultūru un tradīcijas. Turēsim īkšķus, lai mums izdodas!

Šobrīd, lai nodrošinātu informācijas pieejamību jauniešu 
mērķa grupai, sociālajos tīklos ir izveidotas lapas, kurās tiek 
iekļauta informācija par jauniešiem paredzētajām aktivitātēm, 
aktualitātēm  un   piedāvājumiem. Sekojiet līdzi mūsu darbībai 
Draugiem.lv lapā „Vecpiebalgas novada jauniešiem” un 
Facebook.com lapās „Vecpiebalgas novada jaunatnes lietu 
nodaļa” un „Balgas strops”.

Martā savu darbību atsāks Jauniešu dome (JD). Vecpiebalgas 
novada dome ir pamainījusi JD nolikumu, kas paredz, ka JD 
darbosies 5 Vecpiebalgas novada skolu pārstāvji vecumā no 14 
gadiem, kā arī ikviens Vecpiebalgas novada jaunietis vecumā no 
16 līdz  25 gadiem, kas vēlas pārstāvēt  savu pagastu, darboties 
vietējo jauniešu un novada interesēs, pilnveidot sevi, uzlabot 
un padarīt interesantāku jauniešu dzīvi novadā. Jauniešu 
domes tikšanās notiks 31. martā plkst.18.00 JIC „Balgas stops” 
telpās. Uz tikšanos aicināts ikviens jaunietis, kas vēlas aktīvi 
darboties.

Lelde Burdaja, 
Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja

KAS? KUR? KAD? JAUNIEŠIEM
Vecpiebalgas JIC „Balgas strops”
Pirmdienās plkst.15.00 - sapulce kopā ar jauniešiem.
Otrdienās plkst. 15.00 - radošā pēcpusdiena ar Beatrici.
Trešdienās plkst. 16.00 - franču valoda ar Beatrici.
12. martā plkst. 14.00 - novusa turnīrs.
19. martā plkst. 19.00 - filmu vakars (16+).
31. martā plkst. 18.00 - Jauniešu domes tikšanās.
Taurenes jauniešu centrā
5. martā plkst. 15.00 - tikšanās ar Taurenes jauniešiem 
par aktualitātēm Taurenē un iespējām kopīgi sadarboties.
10. martā plkst. 15.00  - radošā pēcpusdiena bērniem 
un jauniešiem.
17. martā plkst. 15.00 - tikšanās ar jaunatnes lietu speciālisti.
24. martā plkst. 15.00 - filmu un diskusiju 
pēcpusdiena bērniem.
Dzērbenes jauniešu centrā
11. martā plkst. 16.00 - tikšanās ar jaunatnes lietu speciālisti.
24. martā plkst. 18.00 - režisores Dzintras 
Gekas dokumentālās filmas „Kur palika tēvi?” 
seanss. Scenārija autors Ēriks Lanss, operators 
Aivars Lubānietis, montāžas režisors Armands Zvirbulis,  

    mūzikas autori Pēteris Vasks un Juris Karlsons. 
Ieeja - EUR 2,00.
31. martā plkst. 15.00  -  prāta spēle jauniešiem 
„Kas? Kur? Kad?”
Inešu jauniešu centrā
22. martā plkst. 11.00 - tikšanās ar jaunatnes lietu speciālisti.
Kaives jauniešu centrā
22. martā plkst. 13.00 - tikšanās ar jaunatnes lietu speciālisti.

Eiropas  brīvprātīgie iesaistās jauniešu centra „Balgas strops” darbā
Eiropas brīvprātīgais darbs ir 

iespēja jauniešiem, kuri sasnieguši 
18 gadu vecumu,  doties uz kādu no 

Eiropas valstīm un 2 līdz 12 mēnešus strādāt kā brīvprātīgajam, 
ar savām idejām un darbu palīdzot uzņemošajai organizācijai 
realizēt tās mērķus. Projekta „Be Here to Dare” (Nr. 2014-
2-LV02-KA-105-000224) ietvaros, ko finansē programma 
„ERASMUS+”,  jaunatnes iniciatīvu centrā „Balgas strops” 
darbojas divi brīvprātīgie - Beatrice no Vācijas Vecpiebalgu par 
savām mājām sauc jau pusgadu, Giorgi no Gruzijas šeit ir kopš 
janvāra. 

Jaunatnes lietu speciāliste Lelde Burdaja atzīst, ka brīvprātīgo 
klātbūtne pozitīvi ietekmē vietējos jauniešus, jo viņiem 
veidojas izpratne par citām kultūrām un citu tautu tradīcijām, 
un tas arī ir šī projekta mērķis - ar Eiropas brīvprātīgo palīdzību 
atvērt Vecpiebalgas novada jauniešiem pasauli, kas pilna ar 
iespējām, veicinot jauniešu ģeogrāfiskās un sociālās izolācijas 
samazināšanos, tā vietā piedāvājot aktīvu līdzdalību, kas balstīta 
uz iespējam. Projekta ietvaros brīvprātīgie apmeklē novada 
skolas un organizē dažādas aktivitātes bērniem un jauniešiem 
jaunatnes centrā „Balgas strops”, iesaistās kultūras un sporta 
dzīvē.

Giorgi nāk no vīndaru zemes Austrumgruzijas, studējis 
persiešu valodu, par tulku strādājis dažādās valdības struktūrās 
Tbilisi. Savukārt Beatrice ir no Hamburgas, kura tikko ir beigusi 
vidusskolu un pirms universitātes izmanto Eiropas brīvprātīgā 
darba iespējas.   

Kādēļ nolēmāt pieteikties brīvprātīgajam darbam? Un 
kāpēc izvēlējāties tieši Latviju?

Giorgi: „Mani vienmēr ir vilinājusi pasaules apceļošana, kā 
tulks esmu pabijis daudzās valstīs, tagad vēlējos labāk iepazīt 
Baltijas reģionu. Mans draugs - arī kā brīvprātīgais - jau pabija 
Latvijā un bija ļoti apmierināts par šeit  pavadīto laiku. Tas ir arī 
profesijas vilinājums - apgūt jaunu valodu.  Gruzīni ļoti ciena 
latviešus. Latvijai un Gruzijai ir līdzīga politiskā vēsture,  abas 
ir izbaudījušas padomju režīmu, tāpēc mums ir kopīgas vērtības  
- brīvība, demokrātija.”  

Beatrice: „Pirms izvēlēties studiju virzienu, nolēmu vienu 
gadu pastrādāt kā brīvprātīgā, lai saprastu, vai mana izvēle ir 
pareiza. Nākotnē vēlos savu dzīvi saistīt ar sociālo sfēru. „Balgas 
stropa”  piedāvājums man šķita  vissaistošākais, jo vēlējos atrast 
iespēju strādāt ar bērniem un iegūt jaunu pieredzi.” 

Kādi ir jūsu pirmie iespaidi?
Beatrice: „Biju pieradusi pie lielpilsētas kņadas un 

attālumiem, tāpēc sākumā mani pārsteidza tas, ka  nav jāpavada 
ilgs laiks, lai no vienas vietas nokļūtu citā. Nedaudz mulsinoši  
šķita, ka jau pirmajā nedēļā pēc ierašanās  visi jau zināja, kas 
es esmu. Šeit ne no viena neko nenoslēpsi - visi ir kā viena liela 
ģimene.” 

Giorgi: „Vecpiebalgā esmu neilgi, tāpēc man vēl ir grūti ko 
pateikt, jo šo vietu vēl tikai iepazīstu. Cilvēki ir laipni, uzņēmīgi, 
mierīgi un nosvērti.  Tas ir kas jauns, jo nāku no zemes, kur 
cilvēki ir temperamentīgāki un nekautrējas savas emocijas un 
domas paust vētraini un publiski.”

Vai piekrītat apgalvojumam - jaunieši visā pasaulē 
vienādi? 

Beatrice: „Latvieši ir ļoti aktīvi, labprāt iesaistās dažādās 
aktivitātēs. Vācieši ir pasīvāki. Man šķiet, ka gan latvieši, gan 
citu valstu jaunieši mūsdienās ir motivēti iegūt labu izglītību, 
taču atšķirībā no Latvijas  ārzemēs šobrīd ir ļoti populāri pirms 
mācībām augstskolā gadu vai pāris pastrādāt citā valstī, lai labāk 
izvēlētos studiju virzienu. Ļoti daudzi dodas  arī uz eksotiskām 
zemēm, piemēram, Austrāliju.” 

Giorgi: „Atšķirībā no gruzīnu jauniešiem latvieši ir 
pašpārliecinātāki, ambiciozāki,  vairāk apzinās, ko vēlas sasniegt. 
Mani patīkami pārsteidza, ka par politiku Latvijā aktīvi interesējas 
arī meitenes. Turklāt šeit joprojām lielā cieņā ir rokdarbi, no šīs 
nodarbes manas valsts jaunieši arvien vairāk attālinās. Gruzija 
savukārt ir piesātināta ar kultūras tradīcijām - tautas mūzika, dziesmas 
un  nacionālās dejas ir katra gruzīna goda lieta. Ļoti populāra ir arī 
valodu apguve. Gan Gruzijas, gan Latvijas jauniešu prioritāte ir 
iegūt labu izglītību, lai droši varētu raudzīties nākotnē. ”

Un problēmas?

Giorgi: „Alkoholisms un smēķēšana jauniešu vidū ir kļuvusi 
par globālu problēmu. Gruzija ir vīna valsts, diemžēl šī tradīcija 
nes sev līdzi arī negatīvas sekas, jo bērni jau no mazotnes 
tiek audzināti, ka vīns ir ikvienas maltītes neiztrūkstoša daļa. 
Turklāt mūsdienās arvien biežāk vīna glāzes vietā jaunieši 
izvēlas stipro alkoholu.” 

Beatrice: „Piekrītu Giorgi teiktajam, arī Vācijā jauniešu vidū 
ir izplatīta atkarības izraisošu vielu lietošana.”

Kā jaunieši jūsu valstīs pavada brīvo laiku?
Beatrice: „Vācijā skolēni mācību iestādēs nereti ir nodarbināti 

līdz pat sešiem vakarā, tāpēc, lai arī piedāvājums ir, labprātāk 
izvēlas pēc stundām doties uz mājām vai sevi profesionāli 
pilnveido mākslas un sporta jomā. Vācijā jauniešu centru 
darbība nav izplatīta. Nemācēšu teikt, vai tā ir visā valstī, bet 
Hamburgā par saturīgu jauniešu brīvā laika pavadīšanu rūpējas 
labdarības organizācijas, bieži vien jaunieši pulcējas dažādos 
baznīcas pasākumos.”

Giorgi: „Pēdējos divus gadus valdība ir pievērsusies 
jaunatnes politikas stiprināšanai un atvēl vairāk līdzekļu darbam 
ar jauniešiem. Pamazām attīstās jauniešu centru programma. 
Arī šī iemesla dēļ ir interesanti pabūt Latvijā, jo no jums var 
ļoti daudz mācīties.”  

Kas jūs visvairāk saista darbā ar Vecpiebalgas  
jauniešiem?

Beatrice: „Man tuvākas ir radošās nodarbības.  Šī pusgada 
laikā ir izveidojies labs kontakts ar jauniešiem, kuri apmeklē 
„Balgas stropu”. Mazās meitenes ļoti vēlas draudzēties un 
kopīgi pavadīt brīvo laiku. Varu būt lepna, ka viņām ar mani 
ir interesanti.  Sarunājoties mēs labāk apgūstam valodas  - es 
latviešu, bet centra apmeklētāji - angļu.”  

Giorgi: „Man patīk sarunas ar jauniešiem, ļoti ceru, ka ar 
savu dzīves pieredzi varu paplašināt viņu redzesloku par citu 
valstu kultūru. Mūsu pienākums ir uzraudzīt, lai viņi nepārkāpj 
centra iekšējās kārtības noteikumus, kā arī mēs cenšamies 
ieviest jaunas aktivitātes, kas bērniem un jauniešiem varētu 
šķist interesantas. Šobrīd paralēli brīvprātīgā pienākumiem 
apgūstu arī latviešu valodu. Kā lingvistam, tas man ir goda 
jautājums. Samērā ātri uztveru vārdus un atsevišķas frāzes, 
saprotu sarunas kontekstu.”

Sarunas noslēgumā Giorgi un Beatrice lielā  vienprātībā 
atzīst: „Mums ļoti patīk Latvijā!” Turklāt gruzīnu jaunieti pat 
nebaida mūsu nemīlīgie un mainīgie laika apstākļi, viņš pat ir 
priecīgs, ka var izbaudīt, ko nozīmē dzīvot Ziemeļeiropā.

*Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. 
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai 
nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru 
iespējamo izlietojumu.

Dzidra Ješkina

Īstenots jauniešu apmaiņas projekts 
„Act Today For Better Tomorrow 2”

No 16. līdz 26. februārim 
Vecpiebalgas novadā Eiropas 
Sav ien ības  p rogrammas 
„ERASMUS+” ietvaros tika īstenots 

starptautisks jauniešu apmaiņas projekts “Act Today For Better 
Tomorrow 2” (Nr. 2014-2-LV02-KA105-000231), kas tulkojumā 
nozīmē „Rīkojies šodien labākai rītdienai!”, un man bija tas 
prieks būt par šī pasākuma dalībnieku. Projekta ietvaros satikās 
jaunieši no 4 dažādām valstīm - Gruzijas, Baltkrievijas, Itālijas 
un Latvijas. Projekta mērķis bija izzināt dažādu valstu lauku 
reģionu situāciju, to stiprās un vājās puses, domāt par to attīstību, 
kā arī apgūt dažādus tradicionālus rokdarbu veidus. 

Šo desmit dienu laikā mēs izmēģinājām savas spējas 
daudzos un dažādos rokdarbu veidos: aušanā, māla veidošanā, 
kokapstrādē, porcelāna liešanā un apgleznošanā, puzuru 
gatavošanā, tamborēšanā, izšūšanā, filcēšanā, batikošanā, kā 
arī citu valstu tradicionālo lietu veidošanā. Labākais, ko ieguvu 
no šī projekta, ir sajūta, ka pats esmu pamēģinājis darboties 
ar dažādiem rokdarbu veidiem, nevis tikai runājis par tiem un 
skatījies, kā citi to dara. Man ļoti iepatikās aust paklāju un strādāt 
ar koku. Apgleznotās porcelāna krūzītes un austās grāmatzīmes, 
manuprāt, bija visjaukākās lietas, ko aizvest mājās par piemiņu 
no jauniešu apmaiņas ne tikai ārzemju viesiem, bet arī mums 
pašiem - Vecpiebalgas novada jauniešiem. 

Lieliskas emocijas sagādāja arī kultūru apmaiņa un iepazīšana, 
jo nekad iepriekš nebiju redzējis gruzīnu nacionālās dejas, baudījis 
itāļu galda kultūru un iepazinis baltkrievu tradīcijas. Tāpat 
sajutu arī lepnumu par mūsu pašu kultūru latviešu nacionālajā 
vakarā, kad mēs varējām viesiem sarīkot latviskas dejas, spēles 
un pasniegt latviskus ēdienus. Nav bieži rodama tā sajūta, kas 
izraisa optimismu un dod cerību, jo mūsdienu jaunā paaudze tik 
bieži, šķiet, aizmirst šīs skaistās lietas, nepadomā par tradīcijām 
un vērtībām, kuras ir nenovērtējamas un tik īpašas. 

Prieks, ka varējām apmeklēt mūsu vietējās darbnīcas, iemācīties 
jaunas lietas, parādīt viesiem mūsu skaisto dabu un iepazīstināt ar 
mūsu vēsturisko pieredzi, apmeklējot slepeno padomju bunkuru 
Līgatnē un galu galā uzstāties „Internacionālajā talantu šovā” 
tepat Vecpiebalgā. Šis projekts  padarīja vietējo talantu šovu par 
starptautisku notikumu. 

Agris Kuzmans  projekta laikā  ar jauniegūtajiem draugiem. 
Dzīvojot kopā, uzzinot tik daudz cits par citu, diskutējot 

par lauku reģionu attīstību, roku rokā strādājot kopīgu mērķu 
sasniegšanā mēs - dalībnieki - arī ļoti sadraudzējāmies kā viena 
komanda, viena ģimene. To jo īpaši varēja sajust projekta beigās, 
kad Inešu pamatskolas bērniem un jauniešiem, kā arī citiem 
interesentiem prezentējām desmit dienās paveikto.

Milzīgs paldies organizētājiem, jo šis projekts bija ļoti 
tālredzīgs, košs un pilns ar siltām emocijām. Katram iesaku 
izmēģināt savus spēkus kokapstrādē, paklāju un jostu aušanā, 
radīt savas lietas no māla un prast rokdarbus. Katram iesaku 
pieredzēt iepriekš nepieredzēto un atrast savai sirdij tuvas lietas, 
godāt mūsu tradīcijas un pieredzēt citas kultūras, lai katram no 
mums veidojas savs viedoklis un aug piederības sajūta savai 
valstij un dzimtajai vietai.

*Šis projekts tiks finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. 
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai 
nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru 
iespējamo izlietojumu.  Agris Kuzmans
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Ministru prezidentes vizīte Vecpiebalgas vidusskolā
6. februārī Vecpiebalgas vidusskolā viesojās Ministru 

prezidente Laimdota Straujuma un Izglītības un zinātnes 
ministrijas (IZM) darbinieki, kas darba vizītē tikās ar 
vairāku Vidzemes skolu pārstāvjiem: Gulbenes novada 
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāju Arni Šķēli, 
Valmieras 5. vidusskolas direktori Rudīti Markus un 
direktores vietnieci   izglītības jomā Vidagu Āboliņu, Apes 
novada pašvaldības vadītāju Astrīdu Harju, Limbažu novada 
Lādezera pamatskolas direktori Taigu Plitnieci, Limbažu 
jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) vidusskolas direktori 
Vairu Ābeli, Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas 
direktori, Latvijas Sporta izglītības direktoru padomes 
valdes priekšsēdētāju un Latvijas Sporta federācijas 
padomes valdes locekli Diānu Žaļupi, Smiltenes Centra 
vidusskolas direktores pienākumu izpildītāju Ilzi Verginu, 
Amatas novada pašvaldības Apvienotās izglītības pārvaldes 
vadītāju Dinu Dombrovsku, Vecpiebalgas  novada  domes 
priekšsēdētāju  Ellu Frīdvaldi- Andersoni un Vecpiebalgas 
vidusskolas direktori Lolitu Žagari.

Vecpiebalgas vidusskolas saime viesus sagaidīja ar nelielu 
koncertu un pavasarīgiem sveicieniem, paužot lepnumu par 
Piebalgu un tās dižgariem. Caur priekšnesumiem, skolēnu 
rokdarbu izstādi, skolas prezentācijas video un sarunām 
centāmies parādīt, ka skola nav tikai mācību process stundu 
laikā. Tā ir dzīves sastāvdaļa, kurā skolēni mācās visu dzīvei 
nepieciešamo: apgūst zināšanas, attīsta savas prasmes un 
iemaņas, komunicē un pilnveido savus talantus. Uzrunājot 
Vecpiebalgas vidusskolas skolēnus, Ministru prezidente 
Laimdota Straujuma aicināja: „Ticiet sev! Jūs noteikti 
kļūsiet par labiem cilvēkiem - par ārstiem, skolotājiem, kāds 
no jums, iespējams, arī par Ministru prezidentu. Paldies, ka 
jūs nesat tālāk Piebalgas garu, kas Latvijai jau devis tik 
daudzus izcilus kultūras darbiniekus.” 

Tikšanās laikā runājām par izglītības 
jomas jautājumiem, īpaši IZM 
piedāvāto skolotāju algu reformas 
modeli. Tā bija atklāta diskusija un 
domu apmaiņa, kuras mērķis bija 
rast labāko risinājumu skolotāju 
algu modelim, uzklausot dažādus 
viedokļus, nolūkā garantēt kvalitatīvu 
izglītību bērniem un cieņu pret 
skolotāja darbu. 

Šī diskusija bija kā ceļa sākums, kas 
jānoiet raiti un pamatīgi, nepieļaujot  
kļūdas. ,,Es gribu ticēt, ka Latvijā, 
kopā strādājot, mēs spēsim atrast 
vienu kopīgu risinājumu. Ja mums 
nebūs kvalitatīvas izglītības, neredzu, 
ka mums būs konkurētspēja un 
izaugsme. Tautsaimniecība var dot 
resursus, lai mēs veidotu tādu  sociālo 
budžetu, kas nodrošinātu pienācīgu 
atalgojumu valsts darbiniekiem,” 
diskusijas iesākumā teica Ministru 
prezidente. 

Diskus i jā  aps t ipr inā jās 
nevien l īdz ība  s ta rp  skolām 
(piemēram, amatu vienību skaits skolās, kontaktstundu skaits 
un izcenojums par vienu mācību stundu) un pieņēmums, 
ka viens no tās cēloņiem ir atšķirīgie sociālekonomiskie 
apstākļi dažādos Latvijas novados un pašvaldības loma, kas 
iespaido situāciju skolās. 

Diskusijas dalībnieki ar Ministru prezidenti vienojās 
turpināt aktīvu dialogu, lai Vidzemes skolas izstrādātu 
kopīgus ierosinājumus skolotāju algu modelim un nosūtītu 

Skujenē kopā ar draugiem top grāmata

Skolotāja  Līga Beķere palīdz Gruzijas jauniešu projekta 
koordinatorei Lienei  Metreveli izveidot  kopprojekta karogu. 

SKOLU ZIŅAS

Inešu pamatskolā
• Februāris - sniega un slēpošanas mēnesis. To apliecināja 

skolas ziemas sporta entuziasti, katru dienu slēpodami Inešu 
pakalnos un piedalīdamies � sacensībās ārpus skolas.

• Valodu nedēļas noslēdzās ar 1.- �. un �. klases mācību 
stundām angļu valodā, kuras vadīja brīvprātīgo kustības 
pārstāvji: Beatrice  no Vācijas un Giorgi no Gruzijas.

• 5. februārī apmeklējām teātra izrādi Valmierā, 
noskatoties izrādi pēc R. Blaumaņa darbu motīviem 
„Vienādās asinis”.

• Šajā mēnesī skolēni aktīvi darbojās zinātņu un 
tehnoloģiju jomā, piedaloties skolas olimpiādēs un  zinātņu 
konkursā ”Es mīlu tevi,  Latvija!”.

• Atsaucoties  uz Z(in)OO  izaicinājumu, paguvām uzcelt 
īpašos sniegavīrus, kosmonautus, sniega raķetes un citus 
sniega veidojumus.

• Dzērbenes vispārizglītojošajā un mūzikas pamatskolā 
iepazināmies ar izstādi „52 eksperimenti”. Paldies 
Dzērbenes skolotājiem par atsaucību!

• Uzņēmām skolā ciemiņus - mūsu novada, Gruzijas, 
Itālijas un Baltkrievijas jauniešus, lai kopīgi dalītos priekā 
par jauniešu centra „Balgas strops” un Gruzijas kopprojekta 
„Act Today for Better Tomorrow” rezultātiem.

SKOLU ĪSZIŅAS

Jau vairākus gadus Skujenes pamatskola darbojas 
Nordplus  Junior skolu sadarbības projektā kopā ar 
Igaunijas un Īslandes skolām. Projekta rezultātā  jātop 
kopīgi sarakstītai grāmatai par Latviju, Igauniju un Īslandi. 
Rudenī mūsu skolas pārstāvji kopā ar igauņu draugiem bija 
Īslandē, lai iepazītu  mums tālo zemi, tās dabu, cilvēkus, 
kultūru. Janvāra otrā pusē bija mūsu kārta uzņemt ciemiņus 
no Īslandes un Igaunijas un parādīt viņiem Latviju, rakstīt  
kopējās grāmatas lapaspuses par Latviju.

Viesiem tika parādīta gan Rīgas panorāma no televīzijas 
torņa skatu laukuma, gan pati Vecrīga, pabūts Līgatnes 
slepenajā bunkurā un  papīrfabrikas strādnieku ciematā. 
Cēsīs notika ielu intervijas, kurās satiktajiem cēsiniekiem 
vajadzēja atbildēt uz skolēnu uzdotajiem jautājumiem par 
dzīvi Latvijā, Cēsīs. 

Viena diena tika veltīta Vecpiebalgas novadam. Interesanta 
bija ciemošanās Inešu pagasta saimniecībā „Mētras” un 
tikšanās ar saimniekiem Aigaru un Viju Mētrām. „Mētras” 
nodarbojas ar Latvijas tumšgalves šķirnes aitu audzēšanu. 
Mūsu ciemiņiem no Īslandes  tas bija īpaši saistoši, jo šajā 
Ziemeļu valstī gandrīz katrai ģimenei pieder aitu ferma, 
un Īslandes aitas pēc izskata ļoti atšķiras no Latvijas 
tumšgalvēm.

Tālāk ceļš caur Vecpiebalgu veda uz Brīvdabas muzeja 
Vecpiebalgas filiāli „Vēveri”, kur pēc Vēveru dzirnavu un 
senlatviešu lauku sētas apskates norisinājās interesanta 
saruna ar Vēveru saimnieku Raiti Gosiņu, tika nogaršota 

tikko cepta latviešu rupjmaize.
Tikšanās pirmās dienas tika pavadītas gan braucienos, 

dažādās tikšanās, gan kopīgā darbā, gan atpūtā. Visu trīs 
skolu projekta dalībnieki dzīvoja kopā Sērmūkšu interešu 
centrā, kur ir piemērotas telpas gan nakšņošanai, gan 
projekta aktivitātēm. Kopīgās ēstgatavošanās,  spēlēs 
un sarunās pagāja vakari. Latvijas vēsture  tika izzināta 
Sērmūkšu partizānu bunkurā. Pavadītais laiks Sērmūkšos 
noslēdzās ar danču vakaru kopā ar folkloras kopu „Ore”. 
Latviešu zēni saņēma uzslavas par staltu muguru, stingru 
stāju. Varot redzēt, ka latvieši esot dejotāji.

Ar piparkūku  cepšanu, sporta aktivitātēm, savas skolas 
un valsts prezentācijām un rotaļām mazākajiem, koncertu 
un, protams, ar darbu pie grāmatas, aizpildījās laiks skolā. 

Paldies  sakām viesu uzņēmējiem ģimenēs - Līvas 
Ragozinas  mammai un vecmāmiņai, kura izrādīja visiem 
ciemiņiem arī savu govju fermu, Pļešakovu, Vilciņu, Žēperu  
ģimenēm, Elīnas Jakovļevas mammai, Inesei Miķelsonei. 

Pēc nedēļu  ilgās viesošanās pie mums ciemiņu tālākais 
ceļš veda uz Igauniju, uz Pērnavas Brīvo skolu. Viesiem 
braucienā  pievienojās arī mūsu skolas zēni - Ingmārs 
Lazdiņš un Ilmārs Doršs, lai būtu kopā ar draugiem, 
iepazīstot  kaimiņu zemi, dabu,  tās kultūru, vēsturi un 
cilvēkus, rakstītu  grāmatā rindas par  Igauniju.

Anda Lukstiņa, 
projekta koordinatore Skujenes pamatskolā

tos IZM un LIZDA līdz šā gada februāra vidum. Ministru 
prezidente Laimdota Straujuma apliecināja, ka turpinās 
sarunas arī ar citu reģionu skolām un IZM.

Tikšanās viesa cerību, ka šī brīža iesāktais process 
virzīsies uz priekšu, uzklausot visus viedokļus un rodot 
pareizos risinājumus. 

Lolita Žagare, 
Vecpiebalgas vidusskolas direktore
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Pēdējais ziemas mēnesis Vecpiebalgas vidusskolā aktivitātēm bagāts

Sniega dienai veltīts pasākums notika 28. janvārī. 
Laika apstākļi bija labi, tas priecēja. Gan lielie, gan mazie 
orientējās skolas apkārtnē, pēc fotogrāfijām meklējot 
dažādus objektus   - sporta zāles durvis, kokus pie dīķa u.c. 
Neizpalika pikošanās, sniega futbola spēlēšana, zīmēšana 
sniegā. Pasākuma dalībniekus spēcināja karstā tēja ar medus 
maizi. 

6. februārī pirmsskolā noritēja ciemiņu diena. Ciemiņi 
apskatīja foto galeriju par šajā mācību gadā jau paveikto, bet 
pēc tās devās vērot savus bērnus darbībā: rotaļnodarbībās  
apgūstot svarīgas zinības. Noslēgumā bija tikšanās ar 
Vecpiebalgas vidusskolas ilggadējo direktori Mariju Supi, 
kura atgādināja, ko nozīmē būt īstiem vecākiem savam 
bērnam.

 11. februārī  5.-7. klases skolēni pulcējās uz tikšanos 
ar Jaunpiebalgas ugunsdzēsēju posteņa komandieri Matīsu 
Zemgali. Pasākuma tēma bija par tālruņa numura 112 
funkcijām. Interesanti bija tas, ka saruna noritēja Eiropas 
112 dienā. Ugunsdzēsējs vairākkārt atgādināja, uz kādiem 
dienestiem jāzvana nelaimes gadījumos. Vērsa uzmanību 
uz viltus zvanītājiem, viltus izsaukums izmaksājot dārgi 
-  140 eiro. Pastāstīja, kā jārīkojas, ja nokļūst nelaimē vai 
ja nejauši piezvana glābšanas dienestam. Matīss Zemgalis 
ir Vecpiebalgas vidusskolas absolvents, jaunais speciālists 
pastāstīja par sevi un savu izglītību, kā arī ar ļoti lielu 

ieinteresētību  uzklausīja klātesošo jautājumus. Aktīvākie, 
pareizi atbildot uz komandiera jautājumiem, saņēma 
veicināšanas balvas. Paldies par jauko tikšanās mirkli! 

  Nu jau tradicionāli 12. februārī atzīmējām Valentīndienu. 
Sarkanās sirsniņas klašu telpās vedināja domāt par skaistumu 
cilvēku savstarpējās attiecībās. Parlamenta organizētais 
pasākums 4.-7. klasēm noritēja radošā gaisotnē, veidojot 
kolāžas Valentīndienas noskaņās. Savukārt vecāko klašu 
audzēkņiem notika diskotēka. 14. februārī „Slātaviņas” 
dejotāji piedalījās sadancošanas svētkos Vecpiebalgā. Lai 
mīļums mums visapkārt arī gada pārējās dienās!

Mūsu bērnudārzniekus Meteņdienā pārsteidza kaziņa 
un lielais zaķis, kuri aicināja rotaļās, spēlēs un sportiskos 
uzdevumos, lai godam pavadītu ziemu. Jautrības netrūka, 
nedz ceļot un gāžot ziemas pili no kartona kastēm, radot 
pašiem savu puteni, metot sniega bumbas, skrienot sniega 
labirintu, nedz velkot pavasara- ziemas spēka virvi. Smiekli 
un aizrautība sita augstu vilni. Ugunskurā ceptās desiņas un 
sniegavīru celšana noslēgumā bija kā priecīgs un garšīgs 
punkts Meteņdienai. 

Aizvadīta un izvērtēta projektu nedēļa mūsu skolā. 
Šajā mācību gadā projektu nedēļas kopējā tēma bija veltīta 
Vecpiebalgas vidusskolas vēstures izpētei un skolas apkārtnes 
labiekārtošanai  ar uzdevumu veiksmīgāk sagatavoties 
absolventu salidojumam 2016. gadā. Projektu darbu izstrāde 

veicināja pētnieciskā un praktiskā darba pieredzi, izvērtējot 
gan savu, gan komandas darbu.

Sveču  mēnesis bijis sasniegumiem bagāts olimpiādēs 
un sporta sacensībās. Fizikas olimpādes 2. posma 
uzvarētāji ir Maira Asare (10. kl.) un Ringolds Zvaigzne 
(12. kl.), 2.vieta  Ilvai  Liepiņai (10. kl.), 3. vieta Jēkabam 
Zommeram, atzinības ieguva Rita Ozola (10. kl.) un Jēkabs 
Brauers (12. kl.) (skolotājs A. Miķis). 2. posma novada 
olimpiādē matemātikā 3. vietu ieguva Ingus Pētersons (12. 
kl.), atzinības - Tomam Niko Krūmiņam (9. kl.), Mairai 
Asarei (10. kl.), Naurim Kuzmanam (11. kl.) (skolotāja R. 
Šarkovska). Starpnovadu ķīmijas olimpiādē  3. vieta Ritai 
Ozolai (10. kl.), atzinības - Mairai Asarei  (10. kl.), Ingum 
Pētersonam (12. kl.) (skolotāja A. Eškina). Matemātikas 
starpnovadu olimpiādē 1. vieta Ralfam Kuzmanam (6. kl.), 
Andrim Braueram (7. kl.), 2. vieta Silvestram Pētersonam, 3. 
vieta Martai Agnesei Asarei (5. kl.) (skolotājas A. Glāzere, 
B. Jēriņa). Valsts atklātajā mājturības un tehnoloģiju 
olimpiādē ,,Gadalaiki-vasara”1. kārtā ar tekstilmozaīkas 
darbiem ,,Paliktnis” piedalījās 6. klases meitenes: Kate 
Elizabete Antone un Annemarija Eglīte. Abas ir uzaicinātas 
uz olimpiādes 2. kārtu Rīgā. Darbus olimpiādei  gatavoja arī 
5. klases meitenes - Sanija Gobiņa, Marta Pundure un Marta 
Agnese Asare -, tiesības  piedalīties 2. kārtā ieguva Marta 
Pundure (skolotāja V. Jansone). 

Cēsu starpnovadu  skolu uzvarētāji  - Sintija Cīrule un 
Emīls Galiņš, 2. vieta Mairitai un Uldim Sļadzevskiem, 
3. vieta Sanijai Gobiņai, Kristiānam Zeimalim, Martai un 
Renāram Punduriem, Kitijai Sarmulei, Rūdim Balodim. 
Latvijas Jaunatnes olimpiādē slēpošanā 2. vietu ieguva Rūdis 
Balodis (9. kl.). Mūsu skolas zēnu un meiteņu komandas 
„Lāses kausa” Cēsu novada sacensībās volejbolā ieguva 2. 
vietu.

Starpnovadu  skolu  slēpošanas  sacensību  godalgoto 
vietu ieguvēji: D grupā meitenēm ( 4.-5. klase) 2. vieta - 
Martai Pundurei, 3. vieta - Sanijai Gobiņai; B grupā  (8.-9. 
klase) 2. vieta - Rūdim Balodim, 2. vieta - Sintijai Cīrulei, 3. 
vieta - Mairitai Sļadzevskai, 3. vieta  - Uldim Sļadzevskim,  
A grupā (10.-12. klase) 1. vieta  - Kristai Razgalei,  2. vieta 
- Armandai Višņovai, 3. vieta - Emīlam Galiņam (skolotāji  
Māris un Agita Krami).

„Stipendija skolēniem”. Jēkabam  Zommeram (10. kl.), 
Mairai Asarei (10. kl.) un Ringoldam Zvaigznem (12. kl.) 
par centīgu mācību darbu (vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles vai 
augstākai)  un aktīvu dalību sabiedriskajās aktivitātēs  tika 
piešķirta Draudzīgā aicinājuma Vītola fonda administrētā 
stipendija, tās mecenāts - Druvis Mūrmanis. Vēsturiskajā 
Cēsu rajonā stipendija,  kuras apmērs ir EUR 50,00 un 
EUR 75,00,  tika piešķirta 30 skolēniem. Iespēja tiek dota 
katram vidusskolēnam, atliek vien to piepildīt  ar savu darbu 
un aktivitāti. Mecenāts cer, ka nākotnē stipendijas  summu 
varēs  dubultot. 

Laipni lūgti apmeklēt skolas mājas lapu, kurā var 
iepazīties ar sīkāku informāciju par skolā notiekošo un 
aplūkot fotogrāfijas.

Informāciju  apkopoja  skolotāja  Inese  Žvīgure

2. februārī notika skolas pašpārvaldes vēlēšanas. Parlamentā darbosies: Kristers  Slavēns, Kristiāna Kalniņa, 
Jēkabs  Zommers, Mārtiņš  Arājs, Andris Brauers, Sandis  Cīrulis, Sintija  Igaune, 

Annija  Sniedze, Maira  Asare, Roberts Klāvs  Užāns.

Akcija „Apkopējām brīvdiena!”
7. klasei sociālo zinību stundā bija jāizveido un jārealizē 

labdarības akcija. Bija daudz  un dažādas  idejas, bet domājām 
reāli, ko labu varam izdarīt skolā. Nonācām pie slēdziena, ka 
skolas apkopējām vajadzētu sarīkot atpūtas dienu. Gribējām 
arī pārliecināties par apkopējas darba „vieglumu”. 5. februārī 
savu ideju īstenojām. Sadalījām klasēm uzkopjamos objektus - 
klases, gaiteņus. Bija  jānoslauka putekļi, jāslauka un jāizmazgā 
grīdas. Sniega brigāde  -  4. klase un Jānis - tīrīja sniegu pagalmā, 
notīrīja taciņas. 

Svarīga bija katras klases darba organizācija - sadalīt 
pienākumus, visu paveikt secīgi un rūpīgi. Skolēniem patika 
iejusties apkopēju lomās, visi čakli strādāja, dalījās ar darba 
rīkiem. Darbs tika paveikts ļoti ātri un kvalitatīvi. Apkopējas 
bija apmierinātas ar skolēnu labi paveikto darbu. 

Valts Gusmanis, 7. klases skolnieks

Auto modeļu sacensības
Ideja par auto modeļu sacīkstēm radās  Cēsu  2. pamatskolā, kurā 

notika zēnu mājturības un tehnoloģiju olimpiāde. Mums radās 
ideja noorganizēt sacensības mūsu skolā. Lai sacensības notiktu, 
vajadzēja uzbūvēt auto modelīšus un trasi.  Trasi izgatavojām no 
metāla profiliem, ko sastiprinājām kopā un novietojām uz koka 
balstiem. Starta punkts atradās 2,50 m augstumā. Trases garums 
bija aptuveni 12 m. Sacīkstēs piedalījās 10 dalībnieki. Auto 
modeļi bija izgatavoti no koka  ar citu materiālu dizaina niansēm 
un dažādas tehnikas asīm. Skolēni varēja pārliecināties par 
zināšanu, precizitātes un rūpīguma nozīmi rezultāta sasniegšanā. 
Dažs labs zēns saprata,  ka katrai milimetra simtdaļai ir nozīme 
modeļa konstrukcijā.

 1. vietu ieguva Tomass Laputevs, kura modelis bija 
visrūpīgāk uzbūvēts, tāpēc sasniedza visaugstākos rezultātus. 
Šajā pasākumā skolēni varēja izpausties, darboties un sacensties 
ar konkurentiem, veidojot savus auto modeļus. 

Par organizēšanu, vadīšanu un palīdzību vēlamies teikt lielu 
paldies skolotājai  Sarmītei  Stērstei.   
   

Toms Ņizins, 6. klases skolnieks

Februāris - slēpošanas mēnesis!
Februārī Dzērbenes  sniegotie  

pakalni  sauc stiprināt slēpes pie kājām 
un doties baudīt ātrumu un svaigu 
gaisu. Visas sporta stundas paiet uz 
slēpēm. Mazie pirmklasnieki slēpo 
skolas tuvumā, lielie -  izbrauc garākas 
distances. Skolotāja Sarmīte Stērste 
un Andris Laumanis regulāri sagatavo 
trases. Skolēni ir labi sagatavojušies 
dažādām sacensībām - Priekuļos, 
Jaunpiebalgā, Dzērbenē, Ērgļos.

6. februārī skolas komanda 
piedalījās Latvijas Jaunatnes ziemas 
olimpiādē Ērgļos. Dzērbenes skolēni 
slēpoja dažādās vecuma grupās 1 - 5 
km distances.  

10. februārī Dzērbenē notika 
slēpošanas sacensības „Dzērbenes 
balva”, kurās piedalījās visu novada 
skolu komandas. Apļa garums - 2,2 
km. Jaunākajiem skolēniem jānoslēpo 
viens aplis, vecākajiem zēniem - 4 
apļi. Saule sniegu bija pakausējusi, 
slēpot nebija viegli. Slēpojumu sāka ar 
kopēju startu. Protams, lielie zēni un meitenes drīz pazuda 
aiz pakalna, taču arī mazie pirmklasnieki vareni turējās 
uz slēpēm.  Skolēnus, kuri beidza distanci, sagaidīja 
Laumaņu ģimene ar tēju un medusmaizēm. Skolas ēdnīcā 
slēpotāji stiprinājās ar tēju un ievārījuma maizītēm.

 Rezultāti pa vecuma grupām: E z -1.v. E. Rumba 
(Taurene), 2.v. N. K.Metums  (Ineši), 3.v. R. Laumanis 
(Dzērbene); Em- 1.v. K.Zariņa ( Vecpiebalga), 2.v. A.Z. 
Lukstiņa  (Skujene), 3.v. L. Dandena  (Taurene); Dz 
- 1.v. S. Lūks  (Dzērbene), 2.v. N.R. Tēts  (Dzērbene), 
3.v. K. Zivtiņš  (Vecpiebalga); Dm - 1.v. M. Pundure 
(Vecpiebalga), 2.v. S. Gobiņa  (Vecpiebalga), 3.v. L.B. 
Vozņesenska  (Ineši); Cz - 1.v. R.J. Kārkliņš  (Taurene), 
2.v. A.A. Jekimovs  ( Ineši), 3.v. V. Stūrītis  (Ineši); Cm –

1.v. G. Krastiņa   (Ineši), 2.v. M. Miķelsone  (Skujene), 3.v. 
E.M. Ozolante  (Dzērbene); Bz- 1.U. Sladzevskis (Ineši), 
2.v. E. Ješkins  (Dzērbene), 3.v. A.S. Avens (Vecpiebalga); 
Bm- 1.v. M. Sladzevska, 2.v. S. Cīrule (Vecpiebalga), 
3.v.R. Laumane   (Dzērbene). 

Paldies  Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas 
pamatskolas sporta skolotājai  Sarmītei  Stērstei par 
sacensību organizēšanu un Andrim Laumanim ar 
ģimeni par trašu iebraukšanu un medusmaizēm! Ceram, 
ka Dzērbenes balvas izcīņa kļūs par tradīciju! 

Dzērbenes pamatskolas komanda 17. februārī piedalījās 
arī slēpošanas stafetēs un 24. februārī slēpošanas sacensībās 
Priekuļos.

Ērika Arāja, direktore
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Vanagkalna slēpojums 2015 
„Pāri Piebalgas pakalniem”

21. februārī Jaunpiebalgā  norisinājās Vanagkalna 
slēpošanas  festivāls. Lai gan laikapstākļi nebija tie labākie, 
tas netraucēja šo dienu pavadīt labā  noskaņojumā. Arī 
Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas skolēni 
atzīst, ka,  lai gan tik garas  distances veikt nav viegli, bija 
interesanti. No Dzērbenes uz slēpojumu devās 18 skolēni  
- Pēteris Šmits, Markuss Tēts, Rinalds Laumanis, Fēlikss 
Aukšmuksts, Dārta Kancēviča, Marta Šmite, Megija Iknere, 
Nils Tēts, Nauris Kancēvičs, Salvis Lūks, Toms Ņizins, 
Ernests Kancēvičs, Dzintars Kuzņecovs, Elvis Ješkins, 
Līva Ješkina, Justīne Laumane, Niks Reinis Niklass, Rēzija 
Laumane. Sacensībās piedalījās arī sporta skolotāja Sarmīte 
Stērste.   Ar rezultātiem visi ir apmierināti. Iegūtas divas 
otrās vietas, viena trešā vieta, četras ceturtās vietas. Arī 
pārējie tālu no līderiem neatpalika. Pārrunājot pasākumu ar 
skolēniem, var secināt, ka visi padarījuši kārtīgu darbu. Līva 
Ješkina atzīst, ka dažās vietās grūti gājis, tomēr nogurumu 
nav manījusi. Pajautājot jaunākajiem dalībniekiem, arī 
viņi saka, ka nākamgad  (ceram uz to labāko ziemu) 
noteikti piedalīsies  Vanagkalna slēpojumā. Paldies  sakām  
pasākuma organizatoriem un skolotājām Sarmītei Stērstei 
un Ilvai Jeromānei, kuras noorganizēja braucienu uz 
Jaunpiebalgu. Pateicība arī Dainai Šmitei, kas izpalīdzēja, 
atvedot inventāru.

Rēzija Veronika Laumane, 9. klases skolniece

Kas ir projekts „52 
eksperimenti?”

Mašīnbūves un metālapstrādes nozare ir viena no 
vadošajām Latvijā, taču ļoti trūkst inženieru un nozares 
profesionāļu. Darbs jauno speciālistu sagatavošanā un 

ieinteresēšanā  jāsāk jau pirmsskolas vecumā, radot 
interesi par tehniskajām zinātnēm. Svarīgi, lai izziņas 

process būtu radošs un atraktīvs, saistošs un interesants. 
To piedāvā projekts MINIPHANOMENTA.

(V. Rantiņš, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības 
asociācijas valdes priekšsēdētājs)

Skolotāju S. Stērsti kādos kursos ieinteresēja  ideja, un 
viņa kopā ar mani apmeklēja kursus Jelgavā. Pēc kursiem 
mēs ar prieku stāstījām pārējiem par interesanto pieredzi. Ja 
skolotāji bija piedalījušies kursos, tad varēja pieteikt skolu 
dalībai projektā.

Divas nedēļas Dzērbenes  skolā  „viesojās” dabaszinību  
projekta „52 aizraujoši eksperimenti mācību stundām un 
starpbrīžiem” objekti. Skolēni starpbrīžos ar lielu interesi 
vēroja objektu darbību, centās izzināt fizikas noslēpumus. 
Daudzi bērni pēc objektu izpētes uzdeva daudz jautājumu 
skolotājiem, kā un kāpēc kāds objekts darbojas tieši tā, 
salīdzināja ar apkārtnē un dabā redzēto.  Inešu, Skujenes, 
Taurenes skolēniem bija  arī iespēja uzzināt daudz interesanta 
un jauna. Arī vecākus aicinājām iepazīt eksperimentu 
objektus un kopā ar bērniem interesantākos uzbūvēt mājās. 
Skolotāja Sarmīte Stērste kopā ar bērniem mājturības stundās 
radīs izvēlētos objektus, kuri vēlāk noderēs arī dabaszinību 
apgūšanai. Galvenais  - skolēniem radīta interese par 
dabaszinībām un fizikas likumiem.   Paldies skolotājām par 
skolēnu ieinteresēšanu! 

Ilva Jeromāne, skolotāja

Starpbrīžos skolēni ar lielu interesi izzināja fizikas noslēpumus. 

SPORTS
Kārļa Nebara rallija ekipāžai ziemas sezona noritējusi ar 

daudz notikumiem, pārmaiņām un piedzīvojumiem
Būtiski mainījies komandas 

sastāvs. Ir cits stūrmanis - Andžejs 
Jankovskis.

   Lielas izmaiņas ir notikušas 
arī tehniskā ziņā - iegādāts 
treniņauto (Subaru Impreza), ir 
cita sporta automašīna, precīzāk, 
- jauna automašīnas virsbūve un 
beidzot labi amortizatori, kas 
ļauj braukt ātrāk pa nelīdzeniem 
ceļiem un drošāk lēkt tramplīnos.

Sezonu iesākām aktīvi 
trenējoties ar ielas auto - divas 
reizes nedēļā pusotru mēnesi no 
vietas. Ar jauno stūrmani palēnām 
sākām tikai kārtīgi sastrādāties, 
kad pirmais rallijs Alūksnē bija jau 
pēc nedēļas. Nolēmām piedalīties 
slēgtajā treniņā Alūksnes pusē 
ar rallija auto.  Šis  pasākums 
mums bija ļoti neveiksmīgs, jo 
maza kļūdiņa, bremzējot pie liela 
ātruma, izrādījās liktenīga. Un  
mēs avarējām, apmetot kūleni. Pēc avārijas sapratām, ka 
ātrāk ir uzbūvēt citu auto, nekā remontēt veco. Par laimi, paši 
tikām cauri tikai ar sasitumiem. Paveicās, ka automašīnas 
galvenie mezgli nebija bojāti.

 Līdz rallijam bija atlikusi nedēļa, bet mums nebija auto. 
Sākās neiespējamā misija.  Pateicoties mehāniķiem un pašu 
negulētajām  naktīm, pēc divām ar pusi diennaktīm auto 
jau vedām uz tehnisko apskati  Rīgā. Apskati veiksmīgi  
izgājām un devāmies atpakaļ uz Vecpiebalgu turpināt 
darbus. Visu veiksmīgi paspējām pabeigt un piektdienā 
jau bijām uz starta  estakādes rallijā “Alūksne 2015”. Tā  
bija trauksmaina nedēļa. Liela daļa cilvēku, kas kaut kādā 
veidā ir saistīti vai fano par autosportu, sekoja mums līdzi 
sociālajos tīklos. Statistika  bija milzīga. Paldies visiem, 
kas sekoja līdzi un ticēja, ka mēs varam uzbūvēt jaunu auto 
piecās dienās! Paldies Andrim  Lustam, kas izdarīja lielāko 
darbu, neguļot  naktis gandrīz vai veselu nedēļu. Paldies arī 
Anrijam Smiltniekam, Aivim Žēperam, Rolandam Kaucim 
un Eināram  Pētersonam par palīdzīgu roku auto būvēšanā! 
Foto, kur redzams sasistais auto un jaunā auto tapšana, 
skatīt: www.go4speed.lv  ziņu sadaļā, ”rallijsprints”, kā arī  

www.Facebook.lv manā profilā.
 Alūksnes rallijā mums negāja spīdoši, jo tika piedzīvota 

avārija  pirms rallija, un negulētās naktis arī darīja 
savu. Visu rallija laiku  turējāmies 4. vietā, līdz  pēdējā 
ātrumposmā stenogrammas kļūdas dēļ ieslīdējām pļavā un 
iebuksējām. Paldies līdzjutējiem, kas mūs izstūma, bet šī 
kļūda mūs atvirzīja uz 6.vietu. Par spīti visam, mērķis  tika 
sasniegts, jo, ņemot vērā  tā brīža reālo situāciju, mūsu 
uzdevums bija sasniegt finišu un iegūt punktus gada sezonas 
kopvērtējumam.

Savukārt rallijs “Sarma 2015” mums izvērtās ļoti 
veiksmīgs. Bijām izgulējušies, kārtīgi  trenējušies un visādi 
citādi  gatavi startam. Uzvarējām visos ātrumposmos, arī 
savā  klasē un rallijsprinta absolūtajā vērtējumā. Mūsu 
komandai un faniem par to bija  liels prieks. Pēc diviem 
posmiem  Latvijas čempionāta kopvērtējumā atrodamies 
augstajā 2. vietā. 

 Paldies visiem atbalstītājiem un faniem! Tiekamies 3. 
maijā rallijā “Kalnamuiža 2015” Liepājas pusē!

Kārilis Nebars, autsportists

INFORMĀCIJA
Kļūsti par asins donoru!

2015. gada 10. martā 10.00 
- 13.00 Vecpiebalgas kultūras 
namā uz Donoru dienu atkal 
pulcēsies cilvēki, kas grib un 
var palīdzēt dzīvības briesmās 
nonākušajiem līdzcilvēkiem. 
Pēdējos gados dažādu iemeslu 
dēļ šādu cilvēku skaits ir 

samazinājies, tādēļ aicinu katru no jums, lasītāji, 
iesaistīties asins donoru kustībā, ziedojot 500 ml 
asiņu līdzcilvēku dzīvību glābšanai. 

Katra nodotā asins porcija tiek laboratoriski 
pārbaudīta, nosakot antivielas pret B un C hepatītu, 
HIV, sifilisu, kā arī ABO, KELL un RH sistēmu 
antigēniem. VADC asinis sadala 3 komponentēs - 
eritrocītu masā, leikocītu  masā un plazmā. Tātad viens 
donors var palīdzēt trim cilvēkiem atgūt veselību. Arī 
paša donora veselība  uzlabosies. Organisms kļūs 
izturīgāks pret asins zudumiem traumas vai slimības 
dēļ.  

Ir zinātniski pierādīts, ka regulārajiem donoriem 
samazinās iespēja saslimt ar vēzi, infarktu, insultu, 
uzlabojas imunitāte, retāk ķeras vīrusu infekcijas, 
pagarinās dzīves ilgums. 

Turklāt kā pateicību par jūsu ziedotajām asinīm 
saņemsiet VADC dāvātās brokastis un EUR 4,27, 
Vecpiebalgas novada domes sarūpētos kārumus un 
Latvijas Sarkanā Krusta sarūpēto humāno palīdzību. 

Par veselības un citiem ierobežojumiem, kas neļauj 
kļūt par donoru, jūs varat uzzināt VADC mājaslapā 
http://www.vadc.gov.lv/, zvanot pa bezmaksas 
informatīvo tālruni 80000003 vai 26420822 (Velgai).

Par donoru var kļūt jebkurš vesels un 18 gadu 
vecumu sasniedzis cilvēks. 

Uz Donoru dienu LĪDZI JĀŅEM PERSONU 
APLIECINOŠS DOKUMENTS (pase, ID karte, 
tiesības).

Uz drīzu tikšanos!

Velga Kalniņa, LSK Cēsu Komitejas 
Vecpiebalgas nodaļas vadītāja

Tiek apzinātas atpūtas 
iespējas pie upēm

Lai veicinātu  ūdenstūrisma attīstību Vidzemes  upēs, 
kas piemērotas laivošanai gan vasarā, gan arī ārpus 
ierastās sezonas - pavasaros un rudeņos, Vidzemes 
plānošanas reģions šobrīd izstrādā  ūdenstūrisma 
kartes Vidzemes upēm, kas ietvers informāciju 
par  ūdenstūrisma maršrutiem, apskates vietām 
pie upēm, kā arī informāciju par to, kur laivotājiem  
meklēt nakšņošanas vietas un/vai celt teltis, kā arī 
baudīt citus Vidzemes labumus. 

Kopumā plānots izdot 9 Vidzemes upju kartes, tai 
skaitā  arī par Vecpiebalgas novadā esošajām Ogres 
un Gaujas upēm.

Ja vien dzīvojat pie upes  un jums ir piedāvājums 
laivotājiem, aicinām  jūs atsaukties, lai vienotos par 
informāciju, kas iekļaujama kartē. 

Aicinām atsaukties arī tos, kas, iespējams, šobrīd 
tikai ir apsvēruši iespēju  kaut ko veidot upes 
krastā, bet pietrūkst padoma, ko veidot un piedāvāt  
ūdenstūristiem. Labprāt ar jums sazināsimies!

Gaidīsim no jums informāciju līdz  2015.  gada 20. 
martam.

Kontakti: Vidzemes plānošanas reģiona tūrisma 
eksperte Ilze Liepa, 29335677, 

ilze.liepa@vidzeme.lv

IZMAIŅAS  NOVADA  PUBLISKO  
BIBLIOTĒKU DARBA  LAIKĀ

No 1. marta visos novada pagastos ir mainīts publisko 
bibliotēku darba laiks. 
Dzērbenes,  Inešu,  Kaives,  Taurenes pagasta 
bibliotēkas atvērtas:
darba dienās 10.00 - 19.00 
(pārtraukums 13.00 - 14.00).
Vecpiebalgas pagasta bibliotēka atvērta:
pirmdienās  8.00 - 19.00; 
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās  
8.30 - 19.00 
(pārtraukums 13.00 - 14.00)
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Īpašie gaviļnieki

Ar sniegpulksteni, ar pūpolzaru
Marts iesviež sirdī gaišu staru.

Ir klusums, 
kas pasaka vairāk par vārdiem…

                                     (Z. Mauriņa)

Mūžībā aizgājuši:
DZIDRA KALNIŅA, Dzērbene;

VALTERS VIčS, Dzērbene; 
ANNA KRūMIŅA, Kaive;

SKAIDRA AUSMA VJATERE, Taurene;
INĀRA OŠA, Vecpiebalga.

Kar, māmiņa, šūpulīti,
Kar pie loga saulītē!

Jaunākie 
Vecpiebalgas novadā:

Sveicam Tevi, marta jubilār!

PASĀKUMU AFIŠA APSVEIKUMI

SĒRU VĒSTS

60 -  Guntis  Rozenovs Inešu pagastā
 Aivars  Rumba Taurenes pagastā
 Andris  Balodis Vecpiebalgas pagastā
70  - Ausma  Šulte Dzērbenes pagastā
 Marga  Asare Inešu pagastā
 Biruta  Vozņesenska Inešu pagastā
 Lilija  Bērziņa  Taurenes pagastā
 Valija  Saliniece Taurenes pagastā
80 - Biruta  Janeviča Taurenes pagastā
  Velta  Zvaigzne Vecpiebalgas pagastā 
90 - Erna  Bērziņa Inešu pagastā
 Ausma  Zvaigzne Vecpiebalgas pagastā 
91 - Elza  Ozola Inešu pagastā
93 - Antoņina  Krigere  Inešu pagastā 
94 - Jānis  Jēkabsons  Inešu pagastā

Endijs  Peisahovskis 
Inešu pagastā;

Līva  Smidrovska 
Vecpiebalgas pagastā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem. 

PASĀKUMI VECPIEBALGAS  
NOVADĀ

Dzērbenes tautas namā
20. martā plkst. 18.00 folkloras kopa „Māras bērni” 

piedāvā „Spēka vārdu” programmu. Varēsiet uzzināt, 
kā tautas dziesma mūs aizsargā, sagatavo dažādiem dzīves 

posmiem un jaunai dienai. 
27. martā plkst. 18.00 Dzērbenes bērnu un jauniešu 
vokāli instrumentālā grupa „Isidora pagalms” ar 

draugiem - Pētera Leiboma pūtēju orķestri no Ērgļiem un 
Jaunpiebalgas kultūras nama bērnu folkloras kopu  aicina 

uz savas vārda dienas koncertu.

Dzērbenes  sabiedriskajā  centrā
5. martā plkst. 18.00 Jāņa  Dombura un Antras Cilinskas 

dokumentālās filmas „4.maija republika” seanss
Ieeja - EUR 2,00

12. martā plkst. 18.00 režisora Arvīda Krieva 
dokumentālās filmas 

„Freimis. Mārtiņš Freimanis” seanss 
Ieeja - EUR 2,00 

17. martā plkst. 18.00 lupatu deķu un jostu aušanas 
seminārs visiem interesentiem

Inešu tautas namā
7. martā plkst. 18.00 korim „Vecpiebalgas muiža” 

jubilejas koncerts
Koncertā piedalīsies  kori no Taurenes, Praulienas un 

Cesvaines
Pasākuma 2. daļā, kas  veltīta Starptautiskajai sieviešu 

dienai, koncertēs  Kalsnavas vīru ansamblis.
Sagaidot svētkus, līdzi ņemsim kādu ziedu!

Kaives pagasta pārvaldes zālē
6. martā plkst. 19.00  Skujenes vokālā ansambļa koncerts 

„Mazu brīdi pirms...”
Ieeja bez maksas

Turpinājumā  -  plkst. 20.15  - ikmēneša kinovakars. 
Filma  2D  formātā  „Avatars. Atgriešanās Pandorā” 

(ilgums 155 min.).   Ieeja -  EUR 0,50

Taurenes kultūras namā
6. martā plkst. 19.00 kinovakars. Dokumentālā  filma 

„Freimis. Mārtiņš Freimanis” 
Ieeja - EUR 2,00 

6. martā plkst. 22.00 diskotēka „Iesildām pavasari!”
Ieeja - EUR 2,00    Darbosies bufete

13. martā plkst. 16.00 koncerts 
„Ceļā uz deju svētkiem”

Piedalās: Taurenes, Dzērbenes un Vecpiebalgas skolu 
dejotāji

21. martā orientēšanās piedzīvojums ikvienam „Atklāj 
Taureni no jauna!”

Reģistrācija 10.30  - 11.00
Starta vieta  -  Taurenes kultūras nams

Komandā 3 - 4 cilvēki, katrai komandai nepieciešams 
viens  fotoaparāts

Ar sacensību nolikumu  var iepazīties: 
https://orientesanastaurene.wordpress.com/
21. martā plkst. 22.00  PAVASARA balle

Ieeja -  EUR 4,00   Darbosies bufete

Vecpiebalgas kultūras namā
6. martā plkst. 19.00 Vecpiebalgas vidusskolas un 

pirmsskolas skolotāju, darbinieku un vecāku atpūtas vakars  
„Ugunsgrēks”                           

12. martā plkst. 13.00 filmas  
„Nāc lejā, bālais mēness” izrāde

Tikšanās ar režisoru Ivaru  Selecki  un scenārija autoru 
Andri Vanadziņu.   Ieeja - brīva

14. martā plkst. 22.00 - 03.00 pavasara balle 
„Satikšanās martā” ar grupu  „Ginc un es”

Ieejas maksa - EUR 5,00 
Galdiņu rezervēšana, t. 26493591

20. martā plkst. 18.00  kino vakars. Filma  „Modris” 
Ieejas maksa - EUR 2,00

29. martā plkst. 12.00 starpnovadu skolēnu deju 
kolektīvu skate - koncerts  „Ceļā uz svētkiem”

Ieeja -  brīva

Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā
9. martā plkst. 13.00 tikšanās ar psiholoģi Anitu 

Prodnieci. Tēma - Marte Meo metode 
10. martā plkst. 18.00 Ingunas Baueres grāmatas 

,,Mācītājs un viņa dēls” atvēršanas svētki.
Autores stāstījumu papildinās un romāna noskaņās ļaus 

iejusties Inese Pilābere, Mareks Radvilavičs 
un Jānis Žagariņš. 

25. martā plkst. 14.30 radošā nodarbība „Papīra 
locīšanas darbnīca” kopā ar dizaineri 

Ivetu Ērgli. Laipni aicinām!
26. martā plkst. 17.00 „Drošība internetā”. Nodarbību 

vada pašvaldības datortīklu administrators Arnis Zvaigzne.

Vecpiebalgas novada pašvaldības izdevums - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.
Informāciju apkopoja Dzidra Ješkina. Tālr. 64161335; e-pasts: dzidrajeskina@inbox.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.  Avīze iespiesta SIA “Latgales druka”

PATEICĪBA
   Sirsnīgi pateicos ģimenei un draugiem par lielo 
pārsteigumu  - svētku galdu un iespēju kopā nosvinēt 
manu dzīves jubileju. Paldies Vecpiebalgas novada 
domei par labiem vēlējumiem, visiem, visiem, kuri 
atcerējās un sūtīja sveicienus. Īpaši pateicos kafejnīcas 
„Laura” kolektīvam par skaisto un gardo svētku galda 
servējumu. Lai visiem veselība un nezūd labestība 
ikdienā!

 M. Ozola

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

SEMINĀRS  UZŅĒMĒJIEM
24. martā plkst. 14.00 Vecpiebalgas  pagasta 
bibliotēkā LAD Kontroles un uzraudzības daļas 
vadītāja Zenta Špate pilnveidos un atsvaidzinās 
uzņēmēju un lauksaimnieku zināšanas EPS 
lietošanā, stāstīs par platību maksājumu saņemšanas 
nosacījumiem, zaļināšanas prasībām, apsekošanas un 
pārbaužu rezultātiem un pieļautām kļūdām. 
Pēc semināra  - uzņēmēju jautājumus un 
ierosinājumus pašvaldības darba uzlabošanai 
uzklausīs domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde - 
Andersone un izpilddirektors Hugo Duksis.
* Bibliotēkā ir pieejams bezvadu interneta pieslēgums. 
Interesenti, kuri vēlas, semināra laikā var izmantot 
personīgos portatīvos datorus vai planšetdatorus. 

Gribētos tevi vest un vest 
Pa tumšzilām sapņu pļavām, 
Gribētos tevi uz spārniem nest
 Uz debesīm  - tavām un manām. 

                                    (F.Bārda)

SVEICAM
INDRU KALVĀNI un 

VJAčESLAVU TARASOVU,
kopējo dzīvi sākot!

PROJEKTA  SABIEDRISKĀ  APSPRIEDE

   9. martā plkst. 14.00 pašvaldības administratīvā 
centra zālē notiks Vecpiebalgas pagasta centra 
(ūdensrožu dīķu apkārtnes un birzītes) labiekārtošanas 
projekta  „Vecpiebalgas viesistaba” sabiedriskā 
apspriešana. 

MAKŠĶERNIEKIEM
11. martā plkst. 16.00 pašvaldības administratīvā 
centra zālē uzklausīsim priekšlikumus par  licencētās 
makšķerēšanas organizēšanu mūsu novada 
iekšējos ūdeņos.

Ļ. cien.Taurenes kooperatīvās krājaizdevu
sabiedrības biedri!

2015. gada 28. martā plkst.10.00
TAURENES   KULTŪRAS NAMĀ  NOTIKS  TAURENES    KKS

 GADA PĀRSKATA  KOPSAPULCE
Darba kārtībā:
1.Jauno biedru apstiprināšana.
2.Valdes, kredītkomitejas un revīzijas komisijas 
ziņojumi.
3.Gada pārskata apstiprināšana.
4.Saimnieciskās darbības plāna apstiprināšana.
5.Debates.
     Laipni gaidīti!

Vecpiebalgas kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības 
biedru kopsapulce

notiks 2015. gada 24. martā plkst. 17.30
Vecpiebalgas kultūras nama mazajā zālē

Darba kārtībā:
1.Jauno biedru apstiprināšana.
2.Pārskats par 2014. gadu.
3.Par Statūtiem.
4.Par politikām un noteikumiem.
5.Par 2015. gada plānu un budžetu.
6.Valdes, kredītkomitejas un revīzijas komisijas 
vēlēšanas.
7.Citi jautājumi.
  Laipni gaidīti!
Tuvāka informācija pa tālruņiem: 29376776, 
27707028, e-pasts: vkks@inbox.lv .


