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Kad vasara klauvē 
pie durvīm

  Pēc lietainā maija aizvadīšanas droši vien nekļū-
dīšos sakot, ka ar cerībām raugāmies uz jūniju – 
mēnesi, kad vasara klauvē pie durvīm, un līdz ar 
pirmajām dienām pārņem šī brīnišķīgā izjūta, ka 
priekšā ir veseli trīs mēneši saules un dažādu ak-
tivitāšu! Tiesa gan, nākotni varam vien zīlēt, jo 
laikapstākļi ir tikpat  neskaidri un neprognozējami 
kā valdības lēmumi. Tomēr trīs notikumi jūnijā no-
teikti ir pieminēšanas vērti un, lai vai kas, noteikti 
būs.
  „Par visām lietām glabā un sargā savu sirdsapzi-
ņu; pazaudējis to, pie kurām durvīm meklēsi, kādā 
tirgū pirksi?” šie Reiņa Kaudzītes vārdi nāk prātā, 
domājot par pašvaldību vēlēšanām, kas notiek jau 
šonedēļ. Tā nu reiz ir ierasts, ka reizi četros gados 
procesus valsts un pasaules mērogā aizēno notiku-
mi, kas risinās šeit – novadā. Lielas kaislības par 
un ap kandidātiem gan iet secen, jo vēlēšanas no-
tiek „plašākos ūdeņos” – mazāk zināmu cilvēku,  
lielajā vēlēšanu katlā tikai neliela saujiņa savējo, 
informācija – tik vien kā atsevišķu partiju inicia-
tīva, iespējams, arī pandēmijas ierobežojumi dara 
savu… Programmās partiju izvirzītie kandidāti  
sola dažādus labumus, vai tie tiks pildīti – rādīs 
laiks. Akcentējot izcilā novadnieka Reiņa Kaudzī-
tes domu un cerot, ka jaunajā domē būs pārstāvji 
arī no Piebalgas puses, gribas vēlēt veiksmi ikvie-
nam,  sakot –  runā to, ko domā, domā to, ko runā, 
un dari to, ko runā un domā, jo sirdsapziņu „tirgū 
nenopirksi”.
  14. jūnijs … „Mēs čukstam: Latviju, Dievs svētī” 
(Antons Austriņš). Atmiņām nereti ir īss mūžs, jo 
cilvēki vairāk domā par nākotni, nevis raugās pa-
gātnē, taču šajā dienā atskatīsimies uz notikumiem, 
kas risinājās pirms 80 gadiem, kad tika izsūtīti vai-
rāk nekā 15 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Piemi-
not deportāciju upurus, pasākums “Aizvestie. Ne-
aizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām”, 
kad tiks lasīti izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vārdi un 
uzvārdi, notiks vienlaikus visā Latvijā , arī Vecpie-
balgas novadā. Lasījums no katras pašvaldības tiks 
straumēts reāllaikā platformās LSM.lv un LNB.lv, 
kur būs pieejama digitāla Latvijas karte ar apko-
potām saitēm uz tiešraidēm no pasākumiem paš-
valdībās.
  „Līgo! – ir pirmais tautas pašapziņas kliedziens. 
Jāņu dziesmas to nesa no kalna uz kalnu, no sētas 
uz sētu. Tad nebij vēl ne laikrakstu, ne biedrību. 
Tikai dziesmās izpaudās tautas kopapziņa, un Jāņu 
ugunis no kalna dzirkstīdamas signalizēja, ka te 
dzīvo latvieši, kuri vienādi jūt”. Lasot šos Kārļa 
Skalbes vārdus, atkal un atkal pārliecināmies, cik 
tie aktuāli bija tolaik, kad rakstnieks, vasaras va-
dīdams Saulrietos, no sava Vaktskalniņa lūkojās 
uz piebaldzēnu jāņugunskuriem, tā arī šodien, kad 
kartē zīmējam jauno novadu. Vasaras saulgrieži ir 
vieni no skaistākajiem latviešu svētkiem. Tas ir 
laiks, kad svinam gada  visgarākās dienas un vis-
īsākās nakts burvību. Līgo vakarā svētība ienāk 
mūsu mājās, kur, gaidot līgotājus, apdarīti visi 
darbi. Lai izdodas izbaudīt svētku burvību! Īpaši 
sveicieni skanīgo vārdu īpašniekiem - Līgām un 
Jāņiem! Izrādās, ka novadā mums ir 42 gaviļnieces 
un 197 gaviļnieki. Suminām!

Dzidra Ješkina

Izstāde brīvi pieejamā 
vidē – kultūras 

nama logos
  Vecpiebalgas kultūras nama logos no 21. maija līdz 11. jūnijam 
skatāma Piebalgas Porcelāna fabrikas darbu izstāde, ko papildina 
Ingas Gulbes ziedu kompozīcijas. Šī laika ierobežojumi  nepie-
ļauj izstādes rīkot telpās, taču tam rasts risinājums – ekspozīcija 
izkārtota kultūras nama  logu ailēs. To var lūkot ne tikai dienā, 
bet arī vakaros, jo trauslo porcelānu lieliski izgaismo elektrisko 
lampiņu virtenes. 

Kultūras nama vadītāja Zigrīda Ruicēna: „Netradicionāla, bet tomēr izstāde, kas iepriecina katru, kurš piestāj pie nama logiem.” 

  Grants – konkursa ietvaros piešķirts pašvaldības līdzfi-
nansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai.
Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un 
attīstību Vecpiebalgas novadā, uzlabojot finansējuma pie-
ejamību.
  Maksimāli pieļaujamā granta intensitāte ir 90% no kon-
kursa pieteikumā norādītajām atbalstāmajām izmaksām.
  Vienam granta pretendentam noteiktais maksimāli pieļau-
jamais grants nepārsniedz 2000,00 eiro. Kopējais pašvaldī-
bas piešķirtais finansējums ir vismaz 8000.
  Konkursa pieteikuma oriģināls papīra formā iesnie-
dzams pašvaldības administratorei Alauksta ielā 4, Vec-
piebalgā, līdz 2021. gada 9. jūnija plkst. 16.00. Pieteiku-
ma elektroniskai versijai ar elektronisko parakstu jābūt 
iesūtītai līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējās 
dienas plkst.23:59. Pieteikuma elektroniskais dokuments 
iesniedzams, sūtot to e-pastā uz adresi vecpiebalga@vec-
piebalga.lv, e-pasta vēstules tēmā norādot “Pieteikums 
grantu konkursam” un satura tekstā – pieteikuma iesnie-
dzēja vārds, uzvārds (fiziskām personām) vai nosaukums 
(juridiskām personām).

IEDZĪVOTĀJI  VEIDO 
SAVU  VIDI

  Lieliska iespēja pašiem iesaistīties savas apkārtējās vides 
un dzīves kvalitātes uzlabošanā! 
  Konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” mērķis ir veicināt 
iedzīvotāju un to grupu iniciatīvas dzīves un vides kvali-
tātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu 
Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas pa-
gastos.
  Konkursā var piedalīties:
– nevalstiska organizācija (biedrība, nodibinājums un re-
liģiska organizācija), kuras juridiskā adrese ir novada te-
ritorijā;
– fizisku personu neformāla grupa, kurā apvienojušies vis-
maz 5 pilngadīgi novada iedzīvotāji.
Kopējais finansējums ir 2500 eiro, projekta atbalsta mak-
simālā summa – 500 eiro, minimālā – 100 eiro. Atbalsta 
intensitāte – līdz 100%.
  Konkursa pieteikumu iesniegšana līdz 2021. gada 9. 
jūnijam plkst. 16.00 Vecpiebalgas novada pašvaldības 
administratorei Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā.
  Jautājumu un neskaidrību gadījumā par konkursu pietei-
kumu sagatavošanu un iesniegšanu lūdzam sazināties ar 
pašvaldības izpilddirektori Leldi Burdaju – tālr. 28349103, 
lelde.burdaja@vecpiebalga.lv .
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde 2021. gada 27. maijā   
Sēdē piedalās deputāti: Edgars Bērzkalns, Agnese Caunīte-Bērziņa, Kristaps Driķis, 
Viesturs Melbārdis, Inese Navra , Indriķis Putniņš.  

1. Apstiprināt Vecpiebalgas vidusskolas attīstības plānu 2021./2022. – 2023./2024. mācību 
gadam.
2. Ņemt aizņēmumu 81 366,00 eiro no Valsts kases (atbilstoši 2021.gada 11.februāra Mi-
nistru kabineta noteikumu Nr.104 „Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtē-
ti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un 
novēršanai” 3.1.10. punktu “Pašvaldību uzsākto investīciju projektu pabeigšanai 2021. gadā, 
kuru kopējais būvdarbu apjoms līdz 2020. gada beigām ir veikts ne mazāk kā 50 procentu 
apmērā no kopējā plānotā būvdarbu apjoma, ja plānoto būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas 
vienam investīciju projektam nepārsniedz 500 000 euro”. Investīciju projekta “Vecpiebalgas 
vidusskolas stadiona pārbūve” kopējās būvdarbu izmaksas ir 325 352,63 eiro, nepiecieša-
mais finansējums 2021.gadā – 95 724,00  eiro. Noteikt pašvaldības līdzfinansējumu investīciju 
projekta īstenošanai 15% no nepieciešamā finansējuma, jeb 14 358,00 eiro.
3. Atbalstīt projektu “Piemiņas vietas izveide pie Amatas stacijas 1949. gada  25. martā uz 
Sibīriju deportētajiem” un piešķirt finansējumu 500,00 eiro.
4. Apstiprināt grozījumus saistošajos noteikumos Nr.1/2021 “ Vecpiebalgas novada pašval-
dības budžets 2021.gadam” : ieņēmumos 5 514 993 eiro; izdevumos 5 634 948 eiro. Apstiprināt 
paskaidrojuma rakstu „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetā 2021.gadam. 
5. Izbeigt 2016.gada 5.maija nekustamā īpašuma nomas līgumu Nr. 7-15/409. Noslēgt ar bied-
rību “Līdzās”  līgumu par nekustamā īpašuma “Kaives parks” Kaivē  zemes daļas ar kopējo 
platību 455 m2   nodošanu bezatlīdzības lietošanā uz laiku, kamēr biedrībai ir spēkā sociālā 
labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāku par 10 gadiem (ar tiesībām to pagarināt).
6. Piešķirt sociālo palīdzību - pārtikas piegādi pārtikas pakas veidā (viena pārtikas paka 
katram bērnam 30,00 eiro vērtībā) – Vecpiebalgas novada izglītības iestāžu audzēkņiem un 
Vecpiebalgas novada pašvaldībā deklarēto ģimeņu bērniem: 1.-9.klašu skolēniem; audžuģi-
menē ievietotiem un aizbildnībā esošiem Vecpiebalgas novada izglītības iestāžu 1.-9.klašu iz-
glītojamajiem un 10.–12.klašu izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm; tiem Vecpiebalgas 
novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri ir obligātajā izglītības vecumā un nav 
apmeklējuši pirmsskolu Covid 19 situācijas radīto ierobežojumu dēļ.
7. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Vidiņi” 
Kaives pagastā, platība 1.31 ha. Noteikt nekustamā īpašuma „Vidiņi” nosacīto cenu – 2150,00 
eiro. Apstiprināt izsoles noteikumus. 
8. Pārdot Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Leimaņkalns” Kaives 
pagastā (platība 2,5127 ha) par brīvu cenu. Noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas cenu – 
2750,00 eiro. 
9. Organizēt nekustamo īpašumu -  „Dārza Butlēri”  Vecpiebalgas pagastā, „Leimaņkalns” 
Inešu pagastā -  sagatavošanu atsavināšanai.
10. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Tauna ezers”  Vecpiebalgas  pagastā  zemes vienību 14,2 
ha platībā un izveidot jaunu īpašumu ar nosaukumu  “Tauna mežs”, noteikt atdalītās zemes 
vienības lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 
11. Pārkārtot pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma „Biedri”  Dzērbenē zemes vienību 
ar robežas pārmērīšanu, izveidojot jaunu zemes vienību 0,05 ha platībā, vairāk  vai mazāk, kā 
izrādīsies robežas uzmērot, noteikt atdalītās zemes vienības lietošanas mērķi - dabas pamatnes, 
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā 
darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa. Organizēt nekus-
tamā īpašuma robežu pārkārtošanu un atdalītās zemes vienības sagatavošanu atsavināšanai.
12. Organizēt nekustamā īpašuma „Dzelzceļa stacija „Meļļi”” Dzērbenes pagastā sagatavo-
šanu atsavināšanai, apvienot telpu grupas un likvidēt adreses telpu grupām.
13. Pārkārtot  nekustamo  īpašumu  „Lejas Sviļi”,  „Akmens Sviļi”, „Jaunsviļi” Inešu  pa-
gastā, zemes vienības robežas un noteikt zemes vienības platību 3,0 ha, vairāk  vai mazāk, kā 
izrādīsies robežas uzmērot, zemes vienības lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība.
14. Sadalīt nekustamā īpašuma „Patērētāji” Inešos zemes vienību   3 daļās - izveidojot 3 
zemes vienības.
15. Slēgt nomas līgumu ar biedrību ”Mācību centrs ”Ceļazvaigzne”” par nedzīvojamo telpu 
275,9   m² platībā ēkā “Zemnieki”, īpašumā “Inešu pamatskola”,   iznomāšanu. Nomas lī-
gumu slēgt uz 5 gadiem. Nomas maksu noteikt 0,21 eiro/m2 mēnesī un PVN 21%. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
16. Slēgt nomas līgumu par īpašuma “Centrs 2” zemes vienības daļas 1,1 ha platībā iznomā-
šanu. Nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Nomas maksu noteikt 30,00 eiro/gadā un PVN 21%. 
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos 
nodokļus.
17. Slēgt nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Centrs 4” zemes vienības daļas 0,78 ha 
platībā  iznomāšanu. Nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem.  Nomas maksu noteikt 28,00 eiro/
gadā un PVN 21%. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas 
likumos noteiktos nodokļus.
18. Slēgt nomas līgumu par īpašumu  “Gotiņas” Inešos iznomāšanu ar 3 nomniekiem (0,1090 
ha, 0,1090 ha, 0,2105 ha).  Nomas līgumus slēgt uz 5 gadiem.  Nomas maksu noteikt 28,00 eiro/
gadā un PVN 21% katram nomniekam. Nomnieki papildus nomas maksai iznomātājam maksā 
Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
19. Slēgt nomas līgumu par lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas  īpašumā “Jaunsviļi” 
Inešu pagastā 6,3 ha platībā  iznomāšanu. Nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Nomas maksu 
noteikt 233,00 eiro/gadā un PVN 21%. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā 
Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
20. Apstiprināt izstrādātos zemes ierīcības projektus nekustamo īpašumu -  “Vecvēveri” 
Dzērbenes pagastā, “Grāvnieki”  Taurenes pagastā, “Ilzītes  2” Inešu pagastā,  “Jaungrūži” 
Vecpiebalgas pagastā - sadalīšanai.
21. Izbeigt 01.03.2020. noslēgto zemes nomas līgumu par īpašuma „Dzintari” Vecpiebalgas 
pagastā lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas 2,3 ha platībā iznomāšanu.
22. Noslēgt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma  „Dzintari” Vecpiebalgas pagastā  
zemes vienības  lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas 2,3 ha kopplatībā iznomāšanu, 
nomas līguma termiņš - 5 gadi. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības, bet ne mazāk kā 28 eiro gadā. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam 
normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
23. Iznomāt privātpersonai zemes vienības „Ūdenskrātuve pie Dzirnavām” Inešu pagastā   
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,06 ha platībā personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, 
nomas līguma termiņš - 10 gadi. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības, bet ne mazāk kā 5 eiro gadā. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam 
normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
24. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA „Rīga Consulting” par nekustamā īpašuma “Ūdens-
krātuve pie Dzirnavām” lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu 0,01 ha platībā, nomas 
līguma termiņš - 10 gadi. Zemesgabalu nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās 
vērtības, bet ne mazāka par minimālo zemesgabala  nomas maksu 28 eiro. Nomnieks papildus 
nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. 
25. Noslēgt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma  „Birzītes dārzi” Vecpiebalgā  ze-

Pieņemtie lēmumi:

mes vienības lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas  0,1 ha platībā nomu lauksaimnie-
ciskai izmantošanai personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, nomas līguma termiņš - 5 gadi. 
Zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka 
par minimālo zemesgabala  nomas maksu - 5 eiro. Nomnieks papildus nomas maksai maksā 
iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. 
26. Pagarināt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma „Pie Uguntiņām” Taurenes pa-
gastā zemes vienības lauksaimniecībā izmantojamās zemes  3,50 ha platībā nomu lauksaim-
nieciskai izmantošanai, nomas līguma termiņš - 10 gadi. Zemesgabala nomas maksa gadā ir 
139 eiro. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos 
nodokļus.
27. Pagarināt nomas līgumu ar biedrību ”RIDEIT” par publiskās ūdenstilpes „Alauksta 
ezers” Vecpiebalgas pagastā  daļas 2,03 ha platībā iznomāšanu  rekreācijai (atpūtas uz ūde-
ņiem un peldvietu organizēšanai) līdz 01.06.2031. Zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % 
no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par minimālo zemesgabala  nomas maksu 
28 eiro. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos 
nodokļus.
28. Pagarināt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma  „Pie Griškām” Vecpiebalgas  
pagastā zemes vienības lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas  1,4 ha platībā nomu lauk-
saimnieciskai izmantošanai personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, nomas līguma termiņš 
- 5 gadi. Zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības ,bet ne 
mazāka par minimālo zemesgabala  nomas maksu - 5 eiro. Nomnieks papildus nomas maksai 
maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
29. Pagarināt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma „Pagasta zeme” Vecpiebalgā  
0,2318 ha platībā nomu lauksaimnieciskai izmantošanai, nomas līguma termiņš – 2047.gada 
31.decembris. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 
kā 28 eiro gadā. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos 
noteiktos nodokļus.
30. Noslēgt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma  „Pie Ārēniem Briņģos” Inešu  
pagastā  zemes vienības lauksaimniecībā izmantojamās zemes 1,3 ha platībā nomu lauksaim-
nieciskai izmantošanai, nomas līguma termiņš - 5 gadi. Zemesgabala nomas maksa gadā ir 
1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par minimālo zemesgabala  nomas 
maksu - 28 eiro. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos 
noteiktos nodokļus.
31. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus nodokļa maksātājiem, kuri ir izslēgti no 
Uzņēmuma reģistra un kuriem iestājies kreditoru prasījumu tiesību noilgums. Kopējā dzēsto 
parādu summa – 155,38 eiro.
32. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus nodokļa maksātājiem, kuriem triju gadu 
laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksāju-
mu piedziņu  un parāda kopsumma nav lielāka par 15 eiro. Kopējā dzēsto parādu summa  25 
personām – 123,86 eiro.
33. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas nodokļa maksātājiem. Kopējā dzēsto pār-
maksu summa –266,11 eiro.
34. Nodot iznomāšanai nekustamā īpašuma “Jaunjēkuļi” Inešu pagastā zemes vienības daļu   
2,1 ha platībā,  nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē. 
35. Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas 169,9 m2 kopplatībā nedzīvojamā ēkā „Nolikta-
va”, kas atrodas nekustamajā īpašumā „Pils Parks”  Inešos. Apstiprināt publicējamo informā-
ciju, nomas tiesību izsoles noteikumus un nomas līguma projektu. 
36. Noslēgt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma  „Garāžas”  Inešos zemes vienības 
ar daļas 72 m2 platībā nomu garāžas uzturēšanai, nomas līguma termiņš - 5 gadi. Zemesgabala 
nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības ,bet ne mazāka par minimālo 
zemesgabala  nomas maksu - 28 eiro. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam 
normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
37. Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas 40,4 m2 kopplatībā nedzīvojamā ēkā „Zemnieki”, 
kas atrodas nekustamajā īpašumā „Inešu pamatskola” Inešos. Apstiprināt nedzīvojamo telpu 
nomas publicējamo informāciju, nomas tiesību izsoles noteikumus un nomas līguma projektu. 
38. Nodot īres tiesību izsolei dzīvokļa īpašumu “Norkalni” -1 Vecpiebalgā  ar kopējo platību  
47,3 m2, nosakot  īres tiesību izsoles sākumcenu  0,21 EUR /m2.
39. Piešķirt Vecpiebalgas vidusskolas PII obligātās apmācības grupas audzēkņiem brīvpus-
dienas no 2021.gada 1.jūnija līdz 2021.gada 10.jūnijam.

Nākamā kārtējā šī sasaukuma domes sēde notiks 2021. gada 28.jūnijā. 
Domes sēdes ir atklātas!

Interesentiem ir iespēja piedalīties domes sēdē attālināti. Lai pieslēgtos sēdei tiešsaistē,
zvanīt uz tālr. 22008446 vai rakstīt dome@vecpiebalga.lv .

Sēžu protokolus un audioierakstus skatīt pašvaldības interneta vietnē www.vecpiebalga.lv/
pašvaldība/sēdes 

Konkurss „Sakoptākā sēta” notiks arī šovasar 

  Lai arī Vecpiebalgas novads drīz jau būs vēsture, labās lietas turpināsies. Konkurss „Sa-
koptākā sēta” Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas pagastos notiks arī šogad. 
Konkursa mērķi nemainīgi – noskaidrot sakoptākās privātmājas, lauku saimniecības, viesu 
mājas, iestādes un uzņēmumus, krāšņākos balkonus, ieinteresēt un iesaistīt iedzīvotājus  lab-
iekārtot un sakopt sev piederošos īpašumus. Konkurss notiek no 15.jūlija līdz 15.septembrim. 
Pieteikumi konkursam jāiesniedz no 15.jūnija līdz 14.jūlijam pašvaldības administratīvajā 
centrā (Vecpiebalgas apvienības pārvaldē) Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, pagastu pārvaldēs 
(pakalpojumu centros) vai elektroniski, sūtot uz e-pastu vecpiebalga@vecpiebalga.lv.  Pie-
teikumus gaidīsim no  īpašniekiem, īpašumu apsaimniekotājiem, radiem, draugiem, kaimi-
ņiem, garāmgājējiem, ikviena no jums. Konkursa nolikums paredz, ka izvirzīšana konkursam 
jāsaskaņo ar  īpašnieku vai apsaimniekotāju. Konkursa „Sakoptākā sēta” nolikums apstipri-
nāts 2018.gada 22.martā un  publicēts pašvaldības mājaslapā www.vecpiebalga.lv  sadaļā 
Dokumenti – Nolikumi. 
  Pagājušā gada konkursa dalībniekus un viņu izvirzītājus, tiklīdz būs iespējams, aicināsim 
iedvesmas gūšanas ekskursijā uz skaistākajiem Latvijas dārziem.
  Neatkarīgi no ārējiem apstākļiem, vidi, kādā vēlamies dzīvot, veidojam paši. Konkurss ir 
lieliska iespēja pamanīt un novērtēt paveikto.    

Daina Slaidiņa, nekustamā īpašuma speciāliste

Iedvesmai foto no 2020.gada konkursa. 
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IZSOLES
   Zemes  nomas tiesību izsole
  2021.gada 15.jūnijā plkst. 9:00 Vecpiebalgas novada 
administratīvajā centrā „Alauksta ielā 4” Vecpiebalgā 
notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma 
„Jaunjēkuļi” Inešu pagastā zemes vienības daļai 2,1 
ha platībā.
  Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs 
–74.00 eiro  (bez PVN) gadā, izsoles solis  1.00 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2021.gada 14.jūnija plkst. 
16:00. Pieteikumi iesniedzami Alauksta ielā 4 Vecpie-
balgā administrācijas sekretārei vai elektroniski, nosūtot 
uz adresi vecpiebalga@vecpiebalga.lv

  Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles
  2021.gada 15.jūnijā  plkst. 9:30 Vecpiebalgas nova-
da administratīvajā centrā „Alauksta iela 4” Vecpiebalgā  
notiks nomas tiesību izsole telpām 169,9  m² platībā no-
liktavas ēkā  īpašumā „Pils parks” Inešos.
  Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs -  
25,42 eiro/m²  (bez PVN) mēnesī, izsoles solis 0,10 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2021.gada 14.jūnija plkst. 
16:00. Pieteikumi iesniedzami Alauksta ielā 4 Vecpie-
balgā administrācijas sekretārei vai elektroniski, nosūtot 
uz adresi vecpiebalga@vecpiebalga.lv

*****
  2021.gada 15.jūnijā  plkst. 10:00 Vecpiebalgas nova-
da administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā 
notiks nomas tiesību izsole telpām 40,4 m² platībā ne-
dzīvojamā ēkā  „Zemnieki”, īpašumā „Inešu pamat-
skola”, Inešos.
  Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs - 
0,21 eiro/m² (bez PVN) mēnesī, izsoles solis 0,01 eiro.
  Pieteikšanās izsolei līdz 2021.gada 15.jūnija  plkst. 
9:30. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada ad-
ministratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā admi-
nistrācijas sekretārei vai elektroniski, nosūtot uz adresi 
vecpiebalga@vecpiebalga.lv.

  Dzīvojamo telpu īres tiesību izsole
  2021.gada 15.jūnijā  plkst. 10:30 Vecpiebalgas novada 
administratīvajā centrā Alauksta iela 4 Vecpiebalgā no-
tiks dzīvokļa īpašuma  „Norkalni”-1 īres tiesību izsole, 
dzīvokļa platība 47,3 m².
  Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs 
– 0,21 eiro/m²   (bez PVN) mēnesī. Izsoles solis – 0,01 
eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2021.gada 15.jūnija plkst. 
10:00. Pieteikumi iesniedzami Alauksta ielā 4 Vecpie-
balgā administrācijas sekretārei vai elektroniski, nosūtot 
uz adresi vecpiebalga@vecpiebalga.lv
  Informācija -  tālr. 64170464, 26115317 Daina Slaidiņa, 
22031720 Benita Zvejniece

Balsošanas kārtība:
1.Balsot iespējams jebkurā sava vēlēšanu apgabala vēlēšanu 
iecirknī. Noskaidrot savu vēlēšanu apgabalu un iecirkņus var 
pa Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni 67049999; 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā “Vē-
lēšanu apgabala noskaidrošana”. 
2.Balsošanas dokuments ir derīga pilsoņa pase vai personas 
apliecība (eID).
3.Vēlēšanu iecirknī jādodas pie reģistrācijas galda un jāuzrā-
da pase vai personas apliecība.
4.Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbinieks noskenēs Jūsu per-
sonu apliecinošo dokumentu un elektroniskajā tiešsaistes vē-
lētāju reģistrā pārliecināsies, ka Jums ir tiesības balsot, un 
atzīmēs, ka esat balsojis.
5.Jūsu vārdu, uzvārdu un personas kodu ierakstīs papīra bal-
sotāju sarakstā, kurā Jums jāparakstās par vēlēšanu materiālu 
saņemšanu.
6.Saņemot balsošanas materiālus, jāpārliecinās, vai uz vēlē-
šanu aploksnes ir attiecīgā iecirkņa zīmogs un vai jums ir iz-
sniegtas visas pašvaldībā pieteikto kandidātu sarakstu zīmes.
7.Balsot dodieties uz vēlēšanu kabīni vai nodalījumu!
8.Lai nobalsotu, no visām zīmēm jāizvēlas viena – ar to kan-
didātu sarakstu, par kuru vēlaties balsot.
9.Vēlēšanu zīmē var izdarīt šādas atzīmes:
-ar “+” atzīmēt tos kandidātus, kuru ievēlēšanu īpaši atbal-
stāt,
-izsvītrot to kandidātu vārdus un uzvārdus, kuru ievēlēšanu 
neatbalstāt.
10.Vēlēšanu zīmi var atstāt arī negrozītu, neizdarot tajā ne-
kādas atzīmes.
11.Vēlēšanu zīme jāievieto aploksnē, aploksne jāaizlīmē un 
jāiemet vēlēšanu kastē.
12.Neizmantotās vēlēšanu zīmes ieteicams izmest vēlēša-
nu iecirknī vai pie izejas paņemt tā saraksta zīmi, par kuru 
balsojāt, lai, izejot no iecirkņa, jums rokās būtu pilns zīmju 
komplekts un neviens nevarētu uzzināt, kā esat balsojis.
Kandidātu sarakstus un programmas skatīt Centrālās 
vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv

IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA NOTIKS:
31.maijā no plkst.16.00 līdz plkst.20.00
3.jūnijā no plkst.9.00 līdz plkst.16.00
4.jūnijā no plkst. 13.00 līdz plkst.20.00

Vēlēšanu dienā – 5.jūnijā – iecirkņi atvērti no plkst. 7.00 
līdz plkst. 20.00.

VĒLĒŠANU IECIRKŅI VECPIEBALGAS NOVADĀ
Dzērbenē – Nr. 371 Pagasta pārvalde, “Dzērbenes pils”, 
Dzērbene. Tālr. 20244231
Inešos – Nr. 372 Inešu pagasta jauniešu centrs, “Magazīna”, 
Ineši. Tālr. 26256211
Kaivē – Nr. 374 Pagasta pārvalde, “Pagasta Dārziņi”, Kaive. 
Tālr. 22042033
Taurenē – Nr. 386 Pagasta pārvalde, “Nēķins”, Taurene. 
Tālr. 22032942
Vecpiebalgā – Nr. 388 Vecpiebalgas kultūras nams, Gaismas 
iela 1, Vecpiebalga. Tālr. 22031720
Aicinām vēlētājus vēlēšanu iecirknī izmantot savus raks-
tāmrīkus. Ja vēlētājam šādas iespējas nav, tiks izsnieg-
ta vēlētājam paredzēta pildspalva. Atkārtoti izmantojot 
rakstāmrīkus, tos pirms izsniegšanas vēlētājiem dezinfi-
cēs. Vēlēšanu iecirknī jālieto sejas maska un jāievēro epi-
demioloģiskās drošības pasākumi.

Balsošana ar reģistrācijas aploksni
Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ nebūs iespējams izmantot tieš-

Svarīgākais par pašvaldību vēlēšanām

PĀRDOD
  Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mu-
tiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu 
„Vidiņi” Kaives pagastā, kas sastāv no zemes vienības  
1,31 ha platībā. 
  Nekustamā īpašuma sākumcena 2150.00 eiro,  nodro-
šinājuma nauda 215,00 eiro, reģistrācijas nauda 10,00 
eiro. 
  Izsole notiks 2021.gada 14.jūlijā plkst. 9:00 Alauksta 
ielā 4 Vecpiebalgā.
  Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir zemes 
nomniekam.
  Reģistrēšanās izsolei līdz 2021.gada 14.jūlija plkst. 
8:50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 
Vecpiebalgā pie administratores vai elektroniski vecpie-
balga@vecpiebalga.lv. Informācija www.vecpiebalga.lv, 
tālr. 64170464, 26115317.

saistes vēlētāju reģistru, vēlētāji varēs nobalsot reģistrācijas 
aploksnē:
1.Vēlēšanu iecirknī jādodas pie reģistrācijas galda un jāuzrā-
da pase vai personas apliecība.
2.Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbinieks vēlētāju ierakstīs 
atsevišķā balsotāju sarakstā, kurā vēlētājam jāparakstās par 
balsošanas materiālu saņemšanu.
3.Vēlētājam kopā ar vēlēšanu aploksni un zīmēm tiks iz-
sniegta vēl viena aploksne – reģistrācijas aploksne, uz kuras 
uzrakstīts vēlētāja vārds, uzvārds un personas kods.
4.Balsot jādodas uz vēlēšanu kabīni vai nodalījumu.
5.Pēc tam, kad izvēle izdarīta, vēlētājam anonīmā vēlēšanu 
aploksne ar balsojumu jāievieto reģistrācijas aploksnē un ap-
loksne jāaizlīmē.
6.Reģistrācijas aploksni jānodod iecirkņa darbiniekam pie 
vēlēšanu kastes, kurš to apzīmogos ar iecirkņa zīmogu un 
iemetīs vēlēšanu kastē.
Tiešsaistes vēlētāju reģistra darbībai atjaunojoties, vēlēšanu 
komisija pārbaudīs, vai vēlētāja balsojums nav reģistrēts citā 
iecirknī. Ja vēlētājs nebūs nobalsojis citā iecirknī, balsotāju 
sarakstā atzīmēs, ka balsojums ir derīgs, un to pieskaitīs. Ja 
vēlētājs pa šo laiku būs nobalsojis citā iecirknī, balsojums 
tiks dzēsts un netiks līdzskaitīts.

Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas 
nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā 
atrašanās vietā.
Vēlēšanu nedēļā, no 31. maija līdz 5. jūnija plkst.12.00, ie-
sniegums jānogādā vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā vēlēša-
nu iecirknī.
Nogādāt pieteikumu vēlēšanu iecirknī var jebkura vēlētāja 
uzticības persona.
Uzticības persona var arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vē-
lētāja vārdā.
Iesniegumu var nosūtīt arī sava vēlēšanu apgabala pašvaldī-
bas vēlēšanu komisijai pa pastu vai e-pastā. Ja iesniegumu 
sūta pa e-pastu, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko 
parakstu!

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu nedēļā, kad var 
iesniegt pieteikumu balsošanai atrašanās vietā:
pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
otrdien, 1. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 13.00 (tikai iesniegumu 
pieņemšana, iepriekšējā balsošana nenotiek);
trešdien, 2. jūnijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00 (tikai iesniegu-
mu pieņemšana, iepriekšējā balsošana nenotiek);
ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.

Lai pieteiktu balsošanu atrašanās vietā, iesniegumā jāno-
rāda:
vārds, uzvārds;
personas kods;
iemesls, kādēļ nepieciešama balsošana atrašanās vietā;
precīza adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai;
telefona numuru;
vai atrodas vai neatrodas izolācijā, mājas karantīnā vai paš-
izolācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas saslimšanu vai infi-
cēšanās riskiem;
iesniegums jāparaksta.
Iesniegumu balsošanai vēlētāja atrašanās vietā var rakstīt 
brīvā formā, norādot iepriekš minētās ziņas, veidlapu var 
lejupielādēt no Centrālās vēlēšanu komisijas (www.cvk.lv ) 
vai Vecpiebalgas novada pašvaldības mājas lapas (www.vec-
piebalga.lv). 

Plašāku informāciju par pašvaldību vēlēšanām skatīt 
Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapa www.cvk.lv 
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KULTŪRA  UN  SABIEDRISKĀS  AKTIVITĀTES
Labiekārtota Nēķena muižas apkārtne

  Pat pandēmija nespēj apturēt laiku, lai arī reizēm šķiet, ka gads, kas pagājis šādos aps-
tākļos, ir apturējis visu lietu kārtību. Tomēr ierobežojumi, kas ir iesaldējuši kultūras nozari 
visā valstī, dažā labā brīdī ir ļāvuši pārvērtēt prioritātes un veicinājuši to darbu, kas agrāk 
vienmēr tika atlikti otrajā plānā, realizēšanu. Turklāt dažviet - ar vērienu. Taurenes kul-
tūras nama vadītāja Ginta Babre šopavasar ir gandarīta par paveikto “Nēķena”  apkārtnes 
labiekārtošanā un atzīst: “Laikam jau tā ir lemts, ka katram darbam, katrai lietai ir savs 
laiks. Par to, ka muižas nams pelnījis atdzimt jaunā kvalitātē, domāts tika jau sen, tomēr 
vienmēr kaut kas traucēja ieceres realizēt. Šopavasar beidzot esam ķērušies pie darbiem 
un  rezultātā  varam  būt apmierināti par paveikto - pastaigu cienītājiem un muižas apmek-
lētājiem tagad ir lieliska iespēja baudīt Gaujmalas labumus estētiski un skaisti iekārtotā 
vidē. Ļoti ceru, ka būsim apzinīgi un saudzēsim izveidoto.”  Nēķena muižas apkārtnē 
paveikto taurenieši jau ir novērtējuši - pastaigu ceļi tagad daudziem ved cauri parkam, kur 
var piesēst uz soliņa un paklausīties lakstīgalu treļļos vai palasīt grāmatu. Bet visu stāstu 
par paveikto vislabāk zina teikt ainavu dizainere Vineta Radziņa, kuras idejas ir darbu 
pamatā: “Pašreizējais Nēķena muižas apbūves ansamblis veidots 19.gs. 2. pusē, nomainot 

 „Incēnos” 
tiek veikta jumta atjaunošana

  Nozīmīgi darbi šajā pavasarī norisinās Kārļa Skalbes dzimtajās mājās. Meistari no Lap-
mežciema liek jaunu niedru jumtu. Šis būs jau trešais niedru klājums šai mājai. 
  Kārļa Skalbes bērnībā „Incēni” izskatījās nedaudz citādāk, jo vecajai mājai zem viena 
jumta (toreiz tas bija skaidu jumts) atradās kā dzīvojamās telpas, tā kūts. Otrpus pagal-
mam bija Kārļa Skalbes tēva Jāņa smēde, jo viņš bija kalējs, tāpat kā vēlāk dzejnieka 
brālis Jēkabs. Vecā kalējmāja 1940. gadā nodega. Tajā pašā gadā ar Vecpiebalgas uguns-
apdrošināšanas biedrības atbalstu Kārlis Skalbe uz vecajiem pamatiem uzcēla jaunu ēku, 
kur saimniekot dēlam Jānim. Znots arhitekts Roberts Legzdiņš jumta stāvā projektēja 
istabas Kārlim Skalbem ar kundzi Lizeti, jo dzejnieks bija nolēmis teikt ardievas Rīgas 
dzīvei un pārcelties uz laukiem, kur līdz šim „Saulrietos” vadījis tikai vasaras. Taču 
okupācija un Otrais pasaules karš šo sapni neļāva piepildīt. Dzejnieks gan neatlaidīgi 
realizēja citu ieceri – uzlika ēkai niedru jumtu. Lai to paveiktu, niedres veda no Kaņiera 
ezera.
  20. gadsimta 80. gadu sākumā veco jumtu nomainīja. Arī šoreiz niedres ceļoja uz Vec-
piebalgu no Kaņiera un, kā atceras Kārļa Skalbes mazmeita Margrieta Skalbe, līdz ar 
niedrēm no Lapmežciema atbrauca arī jumta licēji, divi omulīgi meistari.

Vineta Radziņa (no kreisās) un Ginta Babre. Top krāšņas dobes.

  Vēsture atkārtojas arī 2021. gadā. Jumtu atjauno trīs puiši no Lapmežciema – Gatis, 
Jānis un Edgars. Niedres no jau zināmā ezera. Kā atzīst meistari: „Ja esi dzimis un audzis 
Lapmežciemā un ir interese, tad būsi šādu jumtu licējs.” Amatu puiši mācījušies no aro-
da pratējiem savā ciemā, kur zināšanas un prasmes tiek nodotas no paaudzes  paaudzē.  
Latvijā nav skolas, kur to mācītu. Tāda koledža ir Francijā, taču šie meistari amatu jau 
apguvuši un atzīst, ka darba netrūkst, interese par šādiem jumtiem ir liela, darbs viņiem 
patīk un  no augstuma bail nav. Labos laikapstākļos tādu jumtu, kāds ir „Incēniem”, viņi 
uzliek mēneša laikā. Šis pavasaris, protams, pieviļ, taču darbi turpinās, un vēsturiskās 
ēkas mūžs būs skaisti paildzināts. 

Līva Grudule

Niedru jumtu meistari no Lapmežciema - Gatis, Jānis, Edgars. 

iepriekšējo, apmēram simts gadus veco apbūvi. Nozīmīgākās ēkas celtas Gaujas senkrasta 
terases malās, bet vairums saimniecības ēku - upes abu krastu nogāzēs. Pēc arhitekta R.G. 
Šmēlinga projekta kungu māja būvēta 19.gs. 80.gados Heinriham Panderam historisma 
stilā. Par iedvesmas avotu arhitektam kalpojušas itāļu renesanses villu arhitektūras formas. 
Viss iepriekš minētais rosināja veidot Nēķina muižas kungu nama parka pusē (pie kultūras 
nama ieejas) stādījumu, kurš sasauktos ar ēkas arhitekta Šmēlinga iedvesmas avotu, proti, 
itāļu villām un to regulārajiem dārziem, kurus veido cirpti mūžzaļo augu dzīvžogi, ziedošu 
augu stādījumi un vīteņaugi. Tas, protams, piemērots Vidzemes skarbajam klimatam un ie-
spējām. Tāpēc stādījums veidots no cirptām tūjām, kazbāržiem, skarainajām hortenzijām, 
krūmrozēm un vīteņhortenzijām. Rudenī stādījums tiks papildināts ar pavasara sīpolpu-
ķēm. Plānotas dabiska materiāla dekoratīvās vāzes un atpūtas soliņi fasādes krāsā.” 

Dzidra Ješkina

 Vecpiebalgas novadā pieminēs 
1941. gada deportāciju 80. gadadienu

  Šī gada 14. jū-
nijā aprit 80 gadu 
kopš Padomju Sa-
vienība pēc Lat-
vijas okupācijas 
organizēja pirmās 
masu deportāci-
jas – 1941. gadā 
tika izsūtīti vairāk 
nekā 15 tūkstoši 
Latvijas pilsoņu. 
  Pieminot depor-
tāciju upurus, 14. 
jūnijā no plkst. 
11.00 pasākumā 
ar nosaukumu 
“Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām” vienlaikus visā Latvi-
jā tiks lasīti 1941. gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vārdi. Piemiņas pasākumi notiks arī 
tautiešu mītņu zemēs ārpus Latvijas. Plkst. 10.50 plānota Valsts prezidenta Egila Levita 
uzruna.
  Vecpiebalgas novada pašvaldībā vārdu lasīšana notiks Vecpiebalgas kultūras namā. 
Šeit kopumā tiks lasīti 45 deportēto cilvēku vārdi. Lasījumus veiks amatierteātra 
„Sumaisītis” aktieris Mareks Radvilavičs. 
  Lasījumi tiks straumēti reāllaikā platformās LSM.lv un LNB.lv, kur būs pieejama 
“Karšu izdevniecības Jāņa sēta” izstrādāta digitāla Latvijas karte ar apkopotām sai-
tēm uz tiešraidēm no pasākumiem pašvaldībās. Šajā kartē vēlāk tiks ievietoti arī piemi-
ņas pasākumu videomateriāli, kā arī dati par deportētajiem, lai veidotu un attīstītu publiski 
pieejamu tiešsaistes platformu, kas vizualizē deportācijas Latvijā, palīdzot aptvert apmēru 
un sekas, parādot statistiku un vienlaikus ļaujot izsekot individuāliem izvesto cilvēku stās-
tiem. Savukārt, lai latvieši pasaulē varētu iesaistīties un šai piemiņas brīdī būt domās kopā 
ar 14. jūnija upuriem, kā arī ar latviešiem Latvijā un citur ārzemēs, digitālajā piemiņas 
kartē būs sadaļa, kurā ikviens latvietis pasaulē varēs ievietot savu, ģimenes vai domubiedru 
grupas foto ar aizdegtām piemiņas svecēm rokās.
  Pasākuma idejas autore Sandra Kalniete norāda: “Nav nekā personīgāka un individuālāka 
par cilvēka vārdu un uzvārdu, jo tas pavada ikvienu no dzimšanas līdz nāves brīdim un 
turpina pastāvēt līdz laiku aizlaikiem vēstures annālēs. Ikviens izsūtītais ir pelnījis, lai 
viņš nebūtu tikai sīka vienība kādā lielākā, apkopojošā skaitlī. Vārdu lasīšanas ceremonijai 
vienlaikus notiekot visos Latvijas novados un pagastos un piemiņas brīžus saslēdzot vie-
notā Latvijas tīmeklī, tiek dota iespēja piemiņas pasākumā piedalīties kā Latvijā, tā visā 
pasaulē mītošajiem tautiešiem.”
  14. jūnija norises atspoguļos Latvijas sabiedriskie un reģionālie mediji.
  Piemiņas pasākumu “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām” rīko 
Valsts prezidenta kanceleja un Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar ekspertiem no 
Latvijas Nacionālā arhīva, “Karšu izdevniecības Jāņa sēta” un sabiedriskajiem medijiem.
  Piemiņas brīdis Vecpiebalgas novadā notiks 14. jūnijā plkst. 10.50 pie piemiņas ak-
mens Dzērbenē.
  Iedzīvotāji aicināti ar ziediem un svecītēm pieminēt deportētos  arī  piemiņas vietās 
Taurenē un Vecpiebalgā!

Zigrīda Ruicēna, Kultūras nodaļas vadītāja 
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UZŅĒMĒJDARBĪBA Pasākumā „Atvērtās lauku dienas 2021” 
piedalās arī mūsu novadnieki – izmanto iespēju un apmeklē!

  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Latvijas 
Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” aicina uz pa-
sākumu “Atvērtās dienas laukos 2021”.  Šogad tas tiek 
organizēts vasaras sākumā -  10.-13.jūnijā, aicinot visus 
interesentus ciemoties pie Latvijas reģionu uzņēmējiem 
un iepazīt viņu bagātīgo piedāvājumu. Mērķis ir populari-
zēt laukus – laukos audzētus, ražotus, gatavotus produktus 
un sniegtos pakalpojumus, kā arī ieinteresēt iedzīvotājus 
iepazīt lauku dzīvi, nobaudīt lauku labumus, atrast uzņē-
mumu, no kura iegādāties laukos audzētus un ražotus pro-
duktus un preces arī ikdienā, kā arī izbaudīt aktivitātes un 
sajūtas, ko var piedzīvot laukos. Tūrisma speciālists Gun-
tis Davidovs atklāj, ka apmeklētājiem Latvijā būs atvērti 
vairāk nekā 240 tūrisma objektu, kas viesus gaidīs ar savu 
īpašo piedāvājumu, no Vecpiebalgas novada Lauku dienās 
piedalīsies astoņi: 

Radošā māja „Memberi” 

Apciemo māksliniekus Piebalgā! Radošas meistarklases 
pieaugušajiem, jauniešiem vai bērniem kopā ar vecākiem, 
grupās no 3 līdz 10 pers., 1h dalības maksa 5 eiro +izman-
totie materiāli.
Ērta piebraukšana, asfalta ceļš līdz mājas lievenim, ir pik-
nika vieta, blakus veikals.
Ir iespējams lielākai grupai dalīties un paralēli apmeklēt 
baznīcu vai pilskalnu ar peldvietu.
Kontaktinformācija: Ērika Māldere, tel. 29424560; 
29232289; adrese: “Biedri”, Dzērbene.

Muzejs “Kino ferma’’ 

Kino - no pirmsākumiem līdz mūsdienām!
Muzejs ‘’Kino ferma’’ aicina stundu garā aizraujošā eks-
kursijā, kur kolekcionāra pavadībā iepazīsiet kustīgā attēla 
vēsturi, apskatīsiet un paturēsiet rokās filmu uzņemšanas 
tehniku. Zālē ar 50 vietām, ērtos kinoteātra krēslos var re-
dzēt darbībā seno kino tehniku.
10. jūnijā piedāvājam trīs ekskursijas ar 20% atlaidi.
Ekskursiju sākums plkst.11:00; 14:00; 16:00.
Ieejas maksa 4.00 EUR/pers.
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta!
Kontaktinformācija: Aina Slišane, tel. 29119419; adrese: 
“Dadži’’, Vecpiebalga.

Piebalgas Porcelāna fabrika 

Porcelāna izstrādājumi citās noskaņās!
Akcijas dienās porcelāna izstrādājumu apgleznošanai un 
aplīmēšanai 10% atlaide.
Savs apciemojums iepriekš jāpiesaka, zvanot 28451800 vai 
rakstot uz e-pastu info@porcelanadarbnica.lv.
Atvērti no plkst.11:00 līdz plkst.18:00.

Z/s Kaupēni 

11.-12.06. Maltīte lauku sētā no saimniecībā gatavotiem 
produktiem!
 Bioloģiski sertificēta saimniecība Vecpiebalgā, kurā dzīvo 
vairāk nekā 60 kazas.
Viesiem tiek piedāvāta ēdināšana lauku sētā ar saimnieka 
īpašo piedāvājumu - cūkgaļas kupātiem. Ikviens varēs iz-
baudīt lauku mieru, apskatīt un pabarot kaziņas, kā arī iz-
dzert karstu dzērienu svaigā gaisā!
Apmeklētājus pieņem 10:00 - 20:00.
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta!
Kontaktinformācija Valdis Apalups, tel. 29486520; adrese: 
“Kaupēni”, Vecpiebalga.

3x9 zālītes 

10.-12.06.2021. Sajūti dabu, izgaršo to... 3x9 zālīšu noslē-
pumi!
3x9 zālīšu dabas takas apmeklējums gida pavadībā;
3x9 zālīšu ražoto produktu degustācija;
Iespēja iegādāties 3x9 zālīšu ražoto produkciju ar atlaidi
Kontaktinformācija: Diāna Doniņa, tel. 26188218; adrese: 
“Pūcītes”, Kaive.

Amatu diena Vēveros! 

12.06.2021. no 10:00 līdz 16:00 muzeja apskate, iespēja 
līdzdarboties amatnieku darbnīcās.
Pasākums bez maksas.
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās!
Kontaktinformācija: tel. 29364806,  adrese: Vēveri, Vec-
piebalga.

Dzērbenes muiža 

10.-13.06.2021. Iebrauc ciemos Dzērbenē!
Dzērbenes muižas pils aicina - iebrauc ciemos un sajūti, 
baudi un piedzīvo ainavisko apkārtni, vēstures dvesmu un 
vietējo cilvēku sirsnību!
Bezmaksas aktivitātes (bez iepriekšēja pieteikuma) no 
10:00 līdz 16:00;
Pastaiga pa ainavisko pils apkārtni un Dzērbenes Šūpoļu 
ceļu;
Tūrisma informācija par apkārtnē esošajiem tūrisma objek-
tiem;
Pils torņa apmeklējums un skats no putna lidojuma uz Vid-
zemes augstieni;
Dzērbenes pils novadpētniecības ekspozīcijas, Cimdu Jetti-
ņas piemiņas istabas apmeklējums.
Maksas aktivitātes (iepriekš piesakoties):
Iemēģināt pagalma spēles un viduslaicīgas aktivitātes ar 
pavadoni. Piedāvājuma cena 3,00 eiro/pers.; īpašā cena ģi-
menei - 10,00 eiro (2 pieaugušie + bērni);
Iespēja nofotografēties FOTO KASTĒ un saņemt jauku 
piemiņas suvenīru - cena 3,00 eiro
Ekskursija ar gidu “Dzērbenes pils stāsti” (~ 1 h),  cena 
15,00 eiro (grupa līdz 20 pers.).
Kontaktinformācija: Indra Paseka, tel.28339843, adrese: 
Pils, Dzērbene 

Sveču darbnīca 

10.-13.06.2021. piedāvā bez maksas izliet vaska sveci bur-
ciņā, pievienojot dažādas ēteriskās eļļas. Piedāvājums pir-
majiem 200 apmeklētājiem, kas nosauc paroli - “Vecpiebal-
ga ir skaista no viena gala līdz otram”.
10% atlaide veikaliņā visām svecēm.
Kontaktinformācija: Aiva Balode, tel. 22080211; adrese: 
Lauksaimnieki, Ineši.

Informācija par piedāvājumu no interneta vietnes htt-
ps://www.celotajs.lv/lv/conf/ADL2021/dalibnieki?14
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PROJEKTI

  2021. gada  31. maijā noslēgsies Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “At-
balsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas otrais posms, kurš sākās 
2019./2020. mācību gadā un tika īstenots novada abās skolās. Jāpiebilst gan, ka, uzsākot attāli-
nātās mācības, Vecpiebalgas vidusskola, izvērtējot skolēnu un skolotāju tiešsaistes noslodzi un 
laiku, kas tiek pavadīts neatejot no datora, projekta aktivitāšu īstenošanu pārtrauca. 
  Valdības līmenī ir panākta vienošanās par  projekta   pagarinājumu 2021./2022. un 2022./2023.
mācību gadā, kā arī ir vienošanās par projekta ietvaros  atbalstāmām darbībām turpmākajos 
divos mācību gados.  
  Projekta ietvaros skolas piedāvā pasākumu  kopumu mērķtiecīgam  skolēnu  atbalstam  gan  
mācību  saturu  papildinošos  pasākumos,  gan daudzveidīgos  ārpussstundu  pasākumos.  Iz-
glītības  iestādes  šos  pasākumus  pielāgo skolēnu mainīgajām vajadzībām, kā arī tie būtiski 
papildina kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešanu
  Pedagoģiskā  personāla  atbalstam projekta  ietvaros  tiek  piedāvātas  dažādas profesionālās 
kompetences pilnveides mācības, kā arī tiek ieviesti jauni autorrisinājumi un nodrošināta pro-
fesionāla apmācība, lai šos autorrisinājumus iespējami veiksmīgi ieviestu izglītības iestādēs.  
  Nākamā  perioda  atbalsta  plānu  apstiprinās, kad novērtēts tiks starpposma izvērtējums -at-
skaite, kurā identificēti esošie sasniegumi individuālās pieejas veidošanā izglītības iestādē, un 
noteikti tie apstākļi, kas šobrīd kavē pilnvērtīgu individuālās pieejas nodrošināšanu.
Arī turpmāk atbalstīti tiks pasākumi, kuru būtība atbilst kādai no jomām: STEM un vides  joma  
ietver  pasākumus,  kas  vērsti  zinātnes,  tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas, tai skaitā 
tehniskās jaunrades, kā arī vides izglītības piedāvājuma  attīstībai  un  pilnveidei. Multidiscip-
linārā joma ietver pasākumus, kuros ir integrēts starpjomu  saturs.
Izglītības iestādes pastāvīgi ir izvēles priekšā, kādu atbalstu skolēniem piedāvāt no plašā pie-
dāvājuma, t.sk. no dažādu īstenojamo projektu puses, salāgojot to ar katras izglītības iestādes 
vajadzībām un faktiski pieejamajiem resursiem. 

Projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” aktualitātes

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” īstenošana 
2020./2021. mācību gada 2. semestrī 

  “Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgadei veltītā iniciatīva. Salīdzinoši īsā laikā bū-
tiski pieaugusi kultūras notikumu pieejamību visiem Latvijas bērniem un jauniešiem. Kultūras 
klātbūtne mācību procesā rosina domāt plašāk un radošāk, tā ir panākumu atslēga ikvienā jomā 
un mācību priekšmetā.
  Pārdomas par programmas īstenošanu radīja Covid 19 un mācību process, sēžot pie datora. 
Kultūra internetā un it kā piedzīvojuma trūkums radīja skepsi. 
  12. februārī programmas koordinatori tikās informatīvā tiešsaistes seminārā, kurā izskanēja 
viedoklis, ka jau kopš pagājušā gada novembra aizvien plašāk tiek izmantots digitālo nori-
šu piedāvājums,  zūd sākotnējā skepse un ir atklājušās vairākas digitālo norišu priekšrocības. 
Skolas var brīvāk izvēlēties norises, tai skaitā apmeklēt citā Latvijas malā esošu muzeju nodar-
bības, elastīgāk izvēlēties teātra mākslas un mūzikas piedāvājumus, nav transporta izmaksu. 
  Arī mūsu novadā 2021. gada marta sākumā tika parakstīts līgums ar Latvijas Republikas Kul-
tūras ministriju par finansējuma saņemšanu programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai 
2020./2021. m.g. 2. semestrī.
  Programmas finansētie pasākumi jāsasaista ar mācību un audzināšanas  darba saturu, ko veik-
smīgi paveikušas abas mūsu novada skolas.
  Aktīvi tika apmeklētas Krišjāņa Barona muzeja veidotās tiešsaistes nodarbības. Vecpiebalgas 
vidusskolas 5.,6., 7.un 8. klase, kā arī Vecpiebalgas novada pamatskolas 5.-9.kl. piedalījās no-
darbībā ““Mūsu tēvzemes aprakstīšana”. Par nodarbību: “Nodarbības laikā mēs darbojāmies 
grupās, veicām vairākus uzdevumus. Piemēram, pēc dotās fotogrāfijas jāatpazīst K. Barona 
acis; pēc dotajiem attēliem jāatmin pilsētas; jālasa vecajā drukā, jāaprēķina veiktais maršruts 
jūdzēs; man ļoti patika meklēt informāciju, bija jautri un interesanti; nodarbība bija izzinoša 
un interesanta”
  Pamatskolas skolēni piedalījās arī nodarbībās “Jaunlatviešu idejas šodien”, “Dainu kārtoša-
na”, “Kā Barons pie uzvārda ticis”.
  Plaši apmeklētas bija SIA “Dzīvā skaņa” koncertlekcijas “Imants Kalniņš.80”, “Atmodas 
dziesmas. Dziesmotā revolūcija” (47 Vecpiebalgas vidusskolas skolēni), “Ceļojums apkārt pa-
saulei. Pasaka par Sprīdīti” (129 abu skolu skolēni). Koncertlekcijas vadīja un muzicēja labi 
zināmi dziedāji un mūziķi: Ieva Sutugova, Jānis Ķirsis, Rūta Dūduma, instrumentālā grupa 
Jāņa Miltiņa vadībā.
  Daži skolēnu vērtējumi pēc nodarbībām: “Uzzināju, ka tieši Vecpiebalga ir iedvesmojusi 
Imantu Kalniņu uz akadēmiskās mūzikas radīšanu.”, “Daudzas dziesmas ir labi zināmas no 
manām bērnības multenēm un filmām, dažas atpazinu no šūpuļdziesmām, kuras dziedāja man 
mamma, kad biju maziņš. Uzzināju, ka daudzas labas un zināmas dziesmas, izrādās, arī ir viņa 
komponētas”.
  “Šīs dziesmas (Atmodas dziesmas) mani mudināja uz patriotiskām jūtām. Tas lika saprast, 
ka, tautai apvienojoties, var notikt pārmaiņas valstī. Tas iedvesmo un liek novērtēt, cik svarīga 
ir valsts un tautas brīvība, un neatkarība. Es labprāt tagad arī sameklēšu filmu “Vai viegli būt 
jaunam?” par Atmodas laiku un to noskatīšos. Vairāk novērtēju, ka esmu latvietis. Mums ir 
foršas dziesmas, ar kurām pat ietekmēta vēsture. Esmu lepna par to, ka es dzīvoju Latvijā un ka 
esmu latviete, un man ļoti patika dziesmas.”
Valmieras drāmas teātra izrāde “Slinkums” domāt lika vidusskolas 5. un 6. kl. skolēniem par 
“ikdienas darbiem, par sava laika plānošanu, darbošanos interešu izglītībā; melošanu; fantāzi-
jas pasauli; pienākumiem un to izpildi; veselīgu pārtiku; fiziskām aktivitātēm”. 
  Kultūras attīstības biedrības “Tapala lapa” Ērika Vilsona monoizrādi „R.Blaumaņa Pazudušais 
dēls” noskatījās 9.-11.kl.skolēni.
  Kinofilmas arī bija izvēlēto kultūras piedzīvojumu skaitā. Kinoteātra “Splendid Palace” 
kino kolekcijas filmu “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi” noskatījās Vecpiebalgas vidussko-
las 1.-3. kl. skolēni, bet 11. klase vēlējās noskatīties pārdomas rosinošo filmu “Izlaiduma 
gads”. 
Ventspils Digitālā centra datoranimācijas darbnīcas piedāvājumu izmantojas Vecpiebalgas ce-
turtklasnieki. Animācija tika iepazīta kā specifisks audiovizuālās mākslas veids. Skolēniem 
tika demonstrēti datoranimācijas piemēri, skaidroti tās izveides principi. Skolēni, darbojoties 
ar mūsdienīgām tehnoloģijām un specializētām programmām un tiešsaistes rīkiem, paši veidoja 
datoranimācijas darbu, iejūtoties gan mākslinieka – animatora, gan montāžas un specefektu 
meistara, gan balss aktiera lomā.
  Paldies aktīvākajām skolotājām I. Apalupai, V. Kalniņai, V. Lapiņai, I. Žvīgurei, I. Batņai, A. 
Jurgenai, B. Bērziņai, I. Strelkovai, V. Miķelsonei par programmas piedāvāto  iespēju izman-
tošanu un spēju arī digitālās kultūras norises iekļaut mācību procesā, attālināto stundu darbā!

No 2021./2022. mācību gada projekta PuMPuRS 
atbalsts būs pieejams arī 1.–4. klases skolēniem 

  2020./2021.m.g. 2.semestrī  Vecpiebalgas novada pamatskolā un Vecpiebalgas vidusskolā tur-
pinājās Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRS” īstenošana. Projekts veicina 
ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, 
lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem perso-
nalizētu atbalstu. 2.semestrī novadā kopumā atbalsts tika sniegts 32 izglītojamajiem.
  Līdz šim projektā PuMPuRS atbalstu varēja saņemt 5.–12. klases skolēni, kā arī profesionālās 
izglītības iestāžu 1.–4. kursa audzēkņi. Tomēr Covid-19 pandēmijas laikā secināts, ka attālināto 
mācību laikā grūtības sekmīgā mācību satura apguvē var rasties arī jaunākiem skolēniem, jo 
viņiem vēl nav attīstītas un nostiprinātas pašvadības mācīšanās prasmes, t.i., spējas patstāvīgi 
organizēties mācībām, saprast uzdevumus un tos izpildīt. Līdz ar to arī 1.-4. klases skolēniem 
var veidoties psihoemocionālas problēmas un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski. Lai 
preventīvi mazinātu stresu un mācīšanās diskomfortu, kā arī lai priekšlaicīgas mācību pārtrauk-
šanas risku mazināšana būtu vēl efektīvāka, valdība ir nolēmusi paplašināt projekta PuMPuRS 
mērķauditoriju. Līdz ar to, no 2021. gada 1. septembra atbalstu projektā saņems visi skolēni, 
kam tas būs nepieciešams, sākot no 1. klases.  
  Turklāt projekta īstenošanas laiks pagarināts par 12 mēnešiem un ilgs līdz 2023. gada 31. 
decembrim. To paredz 2021. gada 8. aprīlī pieņemtie grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 
12. jūlija noteikumos Nr. 460 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. spe-
cifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un 
intervences pasākumus” īstenošanas noteikumos”.
  Raksta sagatavošanā izmantota informācija no interneta vietnes: www.pumpurs.lv.

Daiga  Šatrovska, projektu vadītāja  

Pēcpusdienas sarunas par deinstitucionalizāciju
  Informējot sabiedrību par pieejamo atbalstu Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizā-
cijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros, uzsākts tiešraides sarunu cikls “Pēcpusdienas saruna 
par deinstitucionalizāciju”, kurš norisinās Zoom platformā un vienlaikus ir skatāms projekta 
“Vidzeme iekļauj” Facebook lapā.
  Tiešraides formāts sniedz iespēju sarunās piedalīties interesentiem no visām Vidzemes plāno-
šanas reģionu pašvaldībām, kā arī sarunu ieraksti ikvienam ir pieejami pēc pasākuma beigām, 
ļaujot informāciju noklausīties sev ērtā laikā.
  Pirmā pēcpusdienas saruna par deinstitucionalizāciju norisinājās šī gada 15. aprīlī un bija 
veltīta tēmai par pieejamo atbalstu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem projekta “Vidzeme 
iekļauj” ietvaros. Saruna skatāma projekta Facebook lapā: https://www.facebook.com/vidze-
meieklauj/videos/726774564681157
  Otrā saruna norisinājās šī gada 13. maijā un bija veltīta tēmai par atbalstu pilngadīgām perso-
nām ar garīga rakstura traucējumiem projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros. Saruna skatāma šeit: 
https://www.facebook.com/vidzemeieklauj/videos/503042627400389
Ņemot vērā apjomīgo sarunu video skatījumu skaitu, šāda formāta komunikāciju ar sabiedrību 
ir plānots turpināt, lai pārrunātu aktualitātes un atbildētu uz sarunas dalībniekiem interesējo-
šiem jautājumiem.
  Lai uzzinātu par gaidāmajiem pasākumiem, aicinām sekot projekta “Vidzeme iekļauj” Face-
book lapai : https://www.facebook.com/vidzemeieklauj
Jautājumiem: Deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone, mob.t 
29289487, ina.mikelsone@vidzeme.lv
  Sociālo pakalpojumu eksperte Laine Zālīte, mob.t. 26536286, laine.zalite@vidzeme.lv

Informāciju sagatavojusi Naula Dannenberga, projekta 
“Vidzeme iekļauj” sabiedrisko attiecību speciāliste

Attālinātas juridiskās konsultācijas pieejamas arī  jūnijā
  Lai veicinātu iedzīvotāju 
informētību par savām tie-
sībām un tiesisko interešu 
aizsardzību, kā arī nodroši-
nātu juridisku atbalstu strī-
du risināšanā un iespējamo 
seku savlaicīgā novēršanā, 
Juridiskās palīdzības ad-
ministrācija sadarbībā ar 
juridiskās palīdzības snie-
dzējiem nodrošina iespēju 
ikvienam iedzīvotājam sa-
ņemt konsultāciju, sazino-
ties ar juridiskās palīdzības 
sniedzēju pa tālruni.
  Konsultāciju tēmas: ģime-
nes tiesības, aizsardzība no 
vardarbības, darba tiesības, 
saistību izpilde, zaudējumu piedziņa, maksātnespējas process u.c.
  No 17.  maija līdz 11. jūnijam darba dienās 12.00 – 16.00 ikvienam būs iespēja saņemt 
informāciju par savām tiesībām un tiesisko interešu aizsardzību juridisku strīdu risināšanā.
Noteiktajos laikos, zvanot pa tālruņiem 67 514 224 vai 67 514 237, tiksiet savienots ar 
juridiskās palīdzības sniedzēju konsultācijas saņemšanai.
  Ja telefona līnija ir aizņemta, aicinām zvanīt atkārtoti darba dienās noteiktajos laikos.
  Esiet pacietīgi un gatavi konsultācijai:
– pēc iespējas precīzāk noformulējiet jautājumu
– nodrošināties ar iespēju pierakstīt svarīgo informāciju
– vēlams atrasties telpās.
  Minētā administrācijas iniciatīva atbalstīta, ievērojot joprojām pastāvošos ierobežoju-
mus epidemioloģiskās situācijas dēļ un nepieciešamību nodrošināt juridisku atbalstu strī-
du risināšanā un seku mazināšanā
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SKOLU ZIŅAS
Pēdējais mācību mēnesis Vecpiebalgas 

vidusskolā
  Maijs ir tas mēnesis gadā, kad skolā atskatāmies un apkopojam visa mācību gada laikā 
paveikto, kad izskanējis pēdējais skolas zvans un 12. klases skolēniem iesācies valsts pār-
baudījumu laiks. Arī šogad šis laiks ir pavisam netipisks - ar gatavošanos pārbaudījumiem 
attālināti, ar divu metru distancēšanos eksāmenu laikā un ar neziņu par to, kādi pandēmijas 
ierosināto ierobežojumu dēļ būs šī gada eksāmenu rezultāti. Neskatoties uz visām attāli-
nātā mācību procesa radītajām grūtībām, desmit skolēni ne vien veiksmīgi tikuši galā ar 
ikdienas mācību darba pienākumiem, bet guvuši arī godalgotas vietas starpnovadu mācību 
priekšmetu olimpiādēs. 25. maijā Amatas apvienotās izglītības pārvaldes pārstāvji Dina 
Dombrovska un Uldis Blīgzna bija ieradušies skolā, lai godinātu olimpiāžu uzvarētājus un 
teiktu paldies viņu skolotājiem par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus olimpiādei.
  Arī maijs bijis bagāts daudzveidīgām aktivitātēm. 3.maijā kombinētajā sporta un klases 
stundā 1.- 4. klases skolēni piedalījās tiešsaistes nodarbībā par drošu uzvedību pie ūdens. 
Nodarbība tika īstenota izglītojošās kampaņas “Tuvojas vasara – atceries par drošību uz 
ūdens!” ietvaros. Lekciju vadīja “Liepājas Olimpiskā centra” peldbaseina vadītājs, pel-
dēšanas un burāšanas treneris Toms Jēkabsons un improvizators, aktieris Artūrs Breidaks, 
kā arī pieredzē dalījās diennakts basketbola turnīra “Krastu mačs” vadītājs Renārs Zeltiņš. 
Nodarbībā skolēni uzzināja, kam pievērst uzmanību, izvēloties drošu peldvietu, kāda ir pa-
reiza un atbildīga uzvedība, atpūšoties pie ūdens un nodarbojoties ar ūdenssporta veidiem. 
Tika skaidrota peldētprasmes nozīme, iemesli, kā rezultātā var notikt nelaime, un kliedēti 
mīti par slīkšanas atpazīšanu. Pēc lekcijas savas zināšanas par drošu atpūtu pie ūdens sko-
lēni varēja pārbaudīt, pildot quizizz testu.
  Jau otro gadu 
visiem kopā, bet 
attālināti notika 
Ghetto Games 4. 
maija “Brīvības 
skrējiens” un 
pirmo gadu “Brī-
vības gājiens”. 
Svarīgi uzsvērt, 
ka šogad par kat-
riem veiktajiem 10 
km sadarbībā ar 
SIA “R GRUPA” 
tiks iestādīts viens 
koks. Dalībnieki 
varēja izvēlēties 
sev ērtāko distanci 
skriešanā – 3, 5, 
10, 21 vai 42 km, 
bet iešanā soļus 
varēja krāt visas 
dienas garumā. 
Brīvības skrējie-
nā / gājienā kopā 
tika veikti 8732 
km. Rezultātā, pa-
teicoties veiktajai 
distancei, iestādīs 
873 kokus Iecavas novadā. Šo rezultātu sasniedza vairāk kā 1000 skrējēju / gājēju visā 
pasaulē. Arī no mūsu skolas skrējienā piedalījās Klāvs Gavars no 3.klases un Armands 
Gulbis,  Kristers Beikulis no 4.klases, kā arī sporta skolotāja Līga Glāzere–Spalviņa ar 
savu ģimeni. Zēni izvēlējās grūtāko etapu-katrs veikt 10km. 

Līga Glāzere-Spalviņa ar ģimeni 
Ghetto Games organizētajā sporta pasākumā.

  No 4. līdz 7. maijam 10. klases skolniece Rēzija Krieviņa piedalījās Baltijas jūras pro-
jekta digitālajā nometnē. Šī nometne pulcēja vairāk nekā 100 dalībniekus un skolotājus 
no 9 valstīm: Krievijas, Igaunijas, Dānijas, Somijas, Zviedrijas, Polijas, Vācijas, Lietuvas 
un Latvijas. Nometne norisinājās angļu valodā un tika organizēta trīs daļās: tiešraidēs, 
radošajās darbnīcās un Bioblitz (sugu meklēšanā, pētīšanā un to publicēšanā ”iNaturalist” 
aplikācijā”). Tiešraidēs (youtube.com un slido.com) nometnes rīkotājs Niks Kričevskis 
dalībniekus informēja par nometnes gaitu, kā arī dalībnieki varēja noklausīties dažādu 
lektoru izglītojošas lekcijas. Radošās darbnīcas norisinājās Zoom platformā, kurās skolēni 
varēja aktīvi iesaistīties un darboties līdzi, piedaloties aptaujās, ”virtuālajās istabiņās”,  
diskutējot  cits  ar citu un daloties pārdomās. Bioblitz bija nometnes aktīvākā daļa- dalīb-
niekiem tika dotas 36 stundas, kuru laikā jāatrod pēc iespējas vairāk dažādo sugu un to foto 
jāpublicē iNaturalist kontā. Nometnes laikā tika radīta iespēja papildināt angļu valodas 
prasmes, iepazīties ar citiem jauniešiem, gūt jaunas un vērtīgas zināšanas un spēju noticēt 
saviem spēkiem.
  6. maijā programmas  “Latvijas skolas soma” ietvaros tiešsaistē 5. un 6. klases skolēni 
noskatījās Valmieras teātra izrādi “Slinkums” Toma Treiņa iestudējumā. Noskatoties iz-
rādi, skolēni guva atziņu, ka slinkums kādreiz piemeklē ikvienu no mums un ir pat veselīgi 
dažkārt paslinkot, bet ir jābūt uzmanīgiem, jo pārāk ilga slinkošana ir kaitīga veselībai un 
prātam. Teātra izrāde skolēniem šķita  interesanta, pamācoša un jautra. Tā raisīja pārdomas 
par aktuāliem pusaudžu jautājumiem: kādu profesiju izvēlēties, kādus interešu izglītības 
pulciņus apmeklēt, kā attīstīt savas intereses, fantāzijas pasauli, kas ir meli, kā veselīgi ēst 
un dzīvot.
  7.maijā ugunsdzēsēju 
pulciņa dalībniekiem 
bija iespēja piedalīties 
un vērot īstas uguns-
dzēsēju apmācības 
kokzāģētavā ,,Apsītes 
AG“. Skolas uguns-
dzēsēju pulciņa dalīb-
nieki Indra Gita Bērzi-
ņa un Kristiāns Silickis 
devās vērot ugunsdzē-
sēju taktiskās mācības. 
Tur varēja redzēt, kā 
darbojas ugunsdzēsēji, 
kad ir izcēlies uguns-
grēks. Vēlāk arī paši 
pulciņa dalībnieki va-
rēja ieģērbties uguns-
dzēsēju aizsargtērpā, 
iejusties un darboties 
kā ugunsdzēsēji. Ugunsdzēsēju pulciņš skolā sāka darboties 2020./2021. mācību gadā, to 
vada VUGD Jaunpiebalgas posteņa komandieris Mareks Klimovičs. Programma tiek apgū-
ta divu gadu garumā. Nodarbībās interesenti  iepazīstas ar Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienesta organizācijas struktūru, darba aizsardzības prasībām un citiem normatīvajiem 
aktiem. Notiek praktiskas un teorētiskas apmācības ar ugunsdzēsības un glābšanas tehni-
kas un aprīkojuma iesaistīšanu, pirmās palīdzības sniegšanu, ugunsdzēsības un glābšanas 
darbu taktikas apmācībām, ar darbu elpošanai nepiemērotā vidē un citiem ugunsdzēsēju-
glābēju ikdienas pienākumiem.
  No 10. līdz 14.maijam 1.- 4.klases skolēni kombinētajā stundā sports un vizuālā māksla 
zīmēja apsveikumus olimpiešiem, kuri šogad piedalīsies Tokijas Olimpiskajās spēlēs. 
Skolēni iepazinās ar olimpiskajiem simboliem, vasaras olimpiskajiem sporta veidiem, 
sportistiem. Labākie darbi piedalīsies LOK rīkotajā konkursā un tiks sūtīti uz Rīgu. Paldies 
bērniem par radošajiem, košajiem zīmējumiem un novēlējumiem! Sporta stundās skolēni 
turpināja doties pārgājienā un pildīt olimpiešu vingrinājumus dabā. Tā kā bija ļoti jauks 
laiks, tad Vecpiebalgā skolēniem bija izveidots pārgājiena maršruts, kurā viņi varēja doties 
ar velosipēdiem. Skolēni orientējās pēc kartes un fotoattēliem. Atzīmētajos punktos bija 
jāizpilda olimpiskie vingrinājumi dabā un jāpieraksta burti. Atrodot visus burtus maršru-
tā, skolēniem bija jāizveido vārdi! Atslēgas vārdi pārgājienā– “Mēs esam sportiņā!”- bija 
Olimpiskā mēneša devīze. 21. maijā plkst. 10.00 klašu kolektīvi tiešsaistes stundās tika 
aicināti pildīt Olimpiskās dienas 2021 vingrojumu kompleksu.
  18. maijā 8.-11.klašu skolēni tiešsaistē tikās ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas 
valsts sekretāra vietnieku - politisko direktoru Jāni Mažeiku. Viņš pastāstīja par sevi, 
ikdienā veicamajiem  darbiem, par Eiropas dienu, Latvijas dalību ES, Eiropas zaļo kursu 
un jauniešu līdzdalību un iespējām ES. Šī tikšanās notika akcijas „Atpakaļ uz skolu” ie-
tvaros, kas Latvijā notiek kopš 2008. gada. Tās laikā Eiropas Savienības (ES) institūciju 
darbinieki, valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvji, nevalstisko organizāciju aktīvisti un 
citi Eiropas lietu eksperti dodas uz izglītības iestādēm, lai ar jauniešiem dalītos savā darba 
pieredzē un zināšanās par Eiropas Savienības aktualitātēm. Akcijas mērķis ir sniegt jaunie-
šiem unikālu iespēju pārrunāt ES jautājumus ar Eiropas lietu ekspertiem – cilvēkiem, kuru 
darba pienākumi ir saistīti ar dažādām Eiropas Savienības darbības jomām un aktuālajiem 
notikumiem. 
  24. maijā “Latvijas skolas soma” ietvaros 7. un 8. klases skolēni Zoom platformā pieda-
lījās tiešsaistes nodarbībā “Manas Tēvzemes aprakstīšana”, kuru organizēja K. Barona 
muzejs. Šī bija lieliska iespēja iepazīties tuvāk ar Dainu tēva personību, noskatoties video 
filmu, paviesoties muzeja krātuvēs un daudzveidīgos uzdevumos, kas saistīti ar K. Barona 
ceļojumu no Tērbatas līdz Dundagai,  asināt prātu. Nodarbību vadīja K. Barona muzeja 
galvenais speciālists Andris Ērglis.
  27. maijā 9.- 11. klašu skolēni tiešsaistē noskatījās režisora un aktiera Ērika Vilsona 
monoizrādi “Pazudušais dēls”. Aktieris, izmantojot Rūdolfa Blaumaņa bēdu lugas “Pa-
zudušais dēls” sižetu un to aktualizējot atbilstoši 21. gadsimta jauniešu pasaules uztverei, 

vērsa uzmanību uz dramaturģiju kā 
literatūras veidu un mudināja domāt 
par vecāku un bērnu, draugu un mīļo-
to cilvēku attiecībām, par kļūdīšanos 
un piedošanu. Uzdodot Rūdolfa Blau-
maņa jautājumu, “kādēļ ar neizdevu-
šos dzīvi nevar darīt tāpat kā ar ne-
izdevušos cimdu – izārdīt un adīt no 
jauna”, aktieris aicināja jauniešus iz-
vērtēt savu dzīvi, rosinot padomāt par 
to, ko viņi savā dzīvē gribētu mainīt, 
darīt savādāk, ja tas būtu iespējams. 
Šī vasara ir iesākusies ar aukstām un 
lietainām dienām, bet tām lai seko 
silta un saulaina vasara! Baudīsim 
vasaru un krāsim sevī saules enerģiju 
turpmākajam darba cēlienam!

                                                              Informāciju sagatavojusi Vita Lapiņa

Vecpiebalgas novada 

  Būsi mīļi gaidīts aktivitāšu nedēļā “Rīkojamies Zaļi”  Vecpiebalgas jaunatnes iniciatīvu centrā 
kopā ar Līnu Paimiņu, Lindu Ķaukuli, Igoru Zvaigzni, Tomu Praulīti. Kopā mūs sagaida 5 
aizraujošas, izzinošas un draudzības pilnas dienas, kuru laikā iepazīsim ilgtspējīgus principus 
-  caur dažādu prasmju apgūšanu, spēlēm un ekskursijām.
  Nometnes mērķis: sapulcināt un saliedēt Vecpiebalgas novada bērnus un veicināt lietderīgu 
brīvā laika pavadīšanu. Aktivitātes tiks balstītas uz dažādu dzīvē nepieciešamu prasmju apgū-
šanu un to pielietošanu ikdienā, lai veicinātu bērnu un jauniešu izpratni par vides ilgtspējīgas 
attīstības pamatprincipiem.
  Aktivitāšu norisē tiks izmantotas neformālās izglītības metodes, kas ietver spēles, saliedēšanās 
aktivitātes, ledus laušanas spēles, komandu spēles, gleznošanu, dažādu augu iepazīšanu, augu 
stādīšanu, otrreizēju materiālu izmantošanu, Jāņu siera gatavošanu, kā arī dosimies pārgājienā 
un ekskursijā.
  Tā kā vietu skaits ir ierobežots, lūdzam pieteikties savlaicīgi, rakstot uz  linda.kaukule@vec-
piebalga.lv līdz 11. jūnijam ar norādi - Nometne “Rīkojamies Zaļi”.
  Aktivitāšu apraksts
  10 bērni vecumā no 10 līdz 16 gadiem sanāks kopā, lai piedzīvotu piecas aizraujošas dienas, 
kurās mēs:
• iepazīsimies un sadraudzēsimies;
• saliedēsimies un mācīsimies strādāt komandā;
• piedzīvosim aktīvas rīta rosmes profesionāla sporta trenera uzraudzībā;
• dosimies pārgājienā uz Ineša ezeru un peldēsimies;
• mācīsimies strādāt ar dabīgajiem materiāliem mūsu radošajās darbnīcās;
• paši stādīsim un mācīsimies par augiem, puķēm, garšvielām;
• dosimies ekskursijā uz Rika ZOO. ;
• organizēsim paši savu noslēguma ballīti, kur siesim Jāņu sieru, pīsim skaistus vainagus, dzie-
dāsim dziesmas.
Norises laiks: 14.07.2021.-18.07.2021. no plkst. 9:00 līdz  plkst. 16:00.

“Zoom” ballīte ar DJ “Emīlu”
  Spītējot ierobežojumiem valstī, Vecpiebalgas novada Jauniešu nodaļa meklē nestandarta ri-
sinājumus kopā būšanai - tā tika realizēta “Zoom” ballīte ar DJ “Emīlu”, kur jaunieši dalījās 
ar šī brīža sajūtām, spēlēja virtuālās spēles un viktorīnas. Pasākumu papildināja DJ “Emīla” 
muzikālais priekšnesums, kas priecēja visus pasākuma dalībniekus. 

Informāciju sagatavojusi Līna Paimiņa, jaunatnes darbiniece

JAUNIEŠIEM
bērnu un jauniešu nometne “Rīkojamies Zaļi”

Skola pošas vasaras sagaidīšanai un izdaiļo 
tuvāku un tālāku apkārtni.
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Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.
Informāciju apkopoja Dzidra Ješkina. Tālr.: 20232850, e-pasts: dzidra.jeskina@vecpiebalga.lv. Maketētāja Aiva Nebare

Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz katra mēneša 20. datumam. Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstu atbild autors.
Izdevums iznāk 1 reizi mēnesī, tirāža 1700 eksemplāri. Izdevums iespiests SIA “Latgales druka”. 

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

Mūžībā aizgājuši:

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

Dzērbenē  
14. jūnijā plkst.10.50 pie piemiņas akmens Komunistis-
kā genocīda upuriem piemiņas brīdis “Aizvestie. Neaiz-

mirstie. 80 gadi kopš 14.jūnija deportācijām”

21. jūnijā no 21.00 pie Lielā ozola pils parkā Saulgriežu 
uguns un dziesmu meditācija

Vecpiebalgā
Izbaudi Vasaras saulgriežu pastaigu 

Vecpiebalgas “Kalna Kaibēnu” pļavā!
20. jūnijā no plkst. 12.00 Jāņuzāles vainagos, receptēs 

un tradīcijās ierādīs zāļu sieva Līga Reitere
Ja vēlies tur būt, noteikti iepriekš piesakies līdz 18. jūni-
jam! T. 26493591 ( Zigrīda )
Ievēro epidemioloģiskās drošības un piesardzības notei-
kumus!

Ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības un 
piesardzības noteikumus, 

Līgo svētku priekšvakarā - 22. jūnijā - no plkst. 16.00 
Vecpiebalgā ( birzīte, laukums pie kultūras nama) 
notiks amatnieku, mājražotāju un zāļu  TIRGUS

Tirgotājiem lūgums pieteikties līdz 21. jūnijam! 
T.26493591 ( Zigrīda )

Sācies jaunais „Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrijas” posms

  Novada bibliotēkās sākusies jauna sezona lasīšanas vei-
cināšanas konkursam “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.  
Aicinām lielu un mazu pievienoties grāmatmīļu pulciņam 
un atklāt Lasāmkoka  noslēpumus! Katram vecuma pos-
mam līdz decembra beigām ir jāizlasa sešas aizraujošas un 
satura ziņā daudzveidīgas grāmatas, kas sadalītas atbilstoši 
vecuma grupām, un  elektroniski jāaizpilda anketa, kas ir 
ļoti svarīgi, lai izveidotu populārāko TOP grāmatu  sarakstu 
Latvijā.  Arī tad, ja līdz šim bibliotēku neesi apmeklējis, esi 
laipni aicināts. Izlasi, novērtē, izsaki savu viedokli! 

AICINA DARBĀ
  Vecpiebalgas novada pašvaldība aicina darbā elek-
tromehānisko iekārtu mehāniķi. Pieteikšanās un do-
kumentu iesniegšanas termiņš pagarināts  līdz 2021.
gada 11.jūnija plkst. 17.00. Dokumenti jāiesūta Vec-
piebalgas novada pašvaldības administrācijai, adrese: 
Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, 
Vecpiebalgas novads LV4122 (ir pastkaste pie domes 
ēkas), vai elektroniski jānosūta uz e-pastu – vecpiebal-
ga@vecpiebalga.lv
  Tālrunis informācijai: 20238995. Sazināsimies ar 
kandidātiem, kurus aicināsim uz otro atlases kārtu.
  Vairāk informācijas www.vecpiebalga.lv/pašvaldība/
vakances 

Taurenē pirmsskolēniem  izveidota Smilšu terapijas 
un Multisensorā telpa

  Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolā pa-
vasara cēliens izrādījies ļoti aktīvs –  iepriekšējā 
pašvaldības izdevuma numurā iesākām informēt par 
paveikto, šomēnes turpinām ar labām ziņām. 
  Esam izveidojuši Smilšu terapijas telpu - tajā atro-
das divas noteikta izmēra smilšu kastes, no kurām 
viena ir pildīta ar sausām smiltīm, otra - ar mitrām. 
Plauktos atrodas daudzas dažādas miniatūras figūri-
ņas un dabas materiāli, kuri tiek lietoti, radot smilšu 
bildes. Kad smilšu bilde ir izveidota, tajā attēlotais 
saudzīgi tiek izteikts vārdos. 
Vēsturiski sākotnēji smilšu spēļu terapija tika lieto-
ta darbā ar bērniem, taču šobrīd to izmanto arī darbā 
ar pieaugušajiem, pāriem, ģimenēm, grupām, to iz-
manto terapijā, personības izaugsmē, komunikāci-
jas veicināšanā un problēmu risināšanā.
  Viena no lielākajām smilšu spēļu terapijas metodes 
priekšrocībām ir iespēja simboliskā, tēlu veidā izteikt savus 
iekšējos pārdzīvojumus, līdz ar to, tā ir efektīva darbā ar cil-
vēkiem, kuriem ir grūti savus pārdzīvojumus izteikt vārdos 
vai kuri ir saskārušies ar traumatisku pieredzi laikā, kad viņi 
vēl neprata runāt.
  Smilšu spēļu terapijas metode palīdz izpaust emocijas, 
kontrolēt tās, tāpēc tā ir efektīva, ja ir emocionālās sfēras 
traucējumi. Tāpat tā var iedarboties nomierinoši un palīdzēt 
atbrīvoties no iekšējās spriedzes. Smilšu terapiju nereti ie-
saki neirologi trauksmainiem, ļoti aktīviem bērniem. Tā ir 
īpaši efektīva un maiga terapija, lai pārstrādātu trauksmi un 
dažādas bailes.
  Ar smilšu terapiju nodarbosies pedagogs, kas ieguvis papil-
dus izglītību smilšu terapijā. 
  Multisensorajā telpā, kas arī ir mūsu pēdējā laika ieguvums, 
ir uzstādīta iekārta iSandBOX (interaktīva smilšu kaste). Iz-
mantojot virtuālo 3D realitāti, bērnos pilnveidosim radošumu 
un iztēli. iSandBOX palīdz atdzīvoties smiltīm un dod bēr-
niem iespēju uzzināt par Zemi, ģeoloģiju un vēsturi, palīdz 

Uļima Savčuka, Dzērbene;
Fruzja Aļmjaševa, Ineši;    
Vilnis Dupkēvičs, Taurene;
Ādolfs Valters Jumis, Vecpiebalga.

mācīties par krāsām, cipariem, arī to, kā uzzīmēt un izpētīt 
apkārtni. Bērni mācās caur spēli - darbošanās ir izglītojoša 
un aizraujoša. iSandBOX ir unikāla interaktīva programma-
tūra ar 24 programmām. Projektors un dziļuma mērīšanas 
sensors darbojas kopā, lai pārveidotu smilšu skatus reālā 3D 
ūdens, kalnu, vulkānu, sniega un daudzās citās projekcijās. 
Tas ir savienots ar mūziku, skaņām no dabas un unikālu gra-
fiku. Šīs interaktīvās smilšu nodarbības aizrauj ikvienu un ir 
piemērotas apmācībai un spēlēm bērniem ar īpašām vajadzī-
bām. Lepojamies, ka šāda iekārta mums ir otrajiem Latvijā.
  Turpinām darbu pie “Zaļās klases” ierīkošanas un pirms-
skolas pagalmā esam uzstādījuši lapeni, kura papildina jau 
uzsākto teritorijas iekārtošanu āra nodarbību vajadzībām. 
Prieks par bērnu smaidošajām sejām, kuras pauž sajūsmu par 
laukumā jaunuzcelto koka namiņu rotaļām.
  Piesardzīgi, atbildīgi un pacietīgi esam vadījuši šī gada pa-
vasara mēnešus. 
  Lai mums netrūkst apņēmības turpināt iesākto!

 Inguna Batņa, pirmsskolas skolotāja

Maza skola var būt arī laba skola!
  Noslēdzot mācību gadu, va-
ram padižoties ar labiem rezul-
tātiem - esam uzvarējuši  vai-
rākās  starpnovadu olimpiādēs,  
un arī diagnostikas darbos dau-
dzi 9.klases skolēni ir ieguvuši 
augstus procentus. Labākie re-
zultāti bija svešvalodā, kur tika 
sasniegts  91%, bet arī latviešu 
valodā un matemātikā labākie 
rezultāti bija virs 80%. Kopējais 
līmenis, ar ko esam apmierināti, 
bija ļoti tuvu 70%.  Attālinātā 
darba periodā, manuprāt, sekmī-
bas līmeņa rādītājs ir optimāls. 
Paldies klašu audzinātājiem par 
ieguldījumu veiksmīgas sadarbī-
bas organizēšanā! 
  Ir noslēdzies kārtējais mācību 
gads, kurā mēs  esam parādījuši lielu varonību un izturību. 
Kā izglītības iestādes vadītājs  gribu publiski pateikties sa-
viem darbiniekiem par visu  labo, ko viņi šogad ir darījuši. 
Sākot no pašā mazākā posma - pirmsskolas-, kur viss per-
sonāls  pandēmijas apstākļos nekurnot ir  turpinājis  strādāt 
un darboties ar mūsu mazajiem bērniem klātienē, uzņemoties  
risku, kas šajā laikā ir bijis.
  Paldies pamatskolas kolektīvam, kurš visu attālināto mācību 
gadu maksimāli ziedojis   laiku  un spēkus skolēnu izglītoša-
nā, gan līdz vēliem vakariem labojot darbus, gan sazinoties 
ar bērniem telefoniski , individuāli cenšoties iedrošināt un 
motivēt mācībām brīžos, kad skolēniem  zuda iedvesma   un 
viss likās bezcerīgi, gan arī individuālajās klātienes konsul-
tācijās, strādājot līdz vēlai pēcpusdienai.  Pateicoties mērķ-
tiecībai  un neatlaidībai, esam izcīnījuši pozitīvu rādītāju 
-  uz otru gadu neviens nav palicis, un gandrīz visi audzēkņi   

gala vērtējumus  ir ieguvuši līdz 31. maijam.
  Paldies mūzikas programmas skolotājiem, kuriem pandēmi-
jas dēļ bija jāpāriet uz pilnīgu strādāšanu caur ekrānu. Darbs 
ar audzēkņiem ne mirkli neapstājās, un šogad mums ir divi 
absolventi - viens klavieru un otrs čellā nodaļā.
  Nobeigumā gribu akcentēt  nozīmīgu Eiropas valstu seci-
nājumu par skolām pandēmijas apstākļos: ”Mazās skolas no-
drošina cita veida pieeju mācībām, nevis tās nodrošina mazāk 
kvalitatīvu izglītību, kur savukārt lielās skolas ne vienmēr spēj 
nodrošināt personalizētu pieeju skolēniem un viņu ģimenēm. 
Atslēga skolu izglītības kvalitātei ir skolas profesionalitāte 
(zināšanas, redzējums, gatavība meklēt citus risinājumus)”.  
Un mums tāda atslēga ir!
  Lai mums visiem laba atpūta vasarā , jo esam to pelnījuši!

Andris Sakss, skolas direktors 

Piebalgas Kūpinātava iegūst balvu par e-komercijas pasākumu ieviešanu
  Latvijas IT klasteris un Digitālās Inovācijas centrs jau vai-
rākus gadus strādā, lai veicinātu tehnoloģiju izmantošanu 
Latvijā, īpaši jau mazajos un vidējos uzņēmumos. Ieviešot 
e-komercijas risinājumu, paveras jaunas iespējas turpināt 
aizraujošu, interesantu, gan ļoti, gan ne tik veiksmīgiem 
mēģinājumiem pilnu, digitālās attīstības ceļu. Pavasarī 
Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris un Digitālais 
inovāciju centrs izsludināja konkursu uzņēmējiem par la-
bāko e-komercijas pasākumu ieviešanu. No sākotnējiem 
371 pieteikumiem 26.maijā tika  noskaidroti E-komercijas 
finālisti un paziņoti konkursa laureāti.  Balvas mērķis ir iz-
celt uzņēmumu veiksmes stāstus, atspoguļot labo praksi un 
iedvesmot uzsākt pārdošanu digitālajā vidē. Par entuzias-
mu, aizrautību un mērķtiecību! Šīs ir īpašības, kas nepiecie-
šamas ikvienam uzņēmumam, lai sasniegtu savus mērķus! 

Pēc šīm īpašībām vadoties,  Latvijas Informācijas tehno-
loģiju klastera un Digitālā inovāciju centra simpātiju 
balvu saņēma Piebalgas Kūpinātava un Rihards Eniks. 
Apsveicam!

Informācija no Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris 
un Digitālās inovācijas centra interneta vietnes

  Vecpiebalgas pagasta bibliotēka aicina iepriekšējā žū-
rijas gada dalībniekus iegriezties bibliotēkā un saņemt 
savu balviņu par dalību 2020.gada žūrijas darbā - kopī-
ga sanākšana ierobežojumu dēļ diemžēl ir liegta.

Dzidra Ješkina


