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Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums 2016. gada maijs Nr. 4 (86)

Šajā numurā:
■ Projektu konkursa rezultāti
■ Taurenes pamatskolai - 30
■ Novada sportistu panākumi

Par tūrisma iespējām un sadarbību diskutē Aivars Radziņš, Indriķis Putniņš, 
Jaunpiebalgas tūrisma speciāliste Agnese Zēbolde  un Valentīna  Dolmane.

8. maijs - Mātes diena. 
Saulainus, mīlestības pilnus svētkus!

Vecpiebalgas novada pašvaldība

Svarīgs nav mūsu darbu lielums, 
bet gan mīlestības daudzums, 
ko mēs ieliekam savos darbos. 

(Māte Terēze)

  Š.g. 13. maijā Vecpiebalgā ieradīsies Latvijas Republikas 12. Saeimas 
deputāts, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisi-
jas un Sociālo un darba lietu komisijas loceklis Hosams Abu Meri  (“Vienotī-
ba”). Deputāts pulksten 16.30 Vecpiebalgas kultūras namā tiksies ar iedzī-
votājiem. Deputāts  pastāstīs  par politiskajām  aktualitātēm un lasīs lekciju  
“Veselības problēmas pavasarī - gastroenterologa skatījumā” (lekcijas beigās 
iedzīvotājiem būs iespēja uzdot deputātam sev interesējošus jautājumus).

Tikšanās ar Saeimas deputātu 
Hosamu Abu Meri

MUZEJU NAKTS 2016 
VECPIEBALGAS NOVADĀ

  21. maijā muzeji vērs savas durvis akcijas Muzeju nakts ap-
meklētājiem. Šī gada akcijas moto “DURVIS”. Durvis  ir  sā-
kums  un robežšķirtne  starp iekšējo un ārpasauli, starp „pirms” 
un „pēc”, starp zināmo un nezināmo, starp savējiem un sveša-
jiem. Atrasties uz sliekšņa  nozīmē  būt  neaizsargātam, riskēt, 
nezinot, kas sagaida otrpus durvīm. Atvērs vai neatvērs? Aicinās  
iekšā vai aizcirtīs deguna priekšā? Katru durvju vēršana ir robe-
žas šķērsošana, nenojaušot, ar ko tā vainagosies: ar prieku vai 
bēdām, ar mīlestību vai naidu. Lai iespaidiem bagāta šī nakts!
                      

Vecpiebalgas novada muzeju piedāvājums „Ienāciet Piebalgā!”:
10.00 - 19.00 Piebalgas piedzīvojums. Sāc savu Muzeju nakts dienu Piebalgā! Interak-
tīva  Jaunpiebalgas  un Vecpiebalgas  tūrisma  objektu  apceļošanas  akcija visas dienas 
garumā ar pārsteigumiem, balvām un noslēgumu Muzeju nakts ievadā.
19.00  Danči pie kafejnīcas  „Ūdensroze” ar folkloras deju kopu „Dandari”.

A. Austriņa „Kaikaši”
Fotoizstāde  „Piebalgas  durvis”, audēju kopas “Vēverīšas”  izstāde,  ekskursijas, 
spēles, atrakcijas.

E. Dārziņa un J. Sudrabkalna „Jāņaskola”
18.00  Izstādes „Ralfs. Krāsas. Skaņas. Piebalga” atklāšana. Gleznotājam  Ralfam  
Jansonam - 70.
19.00  Muzicē „Le Petite Paris”: Marko Ojala - akordeons, Lauris Amantovs - trom-
bons, Raivo Ozols - kontrabass, Raivo Stašans - saksofons.
20.00 - 01.00  Durvis uz tautasdziesmu. Volfgangam Dārziņam  - 110. Tematiska ek-
skursija.

K. Skalbes „Saulrieti”
19.00 - 01.00  Izstāde „Rakstu raksti…”  Lizetei Skalbei -130.
22.00  „ Lizetes  Skalbes 3 atslēgas”. Mazi noslēpumi. Diži darbi. Īsta mīlestība. 
(L. Skalbes sarakstes pētījumi un interpretācijas). Vecpiebalgas  amatierteātra “Su-
maisītis” iestudējums.

K. Skalbes  „Incēni”
19.00 - 24.00  Uzmanību, durvis atveras! Nākamā pietura - Eiropa! Jauniešu  cen-
tra  „Balgas strops” un Eiropas brīvprātīgo jauniešu Vecpiebalgā piedāvātās aktivitā-
tes. 
Taurenes  novadpētniecības  ekspozīcija
19.00   Taurenes pagastā uzņemtās filmas  „Durvis, kas tev atvērtas” (1984. gads) 
retrospekcija.

Ekskursija novada pensionāriem
Vecpiebalgas novada pensionāriem pašvaldība organizē divu dienu ekskursiju uz 
Lietuvu.
Plānotā izbraukšana 2016. gada 31. maijā plkst. 05.00.
Plānotā atgriešanās 2016. gada 1. jūnijā plkst. 20.00.
Pieteikties pagastu pārvaldēs pie pārvalžu vadītājām, iemaksājot dalības maksu 
EUR 10,00 līdz šā gada 20. maija plkst.17.00.
Kontaktpersona - Iveta Ģērmane, 28381960.

Tiekas tūrisma uzņēmēji

15. aprīlī Inešos norisinājās Vecpiebalgas novada tūrisma uzņēmēju informatīvā diena. 
Par šī gada jaunumiem, kā arī gaidāmajiem pasākumiem tūrismā un kultūrā informēja 
Piebalgas muzeju apvienība „Orisāre”. Vairāk nekā 20 klātesošie uzņēmēji tika iepazīs-
tināti ar Jaunpiebalgas novada piedāvājumu un biedrības „Piebalgas klēts” plānotajām 
aktivitātēm.
Ar savu pieredzi dalījās Valentīna Dolmane no lauku sētas „Lielkrūzes”, kā arī „Piebalgā 
ievākts medus” saimnieks Aivars Radziņš. Cēsu rajona lauku partnerības pārstāve Dace 
Melbārde iepazīstināja ar LEADER projektu finansējuma piesaistes iespējām. Uzņēmēji  
aktīvi uzdeva jautājumus un veica individuālas konsultācijas. Pēc izrādītās aktivitātes 
secinām, ka ikgadējās tikšanās uzņēmējiem ir svarīgas un iegūtā informācija noderīga.
Šogad vasaras sezona iesākusies ar Piebalgas apceļošanas akciju 21. maijā, kurā iesaistī-
sies Vecpiebalgas  un  Jaunpiebalgas  novada tūrisma uzņēmēji ar savām apskates vietām. 
Dienas noslēgumā akcijas dalībnieki pulcēsies pie kafejnīcas „Ūdensroze”, kur gaidāma 
arī uzņēmēju sarūpēto balvu izloze. Priecē, ka Vecpiebalgā pie degvielas uzpildes staci-
jas darbojas kafejnīca, savukārt Dzērbenes pusē atvērts krodziņš „Dzērbenes sēta”.
Novēlu visiem izdevušos vasaru un daudz priecīgu tūristu!

Andris Koks, tūrisma informācijas centra konsultants
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes ārkārtas sēde 2016. gada 7. aprīlī 
Domes sēde 2016. gada 28. aprīlī
Sēdē piedalās deputāti: Valdis CĪRULIS,  Līva GRUDULE, Viesturs  MELBĀRDIS, 
Inese  NAVRA,  Edgars  BĒRZKALNS, Jānis  VĪLIPS.
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.

Pieņemtie lēmumi:
1. Pamatojoties uz likuma  “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 12. panta 4. daļu, 
2007. gada   09.  oktobra  Ministru kabineta noteikumu Nr.686 „Noteikumi par īpaši aizsar-
gājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” 35. punktu, 
likuma „Par pašvaldībām”  21. panta 1. daļas 27. punktu, 41. panta 1. daļas 4. punktu un 
2016. gada 28. aprīļa vienošanos starp Vecpiebalgas novada pašvaldību un Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministriju par Dabas aizsardzības plāna aizsargājamo aina-
vu apvidus  „Vecpiebalga” zonējuma neapstiprināšanu, individuālo aizsardzības noteiku-
mu projekta nevirzīšanu uz Ministru   kabinetu un esošā aizsardzības režīma saglabāšanu 
aizsargājamo ainavu apvidum  „Vecpiebalga”, apstiprināt pozitīvu atzinumu aizsargājamo 
ainavu apvidus   „Vecpiebalga”   dabas aizsardzības plāna tālākai virzībai atbilstoši 2007.  
gada 09. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.686 „Noteikumi par īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” 35., 36., 37., 38. un 
39. punktu, neapstiprinot zonējumu un saglabājot esošo aizsardzības režīmu.
2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2015. gada pārskatu, tai skaitā:
bilances kopsummu - EUR 13 260 098; pamatbudžeta izpildes rezultātu - EUR (-79112); 
speciālā budžeta izpildes rezultātu - EUR 25319; ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpil-
des rezultātu - EUR 1856.
3.  Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības Noteikumus „Vecpiebalgas novada pašval-
dības iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu  izcenojumu  aprēķināšanas  
metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, kas stājās spēkā no 2016. gada 29. aprīļa.
4. Veikt izmaiņas maksas pakalpojumu izcenojumos, ko sniedz Vecpiebalgas novada paš-
valdības Sociālais dienests, Piebalgas muzeju apvienība „Orisāre”, Dzimtsarakstu nodaļa, 
kā arī veikt izmaiņas novada apsaimniekošanā esošo kapsētu uzturēšanas pakalpojumu iz-
cenojumos. Apstiprināto maksas pakalpojumu izcenojumus publicēt novada mājaslapā.
5. Atzīt par spēku zaudējušu ārsta palīga slodzes un atalgojuma sadalījumu no pašvaldības 
un valsts līdzekļiem Taurenes medpunktam un apstiprināt jaunu ārsta palīga slodzes un 
atalgojuma sadalījumu no pašvaldības un valsts līdzekļiem.
6. Apstiprināt veicamos darbus un valsts mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) laika 
posmam no 2016. gada līdz 2018. gadam pa pagastiem.
7. Piešķirt finansiālu atbalstu EUR 800,00 BMX riteņbraucējam Helvijam Babrim dalībai 
BMX riteņbraukšanas Pasaules čempionātā junioru grupā.
8.  Noraidīt Gunitas Gedroicas Jurago  2016. gada 11. aprīļa iesniegumu finansiāla atbalsta 
sniegšanai, lai piedalītos LMT Autosporta Akadēmijas organizētajā Kartinga projektā.
9. Finansiāli atbalstīt biedrības „Siera klubs” grāmatas „Piena pasaku kamoliņš” izdošanu, 
iegādājoties 100 eksemplārus.
10. Grozīt Vecpiebalgas  novada domes  2015. gada 26. novembra  lēmumu  Nr.17  (proto-
kols Nr. 18) „Par Skujenes pamatskolas reorganizāciju”,  lēmuma pamatojuma daļas  pir-
majā teikumā aizstājot vārdus: ”trešās daļas  3. punktu un 4. punktu, ceturtās daļas 1. 
punktu un 5. punktu” ar vārdiem: ”trešās daļas 1. punktu” un lēmuma lemjošās daļas pirmā 
punkta pirmo teikumu papildināt ar vārdiem ”līdz 2016. gada 01. septembrim”. Grozīt 
Vecpiebalgas  novada domes  2015. gada 26. novembra lēmumu Nr.17 (protokols Nr. 18) 
„Par Skujenes pamatskolas reorganizāciju” 2. punktu, izsakot lemjošās daļas 2. punktu šādā 
redakcijā: „2. Izglītības funkcijas nodrošināšanai Skujenes pamatskolā nodot Amatas no-
vada pašvaldībai Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu ”Skujenes skola” 
ar kadastra Nr. 4278 010 0094, 3,85 ha platība, un ar kadastra Nr.4278 010 0095, 1,19 ha 
platība, ar adresi ”Vecskujene”, Skujenes pagasts, Amatas novads, Skujenes pamatskolas 
kustamo mantu, tiesības, saistības, prasības, lietvedības un arhīva dokumentus līdz 2016. 
gada 29. jūlijam.”
11.  Precizēt Vecpiebalgas  novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 4/2016 “Mājas 
(istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Vecpiebalgas novadā” (protokols Nr.3.), turpmāk 
- Noteikumi un:
• Svītrot Noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā  Ministru kabineta 04.04.2006. no-
teikumu Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas)  dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un  
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”  2.1   punktu.
• Svītrot Noteikumu 11. punktu.
• Svītrot Noteikumu 13. punktu. 
• Sakarā ar Noteikumu 11. un 13. punkta svītrošanu attiecīgi grozīt Noteikumu  numerāciju.
• Precizētos saistošos  noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā   
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
• Publicēt precizētos saistošos noteikumus informatīvajā izdevumā “Vecpiebalgas Novada 
Ziņas”.
12.  Pārtraukt 2013. gada 19. jūnijā noslēgto sadarbības līgumu Nr.8-44.3/149 par Vec-
piebalgas viduslaiku pilsdrupu apsaimniekošanu. Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību 
„Castrum Prebalge” par Vecpiebalgas viduslaiku pilsdrupu apsaimniekošanu.
13.  Atcelt 2015. gada 26. februāra domes lēmumu Nr.16 „Par Vecpiebalgas novada pirms-
skolas izglītības iestāžu un izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, 
slēgšanu vasaras periodā”. Vasaras, rudens, ziemas un pavasara brīvlaikos slēgt šādas Vec-
piebalgas novada pašvaldības  pirmsskolas izglītības iestādes: Dzērbenes vispārizglītojošās 
un mūzikas pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādi, Inešu pamatskolas bērnu dienas cen-
tru, Skujenes pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādi, Taurenes pamatskolas pirmsskolas 
izglītības iestādi. Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādi slēgt katru gadu 
no 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 25. maijam lēmuma 2. punkta minēto izglītības iestāžu vadītā-
jiem rakstiski izteiks vēlmi izglītības iestāžu slēgšanas periodā apmeklēt izglītības iestādi, 
tiks uzņemti Vecpiebalgas pirmsskolas izglītības iestādē vasaras brīvlaikos līdz 10. augus-
tam. Uzdot lēmuma 2.  punktā minēto izglītības iestāžu vadītājiem ar šo lēmumu iepazīsti-
nāt izglītojamo vecākus  (aizbildņus) un rakstiski informēt Vecpiebalgas novada pašvaldību  
par izglītojamiem, kuri lēmuma 2. punktā minēto izglītības iestāžu slēgšanas periodā ap-
meklēs Vecpiebalgas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi. 
14. Atbalstīt  6 projektu  konkursa „Dažādojam savu ikdienu” pieteikumus par kopējo sum-
mu  EUR 1575,63.
15. Piedalīties LEADER projektu konkursa 2.1.”Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kul-
tūras objektu sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamī-
bu” aktivitātē ar projektu „Viesistaba Vecpiebalgas pagasta centrā” (projekta  kopējās  
attiecināmās  izmaksas 36 300,00 EUR;  attiecināmās izmaksas 30 000,00 EUR, ELFLA 
finansējums 90% no attiecināmām izmaksām 27 000,00 EUR; pašvaldības finansējums 10% 
no attiecināmām izmaksām 9 300,00 EUR). Projekta realizācijai ņemt kredītu Valsts kasē.
16.  Piedalīties LEADER projektu konkursa 2.2. ”Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp  apmācību 

Par daudzdzīvokļu  dzīvojamo 
māju  apsaimniekošanu

un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brī-
vā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana” aktivitātē ar projektu „Brežģa kalna skatu 
tornis” (projekta kopējās attiecināmās izmaksas 42 350,00 EUR; attiecināmās izmaksas 
35 000,00 EUR; ELFLA finansējums 90% no attiecināmām izmaksām 31 500,00 EUR; paš-
valdības finansējums 10% no attiecināmām izmaksām 10 850,00 EUR). Projekta realizācijai 
ņemt kredītu Valsts kasē.
17. Piedalīties LEADER projektu konkursa 2.1. ”Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kul-
tūras objektu sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamī-
bu”  aktivitātē ar projektu „Bērnu rotaļu laukuma izveide pie Vecpiebalgas vidusskolas 
pirmsskolas izglītības iestādes” (projekta kopējās attiecināmās izmaksas 18 150,00 EUR; 
attiecināmās izmaksas 15 000,00 EUR; ELFLA finansējums 90% no attiecināmām izmak-
sām 13 500,00 EUR; pašvaldības finansējums 10% no attiecināmām izmaksām 4 650,00 
EUR). Projekta realizācijai ņemt kredītu Valsts  kasē.
18. Piedalīties LEADER projektu konkursa 2.2. ”Sabiedrisko aktivitāšu  (tostarp apmācību 
un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā 
laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana” aktivitātē ar projektu „Skrejceļa rekonstrukcija 
Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas sporta laukumā” (projekta kopē-
jās attiecināmās izmaksas 42 350,00 EUR; attiecināmās izmaksas 35 000,00 EUR; ELFLA 
finansējums 90% no attiecināmām izmaksām 31 500,00 EUR; pašvaldības finansējums 10% 
no attiecināmām izmaksām 10 850,00 EUR). Projekta realizācijai ņemt kredītu Valsts  kasē.
19. Nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā biedrības „Rideit” projekta „Atklātais ūdens 
atrakciju parks Piebalgā” īstenošanai. Projekta mērķis ir palielināt atpūtas iespējas Vecpie-
balgas novadā un veicināt vietējo iedzīvotāju atraktīvas atpūtas nodrošināšanu  uz ūdens. 
Kopējās plānotās projekta izmaksas līdz  25 000,00 EUR. Noslēgt līgumu par projekta 
īstenošanai nepieciešamās ūdenstilpnes izmantošanu uz 10 gadiem.
20.  Nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā biedrības „Inešu skolas draugi” projekta, kurā 
paredzēta atpūtas zonas labiekārtošana pie Inešu pamatskolas īstenošanai. Kopējās plānotās 
projekta izmaksas līdz 16 000,00 EUR. Noslēgt līgumu par projekta īstenošanai nepiecieša-
mās teritorijas izmantošanu uz 10 gadiem.
21. Nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā biedrības „Līdzās” projekta, kurā plānots iz-
veidot rotaļlaukumu un volejbola laukumu Kaives parka teritorijā. Kopējās plānotās pro-
jekta izmaksas līdz 10 000,00 EUR. Noslēgt līgumu par projekta īstenošanai nepieciešamās 
teritorijas izmantošanu uz 10 gadiem.
22. Nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā Inešu pamatskolas projekta, kurā plānots veikt 
jumta nomaiņu un manteļskursteņa  renovāciju Inešu pagasta „Lauksaimniekos”. Kopējās 
plānotās projekta izmaksas līdz 25 000,00 EUR.
23. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  - apbūvēta zemes-
gabala „Medniekmāja”  (Inešu  pagasts)  pārdošanas  vērtību EUR 2486,00; nekustamā  
īpašuma  - neapbūvētu zemesgabalu „Demska saimniecība”  (Kaives  pagasts)  pārdošanas 
vērtību EUR 5232.00; nekustamā īpašuma  -  neapbūvēta zemesgabala „Grinēni”  (Vecpie-
balgas pagasts)  - pārdošanas vērtību EUR 4032,00; nekustamā īpašuma  -  būves  „Baracku  
cūku kūts Nr.3”  (Vecpiebalgas  pagasts) pārdošanas vērtību EUR 1005,00. Atsavināt Vec-
piebalgas novada pašvaldības nekustamos īpašumus.
24. Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas Nr. 14,15,16,18,19 58,4 m2 kopplatībā  ēkas ot-
rajā  stāvā (saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu nedzīvojamā ēkā „Katlumāja” 
kadastra  apz. 4250 007 0188 004), kas atrodas nekustamajā īpašumā „Katlumāja” Dzērbe-
nes  pagastā. Apstiprināt nedzīvojamo telpu publicējamo informāciju, nomas tiesību izsoles 
noteikumus un nomas līguma projektu. Uzdot nomas objekta izsoli organizēt komisijai - ko-
misijas priekšsēdētājs Guntars Zernis, komisijas locekļi Daina Slaidiņa, Viesturs Melbārdis.
25.  Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Purgaļi”  (Tau-
renes pagasts) zemes vienībai.  Piešķirt no īpašuma atdalāmajai zemes vienībai 15,8  ha 
kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā)  nosaukumu “Džambo”, Taurenes 
pagasts, Vecpiebalgas novads, noteikt zemes  lietošanas mērķi  -  zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
26. Slēgt līgumu par elektroenerģijas piegādi ar AS “Latvenergo”.

Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2016. gada 26. maijā plkst. 15.00 
Vecpiebalgas pagastā.

Domes sēdes ir atklātas. Laipni lūdzam!

Par daudzdzīvokļu  dzīvojamo māju  apsaimniekošanu 
 

 
2016. g. 12. maijā plkst. 18.00 Vecpiebalgas kultūras namā notiks 
Vecpiebalgas novada daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku 
sanāksme - seminārs. Dzīvokļu  īpašniekiem, kam vajadzīgs transports 
nokļūšanai uz semināru un atpakaļ, pieteikties pagastu pārvaldēs pie 
pārvalžu vadītājām līdz 10.05. 2016. plkst.17.00. 

                                           Dienas kārtība 

 17.30 Autobuss uz Vecpiebalgu  no  autobusu pieturas 
„Dzērbene”

 17.30 Autobuss uz Vecpiebalgu  no daudzdzīvokļu mājas 
„Gaidas” Kaives pagastā 

 17.40  Autobuss uz Vecpiebalgu  no  autobusu pieturas 
„Taurene” 

 17.45 Autobuss uz Vecpiebalgu  no  autobusu pieturas „Ineši” 
 Līdz 18.00 Dalībnieku reģistrācija 

 18.00 - 18.05 Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājas Ellas 
Frīdvaldes - Andersones uzruna 

 18.05 - 18.50 

“Daudzdzīvokļu  dzīvojamo  māju apsaimniekošana 
un  atjaunošana Latvijā, problēmas un risinājumi” 

Ģirts Beikmanis, Latvijas  Namu pārvaldītāju un 
apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs 

 18.50 - 19.10 
Finanšu piesaiste daudzdzīvokļu māju siltināšanas  - 
renovācijas projektiem 
SEB Bankas pārstāvis

 19.10 - 19.30  
Lēmuma pieņemšanas process daudzdzīvokļu ēku  
apsaimniekošanā. Guntars Zernis - Vecpiebalgas 
novada pašvaldības jurists 

 19.30 - 19.50  Jautājumi un atbildes 
  20.00  Autobusi uz mājām 
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Par atzinuma sniegšanu izstrādātajam dabas aizsardzības plānam aizsargājamo  ainavu apvidum “Vecpiebalga”
 Vecpiebalgas novada pašvaldība, izskatot SIA “ESTONIAN, 
LATVIAN & LITHUANIAN ENVIRONMENT” izstrādāto 
aizsargājamo ainavu apvidus “Vecpiebalga” dabas aizsardzības 
plānu (turpmāk tekstā  AAA ”Vecpiebalga” DAP), kas izstrā-
dāts, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.686 
“Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aiz-
sardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” un pamatojoties uz 
likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, konstatē-
ja:
1. Likums “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” nosa-
ka nepieciešamību aizsargājamām teritorijām izstrādāt AAA 
”Vecpiebalga”  DAP, kam ir rekomendējošs raksturs. Teritori-
jas funkcionālais zonējums un saimnieciskās darbības ierobe-
žojumi stājas spēkā ar to brīdi, kad tiek apstiprināti teritorijas 
individuālie  aizsardzības  un  izmantošanas noteikumi  (turp-
māk tekstā - IAIN), Ministru kabinetā, kas var prasīt ilgāku 
laiku - 1 līdz 2 gadus. Taču var uzskatīt, ka AAA ”Vecpiebal-
ga”  DAP sastāvdaļa ir projekts IAIN. Izstrādājot IAIN, Dabas 
aizsardzības pārvaldes pienākumos ietilpst rakstveidā informēt 
pašvaldību par aizsargājamās teritorijas robežu, zonējuma, ka-
tegorijas vai aizsardzības režīma plānoto maiņu un nodrošināt 
zemes īpašnieku informēšanu, t.sk., katram zemes īpašniekam, 
kura īpašumam mainās zonējums, izsūtot vēstules un lūdzot 
sniegt viedokli par plānotajām izmaiņām. Pašvaldība šinī pro-
cesā sniegs atzinumu par IAIN.
2. Plāns izstrādāts laika posmam no 2016. gada līdz 2028. ga-
dam. Esošā aizsargājamo ainavu apvidus “Vecpiebalga” (turp-
māk tekstā AAA “Vecpiebalga”) platība  ir 8924 ha. No tiem 
4807 ha ietilpst Vecpiebalgas pagastā, 4049 ha ietilpst Inešu 
pagastā, 68 ha ietilpst Taurenes pagastā. AAA “Vecpiebalga” 
ietilpst dabas liegums „Sproģi”, kura platība ir 40 ha. AAA 
“Vecpiebalga” fiziskajām personām pieder 925 zemes vienības 
ar kopējo platību 6163,2 ha, juridiskajām personām pieder 121 
zemes vienība ar kopējo platību 1143,2 ha, pašvaldībai  pieder 
193 zemes vienības ar kopējo platību 483,6 ha, valstij pieder 45 
zemes vienības ar kopējo platību 1474,2 ha. Teritorijai līdz šim 
nav izstrādāts dabas aizsardzības plāns un individuālie aizsar-
dzības un izmantošanas noteikumi.
3. Šobrīd uz AAA “Vecpiebalga” attiecas 16.03.2010. MK no-
teikumi Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un 23.02.1999. MK 
noteikumi Nr.69 “Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvi-
diem”. DAP 5. nodaļā ietvertā informācija par priekšlikumiem 
teritorijas individuālajiem aizsardzības un izmantošanas no-
teikumiem ir veidoti uz iepriekšminēto MK noteikumu bāzes. 
Jaunie aprobežojumi vai atvieglojumi skars tos īpašumus, ku-
riem DAP mainīts zonējums. 
4. AAA ”Vecpiebalga” DAP tiek piedāvāts AAA “Vecpiebal-
ga” izveidot šādas zonas: dabas lieguma (DLZ) 204,45 ha, da-
bas parka (DPZ) 295,05 ha, ainavu aizsardzības (AAZ) 8076,6 
ha  un neitrālā zona (NZ) 402,75 ha. DAP tiek piedāvāts AAA 
“Vecpiebalga” iepriekš noteikto dabas liegumu „Sproģi”  in-
tegrēt  dabas lieguma zonā.
5. AAA ”Vecpiebalga” DAP paredzētas funkcionālā zonējuma 
izmaiņas, neņemot vērā sekojošo:
5.1. Vecpiebalgas novada zemju īpašnieku un iedzīvotā-
ju pretenzijām sabiedriskajās apspriedēs 10.12.2015.g. un 
22.02.2016.g.
5.2. 1041 iedzīvotāja un zemju īpašnieku parakstīto vēstuli pret 
AAA ”Vecpiebalga” teritorijas robežu un zonējuma izmaiņām.
5.3. Vecpiebalgas novada pašvaldības vēstuli  no 04.01.2016.
Nr.3-7/2 Dabas aizsardzības pārvaldei, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai. 
5.4. Veicot vides aizsardzību, tautsaimniecības un teritoriālo 
plānošanu, zemes ierīcību, meža apsaimniekošanu, projektē-
šanas darbus u.c., Vecpiebalgas novada iedzīvotāji, uzņēmēji, 
zemes īpašnieki un pašvaldība ievēro Vecpiebalgas novada 
teritorijas plānojumu 2013. - 2025. gadam u.c. normatīvos 
aktus saistībā ar esošajām aizsargājamām dabas  teritori-
jām. 
5.5. 2012. gada 3. septembrī Valsts vides pārraudzības birojs 
apliecināja, ka   Vecpiebalgas novada teritorijas plānojumā 
2013. - 2025. gadam noteiktie risinājumi attiecībā uz atļauto 
teritorijas izmantošanu nav pretrunā ar vides un dabas aizsar-
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dzības normatīvo aktu prasībām, kā arī tas atbilst starptautiska-
jiem un nacionālajiem dabas aizsardzības  mērķiem un tā rea-
lizācija neradīs būtisku ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām, t.sk. Natura 2000 teritorijām.
5.6. AAA ”Vecpiebalga”  DAP paredzēto funkcionālā zonēju-
ma izmaiņu apstiprinājuma gadījumā netiks ievērots  paļāvības 
princips uz iepriekš apstiprinātajiem dokumentiem saistībā ar 
teritorijas plānošanu, izmantošanu un vides aizsardzību.
6. AAA ”Vecpiebalga” DAP nav aprēķina par nepieciešamo 
finansējumu  pašvaldībai un zemju īpašniekiem saistībā ar 
teritorijas robežu, zonējuma, kategorijas un aizsardzības režī-
ma maiņu, noteikts Ministru kabineta 2007. gada 9. oktobra 
noteikumos Nr.686 „Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” 
punkts 9.5.2.7.
7.  AAA ”Vecpiebalga” DAP nav aprēķina par nepieciešamo  
finansējumu  nodokļu  atvieglojumiem un  kompensāciju ap-
mēriem zemes īpašniekiem par saimnieciskās  darbības  apro-
bežojumiem aizsargājamās teritorijās saistībā ar teritorijas ro-
bežu, zonējuma, kategorijas, kā arī aizsardzības režīma maiņu, 
noteikts Ministru kabineta 2007. gada 9. oktobra noteikumos  
Nr.686 „Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 
dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” punkts 
9.5.2.7. un LR likumā ”Par īpaši aizsargājamām dabas terito-
rijām” 44. pantā. Kompensējošie pasākumi Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) tīklam 3. daļā. 
Kompensējošo pasākumu izvēles un ieviešanas, kā arī šo pa-
sākumu ilgtermiņa monitoringa plāna izstrādes un ieviešanas 
izmaksas sedz paredzētās darbības ierosinātājs vai plānošanas 
dokumenta izstrādātājs.
8. LR likums ”Par īpaši aizsargājamām  dabas teritorijām” 28. 
panta 2. daļa nosaka, ka Pašvaldību izveidoto aizsargājamo 
teritoriju saglabāšanu, uzturēšanu un pārvaldi finansē no paš-
valdību budžetu līdzekļiem. Pašvaldība nav izveidojusi AAA 
“Vecpiebalga”. Pašvaldībai un zemes īpašniekiem visā AAA 
“Vecpiebalga” pastāvēšanas laikā nav piešķirts finansējums 
AAA “Vecpiebalga” uzturēšanai un apsaimniekošanai. Ievēro-
jot iepriekš minēto, Vecpiebalgas novada pašvaldība un zemes 
īpašnieki nevar pilnvērtīgi veikt AAA ”Vecpiebalga” DAP 3.1. 
tabulā, plānotos apsaimniekošanas pasākumus AAA ”Vecpie-
balga”  punktos A.2.2., B.1.2.,B.1.3., B.1.4., B.1.5., B.1.7., 
B.1.8., B.4.2., B4.3., B5.1., C.1.1., D.1.2., D.1.3., D.1.4.,D.2.2., 
D.2.3., F.2., F.4., bez finanšu nodrošinājuma.  AAA ”Vecpieb-
alga” DAP iepriekš minētajos punktos kā iespējamie apsaim-
niekošanas pasākumu finansētāji, bez precīza  nepieciešamā 
finansējuma aprēķina un nodrošinājuma, paredzēti gan zemju 
īpašnieki, gan pašvaldība. 
9. Aizsargājamās teritorijas robežas, zonējumu un kategoriju 
var mainīt, ja zinātniskie pētījumi, monitoringa dati vai aiz-
sargājamās teritorijas apsaimniekošanas pasākumu monito-
rings apliecina, ka esošā kategorija, zonējums un attiecīgais 
aizsardzības režīms neatbilst teritorijas izveidošanas mērķiem. 
LR likums  „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”  12. 
panta 1. daļa un 1. daļas 1. punkts nosaka, lai pieņemtu lēmu-
mu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu, teritorijas robe-
žu, zonējuma, kategorijas, kā arī aizsardzības režīma maiņu, 
nepieciešami šādi dokumenti: zinātnisks pamatojums, kura 
izstrādātāji ir atbildīgi par tā pamatotību, objektivitāti un pil-
nīgumu. Pamatojoties uz pretenzijām, kas saņemtas no zemes 
īpašniekiem, Vecpiebalgas novada pašvaldība nav pārliecināta 
par zinātniskā pamatojuma un monitoringa datu objektivitāti 
un pilnīgumu, lai AAA ”Vecpiebalga” DAP mainītu Aizsargā-
jamās teritorijas robežas, zonējumu un kategoriju.

  Vecpiebalgas novada pašvaldība atbalsta aizsargājamo 
ainavu apvidus “Vecpiebalga” dabas aizsardzības plānu 
izstrādi un rosina:
1. Veidot jaunas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un plānot  
funkcionālā zonējuma maiņas  esošajām īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām tikai tad, ja tiek nodrošināts finansējums  ne 
tikai teritoriju administrēšanai un pārvaldīšanai, bet arī ap-
saimniekošanai un atbilstošām kompensāciju izmaksām zemju 
īpašniekiem. 
2. Plānot pamatotu ilgtermiņa finanšu nodrošinājumu esošā 

AAA ”Vecpiebalga” teritorijas uzturēšanai un  apsaimnieko-
šanai. (Piemēram, no 1999. gada nav atrasts finansējums esošā 
AAA ”Vecpiebalga” teritorijas ārējo robežu apzīmēšanai dabā, 
izvietojot  informatīvās zīmes, noteikts LR likumā  „Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām” 14. panta 2. daļā - aizsargā-
jamo teritoriju apzīmēšanai dabā lieto speciālas informatīvas 
zīmes, kuru paraugus, lietošanas un izveidošanas kārtību no-
saka Ministru kabinets un Ministru kabineta 29.12. 2010 no-
teikumos Nr. 507  „Dabas aizsardzības  pārvaldes nolikums”  
3.12. punktā ”Nodrošina informatīvo zīmju izvietošanu dabā 
aizsargājamo teritoriju ārējo robežu apzīmēšanai”.
3. Par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas noteik-
ti Lauku attīstības plānā 2014.-2020., paredzamais kompensā-
ciju apmērs ir nesamērīgi mazs un līdz ar to rosinām nākamā 
perioda Lauku attīstības plāna 2020.-2025. izstrādes laikā pie-
vērst īpašu uzmanību kompensāciju  apmēru noteikšanai un 
informēt sabiedrību par šī plāna izstrādi.
4. Īpašumos, kuros ir tūrisma apskates objekti vai plānojas jau-
ni tūrisma maršruti, rast iespēju īpašniekam saņemt kompen-
sāciju vai cita veida materiālu atbalstu par īpašuma uzturēšanu 
(piemēram, dabas objekta apkārtnes izpļaušana u.c.).
5. Lai nodrošinātu  apdzīvotu lauku teritoriju, tai skaitā viensē-
tu un dzīvojamo māju funkcionēšanu un attīstību, noteikt neit-
rālo zonu ap esošajām lauku viensētām un dzīvojamām mājām  
ne mazāk kā 200 m rādiusā ap tām.
6. Meža zemju īpašnieki, kuru īpašumos esošās mežaudzes 
AAA ”Vecpiebalga”   DA plānā piedāvā iekļaut  dabas lieguma 
un dabas parka zonās un kuru īpašumi līdz IAIN izstrādei mež-
saimnieciskās darbības rezultātā nav zaudējuši dabas vērtības, 
uzsākot  Ministru  kabineta  noteikumu  virzīšanu, tiek indi-
viduāli rakstiski informēti. Saņemtie īpašnieku priekšlikumi 
tiek objektīvi izvērtēti un ņemti vērā, parakstot  individuālas 
vienošanās ar iepriekš  minēto  Meža  zemju īpašniekiem. Lai 
varētu  objektīvi izvērtēt katra zemes īpašnieka zaudējumus, 
nepieciešams izvērtējumā iekļaut negūto ienākumu apjomu par 
katru īpašumu. Kā arī informējot īpašniekus, viņiem tiek iz-
skaidroti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizliegumi. 
Izskaidrotas kompensācijas saņemšanas iespējas un apmēri.
7. Atsaucoties uz LR likuma ”Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām” 1. panta 4. punktu „Savienot valsts, starptautiskās, 
reģionālās un privātās intereses īpaši aizsargājamo dabas te-
ritoriju izveidošanā, saglabāšanā, uzturēšanā un aizsardzībā” 
un Valsts Meža dienesta izsniegto informāciju par ciršanas 
apjomiem  uz 2016. gada marta mēnesi, veikt atkārtotu dabas 
vērtību inventarizāciju meža  zemēs (īpaši plānotajās dabas lie-
guma un dabas parka zonās) un pirms individuālo aizsardzības 
un izmantošanas noteikumu izstrādes un tās  laikā un pirms šo 
noteikumu iesniegšanas Ministru kabinetā individuāli ar katru 
zemes īpašnieku, kuram mainījies zonējums AAA ”Vecpiebal-
ga” DAP izstrādes laikā, veikt pārrunas, norādot argumentus 
un faktus kāpēc nepieciešams veikt zonējuma maiņu un noslēgt 
individuālas vienošanās.
8. Lai pieņemtu lēmumu par aizsargājamās teritorijas izveido-
šanu, teritorijas robežu, zonējuma, kategorijas, kā arī aizsardzī-
bas režīma maiņu privātīpašumā, LR likums „Par īpaši aizsar-
gājamām dabas teritorijām” nosaka, ka zemes īpašnieks ir tikai 
jāinformē. Vecpiebalgas novada pašvaldība rosina veikt grozī-
jumus LR likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, 
papildinot 12. panta 1. daļu ar 7. punktu un   tekstu „Rakstiska 
vienošanās ar zemes īpašnieku”.

  Vecpiebalgas novada pašvaldība konstatē, ka pašreizējā 
situācijā AAA ”Vecpiebalga” DAP paredzētās  teritorijas  
robežu, zonējuma, kategorijas un aizsardzības režīma iz-
maiņas spēkā esošā Vecpiebalgas novada teritorijas plāno-
juma laikā  līdz 2025. gadam rada un radīs neaprēķināmus 
zaudējumus zemju un mežu īpašniekiem, uzņēmējiem, paš-
valdībai un nekādā veidā nestimulēs tautsaimniecības at-
tīstību novadā, iedzīvotāju labklājību un vides aizsardzību. 
Ievērojot iepriekš minēto, Vecpiebalgas novada pašvaldība 
dod negatīvu atzinumu izstrādātajam AAA “Vecpiebalga” 
DAP.

Ella Frīdvalde-Andersone, 
Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja
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Projekta 
nosaukums 

Projekta mērķis Projekta 
iesniedzējs 

Esi aktīvs un 
vesels! 

Veselīga un pozitīvi aktīva dzīvesveida 
uzturēšana senioru sabiedrībā 

„Pīlādzīša” 
aktīvistes 
(Ieva Veinberga) 
 

Pašas šūts tērps 
BOHO 

Iemācīties uzšūt sev tērpu Dzērbenes rokdarbu 
pulciņš (Daina 
Šmite) 

Pirmsskolēnu 
ģimeņu sporta 
svētki 
Vecpiebalgā 

Organizēt Pirmsskolēnu ģimeņu sporta 
svētkus Alauksta ezera krastā 

„Piebaldzietes” 
(Agita Šulca) 

Piebalgas pērļu 
josta 

Piebalgas vīrieša kažoka pērļu jostas 
izpēte un izgatavošana, gatavojoties 
Voldemāra Cīruļa piemiņas balvas 
tautas tērpu izstādei 2017. gadā 

Vecpiebalgas 
audējas (Dagnija 
Kupče) 

Dzērbenes 
jauniešu centra 
labiekārtošana 

Labiekārtot  Dzērbenes jauniešu centra 
telpas, lai tajās jauniešiem būtu 
patīkami pavadīt laiku 

Dzērbenes jauniešu 
centrs (Igors 
Zvaigzne) 

Atpūtas vietas 
izveidošana pie 
Mācītājmuižas 
ezera 

Izveidot Dzērbenes centrā kvalitatīvu 
atpūtas vietu 

Inga Melngaile 

 
 

 

  LAUKU ATBALSTA DIENESTS INFORMĒ
LAD speciālisti sniegs palīdzību platību 
maksājumu karšu aizpildīšanā EDS sistēmā:
9. maijā plkst.10.00 Inešu pagasta pārvaldē; 
10. maijā plkst.10.00 Vecpiebalgas pagasta pārvaldē;
11. maijā plkst.10.00 Kaives pagasta pārvaldē; 
12. maijā plkst.10.00 Taurenes pagasta pārvaldē; 
13. maijā plkst.10.00 Dzērbenes pagasta pārvaldē. 

SEMINĀRS MEŽU APSAIMNIEKOTĀJIEM

11. maijā no plkst.10.00 Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā notiks LLKC Meža 
konsultāciju pakalpojumu centra Cēsu MKPC nodaļas rīkotais informatīvais 
seminārs  “Aktualitātes meža apsaimniekošanā, Eiropas Savienības atbalsts 
meža īpašniekiem 2014.-2020. plānošanas periodā”
Programmā:
10.00 - 12.30  - aktualitātes meža apsaimniekošanā. ES atbalsta pasākumi 
mežsaimniecībai. Atbalsta veidi un saņemšanas nosacījumi. (MKPC Cēsu nodaļas 
vadītāja Laila  Šestakovska);
12.30 - 13.00 diskusijas, atbildes uz jautājumiem. (MKPC Cēsu nodaļas vadītāja 
Laila  Šestakovska).        

Kontaktinformācija:
MKPC Cēsu nodaļas vadītāja Laila Šestakovska, mob. 28323647,

e-pasts: laila.sestakovska@mkpc.llkc.lv
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  Aprīļa beigās no konferences Itālijā atgriezās pašvaldības pārstāvji, kuru ikdienas pienāku-
mi  saistīti ar dažādu pašvaldības funkciju veikšanu. Uz projekta konferenci, kas tika finansē-
ta no ES fondu līdzekļiem, mūsu novada pašvaldību uzaicināja  Mesīnas provinces Pagliaras 
pašvaldība. Projekta  pasākuma  „Vietējie izaicinājumi par iespēju vienlīdzību Eiropā”  mēr-
ķis - apvienot cilvēkus, kas nāk no dažādām valstīm: Itālijas, Spānijas, Slovākijas, Latvijas 
un Ungārijas, lai veicinātu   aktīvu  līdzdalību  demokrātiskajos  procesos,  diskutētu par soli-
daritātes, dzimumu un līdztiesības problēmām un  vienotos kopīgā nostājā, noslēdzot institu-
cionālu sadarbības līgumu. Visi projektā iesaistītie partneri konferencē prezentēja izstrādātās 
idejas šī dokumenta izveidei, apaļā galda diskusijās analizējot tādus tematus kā: integrācija, 
dzimumu solidaritāte, uzņēmējdarbības iespējas sievietēm un jauniešiem,  dzimumu līdztie-
sība un vienlīdzīgas darba iespējas vīriešiem un sievietēm vietējā sabiedrībā. 
Lai pārrobežu sadarbības partneri gūtu priekšstatu par pašvaldību, kuru pārstāvam,  videosi-
žetu par Vecpiebalgas novadu sagatavoja un pārējo dalībvalstu pārstāvjus  ar novada dabas 
un kultūrvēstures bagātībām iepazīstināja projektu vadītāja  Inese  Asarīte - Kokina. Par jau-
niešu iespējām uzņēmējdarbības vidē runāja Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Lelde Burdaja.
 Sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām. Viens no 
konferences uzdevumiem bija kopīgo un atšķirīgo problēmu konstatēšana. Jo augstāks ir 
sabiedrības izglītības līmenis, jo mazāk atšķirību līdztiesības jautājumos. Dzimumu līdztie-
sības  principu  īstenošana  pozitīvi  ietekmē ekonomikas izaugsmi, jo, uzlabojot sieviešu 
ekonomisko statusu, palielinās arī ģimenes ekonomiskais statuss kopumā. Tomēr jāatzīst, ka 
dzimumu atšķirības pastāv un darba tirgū sievietes vēl aizvien vairāk pārstāvētas ir zemāk 
apmaksātajās nozarēs, bet nepietiekami - amatos, kuros tiek pieņemti lēmumi. Līdzīga  prob-
lēma  darba tirgū  ir  jauniešiem  -  darba devēju prasības bieži ir nepamatotas, piemēram, no 
tikko izglītību ieguvušajiem jaunajiem  speciālistiem tiek prasīta darba pieredze.  
  Dalība  konferencē  sniedza  pilnīgāku  priekšstatu par citu ES dalībvalstu vietējo pašval-
dību darbu, tā bija gan lieliska iespēja paskatīties uz problēmām no malas un piedāvāt savu 
problēmas risinājumu, gan arī izglītoties no citu valstu pieredzes jautājumos, kas saistīti ar 
sociālās uzņēmējdarbības lomu sociālās nevienlīdzības  mazināšanā.
Sociālā dienesta vadītāja Velga  Berķe atzīst: „Šāda līmeņa pasākumā, kurā tiek diskutēts 
par sociāliem jautājumiem,  piedalos pirmo reizi, iespaidu ir daudz, taču galvenais  - dalība 
konferencē ļāva paskatīties uz problēmām no cita  skatu  punkta, kā arī apzināt labās prakses 
un starptautisko pieredzi, ko arī mēs varam izmantot savā darbā.” 
  Konferences dalībniekiem bija  iespēja iepazīties arī ar Pagliaras pašvaldību, kas atrodas Sī-
cīlijā, aptuveni 180 km no Palermo un 25 km no provinces centra - Mesīnas. Lielākie ciemati 
pašvaldības teritorijā ir 2 -   Rocchenere un Locadi. Konferences laikā pasākuma organizatori 
piedāvāja arī iepazīties ar blakus esošo kopienu -  Mandanici,  Savoca, Taorminu  - vietējo 
iestāžu darbu.  

Dzidra Ješkina
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Vecpiebalgas novada pašvaldības dalība ES 
programmas „Eiropa pilsoņiem” aktivitātēs

Deju grupai „Pavasara sapņi” – 10
  Dejo, un tu būsi kas vairāk - 
lielāks, skaistāks un spēcīgāks 
par ikdienišķo tevi... 

  9. aprīlī mēs, Taurenes  pagas-
ta dāmu deju grupa „Pavasara 
sapņi”,  atskatījāmies uz saviem 
10 gadiem. Dejas soli iesākām 
2006. gadā Ievas Kazijevas va-
dībā. 2011. gadā  nosvinējām 
savu 5 gadu jubileju un tikām 
pie jaunas vadītājas Ilzes  Cī-
rules, jo mūsu Ieviņa devās uz 
Somiju. Pieci gadi ir paskrēju-
ši, un nu visi atkal satikāmies 
10 gadu jubilejas koncertā. 
Jubilejas  koncertu  kuplināja 
un priecēja septiņas dažādas, 
krāsainas, spilgtas, tuvas un 
tālas deju grupas un dziesmu 
draugi  -  „Vēlais pīlādzis” no 
Zosēniem, „Papardītes” no 
Stalbes,  „Varbūt” no Ēr-
gļiem, „Laima” no Mārcie-
nas, „Gaujmalietes” no Cē-
sīm un „Atvasara” no Balviem. Sevišķs  prieks  par  senioru  ansambli „Dzīvotprieks” no Stalbes Ievas Lapšānes vadībā, 
kas mūs sveica ar ļoti atraktīvām, jautrām un skanīgām dziesmām. Īpašu, sirsnīgu gaisotni radīja Ievas un Aivara Lapšānu 
izpildītās dziesmas, ieskaitot dziesmu – “Dzērvenīte”, kuru mākslinieki izpildīja kopā ar publiku. 
  Paldies mūsu kultūras nama vadītājai Gintai Babrei, kas noorganizēja šo jubilejas pasākumu. Paldies  par skaisti  izdekorēto  
zāli, par dāvanām un svētku sajūtu, lai ikkatrs mirklis nestu prieku. Paldies Zigrīdai Komarovai par krāsainajiem taurenīšiem, 
vakara vadītājai - vāveres kundzei - par jautro humora noti, novada domes priekšsēdētājai Ellai Frīdvaldei -Andersonei, Tau-
renes pagasta pārvaldei, pensionāru klubiņam, amatierteātrim „Radi”, korim „Pie Gaujas”, folkloras grupai  „Māras bērni” 
un visiem pārējiem sveicējiem par klātbūtni, par labiem vārdiem un jaukajiem novēlējumiem.

Dejotāju vārdā - Ineta Rūnika

Amatierteātra „Sumaisītis” pirmizrāde - 
A. Čehovs „Ķiršu dārzs”

  16. aprīlī Vecpiebalgas amatierteātris  „Sumaisītis” skatītāju vērtējumam nodeva savu jauno 
izrādi  - A. Čehovs „Ķiršu dārzs”. Luga, kas ir autora pēdējais uzrakstītais darbs un kura līdz 
šim ir visvairāk iestudētā pasaulē, aktualitāti  nav  zaudējusi  līdz  mūsdienām.  Krievu klasi-
ķa  Antona  Čehova darbi ir liela vērtība, tie nepakļaujas  režisora  improvizācijai  - mēs maz 
varējām pārveidot „Ķiršu dārzu”, tas nemitīgi veidoja mūs. Sākotnēji var šķist, ka lugas dar-
bība ir lēna, nekas īpaši nenotiek, varoņi  savā  starpā  rimti sarunājas, kavējas atmiņās, kaut 
ko gaida. Bet tas fascinē. It kā pasaules gaita būtu apstājusies, tikai inerces kustība palikusi...  
Šī nav  tikai  kārtējā  vieglā  un izklaidējošā  komēdija, kurā pasmieties par varoņu dzīvi un 
sevi. Šī izrāde liek domāt. Režisoram repertuāra izvēle nekad nav bijis viegls uzdevums.  A. 
Čehova lugu izvēlējos tāpēc, ka „Sumaisīša” kolektīvā ir aktieri, kas lieliski atbilst un var 
atveidot lugas varoņus  -  tie sader kā cimds ar roku. „Ķiršu dārzā” nav otrā plāna varoņu  
-  visas lomas ir svarīgas un skaistas, dramaturģiski izstrādātas un dziļas. 
  Varoņu tēlos iejutās:  Raņevska  Ļubova Andrejevna, muižas īpašniece  - Inese Zārdiņa; 
Aņa, viņas meita, 17 gadus veca - Linda Lapiņa; Varja, viņas audžumeita, 24 gadus veca  - 
Linda Ķaukule;  Gajevs  Leonīds  Andrejevičs,  Raņevskas brālis  - Aivars Radziņš;  Lopa-
hins  Jermolajs  Aleksejevičs -  Mareks Radvilavičs; Trofimovs  Pjotrs  Sergejevičs, students  
- Indriķis Putniņš;  Simeonovs - Piščiks Boriss Borisovičs, muižas īpašnieks  - Oskars Šulcs;  
Šarlote  Ivanovna, guvernante - Ilona Radziņa;  Jepihidovs Semjons Panteļejevičs, kantorists 
- Andris Lapiņš;  Duņaša, istabene  - Sanita Asare; firsts, sulainis, 87 gadus vecs - Andrejs 
Zārdiņš; Jaša, jaunais sulainis  - Edžus Ķaukulis; garāmgājējs - Ilgonis Pētersons.
Izrādes noformējuma māksliniece  - Ilze Bindemane.
Aktieriem ir jābūt laimīgiem, mēģinot pietuvināties Čehova varoņiem. Mums tas izdevās. 
Lai gan vienmēr var labāk.
Visiem  novēlu  nenodot  katram savu „Ķiršu dārzu”, kopt un lolot to.

Inese Pilābere, režisore
Aivja Šulca foto

Dzērbenes jauniešu centrā
Pirmdienās plkst.15.00  - lasāmstunda bibliotēkā
Otrdienās plkst.15.00  - spēļu diena, 
tūrisma pulciņš
Ceturtdienās plkst.15.00 - radošās darbnīcas
2 - 27. maijs  - zīmējumu konkurss “Pavasaris”
11. maijā - Kulinārijas darbnīca
20. maijā - filmu vakars
26. maijā - galda spēļu turnīrs
Maijā paredzēts pārgājiens. 
Sekojiet līdzi informācijai!

Vecpiebalgas  JIC „Balgas strops”
Pirmdienās plkst.15.00 - sapulce ar jauniešiem
Trešdienās plkst.15.00 - radošās pēcpusdienas
Piektdienās plkst.15.00 - čehu valoda kopā 
ar Ondreju
3. un 17. maijā plkst.15.00  - gatavo kopā 
ar Ondreju
26. maijā plkst.19.00 - tematiskais kino 
vakars „Atvadas no skolas”

Pasākumi  jauniešiem

Pagliara, Itālija. Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājas uzruna sadarbības 
līguma parakstīšanas dienā.
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Taurenes pamatskolai - 30
  „Laikam pats Dieviņš ir pielicis savu pirkstu, lai mūsu skolu 
uzceltu tik skaistā vietā - gar vienu sānu  šalc Gauja un pava-
saros zied ievas, pogo lakstīgalas, gar otru - paceļas neliels 
pakalniņš, kas  mūs sargā no stipriem vējiem, gar trešo - šalc 
parka koki un draisko riņķi met vāveres, gar ceturto - vijas 
aicinošais ceļš.” Tā skolas 25 gadu jubilejas salidojuma avī-
zē rakstīju pirms 5 gadiem. Laiks ne tikai rit vēja spārniem, 
bet ar katru gadu joņo aizvien ātrāk. Šodien gribu kavēties at-
miņās par izglītību Taurenē  savas dzīves laikā, jo par visiem 
iepriekšējiem gadiem pētījumu ir veikusi mana audzinātāja,  
skolotāja Spodra Ergarde. 
   Atmiņā laiks, kad 1970. gadā, realizējot padomju laika po-
litiku par mazo lauku skolu likvidēšanu (diemžēl arī šobrīd 
nekur  tālu  neesam tikuši  un mazo lauku skolu liktenis  at-
kal  pēc 46 gadiem tiek apdraudēts),  tika likvidēta  toreizējā 
Taurenes četrklasīgā skola, un skolēni devās uz Dzērbeni, 
Skujeni, Sērmūkšiem un Vecpiebalgu.

  Pagāja gadi, un atkal Taurenē radās nepieciešamība vis-
pirms izveidot bērnudārzu  daudzdzīvokļu mājas 1. stāva  
(Gaujas ielā 1)  vienā dzīvoklī, tad - arī otrā dzīvoklī. Vecāki  
šurp  bērnus  veda  no Vecpiebalgas, Veselavas, Dzērbenes.  
Toreizējais  kolhoza priekšsēdētājs  Roberts  Ruķis  bija  cil-
vēks ar ļoti plašu skatu  nākotnē,  un Taurenē 1986. gadā  
tapa bērnudārzs 144 vietām un  skola no  1. līdz 3. klasei, 
ko vadīja Maija Leimane. Vecākiem šeit bija darbs, veidojās 
ciemats, skolas daļa pamazām paplašinājās klasi pa klasītei.
  1991. gadā skola - bērnudārzs mainīja nosaukumu un kļu-
va par Taurenes pamatskolu ar bērnudārza grupām. Pirmais 
izlaidums notika 1993. gada pavasarī, kad to absolvēja sko-
lotāja Anda Strazdiņa 10 audzēkņi. Vai tas  nav zīmīgi, ka 
mūsu skolas durvis atver vecāki kopā ar  mazu ķiparu, soļo-
jot uz bērnudārza grupiņu, bet aizver jau jaunietis, kas  ga-
tavs nest Taurenes pamatskolas vārdu  tālu plašajā pasaulē? 
Bērnudārzs  ievada  bērnu  skolā, bet skola - dzīvē. Dzīves 
skolā cilvēks iet visu mūžu. 
  Pa šiem gadiem  skolas vaigam parādījusies kāda grumbiņa, 
taču klāt nākuši citi vaibsti, kas skolas telpas un apkārtni ir 
pārvērtuši vizuāli. Vēl pirms novada reformas ar Taurenes 
pagasta padomes atbalstu un skolas  administrācijas uzņēmī-
bu, rakstot dažādus projektus,  gravā pie skolas tika izveidots 
sporta laukums, kas  tālajā 2002. gadā ieguva 1.vietu Cēsu 
rajona sporta laukumu skatē. Tika atklāta moderna datorkla-
se, labiekārtoti zēnu un meiteņu mājturības kabineti vecajā 
kantora ēkā, labiekārtota virtuve un ēdināšanas bloks, veikts 
skolas siltumtrases  remonts, ielikti jauni logi, nomainīti ra-
diatori. Katru gadu rūpējāmies, lai skolas telpas un apkārtne 
būtu estētiski glīta un sakopta. 
  Tie bija laiki, kad nācās daudz virināt valdības mājas durvis, 
kad vajadzēja atrast draugus īstajā partijā. Atmiņā brīdis, kad 
presē tika publicēta ziņa, ka mūsu skolai piešķirti  līdzekļi  
sporta zāles celtniecībai, taču dažu dienu laikā tie tika no-
virzīti citur  - partijas „Jaunais laiks” atbalstītai  skolai, jo ne 
Jānis Vīlips, ne es nebijām „pareizajā” partijā .

  Līdz ar novada izveidošanu  atkal  kopā ar skolēniem, sko-
lotājiem, bērnudārza un skolas bērnu vecākiem metāmies 
dažādu vietējo projektu rakstīšanā, lai varētu piesaistīt lī-
dzekļus sporta laukuma uzlabošanai, bērnudārza  laukuma 
labiekārtošanai, mācību līdzekļu pilnveidošanai, tālākizglītī-
bas kursu organizēšanai.
  Kopš iepriekšējā salidojuma  savu veidolu ir mainījušas 
bērnudārza  telpas, skolā atgriezies zēnu un meiteņu mājtu-
rības kabinets,  veikta grīdas seguma nomaiņa kabinetos un 
klasēs, katrā klasē skolotāja darbam ikdienā un stundās  ir 
dators, dabas zinību kabinetā  -    multimediju komplekts, 
nomainītas  gultiņas bērnudārza grupiņās un mēbeles kabi-
netos.  Projektu nedēļās ir tapuši atpūtas stūrīši, labiekārtots  
skolas pagalms, vide ap to.  Rakstot  projektus  skolas  un 
bērnudārza   mācību  un atpūtas vides  uzlabošanai,  mācību 
līdzekļu iegādei, ne tik labi ir veicies ar iekļūšanu dažādos 
skolēnu apmaiņas projektos, kaut gan esam centušies. Acīm-

redzot, mūsu laiks vēl priekšā.
  Tā kā lielākus projektus šobrīd realizācijai sagata-
vo Vecpiebalgas novada pašvaldība, tad ar tās gādību 
2014. gadā tika realizēts skolas vienkāršotais siltināša-
nas projekts. Kopš 2015. gada septembra skolas apkure 
ir pieslēgta kopīgajam siltumtīklam Taurenes centrā. 
Tas šobrīd nav radījis  problēmas, jo jau tālredzīgi  ie-
priekš esam iegādājušies  siltā  ūdens boilerus. Tāpat arī 
bērnu  ēdināšana ir uzticēta firmai „Ingrīdas  gardumi”, 
ar ko esam ļoti apmierināti, jo vadītāja Ingrīda Ruņģe  
mūs lutina ar dažādiem gardumiem.
  Padarīts ir daudz, bet arī darāmā daudz.  Šobrīd jādo-
mā, kā lietderīgi  varētu izmantot  katlumājas  telpas, 
kā izmantot pagrabu,  kā labiekārtot skolas pagalmu, 
kādus apstādījumus veidot, kā pilnveidot mācību lī-
dzekļu bāzi.  Uzskatu, ka taurenieši jau sen ir pelnījuši 
sporta zāli (neatkarīgi no tā , kāds laika posms atvēlēts 
izglītības iestādēm mūsu novadā), jo ir taču pagastā vēl  

cilvēki  -  gan jauni, gan vecāki, gan šeit strādājošie, gan  
brīvdienās atbraukušie - , kuri vēlas saturīgi vakaros pavadīt 
brīvo laiku. Taurene  atrodas  stratēģiski labā vietā  -  pa vidu 
daudziem  pagastiem, laba ceļa malā. Ceru, ka šī ideja reali-
zēsies, jo Vecpiebalgas novada tālākās attīstības plānā  sporta  
zāle Taurenē ir paredzēta.
  Mūsu skolai ļoti daudz palīdz ne tikai vecāki, bet arī sa-
biedrība. Tāpēc  katru  gadu    28. janvārī  skolā notiek Drau-
dzīgā Aicinājuma  Pateicības diena, kad mēs  tiekamies ar 
saviem labvēļiem.  Pirms 10 gadiem skolas 20 gadu jubilejā 
nodibinājās  Skolas  Atbalsta biedrība. Tāpēc gribu teikt lielu 
paldies tās vadītājam Kasparam Rumbam un ikvienam mūsu 
skolas absolventam, kurš ir šajā biedrībā. Ar tās dāsnu atbal-
stu skolēni, kuriem ir sasniegumi mācībās un ārpusstundu 
darbā, saņem naudas balvas, visiem deju kolektīviem ir at-
jaunoti tautas tērpi, skolēniem  ir  bijusi  iespēja  apmeklēt 
modernu zinātnes centru, papildināts skolas 
bibliotēkas grāmatu, spēļu un CD klāsts. 
  Mūsu skolas pamats ir skolēni, vecāki, pe-
dagogi un darbinieki. Pirmā direktore  - Maija 
Leimane  bērnudārzu un skolu vadīja  9 ga-
dus (1986-1995), Jānis Lapiņš - 2 gadus (1995 
-1997) . Kopš 1997. gada augusta skolas va-
dība ir uzticēta man. Tas ir liels gods un reizē 
arī ļoti liela atbildība. Reizēm mēdzu jokot un 
teikt, ka tā ir „uzticības saldā nasta”. 
   Pa šiem 30 gadiem skola dzīves ceļā ir iz-
vadījusi  23 izlaidumu 324 skolēnus.  Gan jau 
kāds no viņiem teiks, ka skolā kaut kas nepati-
ka. Es uzskatu, ka šī nepatika nav vērsta  tieši 
uz skolu, bet  pret  savām  neveiksmēm. Un 
ar laiku  arī viņš sapratīs, ka savu skolu to-
mēr mīl, jo ... mīlestība pret savu skolu - tās 
ir sentimentālas jūtas. Bet tāpēc jau mēs esam 
tik dažādi  cilvēki, lai  iemīlētu  visdažādākās 
lietas un citus cilvēkus uz pasaules, lai atcerē-

tos ar mīlestību savu skolu, skolotājus, darbiniekus, skolas 
un klases biedrus. Ticu, ka mūsu skola palīdz veidoties  labai 
sabiedrībai. 
  Jau 3 gadus  esam Cēsu Pilsētas  vidusskolas vakarskolas 
filiāle, un šogad  apliecību  par vidējās izglītības iegūšanu sa-
ņems 7 skolēni.  Mēs, skolotāji un darbinieki, esam priecīgi 
par katru absolventu, kurš iegriežas  ikdienā ciemos, pastāsta 
gan par savām veiksmēm, gan arī par neveiksmēm. Un šīs 
sarunas  ir interesantas  ikvienam no mums. Mēs noveco-
jam, jūs pieaugat. Pirmajiem skolas absolventiem jau  ap  40.  
Daudzi jau sen vairs nedzīvo Latvijā, bet devušies uz ārze-
mēm. Dzīve katru ir nostādījusi savā vietā, un arī likteņi ir 
dažādi.  
  Šobrīd  mūsu bērnudārzu  apmeklē 14, bet skolu - 20 absol-
ventu bērni.  Prieks, ka mūsu absolventi mums uztic savus 
bērnus, ka viņi zina, ko vēlas,  iesaka idejas un arī palīdz, 
lai mācību  process un atpūtas brīži skolā kļūtu interesanti. 
Arī pedagoģiskais sastāvs ir mainījies. Šobrīd  bērnudārzā  
strādā  3 pedagogi,    skolā  (kopā  ar pulciņu skolotājiem un 
administrāciju)   - 17 pedagogi. Visiem ir atbilstoša  augstākā 
izglītība, taču  skolotāji vēl aizvien  nepārtraukti mācās, lai 
apgūtu inovācijas izglītībā, lai iegūtu tiesības mācīt vēl kādu 
priekšmetu, lai paaugstinātu savu kvalifikāciju. 
  Laiks rit. Šis ir mans laiks. Un arī tavs. Šī ir mana skola. Un 
arī tava. Vārdi „mans”, „mana” ir ļoti ietilpīgi, un tajos ielik-
ta ir piederība, līdzdalība, atbildība un mīlestība. Es lepojos 
ar Taurenes  skolas  skolēniem, lai arī kādi  „špicbuki” viņi 
būtu, es lepojos ar pedagogiem un darbiniekiem, lai arī kādas 
skolēniem līdzīgas blēņas viens otrs  reizēm neizstrādātu, es 
lepojos ar vecākiem, kuri gara gaismu, sirds siltumu, pozitī-
vo attieksmi pret skolu un līdzcilvēkiem nes  ne tikai ģimenē, 
skolā, bet arī daudz tālāk.
   Tuvojas skolas 30 gadu dzimšanas dienas svinības  - absol-
ventu , bijušo pedagogu un darbinieku tikšanās brīdis. Mēs 
jūs ļoti gaidām!  Uz salidojumu  aicinām arī lustīgos Taure-
nes vecās skolas absolventus. Dažs labs jau tagad interesējas, 
vai tikšanās būs. Būs!!! Visus mīļi  gaidīsim 2016. gada 4. 
jūnijā.

Lilita Ozoliņa, Taurenes  pamatskolas  direktore

Skolas ir dārzu vietas, kur tauta 
iedēsta savus labākos stādiņus, lai 

tie izaugtu gaiši prātā, krietni sirdī, 
derīgi dzīvei tautai par godu.

 /A. Kronvalds/
   Realizējot ieceri, kas jau ilgāku 
laiku ir „virmojusi” gan  absolventu, 
gan skolas vadības, gan arī vairāku 
skolas atbalstītāju domās, 2016. gada 

17. martā  Inešu pamatskolas absolventes Ilze Kuligina un 
Ginta Pūce nodibināja Inešu pamatskolas atbalsta biedrību 
„Inešu skolas draugi”.
Biedrības mērķis ir materiāli un morāli atbalstīt Inešu pamat-
skolas vajadzības, kas ir saistītas ar ārpusklases darba vides 
uzlabošanu.
  Lai gan mūsu mazajā skoliņā ir salīdzinoši maz audzēkņu  un 
ik gadu tiek diskutēts, vai skola vēl pastāvēs, tomēr tā  ar savu 
draudzīgo atmosfēru, lieliskajām skolotājām un aktīvo dzīves 
sparu un vēlmi iesaistīties dažādos pasākumos un projektos 
ir ļāvusi noticēt tās nozīmīgumam. Tieši tāpēc gribas, lai ar 
mūsu visu atbalstu, iespējams, pēdējie pastāvēšanas gadi būtu 
laiks, kad mēs varam pateikties mūsu pirmajai skolai finansiā-
la atbalsta sniegšanas veidā.
Nu jau  abas esam  pašas savās dzīvēs aizgājušas, tomēr gribas 
savai pirmajai skolai, kura mums izglītību kā pamatu un ceļa 
maizi nākotnei devusi,  sniegt atpakaļ tās siltās emocijas un 

atmiņas, kuras mums ir palikušas. Un mēs jau neesam tādas 
vienas. Radot biedrību, mēs radām arī to piederības un kopī-
bas sajūtu, ko ikviens mūsu biedrs varēs  izjust brīdī, kad būs 
redzami pirmie par dāvināto naudu paveiktie projekti, brīdī, 
kad lepni pie krūts piespraudīs Inešu skolas drauga biedra no-
zīmīti.
  Par biedrības „Inešu skolas draugi” biedru var kļūt ikviens, 
kurš sirdī jūt vēlmi dot savu artavu skolas labklājībā. Lai ie-
stātos biedrībā, ir jāiesniedz elektroniski vai papīra formā ie-
sniegums un jāiemaksā gada dalības maksu 10 EUR. Biedra 
naudas būtība ir savākt ziedojumus skolas un skolēnu vajadzī-
bām, kuras netiek segtas no valsts vai pašvaldības līdzekļiem. 
Ir tāds teiciens - tikai kopā mēs esam spēks. Arī šajā gadījumā 
- ar viena cilvēka pāris eiro neko lielu izdarīt nevar, bet, kopā 
saliekot, varam darīt brīnumus.
  Sociālajā portālā Facebook.com ir izveidota lapa, kurā varat 
iepazīties ar biedrības statūtiem un aktuālāko informāciju, kā 
arī atrast biedrības iestāšanās iesnieguma veidlapu, kuru var 
ērti un ātri aizpildīt un elektroniski nosūtīt uz biedrības e-pastu 
vai pa pastu uz biedrības juridisko adresi. Iesnieguma veidla-
pas ir pieejamas arī Inešu veikalā „Centrs”. Protams, iesnie-
gumu var rakstīt brīvā formā biedrības valdei, norādot savu 
vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru un adresi. Ja 
ir vēlme ar informāciju par biedrību iepazīties klātienē, droši  
to varat  darīt  Inešu pagasta  bibliotēkā. Biedra gada maksu 
var veikt ar pārskaitījumu uz biedrības konta numuru vai veikt 

skaidrā maksājumā, sazinoties ar biedrības valdes priekšsēdē-
tāju Ilzi Kuliginu. Ja ir vēlme ziedot biedrībai lielāku naudas 
summu par 10 EUR, droši to varat darīt. Ziedojums var būt 
gan finansiāls, gan konkrēta lieta, gan ieguldītais laiks vai pa-
doms. Kļūstot par biedru, tiek iegūta iespēja piedalīties bied-
rības sapulcēs, kā arī saņemt savā e-pastā jaunāko informāciju 
par biedrības paveikto un ziedojumu izlietojumu.
   Lai katrs sajustu savu svarīgumu un piederību mūsu orga-
nizācijai, jaunais biedrs pa pastu saņems nozīmīti ar biedrības 
logo. Paldies Montai Radvilavičai par logo izveidi, kas tik ļoti 
atspoguļo siltumu, kas nāk no Inešu pamatskolas.
   Aicinām pievienoties un ziedot visus, kam Inešu pamatskola 
un tās attīstība ir svarīga!  Mēs ticam, ka kopā mēs  paveiksim  
nozīmīgu ieguldījumu  Inešu pamatskolas darbībā. 

Rekvizīti un kontaktinformācija
Biedrība „Inešu skolas draugi” 
Reģ. Nr.: 40008249375
“Swedbank” AS Kods: HABA LV22
Konts: LV46HABA0551041504519
E-pasts: inesu.skolas.draugi@gmail.com 
Tālrunis: +371 28743808 Ilze;  +371 27701081 Ginta
Juridiskā adrese: Liepas-18, Ineši, 
Vecpiebalgas novads, LV-4123

Ilze Kuligina, 
biedrības „Inešu skolas draugi” valdes priekšsēdētāja 

Inešu skolas atbalstītāji uzņem jaunus apgriezienus
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Vecpiebalgas vidusskolā tiekas jaunie pētnieki

24. martā Vecpiebalgas vidusskolā Atklātajā skolēnu pētniecisko darbu konkursa noslēgu-
mā jau  8. reizi tikās jaunie pētnieki. Konkursa žūrijas komisiju priecēja pētījumu dziļums 
un  darbu kvalitāte.
5.-6. klašu grupā augstāko novērtējumu ieguva Marta Pundure (Vecpiebalgas vidusskolas 
6. kl.) ar darbu “Ārstniecības augu tējas manā ģimenē”, kurā sniegts detalizēts pārskats par 
ārstniecības augu tējām, to vākšanu, uzglabāšanu un pielietošanu. Konkursa dalībniekiem 
bija iespēja arī nogaršot Martas ievākto liepziedu  tēju ar medu, un novērtējums bija vien-
balsīgs - tā garšo izcili! 
2. pakāpe tika piešķirta Martas Asares  un Sanijas Gobiņas (Vecpiebalgas vidusskolas 6. 
kl.) pētījumam ,,Kosmētikas līdzekļu iegūšana”. Teorētiskajā daļā meitenes iepazīstina ar 
kosmētikas līdzekļu plašo klāstu, bet praktiskajā daļā no galda bietēm un upenēm bija iz-
strādājušas lūpu krāsu un vaigu sārtumu, savukārt no melnās oglītes un glicerīna - acu tušu.  
3. pakāpes ieguvējs  Rinalds  Baumanis (Vecpiebalgas vidusskolas 4. kl.) bija izvēlējies 
savam vecumam neraksturīgu  pētījuma tēmu - ,,Mūsu galaktika”. Darba prezentācijā Ri-
nalds aizrautīgi vēstīja par mūsu planētas veidošanos un uzbūvi, iepazīstināja ar saviem 
novērojumiem - zvaigžņu ceļu naksnīgajās debesīs.
7.-9. klašu grupā visaugstāk tika novērtēts Alekša Gablika (Līgatnes novada vidusskolas 
8. kl.) pētījums “Akmens latviešu tautas folklorā”, kas pārsteidza ar akmens tēla nopietno 
pētījumu dažādos folkloras materiālos. Visiem bija iespēja aplūkot daļu no Alekša akmens 
kolekcijas.
Savukārt  Anetes Plūmes (Taurenes pamatskolas 7. kl.) pētījums “Mana draudzība ar spē-
ku”, kas ieguva 3. pakāpi, popularizē aktīvu dzīvesveidu un iepazīstina ar spēka vingroju-
mu - plankingu. 
Līgatnes vidusskolas latviešu valodas skolotāja Dace Bērziņa, izvērtējot skolēnu veikumu, 
atzina: “Pētījumi ir augstā līmenī - to izstrādes kvalitāte atbilst vidusskolēnu darbiem.”

Vizbulīte Kalniņa un Ilona Strelkova, skolotājas

Konkursa uzvarētāji un skolotājas  - pētniecisko darbu vadītājas.

Inešu pamatskolas pavasara aktivitātes
  Aprīlī mostas visa dzīvā radība dabā un možums cilvēku  prātos, un  Inešu skolā  tas ir ve-
selības, spodrības un mākslas mēnesis.
• 1. aprīlī skolā viesojās Cēsu nepilngadīgo lietu inspektore Evita Kalniņa, kas skolēniem 
atgādināja par ļoti nozīmīgu faktoru - katra cilvēka,  arī bērnu,  pienākumiem. Šajā joku 
dienā pirmsskolas un  sākumskolas bērni prātus asināja pēcpusdienā “Uzmini nu!”.
• 2. aprīlī Valmierā valsts konkurss profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli 
plastiskā māksla” audzēkņiem. Mūsu novadu pārstāvēja Kate Antone, Elīna Meldere, Mār-
tiņš Metums. 
• 8. aprīlī rakstnieku  brāļu Kaudzīšu muzejā “Kalna  Kaibēni” lielā pavasara talka, iepazīša-
nās ar muzeju un pirmais pavasara pikniks. 
• 13. aprīlī skolēni un skolotāji veica pavasara uzpošanu Inešu pils parkā.

• 15. aprīlī pirmsskolas skolotāja Inguna  Jane ar savām audzēknēm Anniju Berķi un Kristu 
Žeibu  piedalījās 2. starpnovadu pirmsskolas izglītības audzēkņu izteiksmīgās  runas kon-
kursā “Mana ģimene”.
• 20. aprīlī  šī gada radošā darba sezonu noslēdz studija “Vārds”, iepazīstinot mūs ar izrādēm: 
“Draugi” pēc latviešu tautas pasaku motīviem, “Sarkangalvīte un vilks” pēc brāļu  Grimmu  
pasakas motīviem un  Vika viencēlienu “Pakrastnieki”.
• 21. aprīlī  5./6. klases skolēnu komanda ar skolotāju Vitu Miķelsoni piedalās Vecpiebalgas 
vidusskolas konkursā “Domā eksakti!”.
• 26. aprīlī Mazās mākslas dienas Vecpiebalgas novadā, Inešos,  sadarbībā ar Piebalgas 
porcelāna fabriku.  Dalībnieki ir novada  skolu audzēkņi.
• 28. aprīlī dalība tautisko deju kolektīva skatē Vecpiebalgas kultūras namā.

Gaidot saules spožumu dabā un visiem to vēlot, 
Inešu pamatskolas direktore Gunta Dadeika

14. aprīlī skolā notika vecāku diena, kad tika ne tikai vērotas mācību stundas un 
pārrunāti skolas darbībai nozīmīgi jautājumi, bet arī  kopīgi sportots.

  „Klusi, klusi ratiņš rūc,
Tā kā ziedos bite dūc…” 
Tā dziedājām, pavadot Vecpiebalgas lepnumu 2007, savu mīļo skolotāju, sirsnīgo kolēģi, 
jauko kaimiņieni un vienkārši dzīvesgudru cilvēku - Kristīni Dzeni …
Pāršķirstot skolotājas foto albumu, šķiet, ka būs grūti Vecpiebalgā atrast kādu dzimtu, kurā 
kaut vienam no tās pirmā skolotāja nebūtu bijusi Kristīne Dzene. Ja cilvēka mūžu mēra pada-
rītajos darbos, tad skolotājai tādu bijis daudz. Vai tas vien nav apbrīnas vērts fakts, ka mūžā 
spēts  iemācīt lasīt un rakstīt apmēram tūkstotim bērnu?! Mācīts ar mīlestību, atbildību un 
stingrību, apzinoties, ka tiek  ielikti pamati cilvēka nākotnei. Zināms, mazie bērni skolotājā 
ar uzticību veras  kā paraugā, un skolotāja Kristīne ar savu apzinīgo attieksmi pret ikkatru 
darbu vienmēr bijusi labu labais paraugs. 
Kolēģi, atceroties Kristīni, smaida un stāsta atgadījumu pēc atgadījuma, notikumu pēc no-
tikuma  un visi kā viens atminas kuplās un lustīgās jubilejas. Jā, svētkus  sarīkot  Kristīne  
prata, organizējot  tos ar vērienu, jo  aicināti tika visi: radi, draugi, kaimiņi, kolēģes ar vīriem 
un bērniem. Tad nu tika svinēts uz nebēdu - ar dziesmām un dejām pie bagātīgi klātiem gal-
diem, ar lielo, ceļojošo vīna kausu un jautrām rotaļām. Tagad to atminoties, šķiet, vai arī tā 
nav viena no mūža mērauklām, ka cilvēku atceras ar smaidu par viņa sagādātajiem jaukajiem 
mirkļiem apkārtējiem?
Saknes - tās skolotājai Kristīnei varenas, jo viņa ir vecākā 11 bērnu ģimenē, kur apgūta pras-
me parūpēties par visu un visiem. Pašas ģimenē arī izauklēti 3 bērni, kas dāvājuši 11 mazbēr-
nus un 7 mazmazbērnus. Tā arī ir viena no dzīves mērauklām: cik daudz laba esi sējis savos 
bērnos, mazbērnos, tik daudz laba viņi sēs tālāk. Kristīne pamatoti lepojās  ar savu ģimeni, 
turpinādama sēt labo, cik ilgi vien spēja. 
Tā ir mūža mēraukla - atstāt paliekošas pēdas. Mēs, bijušie kolēģi, atceramies un atcerēsi-
mies Kristīni Dzeni un lepojamies, ka esam skolotājas iesāktā darba turpinātāji un labā tālāk 
nesēji.
Un arī „Barackās” skolotājas Kristīnes roku iekoptie dārzi un puķu dobes, stādītie ogulāji un 
ābeles nesīs augļus vēl ilgi, ilgi ...

Agita Šulca, Vecpiebalgas vidusskolas direktores vietniece pirmsskolā

Skolotāju  Kristīni  Dzeni atceroties… Aprīlis Taurenes pamatskolā
  Pavasaris ir klāt. Visur valda liela rosība un skanīgi putnu treļļi. Arī Taurenes pamatskolā 
pavasara rosība ir sākusies. Ir noslēgusies akcija „Jauna māja putniņam”. Akcijā pavisam 
kopā piedalījās 23 dalībnieki. Pēc skatītāju balsojuma, visinteresantākais putnu būrītis bija 
Justīnei Laputevai (40 balsis), otrās vietas ieguvēja – Samanta  Gorovenko  (16 balsis), 
trešās vietas ieguvējs - Arons Plūme (15 balsis).
Vēl notikuši šādi pasākumi:
1.04. -  April! April! - raiba informācija skolas telpās.
12.04. - Sportiskas aktivitātes „Meitenes kā liepas”.
13.04. - Vides mācību stunda Daibē, kuru apmeklēja 1.,7.,8. kl. skolēni.
15.04. - Lekcija par drošību internetā.
19.04.  - Skolas mazākie dziedās skanīgajā „Taurenes cālī”.
19.04.  - Talkosim un sakopsim teritoriju ap skolu.
26.04. - Dabas zinību diena „Putnu dienas”.
27.04.  - Projekta dienas - Taurenes pamatskolas 30! Salidojums - noslēgums - prezentācija.
28.04.  - Tautas deju kolektīvu skate Vecpiebalgā.
29.04.  - Stikla pūtēju brīnumi.

Ilze Vozņesenska, 
Taurenes pamatskolas direktores vietniece

Sākumskolas olimpiāde „Mazais Zinītis”
Skujenes  pamatskolā  13. aprīlī norisinājās tradicionālā  sākumskolas  olimpiāde „Mazais 
Zinītis”.
Sākumskolēni  mērojās  ar  zināšanām  latviešu valodā, matemātikā, dabaszinībās un mūzikā. 
Par uzvarētājiem katrā klasē kopvērtējumā kļuva:

Dziesmu konkursā visveiksmīgākie bija Gustavs Jevstigņejevs un Anna Zīle Lukstiņa.

Informāciju sagatavoja skolotāja Valda Miķelsone

Sākumskolas olimpiāde „Mazais Zinītis” 
 Skujenes  pamatskolā  13. aprīlī norisinājās tradicionālā  sākumskolas  
olimpiāde „Mazais Zinītis”. 
 Sākumskolēni  mērojās  ar  zināšanām  latviešu valodā, matemātikā, 
dabaszinībās un mūzikā.  
 Par uzvarētājiem katrā klasē kopvērtējumā kļuva: 
 
Vieta Vārds, uzvārds Klase
1. Guntis Felkers 1. 
 Gustavs Jevstigņejevs 2. 
 Edgars Vīksna 3. 
 Anna Zīle Lukstiņa 4. 
2. Gvido Cīrulis 1. 
 Aigars Vīksna 2. 
 Sarita Tauniņa 4. 
3. Miks Mārcis Dzvinko 1. 
 Eva Medne 2. 
 Kristaps Poikāns 4. 
 
Dziesmu konkursā visveiksmīgākie bija Gustavs Jevstigņejevs un Anna Zīle 
Lukstiņa. 

 Informāciju sagatavoja skolotāja Valda Miķelsone 
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1. aprīlī  pirmsskolā notika Pavasara koncerts. Šoreiz, lai tajā 
nokļūtu, bija ne vien jāiemācās dziesma, bet arī jānopelna ieejas 
biļete. Lai to iegūtu, bija jāatbild uz jautājumiem par pavasa-
ri un Lieldienām, ko uzdeva koncerta vadītājas biz-bizmārītes. 
Klausīties koncertu atnāca arī māmiņas un vecmāmiņas, tēti un 
krustmātes, lielās māsas un citi mīļi cilvēki, kas turēja īkšķus, lai 
viss izdotos. Dziesmas ar muzikantu un dejotāju, pavadītāju un 
“bekvokālistu” atbalstu izskanēja  patiešām lieliski! Program-
mas vadītājas biz-bizmārītes noslēgumā visiem paldies teica ar 
Lieldienu zaķa šokolādes olām.
5. aprīlī pie vidusskolēniem viesojās Swedbankas pārstāve Ka-
rīna Agafonova. Papildinot skolas programmā sniegtās zināša-
nas, 11. klases skolēni nodarbībā “Uzņēmējdarbības uzsākšana” 
ieguva priekšstatu par to, ko nozīmē būt uzņēmējam un kāpēc ir 
vērts par tādu kļūt. Audzēkņiem tika izskaidrots, kādām īpašī-
bām jāpiemīt uzņēmējam un kādi ir pirmie soļi, uzsākot uzņē-
mējdarbību. 12. klases un 11. eksaktās klases audzēkņi nodarbī-
bā “Ieskats vērtspapīru pasaulē - kas ir akcijas?” uzzināja, kas ir 
akcijas, kādas ir to ieguldījumu priekšrocības  un  riski. Mācību 
mērķis bija ļaut skolēniem izprast dažādas ieguldījumu stratē-
ģijas un tirgus analīzes metodes. Veicot praktiskos uzdevumus, 
audzēkņi varēja iejusties investora lomā un paši izvērtēt, kurā 
uzņēmumā veikt akciju ieguldījumu.
7. aprīlī  mūsu skolā tika izmantota iespēja 10. un 11. klases 
skolēniem piedalīties SIA “Aspired” nodarbībās projektā “Zaļā 
misija: klimats” sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģen-
tūru un nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”. 
Skolēniem notika divas īpaši izstrādātas un sagatavotas tehniski 
radošās darbnīcas, kurās tika izskaidrota pasaulē svarīga problē-
ma, kas ir klimata  pārmaiņas, apspriesti  ar tām saistītie jautā-
jumi un risinājumi. Darbnīcā “Klimats toreiz un tagad” skolēni 
grupās veica vairākus eksperimentus un novērojumus, lai no-
skaidrotu, kas ir klimata pārmaiņas, kā un kāpēc tās norisinās, 
kādas ir šo pārmaiņu sekas. Piemēram, pētot koka gadskārtas, 
skolēni noteica, kurā periodā ir bijis siltāks un kurā aukstāks 
laiks. Bija iespēja mērīt zemeslodes temperatūru, CO2 un noteikt 
tā svaru. Savukārt darbnīcas jeb spēles “Gudrais mērs” mērķis 
- izskaidrot, ka ir klimata pārmaiņas, kuras nevaram ietekmēt, 
tāpēc tām ir jāpielāgojas, cenšoties tās prognozēt. Katra skolē-

Aprīļa aktivitātes Vecpiebalgas vidusskolā

Kad Vecpiebalgas novadā sniegs jau bija gandrīz no-
kusis, biatlonisti vēl sacentās baltajās trasēs Alūksnē 
un Madonā. Īss pārskats par aizvadītajām sacensībām. 
Latvijas čempionātā biatlonā 2. kārtā sprintā B grupā 
1. vietā  Kristers  Slavēns, 2. v. Rūdis Balodis. Rūdis  
zaudēja  Kristeram tikai 1,6 sekundes. A grupā jau-
niešiem 2. vietā Dzintars Daļeckis, bet jaunietēm 2. v. 
Krista  Razgale. Visi ar interesi gaidīja izlases līdera 
Andreja Rastorgujeva startu vīriešu grupā. Savu ska-
tītāju priekšā viņš  šāva nekļūdīgi un izcīnīja pārlie-
cinošu uzvaru. Otrajā dienā iedzīšanā   Kristeram un 
Rūdim dubultuzvara. Dzintaram 3. vieta ar 12 sodiem 
(uzvarētājam  tikai  2). Uzvaru sieviešu grupā izcīnīja 
Inga Paškovska, kura sezonas izskaņā nolēma treni-
ņu procesu dažādot, piedaloties biatlona sacensībās. 
Krista Razgale atkārtoti izcīnīja 2. vietu. Apbalvoša-
nas ceremonijā lieli aplausi skanēja inešniekam Gatim 
Praulītim, kurš abas dienas ar ļoti veiksmīgu šaušanu 
izcīnīja otrās vietas un izkonkurēja Latvijas izlases biatlonistus. Pēc šīm sacensībām tika nosaukts Latvijas jau-
niešu  izlases sastāvs Baltijas kausa izcīņas sacensībām. No  mūsu  novada  izlasē tika iekļauti Kristers Slavēns, 
Rūdis Balodis, Dzintars Daļeckis un trenere Aija Praulīte. Šiem dalībniekiem Starptautiskā biatlona  federācija  
nodrošināja uzturēšanos  un ēdināšanu  viesnīcā  Tehvandi  pie pašas trases. Sacensībās piedalījās Latvijas, 
Lietuvas, Igaunijas un Somijas sportisti. Rezultāti: sprintā M17grupā 1. vietā Kristers Slavēns, 3. vietā Rūdis 
Balodis, M19 grupā  3. vietā  Dzintars  Daļeckis. Šādus panākumus Vecpiebalgas novada jaunieši gūst pirmo 
reizi. Pārējās vecuma grupās notika Igaunijas čempionāts biatlonā. Tajā 2. vietā Inga Paškovska, 4. vietā  Elgars  
Mārtinsons. Otrajā dienā masu starts, kad dalībnieki startē vienlaicīgi. 2. vietā Dzintars Daļeckis un Kristers 
Slavēns. Jaunākajā grupā 3. vietā Arvis Arvīds Jekimovs, kurš apsteidza komandas biedru Miku Cimdiņu. 
Mikus pēdējā šautuvē kļūdījās pārāk daudz un no otrās vietas atkāpās uz 4. vietu. Priecē, ka no vecākās grupas 
audzēkņiem  cenšas neatpalikt Elgars, Mikus un Arvis. 
  Krista Razgale šajā laikā piedalījās Eiropas junioru čempionātā  Pokļukā (Slovēnijā). Kopā ar citām komandas 
biedrenēm tika gūta starptautisko sacensību pieredze turpmākajiem startiem. 
  Latvijas čempionāta distanču slēpošanā 3. posmā skaistu uzvaru sprintā izcīnīja Inga Paškovska un kļuva ne 
tikai par Latvijas čempioni, bet arī par starptautisko sacensību uzvarētāju. V14 grupā  trešo vietu 38 dalībnieku 
konkurencē spēja izcīnīt Arvis Arvīds Jekimovs. Stafešu sacensību laureāti dažādās vecuma grupās: 1. vietā   
Elīna Radziņa, Inga Paškovska, 2. vietā Mikus Cimdiņš, 3. vietā Madara Ilze Eglīte, Mairita Sļadzevska, Elgars 
Mārtinsons, Renārs Pundurs,  A. A. Jekimovs. Sacensības notika arī Vecpiebalgas novadā. Dzērbenes balvas 
izcīņā piedalījās 102 dalībnieki. Paldies Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas kolektīvam par 
raitu sacensību norisi. 4. marta vakarā Vecpiebalgas Smeiļu trasē notika kopīgs slēpojums stundas garumā. Pie-
dalījās visdažādākā vecuma dalībnieki un guva pozitīvas emocijas. Stundas laikā tika noslēpoti 249 veselības 
apļi. Paldies Mārim Kramam par trases sagatavošanu un uzturēšanu kārtībā visas ziemas garumā!
Sezonas pēdējās sacensības biatlonā - Latvijas kausa izcīņas 2. kārta  notika paralēli ar Lietuvas čempionātu bi-
atlonā.  Uzvarētāji izcīnīja ne tikai Latvijas biatlona federācijas  sarūpētos kausus, bet arī Lietuvas čempionāta  
medaļas un balvas. Savu pārākumu B grupā arī šajās sacensībās  apliecināja  Kristers Slavēns un Rūdis Balodis. 
Rūdis  atpalika tikai nieka 0,2 sekundes.  A grupā jaunietēm 2. vietā Krista Razgale, bet jauniešiem Dzintars 
Daļeckis.  Otrās dienas masu startā  trīs otrās vietas - Kristai, Dzintaram un Rūdim. Rūdis beidzot revanšējās 
Kristeram,  kurš šoreiz 4. vietā. C grupā par Lietuvas čempionāta laureātu kļuva arī Mikus Cimdiņš  -3. vieta. 
Garā sezona aizvadīta. Vecpiebalgas novada sportisti kļuvuši ne tikai par Latvijas čempioniem, bet arī par Bal-
tijas kausa un Lietuvas čempionāta laureātiem. Rūdis Balodis piedalījās Pasaules jauniešu čempionātā Rumā-
nijā, bet  Krista  Razgale Eiropas junioru čempionātā Slovēnijā. Ļoti prestižajā sezonas kopējā rangā B grupā 
ir uzvarējis Kristers Slavēns, otrais Rūdis Balodis. Jaunietēm 3. vietā Krista Razgale. A grupā jauniešiem 1. 
vietā Dzintars Daļeckis, kurš pagājušajā sezonā  Austrijā  Latvijas izlases sastāvā piedalījās Eiropas Jaunatnes 
ziemas olimpiādē distanču slēpošanā. Nu uzvara izcīnīta arī biatlonā, kas konkurentiem ir liels pārsteigums. 
Vēl ziemas sākumā panākumus gūt traucēja ļoti ilgā un nestabilā šaušana. Kopvērtējuma rezultāti ir neoficiāli, 
kuri jāapstiprina Biatlona federācijas valdei. Šajā sezonā ātrumu distancē ir uzlabojuši jaunāko grupu audzēkņi, 
bet vēl daudz jāstrādā pie šaušanas prasmju uzlabošanas.
Paldies Vecpiebalgas novada pašvaldībai par atbalstu, sapratni un ieinteresētību! Liels paldies Kristeram, kura 
filmētie sižeti par Vecpiebalgas biatlonistiem guvuši popularitāti ne tikai sportistu vidū. 
 Pavasaris ir brīdis, kad gaidām jaunus audzēkņus. Nepieciešama  tikai vēlme aktīvi darboties. Esam uzsākuši 
gatavošanos jaunajai sezonai. Mērķis - ne tikai piedalīties Eiropas Jaunatnes ziemas olimpiādē Turcijā un Pa-
saules jauniešu čempionātā Krievijā, bet cīnīties par  augstiem  rezultātiem. Iepriekšējie panākumi jāaizmirst. 
Ja galvā doma, ka esi labākais, tad  konkurenti būs jau soli priekšā. Lai jaunajiem sportistiem nepietrūkst pa-
cietības un mērķtiecība realizēt iecerēto!

Aija Praulīte, Andris Praulītis, treneri

Jauno biatlonistu panākumi Baltijas valstu sacensībās

nu grupa pārstāvēja pašvaldību kādā no Eiropas valstīm. Katras 
pašvaldības pārstāvjiem bija jāpanāk, lai tieši viņu pašvaldībā 
būtu vismazākais cietušo  skaits. Spēlētāju  izaicinājums  bija  
būt par patiesi gudru mēru! Loģiska un pārdomāta izvēle investī-
cijām, rūpīgi remontdarbi un klimata pārmaiņu seku  likvidēšana 
garantēja uzvaru šajā spēlē.

12. aprīlī 10. klases skolnieks Abduls Guduss Džallovs, kurš 
Vecpiebalgas vidusskolā mācās tikai kopš februāra, prezentācijā 
“Mana dzimtene - Gambija” iepazīstināja skolasbiedrus ar savu 
dzimto valsti, tās vēsturi, izglītības sistēmu, kultūru un tradīci-
jām. Prezentācija izskanēja latviešu valodā.
12. aprīlī klašu kolektīvi mērojās spēkiem sporta spēlēs. 1. - 4. 
klašu skolēniem notika tautasbumbas turnīrs, bet 5. - 12. klašu 
skolēni priekšroku deva volejbolam. Veiksmīgākie savās klašu 
grupās bija 3., 7. un 10. klases kolektīvi. 
15. aprīlī skolā viesojās CERT. LV attīstības projektu vadītājs 
Egils Stūrmanis un 4. - 12. klašu skolēniem vadīja izglītojošu 
stundu  “Prasme pasargāt sevi digitālajā pasaulē”, savukārt ve-
cākiem un skolotājiem  lekcijā  “Realitāte  virtuālajā vidē” atgā-
dināja, ka internets kļūdas nepiedod un jābūt piesardzīgiem, iz-
paužot jebkādu privātu informāciju digitālajā  vidē. Pēc lekcijas 
vecāki tikās ar audzinātājiem klašu vecāku sapulcēs.

20. aprīlī klašu kolektīvi piedalījās erudītu konkursa 3. kārtā 
“Es tevi mīlu”, Vecpiebalgas vidusskola!” 
Aprīļa beigās 7. klase devās sakopt K. Skalbes muzeja apkārtni, 
4. klase - Vecpiebalgas baznīcas teritoriju, bet pārējā skolas sai-
me iesaistījās skolas apkārtnes sakopšanas talkā.
Aprīlī gūti panākumi arī mācību priekšmetu olimpiādēs un kon-
kursos.
Starpnovadu informātikas olimpiādē 6. klašu grupā Diānai Da-
vidovai - 1. vieta, 7. klašu grupā Valērijai Tolkunovai - atzinība, 
8. - 9. klašu grupā Silvestram Pētersonam - 3. vieta. Skolotāja 
S. Upeniece.
12. atklātajā Valsts mājturības olimpiādē Sendijai Kārkliņai  (9. 
kl.) - 3. vieta, Katei Elizabetei Antonei (7. kl.) - atzinība.
Starpnovadu mājturības olimpiādē Katei Elizabetei Antonei (7. 
kl.) - 1. vieta, Sanijai Gobiņai (6. kl.) - 2. vieta, Kristiānai  Kalni-
ņai  (9. kl.) - atzinība. Skolotājas V. Jansone, I. Kazaka.
Starpnovadu angļu valodas olimpiādē 8. klašu grupā Andrim 
Braueram - atzinība. Skolotāja L. Vietniece.
Starpnovadu sākumskolas kombinētā olimpiādē 1. klašu grupā 
Anetei Kazlauskai - 2.vieta. Skolotāja B. Kuzmane.
Starpnovadu sākumskolas pētniecisko darbu konkursā Keitijai 
Naprejenko (1. kl.), Simonai Radvilavičai  (2. kl.), Agnesei Vol-
manei (3. kl.), Rinaldam Baumanim (4. kl.) - atzinība. Skolotāji 
B. Kuzmane, A. Balode, A. Jurgena, A. Miķis.  
Vidzemes reģiona 4. klases pētniecisko darbu konkursā Valmie-
rā  Rinalds Baumanis saņēma  laureāta diplomu, kā arī skatītāju 
simpātiju balvu. 
Jānim  Sudrabkalnam  veltītajā starpnovadu miniatūru konkursā 
Gundaram Tomašam (11. kl.) - 2. vieta.
Valsts  ģimnāziju skolēnu domrakstu konkursā Mairai Asarei (11. 
kl.) - 1. vieta, Agijai Baumanei (12. kl.) Kura vieta????Skolotājas 
I. Strelkova, V. Lapiņa.
26. aprīlī uz starpnovadu olimpiāžu uzvarētāju sveikšanu Prie-
kuļos devās 11 skolotāji un 16 skolēni.
Laipni lūgti apmeklēt skolas mājaslapu, kurā var iepazīties ar 
sīkāku informāciju par skolā notiekošo, aplūkot fotogrāfijas, kā 
arī iepazīties ar materiāliem “Gatavojamies salidojumam - sko-
las vēsture” un absolventu salidojumam veltītā literārā konkursa 
“Mani vārdi Vecpiebalgas vidusskolai” nolikumu.

Informāciju apkopoja skolotāja Vita Lapiņa

10. klases skolnieks Abduls  Guduss Džallovs iepazīstināja 
skolasbiedrus ar savu dzimto valsti latviešu valodā. 

  Pirmo sezonu Cēsu novada atklātajā florbola čempionātā ļoti veiksmīgi noslēgusi 
Vecpiebalgas komanda, 12 vienību konkurencē aizkļūstot līdz labāko četriniekam 
jeb tā saucamajam “Final Four”. Lai arī, uzsākot sezonu, komandai tika prognozēta 
stabila vieta astes galā, dzīve pierādīja, ka piebaldzēni ir gana ciets rieksts  ikvienai  
komandai, visspilgtāk  to  nodemonstrējot  ceturtdaļfinālā - ar 4:3 apspēlējot pērnos 
čempionus - “Einšteins” komandas florbolistus. Un pavisam nedaudz pietrūka arī 
līdz čempionu titulam, pusfinālā sīvā cīņā spēles galotnē ar 1:3 atzīstot nākamo 
čempionu Valmieras komandas “Farm Dumperi.lv Club” florbolistu pārākumu.
  Liels prieks, ka mūsu novada vārdu  godam pārstāvēja  pašmāju  puiši  un  koman-
dā  bija tikai viens t.s. “leģionārs” - Emīls Kuzņecs no Limbažiem, kas neapšaubā-
mi bija turnīra labākais vārtsargs. Spēlējošā trenera pienākumus visas sezonas gaitā 
godam pildīja Kaspars Konošonoks, bet kapteiņa nastu uzņēmās Māris Pilsētnieks, 
kas  bija arī komandas rezultatīvākais un viens no visa turnīra  rezultatīvākajiem  
florbolistiem ar 15 gūtajiem vārtiem un 11 rezultatīvajām piespēlēm. Komandas 
ģenerālmenedžera un oficiālā pārstāvja pienākumus pildīja Indriķis Putniņš.
  Atskatoties  uz  aizvadīto sezonu, noteikti ir jāpateicas vairākiem cilvēkiem, bez 
kuru atbalsta sezona nebūtu  nedz notikusi, nedz izdevusies. Pirmkārt, paldies pui-
šiem, kas cīnījās visas sezonas gaitā - sākot jau ar to, ka bez ierunām un nekavējo-
ties piekrita iekļauties komandā, un beidzot ar sportisko niknumu līdz beidzamās 
spēles pēdējām sekundēm. Otrkārt, paldies Vecpiebalgas pašvaldībai par finansiālu 
atbalstu  (dalības maksa, spēles formu iegāde) un jo sevišķi atbildīgajiem novada 
sporta kungiem - Andrim Praulītim un Mārim Kramam. Treškārt, paldies vienam 
no turnīra organizatoriem - sporta  kluba “Lekrings” līdzīpašniekam Artim Rasma-
nim, kas  beidzamajā brīdī nepiekāpīgi iedrošināja mūs pieteikties dalībai turnīrā. 
Un paldies arī novada florbola veterāniem - Valdim Apalupam, Andrim Jermacā-
nam un Mārcim Ločmelim, kuri deva gan vērtīgus  padomus, gan bija kaujas gata-
vībā aizstāt kādus komandas biedrus, ja vien tas būtu bijis nepieciešams.
  Sezona nu ir galā, un ļoti ceram, ka komandas kodolu izdosies saglabāt arī nāka-
majā sezonā, lai sasniegtu vēl augstākas sportiskās virsotnes. Vienkārši tas nebūs, 
jo labākie Vecpiebalgas komandas spēlētāji ir ne tikai pamanīti, bet arī novērtēti 
no citu komandu puses, mēģinot tos pārvilināt uz pretinieku nometnēm. Vecpie-
balgas vārds atkal ir skaļi izskanējis pāri novada robežām. Prieks par to, ka sports 
un aktīvs dzīvesveids ir bijis  brīvajā  laikā dominējošais, draugus un paziņas kopā 
vienojošais!

Indriķis Putniņš

Vecpiebalgas florbolistiem izcila sezona!

Pirmajā rindā no kreisās: Kaspars Konošonoks, Jānis Kvante, Matīss Kauls, 
Rūsiņš Otersons, Toms Strelkovs, Kārlis Miķelsons; otrajā rindā no kreisās: 

Māris Pilsētnieks, Artūrs Zvejnieks, Uģis Vasilis, Emīls Kuzņecs, Jānis Roberts 
Krams, Atvars Vilde, Reinis Praulītis. Bildē iztrūkst viena no aizsardzības   

balstiem  visas  sezonas garumā - Voldemāra Dzeņa, sezonas gaitā epizodiski 
spēlējušo Agra Krūmiņa, Normunda Gailina un Kristera  Slavēna, kā arī bildes 

autora un komandas “dīdītāja” Indriķa Putniņa.
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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”

PASĀKUMI  VECPIEBALGAS  NOVADĀ
Dzērbenes pagastā

8. maijā plkst. 14.00 tautas namā izrāde 
„Man gribas iet...”  

Jetes Užānes dienasgrāmatas atmiņas lasīs Elīna 
Apsīte, tās papildinās Lilijas  Liporas deju etīdes, 
izmantojot ēnu teātra elementus un Edgara  Lipora 

mūziku. Pēc izrādes cimdu konkursa ”Sasildi Dzērbe-
ni!” noslēgums un galvenās balvas pasniegšana.

28. maijā plkst. 19.00 Augstā kalna estrādē deju 
kolektīva „Juveris” 50 gadu jubilejas koncerts „To-
reiz zaļumballē”. Koncertā piedalās sadraudzības deju 
kolektīvi - „Pupuri” no Lahti Somijā, „Zelta virpulis”, 
„Virpulis” un „Jumis” no Priekuļiem, „Degumnieki” 

no Madonas novada u.c., kā arī pašmāju deju kolektīvi 
-  „Juveris” un skolēnu  deju kolektīvs „Dore”,   vadī-

tāji Ieva Puķe un Krišjānis Salmiņš.  

Inešu tautas namā
15. maijā plkst.14.00  Starptautiskajai  ģimenes  

dienai un Vasarsvētkiem veltītajā koncertā   muzicēs 
dziedošo Igauņu ģimene no Gaigalavas 

Ieejas maksa - EUR 3,00
Būs iespēja iegādāties diskus  (cena EUR 9,00)

Būsiet gaidīti! 

Kaives pagastā 
13. maijā plkst. 18.00 kinozālē filma “Pastaiga ar 

dinozauriem” (3D)
Ieejas maksa - EUR 1,50

Taurenes pagastā 
13. maijā  plkst. 15.00 pagasta centrā Vasarsvētku 

pēcpusdienas tirdziņš
Gaidīsim tirgotājus un pircējus!

Sīkāka informācija  - m.t. 22032942

20. maijā plkst. 16.00 kultūras  namā jauno vokālistu 
konkurss „Do- Re-Mi”

21. maijā plkst. 19.00 Muzeja nakts ietvaros Tau-
renes novadpētniecības  muzejā  mīļi  gaidīti  visi, 

kas filmējās, piedalījās,  palīdzēja Taurenes  pagastā  
pirms 32 gadiem uzņemtās Pētera Krilova mākslas 
filmas ”Durvis, kas tev atvērtas” tapšanā. Filmas 

skatīšanās, notikumu un atmiņu  vakars.
Aicināti visi interesenti.

27. maijā plkst. 18.30 kultūras namā Taurenes   
pamatskolas saimes mācību gada 

noslēguma pasākums

Vecpiebalgas kultūras namā  
6. maijā plkst. 10.00 Vecpiebalgas novada  

pirmsskolēnu dziesmu un deju svētki  
„Es savai māmiņai”

7. maijā plkst. 17.00 Cēsu deju apriņķa tautisko deju 
kolektīvu  skate - koncerts  „Kur balta puķe zied” 

 Piedalās deju kolektīvi:  „Balga”,„Daiļrade”, 
„Jumis”, „Juveris”, „Miķelis”, „Mudurainis”, 

„Piebaldzēni”, „Raitais  solis”, „Slātaviņa”, „Zeperi”

27. maijā  plkst. 20.00 Vecpiebalgas kultūras nama 
amatiermākslas  kolektīvu  radošā  darba vakars 
„Un sākas viss no gala”, veltīts TDK  „Slātaviņa” 

15 gadu darbības jubilejai
 Īpašie viesi  - deju kolektīvi  „Pupuri” no Somijas,   

„Juveris” no Dzērbenes,  „Rūdis” no Ērgļiem.

Vēlos pateikt paldies Vecpiebalgas novada 
pašvaldībai par sveicieniem un kafejnīcai  “Lau-
ra”  par skaisti un garšīgi klāto galdu manā 90 gadu 
jubilejā.

Biruta Liepiņa

PASĀKUMU AFIŠA APSVEIKUMI
Laime  jau nepazūd vējiem līdzi,
Laime ir mūsos vai arī nekur,
Laime ir mīlēt šo dzīvi un sevi,
Laime  -  būt vajadzīgam citiem un sev.

Sveicam Tevi,  maija  jubilār!
Īpašie gaviļnieki:

65  -      Jānis Spars Dzērbenē
 Pāvels Bērziņš Vecpiebalgā
 Kārlis Bišers Vecpiebalgā
 Guntars Teteris Vecpiebalgā

70 -   Haļa Pulkstene Dzērbenē
 Laima Maļinovska Inešos
 Jānis Bajārs Taurenē 
 Ruta Lakša - Timinska Vecpiebalgā
 Maija Sīmane Vecpiebalgā

75 -  Anna Karnīte Dzērbenē
 Vija Asare Inešos

80 -  Milda Skaidrīte Masa Taurenē

91 -  Maija Mazjāne Vecpiebalgā

93 -  Kārlis Kārkliņš Taurenē

Tā sacīja meža māte,
Par siliņu tecēdama:
Pūt, vējiņ, nelauz koku,
Mazs bērniņš šūpulī.

Jaunākie Vecpiebalgas novadā:

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

Mūžībā aizgājuši:

Grigorijs  Galaktionko, Taurene;
Biruta Janeviča, Taurene;
Austra Balode, Vecpiebalga;
Kristīne Dzene, Vecpiebalga.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem. 

Sveicam  mazuļus  un  viņu  vecākus!

PATEICĪBAS
 Sakām sirsnīgu paldies Ivetai Ērglei par profe-
sionālu atbalstu aktu zāles interjera izveidē, kā arī 
Annai un Aldim Glāzeriem par sagādātajiem ma-
teriāliem zaļās klases izveidošanai pie sākumsko-
las ēkas.

Vecpiebalgas vidusskolas kolektīvs

Un Tavs ceļš būs 
manējais,
Tava māja un Tavs liktenis
Mans.

Noslēgtas laulības:
Laila Mivriniece un Jānis Paeglītis.

Sveicam, kopējo dzīves ceļu sākot!

Jēkabs Krusts 
Taurenes pagastā;

PIRMĀ TIKŠANĀS AR BĒRNUDĀRZU

Samanta Mugina 
Vecpiebalgas pagastā.

AICINĀM  PIEDALĪTIES  
BĒRNĪBAS  SVĒTKOS Saiešanas  slātaviešu garā “‘Vecpiebalga atver dur-

vis” laikā:
*otrdien, 26. jūlijā, plkst.18.00 Vecpiebalgas kul-
tūras namā notiks Saimnieču diena - Siera svētki. 
Aicinām pieteikties siera sējējus un  citu siera pro-
duktu gatavotājus. Sīkāka informācija un pieteik-
šanās: t. 26493591 (Vecpiebalgas kultūras nama 
vadītāja Zigrīda Ruicēna) ;
*sestdien, 30.jūlijā, plkst. 10.00 Vecpiebalgas bir-
zītē notiks Amatnieku tirgus. Aicinām pieteikties 
amatniekus un  mājražotājus. Sīkāka informācija 
un pieteikšanās: t. 26054322 (Vecpiebalgas audēju 
kopas vadītāja Dagnija Kupče).

AICINA PIETEIKTIES

  Vecpiebalgas novada pašvaldība piedāvā 3.06.2016. 
plkst. 14.00 Taurenes pilī ģimenēm, kuras vēlas saviem 
bērniem sagādāt svētkus un iegūt krustvecākus, piedalī-
ties Bērnības svētkos. Dalības maksa EUR 20,00. Ja no 
ģimenes piedalās 2 un vairāk bērnu, dalības maksa EUR 
15,00. Par dalību un citiem organizatoriskajiem jautāju-
miem  lūgums zvanīt pašvaldības  Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājai Sandrai  Sniedzei ( t.22030747). Jūsu pieteiku-
mus gaidīsim līdz 16.05.2016.

 Aicinām topošos Vecpiebalgas pirmsskolas 
audzēkņus ar vecākiem uz tikšanos 30. maijā 
plkst.13.00  bērnudārza zālē. Informācija pa tālr. 
26413004  (A. Šulca).
Gaidīsim!

INFORMĀCIJAI
Saulains, gaidīts 5. aprīlis - Dzērbenē Donoru 
diena.
Daudz jaunu donoru no malu malām. Paldies!
Asins trūkumu izjūt aizvien vairāk, tāpēc prie-
cājamies par jums visiem. Paldies  Vecpiebalgas 
novada domei par atbalstu saldumu iegādē, Dai-
nai, Lilitai par Dzērbenes pagasta pils telpām. Lai 
noritētu šī diena, pateicamies Dzērbenes Sarka-
nā Krusta brīvprātīgajiem Inārai, Andrim, Intai, 
Dzintrai, Lienītei, Līgai, Ārijai, Baibai, Normun-
dam, Vinetai, Bruno, Guntai, Armandam, Zitai, 
Mārītei, kas šinī reizē bija arī sponsori. 
Uz tikšanos nākamajā Donoru dienā Dzērbenē (ie-
priekš ziņosim)! 

Pateicībā Velga Pumpure, 
Dzērbenes Sarkanā Krusta vadītāja

OPTIKA REDZES PĀRBAUDE,  BRILLES
  21. maijā plkst. 10.00 Dzērbenes ģimenes ārsta 
prakses telpās pieņems pieredzējis acu ārsts, pie 
kura jūs varēsiet pārbaudīt savu redzi. Briļļu vajadzī-
bas gadījumā varēsiet izvēlēties sev piemērotu briļļu 
ietvaru un pasūtīt jebkādas sarežģītības pakāpes bril-
les. 
Cena par vizīti  - EUR 7,00, ja pasūta brilles - vizīte 
bez maksas. 
Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni 64170406. 
Būsiet laipni gaidīti! 

APSVEICAM!
Cēsu dziesmu apriņķa koru skatē, kas notika 

24. aprīlī, koris  “Pie Gaujas” ieguva 1. pakāpi, 
”Vecpiebalgas Muižas koris”  - 2. pakāpi. 


