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Apstiprināts jauniešu apmaiņas 
projekta iesniegums 

„One action can change the planet”
2015. gada 14. jūlijā valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra” apstiprināja Vecpiebalgas novada 
pašvaldības jauniešu apmaiņas projekta iesniegumu „One action 

can change tha planet”  (Nr. 2015-2-LV02-KA105-000824), kas tika iesniegts Eiropas 
Savienības  programmas „Erasmus+” ietvaros. Projekta galvenās tēmas ir vide, klimata 
pārmaiņas, labklājība un radošums. 

Projekta ietvaros Vecpiebalgas novadā satiksies 20 jaunieši no Vecpiebalgas novada, 
Vācijas, Itālijas un Ungārijas vecumā no 16 līdz 20 gadiem no divām dažādām vidēm, lauku 
reģioniem un pilsētām, lai kopīgi diskutētu un veicinātu informētību par vides problēmām 
un mēģinātu izprast,  kā cilvēku  dzīvesveids  ietekmē vidi un mūsu planētu.

Projekta galvenie uzdevumi ir paaugstināt informētību par mūsu kā Eiropas pilsoņu 
atbildību par vidi; iedrošināt jauniešus uzņemties atbildību par vides jautājumiem; veicināt 
kultūru dažādību un mijiedarbību starp jauniešiem no dažādām valstīm; iedrošināt jauniešus 
būt radošiem un domāt „ārpus kastes”, veicināt māksliniecisko brīvību; izprast un salīdzināt 
vides problēmas un labās prakses piemērus iesaistītajās valstīs; attīstīt jauniešos atbildības 
sajūtu saistībā ar vides piesārņošanu un resursu izšķērdēšanu; veicināt jauniešu no dažādām 
valstīm tīklošanos un sadarbību.

Lai sasniegtu projekta mērķi, jaunieši piedalīsies dažādās āra un grupas saliedēšanas 
aktivitātēs, radošajās darbnīcās saistībā ar materiālu otrreizējo pārstrādi, kultūras vakaros, 
veidos prezentācijas, pievērsīs vietējo iedzīvotāju uzmanību vides problēmām un paši 
veidos modes skati no otrreiz izmantojamiem resursiem.

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

Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums

26. jūlijā 100 gadu jubileju 
atzīmēja taurenietis Kārlis 
Eglītis. Svētku dienā cienījamo 
jubilāru Vecpiebalgas novada 
pašvaldības vārdā sveica domes 
priekšsēdētāja Ella Frīdvalde 
- Andersone, sociālā dienesta 
un Taurenes pagasta pārvaldes 
darbinieki.

Eiropas brīvprātīgais darbs jauniešu centrā 
„Balgas strops”

Emocijām  un  piedzīvojumiem bagāti XI Latvijas  Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki aizritējuši.  Paldies visiem dalībniekiem, 
kolektīvu vadītājiem, iesaistītajiem skolotājiem un vecākiem par 
ieguldīto darbu un izturību! 

Ella Frīdvalde - Andersone, 
Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja

SUMINĀM  SIMTGADNIEKU

PROJEKTI 

Valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra” ir apstiprinājusi Vecpiebalgas novada pašvaldības 
Eiropas brīvprātīgā darba projekta iesniegumu „Be Here to 

Dare 2” (2015-2-LV02-KA105-000757), kas tika iesniegts Eiropas Savienības programmas 
„Erasmus+” ietvaros.  

Līdz ar jaunā mācību gada sākumu projekta ietvaros Vecpiebalgas jaunatnes iniciatīvu 
centrā „Balgas strops” 12 mēnešus darbosies 2 brīvprātīgie, šoreiz no Vācijas un Čehijas. 
Galvenās projekta tēmas ir lauku reģionu attīstība un jaunatne (līdzdalība, jaunatnes darbs, 
jaunatnes politika), radošums un kultūra. Projekta galvenais mērķis ir veicināt Vecpiebalgas 
novada jauniešu ģeogrāfiskās un sociālās izolācijas samazināšanos, tā vietā piedāvājot aktīvu 
līdzdalību, kas balstīta uz iespējām. Projekta misija - ar Eiropas brīvprātīgo palīdzību atvērt 
Vecpiebalgas novada jauniešiem pasauli, kas pilna ar iespējām. Projekts veicinās vietējo 
jauniešu iniciatīvas un iesaistīšanos dažādās neformālās izglītības aktivitātēs un radošajās 
darbnīcās, veicinās kultūru daudzveidību un mijiedarbību  starp dažādu valstu jauniešiem, 
veicinās izpratni par neformālo izglītību, programmu „Erasmus+” un Eiropas vērtībām, 
veicinās brīvprātīgo pašattīstību, sniegs brīvprātīgo darbu un abpusēju mācīšanās procesu. 
Projekta ietvaros brīvprātīgie apmeklēs vietējās skolas, veiks ikdienas darbus jauniešu 
centrā, vadīs čehu vai vācu valodas mācīšanās klubiņu, angļu valodas sarunvalodas klubiņu 
un organizēs dažādas aktivitātes vietējiem bērniem un jauniešiem.

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

Lelde Burdaja

Atbildīga un tiesiska mājdzīvnieku turēšana
Dzīvnieka turēšana mājoklī uzliek tā īpašniekam daudz pienākumu, piemēram, dzīvnieks 

ir atbilstoši jābaro, jārūpējas par tā veselību un labturību. Tā kā šomēnes esam saņēmuši 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju sūdzību, skaidrojam, kādi ir mājdzīvnieku  saimnieka 
pienākumi, mājdzīvniekam atrodoties ārpus telpām, un kāda atbildība par to paredzēta 
normatīvajos aktos.

Pašvaldības izpilddirektors Hugo Duksis atzīst: „Diemžēl nevaram lepoties ar iedzīvotāju 
atbildību pret saviem mājdzīvniekiem, jo samērā bieži saņemam sūdzības par mājdzīvnieku 
labturības pārkāpumiem.  Daudzdzīvokļu māju kāpņu telpa ir mājas kopīpašums, kas pieder 
visiem dzīvokļu īpašniekiem domājamās daļās. Arī tiem, kuri dzīvokļus nav privatizējuši, 
bet īrē no pašvaldības, ir tādas pat tiesības šīs koplietošanas telpas izmantot. Nevienam 
nav jādzīvo antisanitāros apstākļos tikai tāpēc, ka kāds cits sava slinkuma dēļ pienācīgi 
nerūpējas par mājdzīvnieku. Par cilvēku nevēlēšanos uzņemties atbildību par saviem 
mājas mīluļiem rakstāms iesniegums pagastu pārvaldēm, kas tad arī tālāk risinās šo 
problēmu. Ar dzīvnieka labturības minimumu saprotamas tiesību aktos noteiktās prasības, 
kas dzīvnieka īpašniekam (turētājam) jāievēro. Mājdzīvnieka īpašnieka pienākumi ir 
noteikti gan Dzīvnieku aizsardzības likumā, gan Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa 
noteikumos Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai 
un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”, papildu prasības noteiktas 
Veterinārmedicīnas likumā.” 

Īsumā likumā noteiktais:
Iegādājoties mājdzīvnieku, dzīvnieka īpašnieks uzņemas atbildību par tā labturības un 

īpašo turēšanas prasību ievērošanu un veterinārmedicīniskās palīdzības nodrošināšanu, 
nepieļauj tā klaiņošanu, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošina dzīvnieka meklēšanu un 
letālās situācijās - apbedīšanu. Normatīvajos aktos minētie pienākumi attiecas arī uz personu, 
kurai dzīvnieka īpašnieks uzticējis savu mīluli vai kura valdījumā dzīvnieks nokļuvis citādā 
veidā. Attiecībā uz mājdzīvnieka veselību papildus ir jāievēro, ka mājdzīvnieka īpašnieka 
pienākums ir nodrošināt dzīvnieka regulāru vakcinēšanu.

Mājdzīvnieka īpašniekam ir tiesības kopā ar mājdzīvnieku atrasties ārpus savas mājas 
teritorijas, taču ir jāņem vērā šādi apstākļi:
a dzīvnieks nedrīkst traucēt sabiedrību un radīt draudus cilvēku drošībai, veselībai un 

dzīvībai;
adzīvnieks nedrīkst radīt draudus citu dzīvnieku drošībai, veselībai un dzīvībai.
Tāpat apdzīvotu vietu teritorijā dzīvnieka īpašnieka pienākums ir savākt sava mājdzīvnieka 

ekskrementus, kā arī uzticēt mājdzīvnieka vešanu ārpus mājas teritorijas tikai personai, kas 
spēj kontrolēt un savaldīt dzīvnieku, un nodrošināt, lai mājdzīvnieks neapdraud cilvēkus un 
dzīvniekus.

Mājdzīvnieka īpašnieka pienākumos ietilpst arī rūpēties par to, lai viņa mīlulis netraucētu 
citus sabiedrības locekļus. Tāpat dzīvnieka īpašnieka pienākums ir:
a rūpēties par labvēlīgu sabiedrības attieksmi pret viņa īpašumā esošo dzīvnieku;
a nodrošināt, lai mājdzīvnieks (tā smaka, riešana vai gaudošana) netraucētu mājas vai 

apkārtnes iedzīvotājus.
Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 106.-106.1. pants noteic sodu par dzīvnieku 

turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu. Par dzīvnieku 
turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu: - izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām no 7 līdz 350 eiro, bet juridiskām 
personām - no 15 līdz 700 eiro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums: - uzliek naudas sodu 
fiziskām personām no 15 līdz 700 eiro, bet juridiskām personām - no 700 līdz 1400 eiro, 
konfiscējot dzīvniekus vai bez  konfiskācijas.

 Par bīstama suņa turēšanas prasību pārkāpšanu: - uzliek naudas sodu fiziskām personām 
no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskām personām - no 110 līdz 1400 eiro, konfiscējot 
dzīvnieku vai bez tā konfiskācijas. 
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ 

 Pieņemtie lēmumi:

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

Domes ārkārtas sēde 2015. gada 30. jūnijā  

1. Grozīt 2015. gada 28. maija domes sēdes protokola Nr.8 lēmuma Nr.19, 1. punktu 
šādā redakcijā: 

„Ņemt aizņēmumu EUR 7170,00 no Valsts kases pašvaldības prioritāram investīciju 
projektam: Zivju fonda projekts „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas 
novada Alauksta ezerā”.

2. Grozīt 2015. gada 28. maija domes sēdes protokola Nr.8 lēmuma Nr.20, 1. punktu 
šādā redakcijā: 

„Ņemt aizņēmumu EUR 7170,00 no Valsts kases pašvaldības prioritāram investīciju 
projektam: Zivju fonda projekts „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas 
novada Ineša ezerā”.

3. Grozīt 2015. gada 28. maija domes sēdes protokola Nr.8 lēmuma Nr.21, 1. punktu 
šādā redakcijā: 

„Ņemt aizņēmumu EUR 1000,00 no Valsts kases pašvaldības prioritāram investīciju 
projektam: Zivju fonda projekts „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas 
novada Taurenes ezerā”.

4. Grozīt 2015. gada 28. maija domes sēdes protokola Nr.8 lēmuma Nr.22, 1. punktu 
šādā redakcijā: 

„Ņemt aizņēmumu EUR 2650,00 no Valsts kases pašvaldības prioritāram investīciju 
projektam: Zivju fonda projekts „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas 
novada Juvera ezerā”.

5. Ņemt  aizņēmumu  EUR 14551,00 no Valsts kases pašvaldības prioritāram investīciju 
projektam - Zivju fonda projekts  „Vecpiebalgas novada zivsaimniecības infrastruktūras 
attīstība”.  Aizdevuma gada procentu likme tiks noteikta atbilstoši Valsts kases aizdevuma 
nosacījumiem. Aizdevumu izmantot 2015. gada laikā. Atmaksas termiņu aizņēmumam 
noteikt 5 gadus. Plānotā pamatsummas atmaksa no  2017. gada.

6. Komandēt Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāju Ellu Frīdvaldi-Andersoni 
pārstāvēt Vecpiebalgas novadu projekta atklāšanas konferencē Spānijā, Subbetica 
Greenway, Malagas reģionā no 2. līdz 7. jūlijam. 

7. Veikt grozījumus Vecpiebalgas novada domes 28.05.2015. lēmumā Nr.27 „Par 
atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājai”, izsakot lēmuma pirmo punktu 
šādā redakcijā:

„Piešķirt Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājai Ellai Frīdvaldei - Andersonei 
atvaļinājumu no šā gada 11. līdz 12. jūnijam, no 8. līdz 10. jūlijam, no 30. jūlija līdz 7. 
augustam un no 9. līdz 18. septembrim.”

Domes priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā aizvieto domes priekšsēdētājas vietnieks 
Valdis Cīrulis. 

Domes sēde 2015. gada 23. jūlijā
Sēdē piedalās deputāti: Valdis CĪRULIS, Viesturs MELBĀRDIS, Inese NAVRA,  
Ilona RADZIŅA, Daina SKRASTIŅA, Jānis VĪLIPS, 
Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE.

Pieņemtie lēmumi:
1. Atbrīvot Anitu Kamerādi no Vecpiebalgas novada Sociālā dienesta vadītājas amata 

ar 2015. gada 31. jūliju.
2. No 2015. gada 1. augusta iecelt Velgu Berķi par Vecpiebalgas novada Sociālā 

dienesta vadītāju.
3. Piešķirt A. K. ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā no 2015. gada 

augusta, nosakot, ka, ja A.K. vienlaikus ir tiesības uz piešķirto pabalstu un invaliditātes 
pensiju, vecuma pensiju vai atlīdzību par darbspēju zaudējumu, tad izmaksājama 
tā pabalsta daļa, kas pārsniedz attiecīgi invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai 
atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru.

4. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6/2015 „Grozījumi Vecpiebalgas novada 
domes saistošajos noteikumos Nr.2 /2015 „Vecpiebalgas novada pašvaldības 
pamatbudžets un speciālais budžets 2015. gadam”.

5. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7/2015 „Grozījumi saistošajos noteikumos 
Nr.4/2011 „Noteikumi par Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un 
to piešķiršanas kārtību”.

6. Grozīt 2015. gada 26. februāra lēmumu Nr.8 „Par darba samaksu tautas mākslas 
kolektīvu vadītājiem no valsts mērķdotācijas”, izslēdzot 4. punktu. Apstiprināt 
Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu Nr.3-2/136 „Par mērķdotāciju 
izmaksāšanu tautas kolektīvu vadītājiem”.

7. Grozīt 2015. gada 28. maija domes sēdes protokola Nr.8 lēmuma Nr.18, 1. (pirmo) 
punktu šādā redakcijā: „Ņemt aizņēmumu no Valsts kases EUR 98 000,00 pašvaldības 
prioritāram investīciju projektam:  „Vecpiebalgas muižas pils ēkas jumta seguma 
atjaunošana”. Pārējie lēmuma punkti paliek nemainīti. 

8. Ņemt aizņēmumu EUR 55000,00 (piecdesmit pieci tūkstoši eiro) no Valsts kases 
pašvaldības prioritāram investīciju projektam „Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas 
izglītības iestādes teritorijas labiekārtošanas darbi”. Aizdevumu izmantot 2015. gada 
laikā. Atmaksas termiņu aizņēmumam noteikt 10 gadus.

9. Pieņemt ziedojumus:  SEB bankas - EUR 500,00, SIA AKSELSS - 500,00 EUR un  
SIA RECRO-  EUR 500,00 kultūras nedēļas „Vecpiebalga atver durvis” rīkošanai.

10. Uzstādīt  2 ceļazīmes Nr.301. ”Iebraukt aizliegts”, ceļazīmi Nr.601 „Medicīniskās 
palīdzības punkts” un papildzīmi Nr.803. „Attālums līdz objektam” uz pašvaldības ceļa 
„Internāts”, Vecpiebalgas novadā, Dzērbenes pagastā, apdzīvotā vietā Dzērbene. Uzstādīt 
ceļazīmi Nr.528 „Dzīvojamā zona” un ceļazīmi Nr.529 „Dzīvojamās zonas beigas” uz 
pašvaldības ielām - Aptiekas iela, Sprīdīšu iela un Lāčplēša iela - Vecpiebalgas novadā, 
Dzērbenes pagastā, apdzīvotā vietā Dzērbene.

11. Apstiprināt par sabiedrisko Vecpiebalgas novada zivju resursu aizsardzības 
inspektoru Andri Ķikuli.

12. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu 16 nodokļa maksātājiem, kuriem 
triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto 
nodokļu maksājumu piedziņu  un parāda kopsumma nav lielāka par 15 eiro. Kopējā 
dzēsto parādu summa - EUR 109,60.

Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr.7/2015

Grozījumi 2011. gada 20. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr.4/2011

„Noteikumi par Vecpiebalgas novada pašvaldības 
sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību”

1. Izdarīt Vecpiebalgas novada domes 2011. gada 20. aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr.4/2011 ”Noteikumi par Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un 
to piešķiršanas kārtību” šādus grozījumus:

1.1. izslēgt no saistošo noteikumu IV sadaļas 11.9. punktu; 
1.2.  izslēgt saistošo noteikumu XVIII sadaļu.
2. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. 

pantā noteiktajā kārtībā. 

Ar domes sēdes audioierakstu var iepazīties pašvaldības mājaslapā: 
www.vecpiebalga.lv (sadaļā Novada dome/Lēmumi).

13. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu 4 nodokļa maksātājiem, kuri ir izslēgti  
no Uzņēmumu reģistra un kuriem, kā to paredz Komerclikums, iestājies kreditoru 
prasījumu tiesību noilgums. Kopējā dzēsto parādu summa - EUR 5472,19.

14. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu 9 nodokļa maksātājiem. Kopējā 
dzēsto pārmaksu summa - EUR 69,47. 

15. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Nedrebes” (Inešu pagasts) izsoles 
rezultātus - izsolē piedāvātā augstākā cena EUR 55 600. Pārdot nekustamo īpašumu 
izsoles augstākās cenas piedāvātājam.

16. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma   „Jaunvīdokšas”  (Taurenes pagasts) 
izsoles rezultātus - izsolē piedāvātā augstākā cena  EUR 4 000. Pārdot nekustamo 
īpašumu izsoles augstākās cenas piedāvātājam.

17. Pārdot trešajā izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa 
īpašumu „Rūķīši”-1  (Taurenes pagasts). Noteikt nekustamā īpašuma   nosacīto cenu  -  
EUR 450. Apstiprināt izsoles noteikumus pašvaldības nekustamā  īpašuma „Rūķīši”- 1 
atsavināšanai.

18. Noteikt nekustamā īpašuma „Purmaļi”- 4 (Taurenes pagasts) pārdošanas cenu 
- EUR 835. Piedāvāt īrniekam izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties īrēto 
nekustamo īpašumu  par apstiprināto pārdošanas cenu.

19. Lūgt VZD Vidzemes reģionālo nodaļu reģistrēt jaunu nekustamā īpašuma objektu 
-  no dzīvojamās mājas atdalīto mājas daļu, kas atdalīta no pārējās mājas ar ugunsdrošu 
sienu. Ēkai apstiprināta adrese „Kļavas”, Ineši, Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads, tā 
atrodas uz atdalāmās zemes vienības 0,59 ha platībā.

20. Noteikt nekustamam īpašumam „Griezītes”  (Dzērbenes pagasts)  nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi  - komercdarbības objektu apbūves zeme,  platība 0,2745 ha. 
Noteikt ēkai  „Griezītes”  būves galveno lietošanas veidu -  viesnīcu ēkas.

21. Iznomāt neapbūvētās zemes vienības „Dzintari” (Vecpiebalgas pagasts)  
lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu  1,0 ha kopplatībā  lauksaimnieciskai 
izmantošanai, neapbūvētās zemes vienības „Dzintari” lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes daļu  0,5 ha kopplatībā   lauksaimnieciskai izmantošanai, neapbūvētās zemes 
vienības „Dzintari” lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu  0,6 ha kopplatībā  
lauksaimnieciskai izmantošanai, daļu  no neapbūvētās zemes vienības „Ceļmalas”  
(Taurenes pagasts)  lauksaimniecībā izmantojamās zemes  0,11 ha kopplatībā  
lauksaimnieciskai izmantošanai. Nomas līgumu termiņš - 5 gadi, nomas maksa 1,5 % 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

22. Apstiprināt  Vecpiebalgas novada pašvaldības kustamās mantas - cirsmas izstrādes 
tiesību izsoles rezultātus  pašvaldības  īpašumā  „GAUSUPĪTE” (Vecpiebalgas  pagasts). 
Nosolītā cena - EUR 10 450. 

23. Apstiprināt  Vecpiebalgas novada pašvaldības kustamās mantas - cirsmas izstrādes 
tiesību izsoles rezultātus  pašvaldības  īpašumā  „BITES” (Taurenes pagasts). Nosolītā 
cena - EUR 41 400. 

24. Veikt nekustamo īpašumu „Zvārguļi”  (Taurenes pagasts)  un „Zvārguļi” (Kaives 
pagasts) sagatavošanu atsavināšanai - zemes robežu iemērīšanu, īpašumu nostiprināšanu 
Zemesgrāmatā, tirgus vērtības noteikšanu un izsoles noteikumu sagatavošanu. 

Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2015. gada 27. augustā plkst. 
15.00 Vecpiebalgas pagastā.  

Domes sēdes ir atklātas. Laipni lūdzam!

Saistošie noteikumi Nr.6/2015

Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.2/2015

„Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets 
un speciālais budžets 2015. gadam”

1. Apstiprināt grozījumus Vecpiebalgas novada pašvaldības 2015. gada 
pamatbudžetā.

Noteikt Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžeta:
 1.1. ieņēmumus EUR 4 393 350 
 1.2. izdevumus EUR 4 170 995 
 1.3. finansēšanas daļu EUR - 222355
  1.3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 115185
  1.3.2. naudas līdzekļu atlikums gada beigās EUR 3845
  1.3.3. saņemtie aizņēmumi EUR 274627
  1.3.4. aizņēmumu atmaksa EUR 608322

2. Apstiprināt grozījumus Vecpiebalgas novada pašvaldības 2015. gada speciālajā 
budžetā.

Noteikt Vecpiebalgas novada pašvaldības speciālā budžeta:
 2.1. ieņēmumus EUR 183528
 2.2. izdevumus EUR 293294
 2.3. finansēšanas daļu EUR 109766
  2.3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 138416
  2.3.2. naudas līdzekļu atlikums perioda beigās EUR 28650

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.



2015. gada augusts                                                            VECPIEBALGAS  Novada Ziņas                                                                                                   �

Sociālā dienesta 
aktualitātes

No 1. augusta Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālā 
dienesta darbu, nomainot līdzšinējo vadītāju Anitu Kamerādi,  
organizēs  Velga Berķe, kura līdz šim strādāja par Taurenes 
pagasta sociālo darbinieci. Pēc 42 aktīvā darbā pavadītiem 
gadiem Anita Kamerāde  pelnītā atpūtā dodas ar pozitīvām 
emocijām: „Dzimusi esmu Dzērbenē, uzaugusi Ērgļu 
pusē, bet strādājusi tikai vienā novadā - iesāku darbu 
kopsaimniecībā  „Komunisma  ceļš” par agronomi, tad 
vairākus sasaukumus biju Inešu un Dzērbenes padomes 
priekšsēdētāja, pēc Vecpiebalgas novada izveides visus 
šos gadus esmu vadījusi pašvaldības Sociālo dienestu. 
Sociālais darbs ir īpašs, gana grūts un komplicēts, tas prasa 
lielu uzmanību, iejūtību un plašu zināšanu klāstu. Ar katru 
gadu pieaug sociālās palīdzības lūdzēju skaits, tāpēc mūsu 
darbiniekam  jāstrādā gan ar šo problēmu cēloņiem, gan ar 
sekām. Ikdienā  redzot cilvēku bēdas un nelaimes, pastāv liels 
risks izdegt, jo palīdzēt grūtībās nonākušajiem - tā  nav tikai 
pabalstu sniegšana, tā ir dzīvesvietu  apsekošana, cilvēku 
uzklausīšana un līdzpārdzīvošana. Cilvēciski mēs gribētu 
palīdzēt visiem, taču likuma ietvaros dažkārt nākas palīdzību 
atteikt. Arī tas rada papildu  spriedzi. Sociālās palīdzības 
piešķiršanas kārtību regulē likums, taču nereti cilvēki to 
nesaprot un gaida no sociālā darbinieka neiespējamo. Esmu 
pateicīga gan pašvaldības un sociālajiem darbiniekiem, gan arī 
iedzīvotājiem par sadarbību kopīgā darbā pavadītajos gados. 
Nekas jau nebeidzas, darbs Sociālajā dienestā turpināsies - 
kolēģi ir zinoši un saprotoši, atvērti darbam un dialogam ar 
sabiedrību. Ja kādam būs vajadzīgs mans padoms, neatteikšu 
un centīšos palīdzēt, taču priecājos, ka tagad -  pēc aiziešanas 
pensijā - vairāk laika varēšu veltīt ģimenei.” 

Sociālā dienesta jaunā vadītāja Velga Berķe būtiskas 
izmaiņas dienesta darbā neplāno: „Tāpat kā līdz šim iedzīvotāji, 
kuriem nepieciešams risināt sociāla rakstura jautājumus, 
pēc palīdzības var vērsties pie sava pagasta sociālajiem  
darbiniekiem. Centīsimies palīdzēt, ievērojot Ministru 
kabineta noteikumus un citus LR spēkā esošos normatīvos 
aktus. Tuvojas jaunais mācību gads, tāpēc ģimenes, kurās 
ir bērni no 5 līdz 16 gadiem, augustā varēs saņemt mācību 
piederumu pakas, uzrādot izziņu par trūcīgas ģimenes 
statusu. Pašvaldība arī nākamajā gadā piešķirs brīvpusdienas 
maznodrošinātu un trūcīgu ģimeņu bērniem, taču vecākiem 
vajadzētu laikus doties pie sava pagasta sociālā darbinieka 
un uzrakstīt iesniegumu par brīvpusdienu nepieciešamību. 
Pārtikas pakām ir izveidojies uzkrājums gan novadā, gan arī 
valstī, un tās tagad var saņemt arī krīzes situācijā nonākušie 
un maznodrošinātie pēc apsekošanas dzīvesvietā.” 

Kaives pagasta svētki
18. jūlijā Kaives pagasts svinēja 50 

gadi. Pasākumu atklājām ar Latvijas Valsts 
himnu un dzejnieces Mirdzas Fridrihsones 
veltījumu Kaives pagastam. Pagastu svētkos 
sveica novada domes priekšsēdētāja Ella 
Frīdvalde - Andersone, ilggadējās pagasta 
vadītājas Mirdza Fridrihsone un Anna 
Caunīte, bijusī kultūras darba organizatore 
Alda Riža, laba vēlējumus svētkos Kaive 
saņēma arī no dzejnieka Jāņa Rokpeļņa, 
Skujenes pamatskolas direktores Andas 
Lukstiņas un ceļotāja un rakstnieka Pētera 
Struberga. 

Pasākuma atklāšanā koncertu sniedza 
Kaives pašdarbnieki un skolēni, bet jaunajā 
kinozālē kavējāmies kaivēniešu atmiņu 
fotomirkļos, kurus lieliski papildināja Mirdzas Fridrihsones 
dzeja no jaunākā krājuma „Ar smaidu pavisam nopietni”. 
Gājienā uz parku mūs sildīja daudzu čaklu roku darinātais 
musturdeķis, kas  simboliski apvienoja visus novada 
iedzīvotājus un turpmāk būs apskatāms pārvaldes telpās. 
Kaives muižas parkā viesi radošajās darbnīcās varēja 
izgatavot simbolisko Kaives pogu vai kādu darinājumu 
no māla, pagatavot trauku dekupāžas tehnikā vai izveidot 
savu Kaives gaismiņu (marmorētu svecīti), vizināties zirga 
pajūgā vai aplūkot mākslinieku  Elīnas Danas Doniņas, 
Kristapa Bormaņa un Ata Kursīša  Kaivei dāvātās deviņas 

Vasara - tradicionālais ekskursiju laiks. 
To vienmēr gaida arī pensionāri. Rakstu 
Taurenes pagasta pensionāru vārdā, jo esam 
izmantojuši novada atvēlēto brīvās ekskursijas 
braucienu. Tāpēc arī sākšu ar pateicības 
vārdiem Vecpiebalgas novada pašvaldībai. 
Paldies arī mūsu Taurenes sponsoram, kas 
nodrošināja mums ekskursijas nobeigumā 
svētku vakariņas. Paldies arī mūsu vienmēr 
laipnajam autobusa šoferim  Andim Saliņam 
un, protams, mūsu pensionāru pulka vadītājai 
Silvijai Aņinai.

Mēs savā ekskursijā izmantojām ceļojumu 
aģentūras „Travel Biiz” pakalpojumus un 
devāmies izbaudīt vasaras dienu pie Peipusa. 
Mums bija prieks, ka redzējām ceturto 
lielāko ezeru Eiropā, kā arī to vietu, kur ziemās makšķerēt 
dodas mūsu draugi makšķernieki. Peipusa ezers mūs tiešām 
pārsteidz ar savu varenumu, reizē mierīgumu un īstas jūras 
sajūtu. Tāpat bijām ieinteresēti Mustves pilsētiņā Peipusa 
ezera krastā apmeklēt Vecticībnieku muzeju un tā īsti izprast, 
kas ir vecticībnieki, kāpēc viņu ir tik daudz Igaunijā un arī 
pie mums Latvijā.

Tālāk devāmies uz Kallasti - zvejniekciemu Peipusa 
krastā - un apskatījām Sarkanās klintis, kas nopietnāk saucas 
- lielākais Igaunijas devona perioda smilšakmens atsegums.

Ekskursijas maršrutā bija iekļauti arī vēderprieki Kolkjā. 
Ar nepacietību gaidījām zivju zupu zivju restorānā. Zupai 
laikam bija mazuma piegarša, bet to kompensēja varenais 
sīpolu pīrāgs, ar ko mūs cienāja labākais sīpolu audzētājs 
Kolkjā - Kostja. Iespējams, ka daļai ekskursantu nelikās 
saistošs viņa stāstījums - tiem, kuriem liekas, ka paši izaudzē 
varenus sīpolus. Citiem likās ļoti interesanti. Dažiem radās 
vēlēšanās atbraukt uz šo vietu tad, kad  te notiek slavenie 
sīpolu gadatirgi. Man vissvarīgākais likās, kā cilvēki meklē 
savu vietu darba tirgū atbilstoši vietējām iespējām, kā viņi 
pierāda sevi interesantā veidā.

Taurenes pensionāri Peipusā

Mūsdienās tīrai un sakoptai videi tiek pievērsta aizvien 
lielāka uzmanība, arī par atkritumu šķirošanu tiek runāts 
daudz vairāk nekā iepriekš, taču joprojām ir cilvēki, kuri 
uzskata, ka viņiem noteikumi un vispārpieņemtās normas nav 
jāievēro. Jau vairākkārt nepatīkama aina vērojama Dzērbenes 
pagasta centrā - „Lauksaimniekos”, kur blakus šķiroto 
atkritumu konteineriem mētājas gan sadzīves atkritumu 
maisi, gan būvgruži, arī elektroniskas ierīces un pat mēbeles. 
Atkritumu konteineri ar „ciemiņu” palīdzību ir regulāri 
pārpildīti. Privātmāju īpašnieki neslēdz līgumus vai noslēdz 
līgumu par atkritumu konteinera izvešanu tikai reizi mēnesī, 
jo tie ir papildu izdevumi. Šo jautājumu atrisina, atkritumus 
atvedot uz pašvaldības atkritumu tvertnēm. Tā ir klaja saistošo 
noteikumu Nr.13/2011 „Atkritumu  apsaimniekošanas 
noteikumi Vecpiebalgas novadā” neievērošana. Vēlreiz 
var atgādināt sen zināmo patiesību, ka likumu nezināšana 
nevienu neatbrīvo no atbildības, proti, Latvijas APK 75. pants 
nosaka: 

„Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos 
pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā uzliek 
naudas sodu - fiziskām personām no septiņdesmit eiro līdz 
septiņiem simtiem eiro un juridiskām personām no četri simti 
trīsdesmit eiro līdz viens tūkstotis četriem simtiem eiro.”

Par to, ka iedzīvotāji „Lauksaimniekos” regulāri izveido 
„atkritumu izgāztuvi” sabiedriskā vietā, pašvaldība ir 
uzrakstījusi iesniegumu Valsts policijai vainīgo peronu 
noskaidrošanai. Uzņēmējiem, privātmāju īpašniekiem 
un arī vasarniekiem - nekustamo īpašumu īpašniekiem, 
valdītājiem vai lietotājiem -  ir pienākums piedalīties sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanā, noslēdzot līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju. Savukārt elektropreces, kas ir īpaši kaitīgas 
videi, jānodod vietās, kas paredzētas elektropreču un videi 
kaitīgo preču pieņemšanai. 

Mainīsim savu domāšanu un paradumus par labu tīrai un 
sakoptai videi!

Viesturs Melbārdis,
Dzērbenes pagasta saimnieciskā dienesta vadītājs

Atgādinājums iedzīvotājiem par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Pa ceļam uz šīm vietām apskatījām Alatskivi pili, kas 
vairs nebija saistīta ar vecticībnieku kultūru, bet kas sevī 
ietver gan igauņu, gan vācu, gan skotu būvniecības labākās 
tradīcijas.

Mājupceļā uz neilgu brīdi piestājām Tartu. Šī ir tā 
ekskursijas daļa, par kuru ekskursantu domas noteikti 
dalās. Daļa ekskursantu īpaši karstajā dienā, kas mums bija 
iegadījusies, jutās piekusuši, gados vecākiem pensionāriem 
bija grūti vecpilsētu izstaigāt, pietrūka informācijas par 
redzēto, par ko atbildība jāuzņemas aģentūras gidam. Bet 
domāju, ka šie daži sarūgtinājumi jau aizmirsušies. Paliek 
atmiņas un atziņas par daudz ko labu redzētu, arī par 
noslēguma pikniku pie Gaujas. Un jāteic arī liels paldies 
inešniecēm par piedalīšanos. Un galvenais, ka vienmēr 
acu priekšā paliks saulē mirdzošais Peipusa ezers, par kuru 
Igaunijā mēdz sacīt, ka Saule savu ritējumu pie debesīm ik 
rītu sāk, iznirstot no Peipusa ezera viļņiem.

Un visbeidzot - kad esam izbraukuši tālākas zemes, 
saprotam, ka atkal varam meklēt tūrisma pērles savā 
Latvijā.

 Mārīte  Šķēle

pagasta skaistākās ainavas, savukārt estrādē Skujenes un 
Kaives apvienotais bērnu teātris „Mēs” rādīja, ko prot 
Berlīnes zēni, un dvēseli veldzējošu koncertu sniedza 
māsas Legzdiņas. Vakars turpinājās ar amatierteātra  izrādi  
„Meitu derības” un balli kopā ar grupu „Bruģis”, bet 
pusnaktī noskaidrojām 10 labākos Kaives pazinējus.

Latviešu tautas paruna vēsta, ka „liels vezums nav vienam 
velkams”. Un vezuma vilkšanā Kaives pagasta jubilejai ir 
palīdzējuši  un atbalstījuši daudzi cilvēki un organizācijas -  
Vecpiebalgas novada pašvaldība, Ivo Heniņš, „3x9 zālītes”,  
Skujenes skolas kolektīvs, pašdarbnieki, novada kultūras 

nodaļas kolēģītes, Imants 
Ramanis no Skujenes, 
taurenietis Ivars Žagars 
un vizuālās tehnikas 
operatori Edmunds un 
Mareks, rokdarbnieces, 
kas piedalījās musturdeķa 
darināšanā, un 
saimnieciskā dienesta 
komanda. Paldies 
visiem, kuri pacietīgi un 
neatlaidīgi gāja kopā uz 
mērķi - mūsu svētkiem. 

Kaives pagastu var 
salīdzināt ar kaķi, 
kuram ir 9 dzīvības un 
kurš spēj pielāgoties 
dažādām pārmaiņām un 
vēsturiskām situācijām. 
To arī novēlu Kaives 
pagastam - saglabāt kaķa 
sīkstumu un izturību, 
pacietību un mīlestību.

Agnese Caunīte - Bērziņa

Dzidra Ješkina
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SAIEŠANA SLĀTAVIEŠU GARĀ

Sarunas, pārdomas, mūzika Emīla Dārziņa 140. dzimšanas dienas noskaņās kopā ar 
dziedātāju  Ingu Pētersonu un koncertmeistaru Venti Zilbertu. 

Bērnu pēcpusdiena „Ienāc pasakā!” Kārļa Skalbes „Incēnos”.

Skaistākās dziesmas par Piebalgu dziedāja aktieri 
un mūziķi Jāņa Lūsēna vadībā. 

4.Mariannas Okolokolakas padomju retro auto brauciens 
ar tematiskām pieturām. 

Interesantāko tērpu un spēkratu īpašnieku apbalvošana Lodes muižā. 

Mazās Kalniņa dienas Inešu estrādē kopā ar grupu „Autobuss debesīs”.

Audēju dienu un amatnieku tirgu Vecpiebalgas birzītē apmeklē 
arī Pāvuls (Ilze Vilde).

Kristīnes Zadovskas koncerts Vecpiebalgas ev. lut. baznīcā, pie ērģelēm komponists 
Jānis Lūsēns.

Ar mainīgiem laika apstākļiem, kas daždien ļoti pievīla, bet citā dienā priecēja, ar sirsnīgu 
līksmību un klusu rezignāciju pagājušas saiešanas slātaviešu garā “Vecpiebalga atver durvis 
2015” piecas daudzkrāsainas dienas.

Svētku ideja un filozofija šajos gados bijusi nemainīga- piedāvāt iespējami plašam 
interesentu lokam piemērotu, kvalitatīvu kultūras programmu, balstoties uz to, kas īpašs mūsu 
novadam- kultūrvēsturi. Kā to formulējis viens no svētku organizatoriem komponists Jānis 
Lūsēns, kamēr cituviet Latvijā svētku svinēšanai jāpiemeklē kāda tēma, Vecpiebalgā nav 
jāmeklē nekas, tikai radoši jāinterpretē bagātā kultūrvēsture un spilgto personību devums un 
Latvijas latviskākajā novadā jāsvin latviski svētki.

Svētku organizēšana ir daudzu jo daudzu ļaužu kopdarbs. To var pielīdzināt perfekti 
strādājošam mehānismam, kur katrai skrūvītei, katram zobratiņam jābūt savā vietā, lai 
galarezultāts nepieviltu. Jo svarīgi ir ne tikai mākslinieki, kultūras cilvēki, pašdarbnieki, 
Vecpiebalgas vidusskolas skolēni un muzeju ļaudis, bet arī katrs tehniskais darbinieks, katrs 
zāles pļāvējs, izpalīdzīgie puiši no saimnieciskā dienesta un katrs atbalstītājs, kurš neatteica 
piedalīties ar savu artavu. Ir milzīgs gandarījums, ka kopā ar mums ir Mūzikas nama “Daile” 
lieliskā komanda, bet tik pat liels prieks ir par Vecpiebalgas uzņēmējiem, veikalu, kafejnīcu, 
viesu namu īpašniekiem, kuri atbalstīja, piedāvāja palīdzēt un darīja visu, lai svētki notiktu. 
PALDIES! Tas ir nepārvērtējami svarīgi, lai svētki varētu notikt, ja īstajā brīdī aicināti, cilvēki 
atsaucas un tad rezultātā dalītas rūpes vēršas divkāršā priekā! Jāatzīst, ka bija arī brīži, kad kaut 
kas neizdevās, tos pārrunājam, analizējam, lai turpmāk nepieļautu kļūdas. Vēlos atgādināt, ka 
svētku organizētāji labprāt uzklausīs katru ierosinājumu un pārdomas par pasākumiem, lai 
turpmāk tie sagādātu tikai gaišus brīžus un nekādu vilšanos.

Augsti novērtējot katra svētku atbalstītāja devumu, šoreiz īpaši vēlos akcentēt Vecpiebalgas 
bērnudārza rūķu izturību un enerģisko darbošanos Mārītes Lācgalves vadībā bērnu izrādē 
“Baltā kaķīša brīnumvārdi”. Mazajiem bērniem tas bija īpašs pārbaudījums, tik nejaukos laika 
apstākļos sagādāt prieku un nezaudēt smaidu. Kopā ar lielisko aktieru ansambli viņiem tas 
izdevās nevainojami!

Taču, lai visam augstāk minētajam būtu nozīme un jēga, nepieciešami skatītāji. Tādēļ 
vēlos pateikties katram pasākumu apmeklētājam par piedalīšanos, par izturību dažbrīd, par 
sirsnīgiem aplausiem un par to, ka ar savu klātbūtni apliecinājāt, ieguldītais darbs nav veltīgs, 
jums tas ir nepieciešams.

Svētki beigušies. Uz tikšanos nākamgad!
PMA “Orisāre” vadītāja Līva Grudule
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Jaunā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir klāt!
Jau 14. gadu Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Bērnu literatūras centrs 
aicina bērnus un jauniešus visās 
Latvijas bibliotēkās piedalīties 
aizraujošajā  un nu jau par lasīšanas 
tradīciju kļuvušajā projektā „Bērnu 
un jauniešu žūrija”. Trešo gadu 
pēc kārtas lasīšanas maratonā tiek 
aicināti piedalīties arī pieaugušie, 
kuru vaļasprieks ir grāmatu lasīšana. 
Vecāku piedalīšanās žūrijā motivē 
lasīt arī bērnus.  Gunta Brauere, kura 
šajā projektā  ir iesaistījusies jau 
no vecāku žūrijas pirmsākumiem, 
atzīst: „Programmas ideja, manuprāt, 
ir ļoti laba -  iespējams,  pēc savas 
iniciatīvas es neizvēlētos tāda satura 
un autoru grāmatas, kuras ir vecāku 
žūrijā, taču pozitīvais ir tas, ka 
vecāki var novērtēt, kāda literatūra 
tiek piedāvāta bērniem, paplašināt 
redzesloku. Mājās pat dažkārt mums 
mēdz būt diskusijas par izlasītajiem darbiem. Ne vienmēr 
mans redzējums par to, kādas grāmatas būtu piemērotas 
bērniem, sakrīt ar programmas kuratoru viedokli. Protams, 
ir žūrijas grāmatas, kas ir saistošas un aizraujošas,  bet ir arī 
tādas, kuras nav nedz interesantas, nedz pamācošas, nedz 
arī piemērotas konkrēta vecumposma lasītājiem. Un ir pat 
grūti saprast, kāpēc tās ir iekļautas programmas grāmatu 
izlasē. Lai gan varbūt iemesls ir gana vienkāršs - grāmatas, 
kurās ir jāiedziļinās un kuras vēl ilgi liek domāt, sasniedz 
rezultātu. Savu vērtējumu es paužu aptaujas anketā, un tā 
man šķiet laba iecere, jo lasītāju viedoklis liek sarosīties gan 
autoriem un izdevējiem,  gan arī literatūras vērtētājiem.” 

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir valsts mēroga 
lasīšanas veicināšanas programma, kur balvas 
interesantākajām grāmatām piešķir nevis kritiķi vai 
literatūrzinātnieki, bet lasītāji, tāpēc šo programmu par  
nozīmīgu uzskata rakstnieki, tulkotāji, ilustratori un 
grāmatu izdevēji.

Visi, kas domā, ka lasīt ir interesanti un aizraujoši,  ka 
grāmata ir ceļojums piedzīvojumu un fantāzijas pasaulē, 
tiek aicināti lietderīgi pavadīt brīvo laiku, pievienojoties 
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” ekspertu pulciņam 
Inešu, Dzērbenes, Taurenes un Vecpiebalgas pagasta 
bibliotēkā. Šobrīd grāmatas ir pieejamas Vecpiebalgas 
bibliotēkā. No septembra žūrijas ekspertus gaida arī citās 
novada bibliotēkās. 

Grāmatas ir ļoti daudzveidīgas, tās būs interesanti lasīt 
visiem - gan maziem, gan lieliem. Katrai vecuma grupai 
ir jāizlasa 6 grāmatas un tās jānovērtē, aizpildot anketu. 
Žūrijas noslēgumā katrs žūrijas eksperts par darbiņu saņem 
arī īpašās žūrijas balviņas. 

2014. gadā žūrijas darbā Vecpiebalgas novada 
bibliotēkās iesaistījās 79 bērni un pieaugušie:  Dzērbenes 
bibliotēkā - 16, Inešu bibliotēkā - 9, Taurenes bibliotēkā 
- 24, Vecpiebalgas bibliotēkā - 30. 

 Dzidra Ješkina

Brīvdabas kino nakts Kaivē
30. jūnijā notika pirmais Vecpiebalgas novada jauniešu 

domes organizētais pasākums „Brīvdabas kino nakts” 
Kaives parkā. Jaunieši jau no astoņiem vakarā  varēja 
ierasties parkā un iekārtot telts vietu, lai jau stundu vēlāk 
piedalītos aktivitātēs par un ap kino vai  zem klajas debess 
baudītu filmas un mūziku.

Aktivitātēm bija vairāki posmi, piemēram, fotostūris, 
filmu citātu atpazīšana, īsfilmiņu veidošana un citi. Bija 
prieks redzēt, ka jaunieši ir gatavi aktīvi iesaistīties un 
pildīt uzdevumus, kas bija jautri ne tikai viņiem pašiem, 
bet arī mums - organizatoriem. 

Vakara garumā bija iespēja balsot par deviņām 
visdažādāko žanru filmām, lai katrs varētu izvēlēties sev 
tīkamāko. Balsojuma rezultātā pirmo skatījāmies filmu 
„We are the Millers”, kam sekoja klasiskā latviešu filma 
„Īsa pamācība mīlēšanā”.

Pēc pirmās filmas noskatīšanās devāmies pasēdēt 
pie ugunskura un vienoties kopīgā dziesmā. Pasākuma 
apmeklētāju vidū atradās gan ģitāra, gan spēlētpratēji, 
kā rezultātā ar dziesmām paši sevi priecējām līdz pat rīta 
gaismai. 

JAUNIEŠIEM Jauniešu apmaiņa Gruzijā: 
diskutējot par cilvēktiesībām

No 4. līdz 13. 
jūlijam Gruzijas pilsētā 
Rustavi tika īstenots 

Vecpiebalgas novada pašvaldības starptautiskās 
jauniešu apmaiņas projekts „Open Your Mind 2” (Nr. 
2015-1-LV-02-KA105-000681), kas tika apstiprināts 
Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+” 
ietvaros.

Projekta nosaukums tulkojumā nozīmē „Atver 
savu prātu 2”. Otrais, jo pirmais projekts ar šādu 
nosaukumu tika īstenots 2013. gadā Vecpiebalgas 
novadā. Projekta mērķis ir runāt par cilvēktiesībām, 
likt jauniešiem aizdomāties par to nozīmi un būtību, 
mainīt savus uzskatus un atvērt prātus citādajam.

 Jauniešu apmaiņas pasākumā piedalījos otro reizi. 
Pirmo reizi šeit pat Vecpiebalgas novadā pētījām 
un apspriedām lauku reģionu nozīmi un tradīciju 
izmantošanas iespējas. Un nu Gruzijā kopā ar jauniešiem 
no Lietuvas, Latvijas, Gruzijas un Vācijas diskutējām par 
cilvēktiesībām. 

Dzīvojot tik mierīgā un noslēgtā vidē, kāda ir Latvijas 
laukos, bieži vien šķiet, ka daudzas lietas un problēmas 
mūs neskar vai tās pat neeksistē. Redzētais televīzijā un 
izlasītais internetā ir kaut kas ļoti tāls, netverams. Un tas 
mūsu dzīvi nekad neietekmēs, taču masu mediju iztirzātie 
notikumi un aprakstītās problēmas arī tepat kaimiņos var 
būt kāda cilvēka realitāte. Migrācija, rasisms, homofobija, 
verdzība, nevienlīdzība ir tikai dažas no problēmām, ar ko 
ik dienas saskaras tūkstošiem cilvēku visā pasaulē.

 Piedalīšanās jauniešu apmaiņā man lika aizdomāties un 
izprast, ar kādām problēmām saskaras cilvēki emigrējot, 
ka sievietes loma ģimenē un sabiedrībā dažādās valstīs 
arī 21. gadsimtā joprojām nav viennozīmīga, ko nozīmē 
praida gājiens tā organizētājiem, cik daudz pasaulē valda 
vienaldzības, izglītības un informācijas trūkums. Tajā 
pašā laikā es redzēju lieliskus piemērus, kā viena balss 
var atvērt daudzus prātus, kā viena labi uzņemta filma 
var likt aizdomāties par stereotipiem, kas mums ir tik 
pašsaprotami. 

Milzīgs prieks man ir par pārējiem projekta dalībniekiem, 
ne tikai par latviešiem, ar kuriem kopā pārsteidzām pārējos 
ar savu uzstāšanos latviešu nacionālajā vakarā, bet arī par 
lietuviešiem, kas bija zinoši cilvēktiesību jautājumos, 
vāciešiem, kuru atvērtā domāšana bija lielisks piemērs 
sarunās par citādu, mierīgāku un drošāku pasauli ikvienam, 
gruzīniem, kuru viesmīlība vienmēr pārsteidz. 

Gruzijā kopumā mašīnās un ēkās var redzēt pazīstamus 
pēcpadomju vaibstus, valodā un rakstībā dzirdēt Melnās 

jūras reģiona Grieķijas atbalsi, kurā runā Kaukāza 
reģiona cilvēku redzamā mentalitāte. Valstī valda spēcīga 
pareizticība un kaut kur Latvijā redzētā „atjautīgā” valdība. 
Bet cik skaista ir šī zeme! To iepazinām, aplūkojot seno alu 
pilsētu Upliscikhi, pirmo Gruzijas galvaspilsētu Mtskhetu, 
Staļina dzimto pilsētu Gori un, protams, kalnus. Izbaudījām 
arī gruzīnu vakariņas -Supru - ar tradicionālajiem ēdieniem 
un deju priekšnesumiem. Šīs dejas pārsteidz ikvienu ar 
savu spēku, ātrumu un iznesību. Kopumā Gruzija neatstāj 
vienaldzīgu - nekad. 

No šī projekta es ieguvu divas lietas. Pirmkārt, redzēju, 
cik dažādi esam, cik slikti vai cik labi mums iet, kā 
vajadzētu rīkoties un ko nepieciešams mainīt, uzlabot, lai 
padarītu pasauli labāku. Otrkārt, šajos laikos, kad joprojām 
pastāv vienaldzība un konservatīvisms, iesīkstējuši uzskati 
un stereotipi, ticību sadursmes un cīņa par varu, šajos 
laikos, kad mēs paejam viens otram garām virtuālā steigā 
un realitātē komunicējam tik reti. Es, esot kopā ar aktīviem 
un domājošiem jauniešiem, ieguvu pašu svarīgāko - ticību. 
Par spīti visam, mēs bijām tur un kalpojām cits citam 
kā dzīvs pierādījums tam, ka var arī savādāk. Un tas 
iedvesmo. 

Katram cilvēkam novēlu saprast citus un būt saprastam. 
Galvenais nekad nepārstāt uzdot jautājumus un nepalikt 
vienaldzīgam. Tādas ir mūsu tiesības!

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

Agris Kuzmans

Laika apstākļi mūs lutināja, un solīto lietusgāžu vietā 
mēs saņēmām vien pāris piles. Parks ir plašs un ideāli 
piemērots gan aktivitātēm, gan kino. Pasākumu visas nakts 
garumā apmeklēja vairāk nekā 40 cilvēki. 

Manuprāt, viss izdevās vienkārši lieliski! Personīgi es 
vienmēr biju gribējusi skatīties kino brīvdabā, un tagad 
mans sapnis ir piepildījies. Es ceru šo pasākumu saglabāt 
kā tradīciju un katru vasaru braukt uz Kaivi, lai burvīgajā 
parkā baudītu kino. Arī dzirdētās atsauksmes priecē. Tas 
nozīmē, ka pasākums ir izdevies un pozitīvi novērtēts.

Saku lielu paldies domes jauniešiem par aktīvo 
iesaistīšanos pasākuma organizēšanā. Liels paldies Aivim 
Šulcam par skaistajām vakara fotogrāfijām! Paldies arī 
izpalīdzīgajiem kaivēniešiem par laipno uzņemšanu 
parkā! Bet vislielākais paldies mūsu domes galvenajai 
koordinatorei Leldei Burdajai par neizsīkstošo enerģiju un 
atbalstu!

Jauniešu domes nākamais pasākums, ieklausoties 
jauniešu vēlmēs, būs draudzības sporta spēles 15. augustā 
Taurenes lidlaukā, kas pulcēs ne tikai vietējos jauniešus, 
bet arī jauniešus no kaimiņu novadiem. Turklāt dienas 
noslēgumā Dzērbenes Augstajā kalnā būs balle. Uz 
tikšanos sporta spēlēs!

Maira Asare

Diāna Tunte un “Balgas stropa” vadītāja Linda Ķaukule, 
gatavojoties filmu vakaram Kaives muižas parkā.
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Mājas dakteris - zāļu tējasUZŅĒMĒJDARBĪBA  LAUKOS

Svētki vasarā nav iedomājami bez tirgus un 
andelēšanās rosības. Arī Kaives muižas parkā 
jūlija vidū savus izstrādājumus piedāvāt bija 
sabraukuši apkārtējie amatnieki un mājražotāji.  
Pircējiem bija, ko nobaudīt un no kā izvēlēties. 
Vērojot tirgus rosību, šķiet, vislielākā interese 
bija par ekoloģisku un veselīgu produktu 
klāstu.  Vairākkārt dzirdējusi, kā pircēji uzteic 
kaivēniešu  Doniņu ģimenes  piedāvājumu, 
devos lūkoties, ko par uzņēmējdarbību laukos 
domā SIA „3x9 zālītes” saimnieces  Elita un 
Diāna Doniņas.

Diāna: „Pēdējos gados arvien biežāk atceramies par 
brīnišķīgu alternatīvu kafijai un gāzētajiem dzērieniem, 
ko mums dod pati daba - zāļu tējām, kas pamazām 
mūsu ikdienā ienāk kā mājas dakteris nelielu veselības 
problēmu novēršanai. Kā nonācām līdz domai par 
uzņēmuma veidošanu? Mūsmājās allaž ir lietotas pašu 
vāktas zāļu tējas. Atceros, kā vecmammai pie virtuves 
sienas karājās kaltēti zāļu pušķi. Smaržoja pēc vasaras 
visu cauru ziemu. Pirms pieciem gadiem strādāju 
Rīgā lielā uzņēmumā par grāmatvedi. Pēc meitiņas 
piedzimšanas atbraucu padzīvot pie mammas laukos. 
Lai  lietderīgi izmantotu laiku, sākām vākt tējas zāles, 
bet jau ar domu, ka mēs tās realizēsim. SIA „3x9 zālītes” 
oficiāli ir reģistrēts 2013. gadā, taču pirmos gadus  
darbojāmies kā pašnodarbinātās. Iesācies kā hobijs, 
tējas rūpals pamazām  pāraudzis uzņēmējdarbībā.”

- Jūsu uzņēmuma mājaslapā www.zalutejas.lv var 
lasīt: „SIA „3x9 zālītes” piedāvā ļoti plašu klāstu zāļu 
tējas un to maisījumus. Zālītes ievāktas Vecpiebalgas 
novadā, ekoloģiski tīrās pļavās un mežos. Zālītes 
vāktas atbilstoši dabas ritmam un mēness fāzēm. 
Kaltētas dabīgos apstākļos, saglabājot zālīšu vērtīgās 
vielas, smaržu un garšu.”

Elita: „Saziņa virtuālajā vidē kļuvusi par ikdienišķu 
lietu, tāpēc izveidojām mājaslapu, kurā var aplūkot 
ne vien mūsu piedāvātos produktus un noskatīties 
videoklipu par to, kā notiek augu vākšana, žāvēšana un 
fasēšana, bet arī produkciju pasūtīt.”

Diāna: „Mēs savam klientam pārdodam kvalitatīvu 
produktu. Augus žāvējam ar tradicionālāko metodi -  
ēnā un caurvējā, sasietus slotiņā vai arī izmantojot sietu. 
Turklāt no vairuma citu piedāvātāju  mūsu tējas atšķiras 
ar to, ka augi netiek smalcināti, jo tā labāk saglabājas  
dabiskā garša un vērtība. Ja pircējs redz, kas par augu 
ir maisījumā un kāds ir drogu ceļš līdz nonākšanai pie 
patērētāja, tas raisa uzticību.

- Uzskata, ka tās zālītes, kas vāktas saulgriežu laikā, 
ir spēcīgākas. Vai jūs tam piekrītat?

Elita: „Katram augam ir savs ziedēšanas un 
pilnbrieda laiks, tāpēc visu saistīt tikai ar saulgriežiem 
nevajadzētu. Arī ziemā, ja zemi neklāj sniega kārta, var 
vilkt zābakus kājās un doties ievākt, piemēram, Islandes 
ķērpi vai agrā pavasarī - priežu pumpurus.  Daba mums 
piedāvā daudz iespēju. Visgaršīgākās, aromātiskākās un 
krāšņākās tējas izdodas, ja augi ievākti un žāvēti sausā 
un saulainā laikā. Šovasar jūlija sākums bija ideāls. Paši 
audzējam piparmētras, kumelītes, kliņģerītes, no mazāk 
zināmiem augiem mums ir arī lavandas, ehinācijas, 
salvijas. Platības nav lielas, bet ražu sezonas laikā 
novācam vairākkārt.” 

- Piebalgas pusē ar zāļu tēju biznesu nodarbojas 
vairākas saimniecības.  Kā jums sokas ar produkcijas 
pārdošanu? 

Diāna: „Produkciju fasējam paši, realizējam bez 
pārpircējiem, tāpēc sūdzēties par  noietu  īsti nav iemesla. 
Saražoto produkciju vienmēr esam pārdevuši, tā līdz 
šim nekad nav pāri palikusi, drīzāk pietrūkusi. Neesam 
lielražotāji, mūsu tējas un garšvielas nav lielveikalu 
produkts. Mūsu draugi ir galvaspilsētas mazie garšvielu 
veikaliņi, tējas bodītes un restorāni - arī Vecpiebalgas 
„Ūdensrozē” var nobaudīt tēju, kas vākta Kaives pļavās. 
„3x9 zālītes” tējas iecienījuši ir ne vien galvaspilsētas 
jogas studiju apmeklētāji, bet jau pavisam drīz mūsu 
ražojamus varēs iegādāties arī Japānā.”  

- Lai reklamētu preci, bieži dodaties uz tirdziņiem? 
Elita: „Tirdziņi nenodrošina pamatpircēju. Tur 

dodamies sava prieka un patikšanas pēc, kā arī 
lai  dibinātu kontaktus un izzinātu cilvēku vēlmes. 
Braukājot pa tirdziņiem, gadās redzēt arī dažādas 
kuriozas situācijas. Piemēram,  iet vīrs ar sievu, vīrs 
saka: „ Re, kāda tēja, vajadzētu mums tādu nopirkt!” 
Sieva iebaksta dunku sānos un atcērt:  „Nemaksāsim tak 
naudu par to, ko grāvmalā var paplūkt.” Ja nopietni, tad 

vasarā mūsu tējas vairāk pērk  pilsētnieki, lauku cilvēki 
paši var savākt nepieciešamo. Savukārt ziemā, vīrusu 
laikā, tad arī vietējie sarosās.”

- Ko pircēji vairāk ir iecienījuši? Un ko jūs 
ieteiktu? 

Elita: „Zāļu tējas var lietot ik dienu, taču ne visas 
tējas vienādi labi derēs visiem, tāpēc dažkārt labi zināt 
par atsevišķu augu iedarbību uz organismu. Nereti mēs 
paši nemaz nesaprotam, kāpēc mūs piesaista konkrēta 
tēja, bet nekādas mistikas nav. Ir jāļaujas sajūtām, 
tad cilvēks nonāks pie tā auga, kurš tajā brīdī būs 
vajadzīgs. Un roka pati instinktīvi pastiepsies. Arī zāļu 
tējām ir sava mode - ja šogad visvairāk pircēju izvēlas 
Sieviešu un Jāņunakts tējas, tad citugad, iespējams, tās 
būs citas,  tāpēc piedāvājumam ir jābūt gana plašam 
un daudzveidīgam. Vienu gan esam novērojušas, ka 
piparmētras un kumelītes vienmēr ir topā. Taču mēs 
neaprobežojamies tikai ar tējām, bet gatavojam arī 
uzlējumus, sīrupus un garšvielu maisījumus, arī vannas 
pauniņas no zālītēm un jūras sāls. Rudeņos ļoti ātri 
tiek izpirkts ceļteku sīrups - labs līdzeklis imunitātes 
stiprināšanai un pret saaukstēšanos. Šobrīd kārtojam 
licenci, lai varētu tirgot mājas vīnu.”

Diāna: „Krievu tautības cilvēki iecienījuši melno tēju 
jeb Ivan čaj ( Иван чай ). Senāk pat uzskatīja, ka šī tēja 
ir krievu armijas slepenais ierocis. 1941. gada vasaras 
beigās vācu armija virzījās uz Ļeņingradu, kad saņēma 
dīvainu pavēli - iebrukt  Kaporjē un iznīcināt objektu, 
kura kodētais nosaukums bija  „Dzīvības upe”. Tagad ir 
zināms šī dīvainā notikuma noslēpums. Izrādās, Kaporjē 
atradās slepenas krievu laboratorijas, kurās izstrādāja 
dzērienus, kas paaugstināja cilvēka izturību un deva 
viņiem kolosālu enerģiju, turklāt šo dzērienu pamatā 
bija tieši Ivan čaj. Kā stāstīja viesi no Pēterburgas, 
kas apmeklēja mūsu zālīšu taku,  cara laikā  Ivan čaj 
bija viena no Krievijas eksporta precēm, bet šobrīd tā 
nopērkama tikai sasmalcināta granulās. Mēs šo tēju 
gatavojam pēc oriģinālās receptes  - no ugunspuķes 
lapām, tās fermentējot.  Kad ugunspuķes  lapiņas ir 
jaunas un mīkstas, tās cieši sarullē un saliek māla 
traukā, atstāj saulē, lai sakarst, un tad žāvē. Process ir 
jāveic ļoti rūpīgi un tas ir darbietilpīgs, toties rezultāts 
ir lielisks.” 

- Kā tiekat galā ar darbiem?
Elita: „Šis mums ir ģimenes bizness, sezonas 

karstākajā laikā tiek iesaistīti visi - abas meitas, abi 
dēli, znots, vedekla, mazmeitiņa un mazdēls. Bērni 
mani mēdz dēvēt par „zaļajiem pirkstiņiem”, jo mans 
galvenais pienākums ir rūpēties par augu stādīšanu un 
kopšanu. Diāna mums ir kontaktu dibinātāja, galvenā 
produkcijas realizētāja un grāmatvede, Elīna atbild par 
reklāmu un etiķetēm, Mareks ir liels palīgs pie fasēšanas, 
šovasar atklājām arī vēl kādu viņa talantu. Izrādās, 
ka jaunākajam dēlam lieliski padodas tirgošanās. Arī 
mazmeitiņa vienmēr atrod, kur rociņu pielikt. Savukārt 

vecākais dēls ar vedeklu un mazdēliņu mūsu tējas vācēju 
pulciņam pievienojas atvaļinājuma laikā. Šovasar jau 
otro reizi iesaistījāmies NVA programmā  un  brīvlaikā 
dodam darbu 8 skolēniem. 

- Kur smeļaties zālīšu gudrības, jo neba visi augi 
sader kopā?

Elita: „Tējas jaucam atbilstoši receptūrām. Studējam 
dažādas ārstniecības augu grāmatas, apmeklējam 
seminārus, uzklausām pieredzējušu speciālistu padomus. 
Kopā sajauktas zālītes papildina cita citu. Tipiska zāļu 
tēja sastāv no vairākām drogām, un parasti mūsu fasētajos 
maisījumos ir vismaz 3 augi. Zāļu tējas var lietot ik 
dienu, taču ne visas tējas vienādi labi derēs visiem, 
tāpēc dažkārt labi zināt par atsevišķu augu iedarbību 
uz organismu. Tāpat ilgstoši lietot nevajadzētu nevienu 
tēju, vienmēr der pamainīt. Uz cilvēka organismu 
vislabāk iedarbojas tie augi, kas auguši tuvumā, zināmā 
vidē, reģionā, tāpēc mums vislabāk der tās tējas, kas 
vāktas Latvijas pļavās, mežos un dārzos.

-Kā jūs raksturotu uzņēmējdarbības iespējas laukos? 
Un vai ar zālīšu biznesu var izdzīvot?

Diāna: „Esmu dzirdējusi, ka ne vienmēr uzsākt 
uzņēmējdarbību  izdodas gludi un ne vienam vien bijusi 
negatīva pieredze saistībā ar dažādiem dienestiem. 
Mums, padies Dievam, viss ritēja raiti un bez kādas 
aizķeršanās. Droši vien būtiska loma ir cilvēciskajam 
faktoram un savstarpējai komunikācijai, taču mēs par 
ierēdņu un kontrolējošo iestāžu darbiniekiem varam 
teikt tikai labus vārdus. Vienu gan esam ņēmušas vērā 
- der ieklausīties citu uzņēmēju pieredzē, bet izsijājot, 
kas mums var noderēt un kas ne. Panākumu vienīgā 
atslēga esam mēs paši - kādus mērķus nospraudīsim, 
tā arī notiks. Var diskutēt par veiksmes faktoriem, 
taču ļoti būtisks ir cilvēka raksturs un tas, ko viņš 
vēlas. Man nekad nav bijis bezcerīgs skatījums uz 
dzīvi laukos. Šeit ir vairāk iespēju nekā pilsētā, vajag 
tikai darīt. Protams, visi nevar būt vadītāji, ir jābūt 
arī strādniekiem. Diemžēl strādniekus, arī pastāvot 
bezdarbam, nereti atrast pagrūti. Tā ir realitāte, pašas 
esam to piedzīvojušas - sarunājam cilvēkus, strādāt  
viņi grib, naudiņu arī vēlas par darbu saņemt, bet, kad 
nonākam līdz darīšanai, tad zāle par slapju vai saule par 
karstu. Šobrīd gan mēs vēl papildus strādājam algotus 
darbiņus - mamma skolā, es pati - savā grāmatvedības 
firmā. Taču ar šo biznesu izdzīvot var, ir tikai jāprot 
savu produkciju pārdot. Meklējam arī citas iespējas 
uzņēmējdarbības attīstībai, tāpēc izveidojām 3x9 zālīšu 
taku, kurā interesentiem piedāvājam iepazīt trejdeviņas 
zālītes, to nozīmi un pielietošanu un izbaudīt dabas 
krāšņumu, pļavas burvību, meža šalkas, upītes čalas un 
putnu treļļus. Bet pastaigas noslēgumā - nogaršot īpašo 
3x9 zālīšu tēju. Pirmie apmeklētāji jau ir bijuši, aicinām 
arī citus doties uz Kaivi un kaut uz mirkli pabūt saskaņā 
ar dabu. ”

Dzidra Ješkina

„3x9 zālītes” ir Doniņu ģimenes uzņēmums.
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SKOLU ZIŅAS
Svētki mākslas pasaulē„Sākumskolas skolēni eksperimentē, 

novēro, pēta un rada”

Jūnija sākumā Skujenes pamatskolas skolas pedagogi Anda Lukstiņa, Valda Miķelsone, Gita 
Ķēpule, Agnese Caunīte-Bērziņa, kā arī 4 skolotājas no Šauļiem Lietuvā triju Baltijas valstu skolu 
kopējā Nordplus un eTwinning dabaszinību projekta ietvaros satikās ar igauņu kolēģiem Laagna 
pamatskolā - bērnudārzā Tallinā. 

Šajā skolā mācās bērni ar īpašām vajadzībām. Audzēkņu skaits ir neliels. Laagna skolas koncepcija 
ir paralēli mācību procesam piedāvāt bērniem pēc iespējas daudzveidīgāku iekļaušanos sabiedrībā 
un dzīves prasmju apguvi. Mēs redzējām, kā notiek darbs ar bērniem, kuriem pārsvarā ir kustību 
traucējumi. Darba organizācija un dienas ritms skolā pilnībā pakļauts katra bērna individuālajām 
spējām - nekādas steigas. Bērni mūs, ciemiņus, uzņēma ar lielu prieku un interesi, sniedza koncertu 
un pamācošu teatrālu uzvedumu. 

Projekta uzdevumā vadījām nodarbības ar eksperimentiem un pētījumiem. Tā bija iespēja 
vadīt nodarbības neparastākos apstākļos, nekā tas ierasts mūsu skolās. Skolēni bija gan zinoši, 
gan zinātkāri un nodarbībās labprāt mērīja savu plaušu tilpumu, ieguva kartupeļu cieti, sākot ar 
kartupeļu mizošanu un beidzot ar skalošanu un nostādināšanu.

Kopā ar bērniem devāmies mācību ekskursijā pa Lahemaa nacionālā parka Viru purva takām, 
apmeklējām Tallinas Tehniskās universitātes polimēru laboratorijas, radošajās darbnīcās no māla 
izgatavojām suvenīrus, apgleznojām zīdu, filcējām. Priecājāmies par ekskursiju senajā Tallinā. 
Iespaidīga bija ekskursija Igaunijas Jūras muzejā, kura ekspozīcija ir izvietota vēsturiskajos 
hidroplānu angāros.

 Projekts turpināsies arī nākamajā mācību gadā un noslēgsies ar konferenci Joventos proģimnāzijā 
Šauļos Lietuvā. Par aktivitātēm mūsu skolā rakstījām 2014. gada decembra numurā.

Agnese Caunīte-Bērziņa, dabaszinību skolotāja
V. Miķelsones foto

Viru purvā pie skatu torņa. Priekšplānā no kreisās: A. Lukstiņa, 
A. Caunīte-Bērziņa, G. Ķēpule. 

3. un 4. jūlijā mēs, Jēkabs Zommers, Gundars Tomašs, Nikola Strazda, Kristīne Šmita un Rinalds Jānis 
Kārkliņš, pārstāvējām Vecpiebalgas novadu Latvijas Jaunatnes olimpiādē Valmierā. 

Rinalds novadu pārstāvēja BMX sacensībās, kas notika 3. jūlijā Valmierā. Viņš savā vecuma grupā startēja 
kā jaunākais dalībnieks, tāpēc nācās sacensties ar divus gadus vecākiem braucējiem, bet tas Rinaldam 
netraucēja izcīnīt augsto 11. vietu.

Es un Gundars novadu pārstāvējām pludmales volejbolā, kas norisinājās 3. un 4. jūlijā. Sacensības 
norisinājās pēc divmīnus sistēmas, kas nozīmē, ka tad, kad esi zaudējis divas spēles, turnīrs ir beidzies. 
Pateicoties izlozei, mums pirmā kārta bija brīva, otro kārtu pārvarējām ar salīdzinoši vieglu spēli, uzvarot 
2:0 setu attiecībā. Trešajā kārtā mums pretī stājās spēcīgais Daugavpils pāris, kuru pārākumu diemžēl nācās 
atzīt (1:2). Otrajā dienā agri no rīta mērojāmies spēkiem ar Valkas volejbolistiem un uzvarējām (2:0), bet jau 
nākamajā kārtā mūsu pretinieki bija Rīgas volejbolisti, kuriem diemžēl zaudējām (0:2), un turnīru noslēdzām 
augstajā 7. vietā.

Nikola un Kristīne arī spēlēja pludmales volejbolu, pirmajā dienā izcīnot divas uzvaras un iegūstot  vienu 
zaudējumu. Otrajā dienā meitenes piekāpās uzvarētāju pārim no Jūrmalas, noslēdzot turnīru 9. vietā.

Vecpiebalgas novada delegācijas vārdā saku paldies pašvaldībai par sagādātajiem formas tērpiem - gājienā 
visi piedalījāmies vienādos garajos sporta tērpos - un par finansiālo atbalstu Jaunatnes olimpiādē. 

Jēkabs Zommers

2015. gads visām Latvijas skolām nozīmīgs kā Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gads, 
savukārt Vecpiebalgas novada mākslas programmas audzēkņiem šī gada 13. jūnijs paliks atmiņā 
ar vēl vienu nozīmīgu notikumu - 1. izlaidumu, kad pēc piecu gadu intensīva darba rokas patīkami 
sildīja apliecības vāciņi ar ierakstu - „Apguva profesionālās ievirzes izglītības programmu 
„Vizuāli plastiskā māksla””. Iespējams, kādam tas varbūt ir pirmais solis mākslinieka karjerā, 
bet pilnīgi noteikti ikvienam no diplomandiem šie pieci gadi bija interesanta pieredze un savu 
spēju pilnveide. Šī gada absolventi bija Ilze Madara Eglīte, Anete Cīrule, Laura Denova, 
Kristiāna Kalniņa, Alita Sarmule, Arta Pipcāne, Mikus Cimdiņš, Marta Cimdiņa. Savos 
diplomdarbos absolventi strādāja ar dažādām tehnikām, visi šie darbi ir  publiski pieejami, jo 
viens no nosacījumiem bija diplomdarba noderīgums plašai sabiedrības daļai. Tāpēc varēsim  
priecāties par absolventu darbiem Vecpiebalgas bērnudārzā, biškopja Aivara Radziņa bišu dravā, 
Inešu pamatskolā,  Inešu pirmsskolas bērnu dienas centrā un Inešu pagasta veikalā „Centrs”. 
Izstrādājot diplomdarbus, diplomandiem nācās saskarties ar mākslinieka ikdienas situācijām: 
izvēlēties darba tehniku, plānot budžetu, vienoties ar pasūtītāju. Tas viss prasīja daudz uzņēmības 
un savstarpējās sapratnes gan jaunajiem māksliniekiem, gan diplomdarbu vadītājiem. Tomēr gala 
rezultāts izdevās un ar „veiksmes pogu” kabatā pirmie Vecpiebalgas novada mākslas pasaules 
absolventi ir mūsu vidū.

Šie pieci gadi ir bijuši radoši, intensīva meklējuma darba gadi arī Inešu pamatskolas mākslas 
programmas skolotājiem, lai daudz pārliecinošāk un ar pārbaudītām metodēm turpinātu darbu 
nākotnē.

Noslēdzies viens darba cēliens, un sākam gatavoties jaunajam mācību gadam arī mākslas 
programmā. Tāpēc gaidām pie sevis darbīgus, uzņēmīgus un radošus bērnus un jauniešus, 
lai, mazliet baudot bohēmu, daudz un centīgi 5 gadus mācītos mākslas vidē, sagatavojot 
divas radošo darbu izstādes katru gadu, tiktos ar māksliniekiem un apmeklētu mākslas 
izstādes. 

 Informācija interesentiem pa tel. 22026815 (skolas direktore).
 Pirmā skolas diena mākslas programmas audzēkņiem Inešu pamatskolas zālē 1. 

septembrī plkst. 16.00
Uz tikšanos!

Gunta Dadeika, Inešu pamatskolas direktore

Mākslas programmas absolventi.

Novada sportistu sniegums 
Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādēSPORTS

Noslēdzies Vecpiebalgas-Jaunpiebalgas novada 
pludmales volejbola čempionāts

Ideālos laika apstākļos noritēja otrais - noslēdzošais - posms pludmales volejbolā, kurā piedalījās 18 
komandas - sešas komandas, kuras piedalījās pirmajā posmā, un 12 jaunas komandas. To vidū arī dalībnieki 
no Cēsīm un Nītaures. Vienlaicīgi ar Vecpiebalgas-Jaunpiebalgas novada pludmales volejbola čempionātu 
norisinājās arī svētki Kaivē, ,,Pozitivus” festivāls, kā arī citi pasākumi, tomēr tas nemazināja dalībnieku 
sportisko gribu spēlēt savā novadā. Jāpiemin, ka mūsu novada trīs labākie un valstī atpazīstamie pludmales 
volejbolisti spēlēja Latvijas lielākajā turnīrā „Saulkrastu kokteilis” - Ģirts Glāzers izcīnīja 2. vietu, Atvars 
Vilde - 4. vietā, Arnis Tunte - 7. vietā. Labākie vienmēr meklēs savam spēles līmenim atbilstošus turnīrus, 
taču jāpiezīmē, ka šie vīri volejbola sacensībās vienmēr ir pārstāvējuši savu novadu.

Vecpiebalgā turnīrs norisinājās pēc ierastās shēmas - priekšsacīkstes četrās apakšgrupās: divās piecas 
komandas, divās četras, labākās trīs komandas no apakšgrupām spēlēja divpadsmitniekā par čempiona 
titulu, savukārt sešas komandas - par uzvaru ārpus divpadsmitnieka. Par ,,Pagraba” čempioniem kļuva 
komanda „Kobes” - Krišs Ivans, Nils Kalnietis, kuri saņēma gandarījuma kausu. Par vietu finālā Matīss 
Kauls un Sandis Grinbergs līdzīgā cīņā zaudēja komandai „Resnais Tombo”, kuras dalībnieku sastāvā tika 
nomainīts viens spēlētājs. Tāpēc komanda nevarēja cīnīties par pirmo vietu, savukārt Jānis Jurkāns un Andris 
Dolženko Vecpiebalgā gavilēja, izcīnot pirmo vietu. Kopvērtējumā, pateicoties vienmērīgam sniegumam 
abos posmos, par uzvarētājiem kļuva Jēkabs Zommers un Kaspars Krieviņš, otrie - Gundars Tomašs un 
Andris Jermacāns, trešie - Matīss Kauls un Sandis Grinbergs. Apbalvošanas ceremonijā balvu par izturību un 
uzticību turnīram saņēma gados cienījamākais spēlētājs Vilnis Dārznieks, speciālo balvu - jaunpiebaldzēnu 
pāris, kuri kopvērtējumā ieņēma ceturto vietu - Mārcis Jukēvics un Armands Ābelnieks. Savukārt posma 
un kopvērtējuma uzvarētāji balvā saņēma medaļas un kausus, ko abu novada pašvaldību vārdā pasniedza 
Vecpiebalgas novada sporta organizators Andris Praulītis, uzsverot, ka spēļu spraigums un kopējais līmenis 
ir paaugstinājies, taču jādomā par jaunu izspēles formulu. Pludmales volejbola sezona turpinās, augusta 
sākumā Jaunpiebalgā ir paredzēts vēl viens turnīrs. 

Darbīgu vasaru vēlot, 
                                       Māris Krams, sacensību tiesnesis

Piebaldzēnu - BMX braucēju - 
vārdi Latvijā un Eiropā

5.-7. jūnijā  Dānijas pilsētas 
Bjerringbro trasē tika aizvadīts 
Eiropas kausa izcīņas BMX 
riteņbraukšanā piektais un sestais 
posms. Tās ir sacensības, kurās 
iespēja iegūt arī UCI punktus 
olimpiskajai atlasei un kuras pulcē 
Eiropas un arī citu kontinentu 
vadošos BMX braucējus. Pirmajās 
divās dienās Latvijas sportisti 
izcīnīja sešas godalgas. Vīru elites 
grupā piektā posma sacensībās 
trešo vietu lielajā finālā izcīnīja 
Rihards Veide, taurenietim 
Helvijam Babrim (treneris Ivo 
Lakučs) otrā pozīcija junioru 
konkurencē. Pusfinālā iekļuva 
Vecpiebalgas BMX kluba braucējs 
Arvis Kārkliņš.

27. jūnijā Smiltenē pulcējās 
visdažādākā vecuma un 
meistarības BMX braucēji (kopskaitā 257 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas), 
kur norisinājās Latvijas lielākā BMX sacensību seriāla „SMScredit.lv BMX čempionāta” 
ceturtais no astoņiem posmiem. Vīriešu elites un junioru apvienotajā konkurencē 
Smiltenes posmā startēja kopumā 11 sportisti. Priekšbraucienos visvairāk uzvaras izcīnīja 
Kristaps Vekša („Ozolēni”) un taurenietis Helvijs Babris („MŠA”), treneris Ivo Lakučs. 
Izšķirošajā finālbraucienā ātrāks par visiem izrādījās Kristaps Vekša, kurš aiz sevis atstāja 
pieredzējušo rīdzinieku Viesturu Morozu un Helviju Babri. 

 B15 konkurencē uzvaru guva Filips Krists Rozītis no „RRS/ Rīgas Favorīts”, 2. vietā 
jelgavnieks Roberts Dancis, 3. - Vecpiebalgas novada sportists  taurenietis Niklāvs 
Babris. 14 gadus veco zēnu grupā triumfēja valmierietis Edvards Glāzers, otrais - Reino 
Liepiņš un trešais - Vecpiebalgas kluba braucējs Rinalds Jānis Kārkliņš.

5. jūlijā Burtnieku novada „SCO Centrs” trasē norisinājās „SMScredit.lv BMX 
čempionāta” piektais posms, pulcējot 235 dalībniekus no Latvijas un Krievijas, bet 6. 
jūlijā  - „Burtnieku Kauss”. Labākie sasniegumi: Adelīna Kārkliņa - 2. vieta „SMScredit.
lv BMX čempionātā” un  2. vieta „Burtnieku kausā”. Rinalds Jānis Kārkliņš - 4. vieta 
„SMScredit.lv BMX čempionātā” un 1. vieta „Burtnieku kausā”. Dubultuzvara -1. vieta 
„Burtnieku kausā” un 1. vieta „SMScredit.lv BMX čempionātā” - nodrošināja Helvijam 
Babrim Latvijas čempiona titulu junioru grupā. Apsveicam! 

SMScredit.lv BMX čempionāta kalendārs: 
8. augusts - Madona 
22. augusts - Vecpiebalga 
12. septembris - Mārupe                                                                         Dzidra Ješkina
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GRĀMATAS ATVĒRŠANAS SVĒTKI

12. augustā plkst. 13.00 Vecpiebalgas 
kultūras namā notiks Jāņa Hartmaņa 
grāmatas „4.Vidzemes latviešu strēlnieku 
pulks 1915 – 1917” prezentācija. Piedalās 
grāmatas autors Jānis Hartmanis, izdevējs 
Namejs Zeltiņš, grāmatas redaktors Māris 
Deģis u.c. Visi mīļi aicināti! Pasākumu 
atbalsta Vecpiebalgas novada pašvaldība un 
Vecpiebalgas vidusskola.

 PASĀKUMI VECPIEBALGAS  
NOVADĀ

Dzērbenes pagastā
15. augustā no plkst. 22.00 līdz 

plkst.02.00 Augstajā kalnā spēlē 
grupa „Ina”

 (Lietus gadījumā balle nenotiks)
Ieejas maksa - EUR 3,00 (pēc plkst. 

24.00 - EUR 5,00)
Darbosies bufete

Taurenes pagastā
14. augustā plkst. 15.00 pagasta centrā 

augusta tirgus
Gaidīsim tirgotājus un pircējus!

Sīkāka informācija: m.t. - 22032942

15. augustā jauniešu sadraudzības 
sporta spēles Taurenes lidlaukā:

plkst. 11.00 reģistrācija;
plkst.12.00 spēļu atklāšana.

28. augustā Taurenes estrādē Kaives 
amatierteātra  „Aka” izrāde 

„Meitu derības” 

Vecpiebalgas pagastā
22. augustā BMX čempionāta 7. posms 

Vecpiebalgas trasē:
11.00 - 13.00 - treniņbraucieni;

13.00 - sacensības.

23. augustā Vecpiebalgas kausa izcīņa 
BMX sportā:

10.00 - 12.00 treniņbraucieni;
12.00 - sacensības.

Sacensībās piedalīsies sportisti no 
Valmieras, Valkas, Smiltenes, Madonas, 

Preiļiem, Saldus, Jelgavas, Ventspils, 
Rīgas, Mārupes un, protams, arī no 

Vecpiebalgas. Nāciet, atbalstīsim savējos!

Atrast sapni, kam ticēt,
Atrast mērķi, ko piepildīt,
Nemeklēt laimi, bet pamanīt to!

APSVEIKUMI

60 -   Māris Petrovičs Dzērbenē
 Jānis Kalniņš Dzērbenē
 Velta Daldere Inešos
 Aivars Aļeksejevs Vecpiebalgā
 Valerija Caune Vecpiebalgā
 Voldemārs Černiševs Vecpiebalgā
70 -  Imants Cars Taurenē
 Vilma Olekša Vecpiebalgā 
80 -  Gaļina Kotova Vecpiebalgā
 Valija Zenta Rukmane Vecpiebalgā
 Jānis Skopāns Vecpiebalgā
95 -  Ņina Kuriloviča Vecpiebalgā

Kā mazs taurenītis vasaras puķu vidū,
Kā plaukstošs ziedu zariņš,
Tu - vecāku prieks un saules stariņš!

Jaunākie Vecpiebalgas novadā:Sveicam Tevi, augusta jubilār! 
Īpašie gaviļnieki

Jānis Pētersons 
Dzērbenes pagastā;

 
Karīna Vasilaki 

Vecpiebalgas pagastā.

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Tie, kurus esam mīlējuši,
atgriežas un dzīvo mūsu atmiņās.

(K. Skalbe)
Mūžībā aizgājuši:

INGRĪDA ZARIŅA, Kaive;
ELVĪRA BLUĶE, Taurene;
LOLITA EGLĪTE, Taurene;

MARTA GRĀVELE, Vecpiebalga;
INĀRA LĀCE, Vecpiebalga;

BIRUTA LĀDĪTE, Vecpiebalga;
KAZIMIRS RINKĒVIČS, Vecpiebalga.

SĒRU VĒSTS

Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.
Informāciju apkopoja Dzidra Ješkina. Tālr.: 64161335; 64107279, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv. Maketētāja Aiva Nebare

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

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem. 

PASāKUMU AFIŠA

PIEMIŅAS BRĪDIS 
SKOLOTĀJAI UN DZEJNIECEI 

ADĪNAI ĶIRŠKALNEI

15. augustā plkst. 
11.00 Vecpiebal-
gas Jaunajos ka-
pos skolotājas un 
dzejnieces Adīnas 
Ķirškalnes 100. 
dzimšanas dienai 
veltīts PIEMIŅAS 
BRĪDIS 

 
PAR MĀJDZĪVNIEKU VAKCINĀCIJU

Suņu un kaķu vakcinācija pret trakumsērgu 
Taurenes pagastā 18.augustā. 

Maršruts un plānotie laiki: 9.00 Brežģis 
(Bebri), 9.15 Zaļkalns, 9.30 Aprāni, 9.45 
Žuburi, 10.00 Pumpuri (Lode), 10.30 Jaņi, 
10.45 Lodes skola, 11.00 Apīņi, 11.15 Lodes 
dzirnavas, 11.30 Lībieši, 11.45 Stūriņi, 12.00 
Mierturi, 12.15 Stintes, 13.00 Zemītes, 13.15 
Bānūži, 13.30 Atoliņi, 13.45 Lejas Ozoli, 
14.00 Apiņi, 14.15 centra ciemats (laukumā 
pie skolas), 14.30 Lipši 14.45 Mežjēči.

Lūdzu sagatavot suņu pases!  
Informācija: 26565910. 
Vetārste Alda Zālīte. 


