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Šajā numurā:
■ Izmaiņas domē un 
administrācijā
■ Intervija ar domes
priekšsēdētāju
■ Veselības veicināšanas 
projekta ziņas 

Novada domes deputāti 28. septembra izbraukuma sēdē  Dzērbenes pagasta pārvaldē 
(no kreisās): Arita Andersone, Viesturs Melbārdis, Agnese Caunīte-Bērziņa, 

Edžus Ķaukulis, Inese Navra, Edgars Bērzkalns, Indriķis Putniņš. 
Sēdē nepiedalījās deputāti Ilona Radziņa un Kristaps Driķis. 

Prieks ir izstarot un izdalīt.
Izdalīt to, kas mums pieder,
Vienalga, vai tā būtu maize vai māja,
Doma vai sapnis, un zināt,
Ka ir kāds, kas to saņem…
   (Zenta Mauriņa)

Sveicam novada izglītības iestāžu pedagogus 
Skolotāju dienā! 

Lai ikdienu piepilda dzīvesprieks un 
bērnu atzinība, lai vienmēr ir 

gandarījums par paveikto!

Vecpiebalgas novada pašvaldība

Izmaiņas Vecpiebalgas novada 
domes deputātu sastāvā

  Īsā laikā novada domes un administrācijas darbā notikušas būtiskas pārmaiņas. No amata 
atkāpusies domes priekšsēdētāja un atlūgumu uzrakstījis pašvaldības izpilddirektors, kuri 
novada dzīvi pēc reģionālās reformas vadīja iepriekšējos divus sasaukumus un nepilnus 
trīs mēnešus pēc pēdējām pašvaldību vēlēšanām. Mainījies arī deputātu komandas sastāvs. 

ĪSUMĀ
• Divas grāmatas literatūras cienītājiem. Godinot cimdu adītājas Jettes Užānes mūžu un 
viņas cilvēcisko un māksliniecisko devumu, ceļu pie lasītāja sāk „Jettes Dienu grāmata” 
(grāmatas autore un sastādītāja Elīna Apsīte). 21. oktobrī plkst.15.00 Kongresu namā Rīgā 
pirmo reizi tiks prezentēts novadnieces Ingunas Baueres kultūrvēsturiskais romāns „Dieva 
riekšavā”, kas vēsta par būvmeistara Mārča Sāruma dzīvi un notikumiem  Cēsu apkārtnē 
19. gadsimta sākumā.  
• JIC „Balgas strops” jauna darbiniece. No 2. oktobra darbu Vecpiebalgas jaunatnes 
iniciatīvu centrā “Balgas strops” uzsāks Līna Paimiņa.

Aivars Ošiņš: „Dāvātie augļu koki Kaudzīšu dārzā jau sastādīti!” 

• Aktīvās atpūtas laukums Kaives muižas parkā. Kaives pagasta iedzīvo-
tājiem un viesiem biedrība „Līdzās” dāvina aktīvās atpūtas laukumu Kai-
ves muižas parka teritorijā (projekta Nr. 16-09-AL18-A019.2202-000012). 
Biedrības „Līdzās” vadītāja Agnese  Caunīte-Bērziņa  stāsta: „Laukuma 
izveidi finansē LEADER (ELFLA fonds) un līdzfinansē Vecpiebalgas no-
vada pašvaldība. Kaives pagasta iedzīvotāji un viesi  jau ir atzinīgi no-

vērtējuši izveidoto atpūtas laukumu, kur mazajām atvasēm ir lieliska iespēja pavadīt laiku 
skaistā un interaktīvā rotaļu laukumā. Pateicamies aktīvās atpūtas  laukuma finansētājiem 
un priecājamies, ka mūsu pagasts ir kļuvis par vēl vienu interesantu objektu bagātāks.”

• Pūres ābeles „Kalna Kaibēnos”. Uzņēmums „Pūres dārzi” sarūpējis patīkamu pārstei-
gumu memoriālajam muzejam „Kalna Kaibēni”, uzdāvinot 21 ābelīti ābeļdārza atjaunoša-
nai. Muzeja vadītājs Aivars Ošiņš: „Brāļi Kaudzītes bija kaislīgi dārzkopji, tāpēc ābeļdārzs 
„Kalna Kaibēnos” bijis vienmēr. 60. gados, kad muzejā strādāja Austra un Hermanis Cinči, 
ābeļdārzu atjaunoja, taču laiks iet, un koki, tāpat kā cilvēki, noveco. Pūrēnieši bija atbrau-
kuši ekskursijā. Staigājām pa dārzu, stāstīju par rakstnieku aizraušanos ar dārzkopību. Pēc 
neilga laika uzņēmuma  darbinieki atgriezās ar dāvanu Matīsa un Reiņa mūža lolojumam. 
Jāpiezīmē, ka atvesto ābeļu šķirnes ir rūpīgi izraudzītas un Piebalgas zemei un laika ap-
stākļiem atbilstošas. Reizē ar ābelēm muzejs dāvinājumā saņēma arī jasmīna stādu, kura 
ziedi smaržojot pēc zemenēm.”

  Jau iepriekš informējām, ka Mareks Klimovičs („Par jaunajiem”) ir nolicis deputāta piln-
varas, jo saskaņā ar likumu nedrīkst savienot amatu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestā ar domes deputāta amatu. Viņa vietā vēlēšanu likumā noteiktajā kārtībā depu-
tāta mandātu ieguva nākamais lielāko balsu skaitu ieguvušais kandidāts no saraksta „Par 
jaunajiem” -  dzērbeniete Arita Andersone.  5. septembrī notika Vecpiebalgas novada do-
mes ārkārtas sēde, kurā  apstiprināja mandātus apvienības “Novada attīstībai” deputātiem 
Viesturam Melbārdim no Dzērbenes un Agnesei Caunītei-Bērziņai no Kaives pagasta. Viņi 
stājās Ellas Frīdvaldes-Andersones un Agitas Šulcas vietā, kuras augusta nogalē nolika 
mandātus (nākamie atbilstoši iegūtajām vēlētāju balsīm  apvienības “Novada attīstībai” 
sarakstā pēc Viestura Melbārža bija Valdis Cīrulis, Daina Skrastiņa un Līva Grudule, kuri 
no mandāta atteicās). 22. septembrī deputātes mandātu nolika Lelde Burdaja („Par jauna-
jiem”), jo likums nosaka, ka pašvaldības izpilddirektora amatu nevar savienot ar deputāta 
pienākumiem. Viņas vietā 28. septembra sēdē deputāta mandāts tika apstiprināts apvienī-
bas kolēģim Kristapam Driķim. Līdz ar izmaiņām deputātu sastāvā šajā sasaukumā domē 
ir ievēlēti pārstāvji no visiem pieciem novada pagastiem. 
Domes deputāti:
Arita Andersone, Edgars Bērzkalns,  Agnese Caunīte-Bērziņa, Kristaps Driķis, Edžus Ķau-
kulis, Viesturs Melbārdis,  Inese Navra, Indriķis Putniņš, Ilona Radziņa.
Domes priekšsēdētājs - Indriķis Putniņš, domes priekšsēdētāja vietnieks - Edgars Bērz-
kalns. 
Finanšu komitejas vadītājs  - Indriķis Putniņš.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas vadītāja - Inese Navra.

Līdz ar izmaiņām deputātu sastāvā šajā 
sasaukumā domē ir ievēlēti pārstāvji no 

visiem pieciem novada pagastiem. 

Pašvaldības administrācijai jauna vadītāja
  2017. gada 21. septembra domes ārkārtas sēdē par Vecpiebalgas novada 
pašvaldības izpilddirektori iecelta Lelde Burdaja.
  Lelde Burdaja ir inesiete, dzimusi 1985. gada 13. augustā, beigusi Inešu 
pamatskolu un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāziju. Ieguvusi ba-
kalaura grādu politikas zinātnē Latvijas Universitātē un projektu vadītāja 
maģistra grādu Latvijas Lauksaimniecības Universitātē. Strādājusi par jau-
niešu centra vadītāju, jaunatnes lietu nodaļas vadītāju un projektu vadītāju.
Uzsākot pildīt jaunos amata pienākumus, Lelde Burdaja ir izvirzījusi vai-
rākas prioritātes: „Šobrīd kā pirmo un galveno uzdevumu esmu sev izvir-
zījusi apmeklēt visus pagastus un visas iestādes, lai padziļināti iepazītos un 
labāk izprastu katras iestādes darbu, kā arī to aktuālās problēmas, uzklausīt 

iestāžu vadītāju ierosinājumus un idejas, kā uzlabot iestāžu darbību un 
veidot mūsu kopīgo sadarbību. Strādāsim pie aktuālo jautājumu risināša-
nas, esošo projektu realizēšanas un jaunu projektu plānošanas. Viens no 
šī brīža svarīgākajiem uzdevumiem ir arī 2018. gada budžeta plānošana.”
Izpilddirektore pēc novada domes priekšsēdētāja rīkojuma darbā pieņemta 
ar pārbaudes laiku - uz 3 mēnešiem (līdz 21. decembrim). Kad tuvosies šis 
termiņš - tradicionālās 100 dienas jaunajā amatā -, izpilddirektore varēs 
sniegt plašāku atskaiti par jau padarīto un veicamo nākotnē. Šobrīd varam 
vien novēlēt turpināt labi iesākto un rast enerģiju jauniem darbiem, par 
augstāko prioritāti izvirzot visa novada labklājību. 

Dzidra Ješkina
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes ārkārtas sēde 2017. gada 5. septembrī
Sēdē piedalījās deputāti: Arita Andersone, Lelde Burdaja, 
Agnese Caunīte-Bērziņa, Viesturs Melbārdis, Indriķis Putniņš, Ilona Radziņa.

Pieņemtie lēmumi:
1. Apstiprināt deputāta pilnvaras Viesturam Melbārdim un Agnesei Caunītei-Bērziņai.
2. Izdarīt Vecpiebalgas novada domes 28.08.2017 lēmumā Nr.1 (protokols Nr.16)” Par E. Frīdval-
des-Andersones iesniegumu” šādus grozījumus un  izteikt lēmuma 1. punktu šādā redakcijā: „Izbeigt 
Ellai Frīdvaldei-Andersonei Vecpiebalgas domes priekšsēdētājas pilnvaras, kā arī deputāta pilnvaras 
ar 2017. gada 28. augusta domes sēdi”.  Svītrot lēmuma 2. punktā vārdus ”un pabalstu”. Papildināt 
lēmumu ar 4. punktu šādā redakcijā:
“4. Pēc domes priekšsēdētājas pilnvaru izbeigšanās priekšsēdētāja pienākumus veic Vecpiebalgas 
novada domes priekšsēdētāja vietniece Ilona Radziņa”.
3. Ievēlēt deputātu Indriķi Putniņu par Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāju.
4. Par Finanšu komitejas locekli ievēlēt Indriķi Putniņu, Par Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas locekļiem ievēlēt Viesturu Melbārdi, Agnesi Caunīti-Bērziņu.

Sakarā ar izmaiņām domes darbā 28. septembra sēdē tika apstiprināts komisiju jaunais sastāvs. 
Administratīvā komisija: Guntars Zernis, Viesturs Melbārdis, Irita Sirmā.
Īpašuma privatizācijas komisija:  Daina Slaidiņa,  Edžus Ķaukulis, Gita Janševica, Viesturis 
Burjots, Arita Andersone.
Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija:  Guntars Zernis, Edgars Bērzkalns, Inese Sa-
liņa.
Iepirkumu komisija: Inese Navra, Viesturis Burjots, Andris Lapiņš, Lelde Burdaja, Gita Jan-
ševica.
Dzīvokļu jautājumu risināšanas komisija:  Guntis Eglītis, Velga Berķe, Viesturs Melbārdis.
Arhīva ekspertu komisija: Velga Buraka, Lelde Burdaja, Iveta Ģērmane, Agnese Caunīte-
Bērziņa, Edžus Ķaukulis.
Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija: Daina Slaidiņa, Indulis Prūsis, 
Inese Navra, Rita Čičkanova, Anda Liepiņa.
Medību koordinācijas komisija: Māris Bērziņš, Kaives pagasta komunālās saimniecības va-
dītājs - Vecpiebalgas novada  pašvaldības pārstāvis, Ivars Alksnītis - Valsts meža dienesta pār-
stāvis, Zenta Špate - Lauku atbalsta dienesta pārstāve.

Domes ārkārtas sēde 2017. gada 11. septembrī
Sēdē piedalījās deputāti: Arita Andersone, Edgars Bērzkalns, 
Lelde Burdaja, Agnese Caunīte-Bērziņa, Edžus Ķaukulis, Viesturs Melbārdis, 
Inese Navra, Indriķis Putniņš, Ilona Radziņa.

Pieņemtie lēmumi:
1. Veikt pilnībā jumta seguma nomaiņu sociālajai mājai „Norkalni 2” Vecpiebalgas pagastā, Vecpie-
balgas novadā. Vecpiebalgas novada domes Iepirkumu komisijai veikt tirgus izpēti sociālās mājas 
„Norkalni 2” jumta seguma nomaiņai. Jumta remontdarbiem nepieciešamos izdevumus apmaksāt no 
Vecpiebalgas novada pamatbudžeta 2017. gadam plānotā atlikuma uz gada beigām un Vecpiebalgas 
pagasta komunālajai saimniecībai plānotajiem līdzekļiem, izmaiņas ietverot 2017. gada septembra 
budžeta grozījumos.
2. Nodot iznomāšanai nedzīvojamo telpu 26,0 m² kopplatībā ēkā „Pils” Dzērbenē, Vecpiebalgas no-
vadā. Apstiprināt nomas tiesību izsoles publicējamo informāciju, nomas tiesību izsoles noteikumus 
un nomas līguma projektu.

Domes ārkārtas sēde 2017. gada 21. septembrī
Sēdē piedalījās deputāti: Arita Andersone, Edgars Bērzkalns, 
Lelde Burdaja, Agnese Caunīte-Bērziņa, Edžus Ķaukulis, Viesturs Melbārdis, 
Inese Navra, Indriķis Putniņš, Ilona Radziņa.

Pieņemtie lēmumi:
1. Atbrīvot Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja vietnieci Ilonu Radziņu no Vecpiebalgas no-
vada domes priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumiem.
2. Atbrīvot no amata Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektoru Hugo Duksi saskaņā ar Darba 
likuma 100. panta piekto daļu (sakarā ar Hugo Dukša 2017. gada 20. septembra iesniegumu).
3. Ievēlēt deputātu Edgaru Bērzkalnu par Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja vietnieku.
4. Iecelt Leldi Burdaju par Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektori.

DOMES KOMISIJAS

Domes ārkārtas sēde 2017. gada 22. septembrī
Sēdē piedalījās deputāti: Arita Andersone, Edgars Bērzkalns, 
Agnese Caunīte-Bērziņa, Inese Navra, Indriķis Putniņš.

Pieņemtie lēmumi:
1. Izbeigt Vecpiebalgas novada domes deputātes Leldes Burdajas, ievēlēta no vēlētāju apvienības 
”Par jaunajiem”, deputāta pilnvaras sakarā ar deputātes Leldes Burdajas personisku rakstveida  ie-
sniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijai nozīmēt nākamo 
deputātu no vēlētāju apvienības ”Par jaunajiem” saraksta.

Domes sēde 2017.  gada 28. septembrī
Sēdē piedalījās deputāti: Arita Andersone, Edgars Bērzkalns, 
Agnese Caunīte-Bērziņa, Edžus Ķaukulis, Viesturs Melbārdis, 
Inese Navra, Indriķis Putniņš.  

Pieņemtie lēmumi:
1. Izvirzīt darbam Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē Vecpiebalgas novada domes 
priekšsēdētāju Indriķi Putniņu.
2. Ievēlēt Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisiju: Andris Lapiņš, Andris Balodis, Evija Rutka, Dai-
na Slaidiņa, Inita Švalbe, Dace Linkuma, Ilona Strelkova. 
3. Apstiprināt Vecpiebalgas novada domes komisijas. 
4. Atbalstīt Vecpiebalgas novadam veltīta kalendāra 2018. gadam izdošanu. Piešķirt finansējumu 
EUR 1680 kalendāra izdošanai no Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. Lūgt 
idejas autori Lindu Tunti organizēt kalendāra izdošanu.
5. Apstiprināt  noteikumus “Par grāmatvedības organizāciju un uzskaiti Vecpiebalgas novada paš-
valdībā”.
6. Apstiprināt valsts mērķdotāciju apmēru Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2017. gada 1. septembra līdz 
2017. gada 31. decembrim: pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 
EUR 159492, tai skaitā, piemaksām par iegūto 3. kvalitātes pakāpi EUR 3016 un piemaksām par 4. 
kvalitātes pakāpi EUR 3160; interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai EUR 
8084, tai skaitā, piemaksām par 3. kvalitātes pakāpi EUR 344; bērnu no piecu gadu vecuma izglī-
tošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai EUR 17512, tai skaitā, piemaksām par 3. kvalitātes 
pakāpi EUR 816. Apstiprināt valsts mērķdotāciju sadalījumu starp novada izglītības iestādēm no 
2017. gada 1. septembra līdz 31. decembrim.
7. Apstiprināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem finansējamās Vecpiebalgas novada izglītības ie-
stāžu slodzes un amatalgas 2017./2018. mācību gadam. Noteikt, ka izglītības iestādes vadītājam ir 
tiesības pilnībā nenotarificēto likmju daļu izmantot cita nepieciešamā pedagoģiskā darba apmaksai.
8. Izdarīt Vecpiebalgas novada domes 29.12.2016. lēmumā Nr. 3 „Par Vecpiebalgas novada pašval-
dības 2017. gada amata vienību saraksta apstiprināšanu” grozījumus,  papildinot lēmuma pielikuma 
“Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku amatu vienību saraksts” daļu „Vecpiebalgas pagasta 
kolektīvi”  ar 14. punktu šādā redakcijā:
“14. senioru deju kolektīva ”Mudurainis” vadītājs, slodze 0,18, algas likme EUR  944,44, amatalga 
atbilstoši likmei -  EUR 170.
9. Piešķirt finansiālu atbalstu EUR 400,00 šautriņu mešanas klubam “Vecpiebalga” dalībai “Baltijas 
kauss 2017” sacensībās, kas notiek no  29. septembra līdz 1. oktobrim Rīgā.
10. Piešķirt finansiālu atbalstu EUR 640,00 Annai Glāzerei par augstas klases sasniegumiem sportā 
- izcīnīto 1. vietu 14. pasaules čempionātā maksibasketbolā.
11. Apmaksāt Dzērbenes Sarkanā Krusta nodaļai šokolādes iegādes izdevumus EUR 90,00 Donoru 
dienas organizēšanai Dzērbenē.

12. Veikt grozījumus Vecpiebalgas novada domes 2017. gada 24. augusta lēmumā Nr.4 “Par brīvpus-
dienu piešķiršanu izglītojamajiem Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2017./2018. 
mācību gadam”, izsakot 1.3. punktu šādā redakcijā: 
“1.3. tiem daudzbērnu ģimeņu un Vecpiebalgas novada audžuģimeņu bērniem, kuri apmeklē Vec-
piebalgas novada izglītības iestāžu   pirmsskolas grupas līdz 5 gadu vecumam, mācās Vecpiebalgas 
vidusskolas 10.-12. klasē. Par daudzbērnu ģimeni uzskatāma ģimene, kura audzina trīs un vairāk 
bērnus līdz astoņpadsmit gadu vecumam, kuri apmeklē pirmsskolas grupas, apgūst pamata, vispā-
rējo vidējo vai profesionālo izglītību”.
13. Precizēt procentu likmes apmēru ERAF projekta „Dzērbenes ciemata, katlu mājas un siltumtīklu 
rekonstrukcija. Vidusskolas apkures sistēmas renovācija” aizdevuma līgumam (Dzērbenes pagasta 
pašvaldības noslēgtais aizdevuma līgums 2007.g.). Procentu likmi noteikt uz 10 gadiem atbilstoši 
Valsts kases noteiktajam apmēram. 
14. Veikt grozījumus 2017. gada 23. februāra lēmumā Nr.8 (prot.Nr.4) “Par izmaksām uz vienu au-
dzēkni izglītības iestādē pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”, precizējot viena audzēkņa izmaksas 
Vecpiebalgas novada izglītības iestādēs no 2017. gada 1. septembra. 
15.  Anulēt deklarēto dzīvesvietu četriem iedzīvotājiem.
16. No 1. oktobra izbeigt 2015. gada 17. decembrī noslēgto nomas līgumu ar SIA “E3 Tehnika”.
17. Veikt dzīvokļa  īpašuma „Rūķīši”-3  (Taurenes  pagasts) telpu grupas sagatavošanu atsavināšanai 
- dzīvokļa īpašuma reģistrēšanu VZD Kadastra reģistra informācijas sistēmā, nostiprināšanu zemes-
grāmatā, tirgus vērtības noteikšanu.
18. Apstiprināt pašvaldības nekustamo īpašumu  „Birzītes” -10 un „Auļi” -1 Dzērbenē, telpu  “Mazā 
skola” Vecpiebalgā, “Pils”  Dzērbenē, “Sabiedriskais centrs”  Dzērbenē - izsoļu rezultātus.
19. Atsavināt  Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Auļi”-2 Dzērbenes 
pagastā, pārdodot to par brīvu cenu. Apstiprināt pārdošanas brīvo  cenu - EUR 300.
20. Veikt grozījumus 2014. gada 22. janvāra nolikumā „Par apbalvojumu piešķiršanu”, izsakot no-
likuma 3. punktu šādā redakcijā:  „3. Apbalvojumus piešķir ar Vecpiebalgas novada domes lēmumu 
reizi kalendārajā gadā, pamatojoties uz fizisko un juridisko personu motivētiem iesniegumiem, kuros 
tiek pamatota pretendentu atbilstība nominācijas saņemšanai.  Iesniegumus izvērtē un nominācijas 
iesaka Vecpiebalgas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja”.
21. Veikt grozījumus nolikumā „Gada skolotājs”, izsakot nolikuma sadaļas “Nominācijas piešķir-
šanas procedūra” 1. punktu šādā redakcijā:  „1. Vecpiebalgas novada pašvaldībā līdz 15. oktobrim 
skolu vadība iesniedz motivētu pieteikumu - no katras skolas pa vienam kandidātam,  lielā skolēnu 
un skolotāju skaita dēļ  Vecpiebalgas vidusskolai – divi  kandidāti”.
22. Apstiprināt SIA „Latīpašums - mērniecības birojs” zemes ierīkotājas Ilzes Dragones izstrādāto 
zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Vecķulmas” (Kaives pagasts).
23. Izbeigt 07.05.2014. noslēgto zemes nomas līgumu par īpašuma „Ceļmalas” (Taurenes pagasts)  
lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas  0,17 ha kopplatībā iznomāšanu. 
24. Apstiprināt deputāta pilnvaras Kristapam Driķim („Par jaunajiem”). 

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2017. gada 26. oktobrī plkst.15.00. 

Ar domes sēžu audioierakstiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā: www.vecpiebalga.lv/novada 
dome/lēmumi. 

Domes sēdes ir atklātas! Laipni lūdzam!

  2017. gada 20. septembrī  notika Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - ne-
dzīvojamo telpu  “Sabiedriskais centrs” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, 
kadastra apzīmējums 4250 007 0306 001, telpu platība 10,4 m²-,  nomas tiesību izsole. Iznomā-
jamā objekta nomas maksas sākumcena 0,21 EUR/m² (bez PVN) mēnesī. 
Izsolē piedalījās viens dalībnieks - Kristīne Balode.  Atbilstoši nomas tiesību izsoles notei-
kumiem izsole ir notikusi, un nomas līgums par  telpu  nomu tiks noslēgts ar Kristīni Balodi, 
nomas maksa 0,21 EUR/m² (bez PVN) mēnesī.
Nekustamā īpašuma nomas laikā nomas objektā  plānots veikt vaksācijas pakalpojumus.
 
  2017. gada 20. septembrī  notika Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - nedzī-
vojamo telpu  „Pils” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 
4250 007 0176 001, telpu platība 26,0 m² -,  nomas tiesību izsole. Iznomājamā objekta nomas 
maksas sākumcena 0,21 EUR/m² (bez PVN) mēnesī. 
Izsolē piedalījās viens dalībnieks - SIA „ARAISIS”, reģistrācijas numurs 40103884319. Atbil-
stoši nomas tiesību izsoles noteikumiem izsole ir notikusi, un nomas līgums par  telpu  nomu 
tiks noslēgts ar SIA ”ARAISIS”, nomas maksa 0,21 EUR/m² (bez PVN) mēnesī.
Nekustamā īpašuma nomas laikā nomas objektā  plānots iekārtot interneta veikala darbnīcu un 
sniegt tūrisma pakalpojumus.
 
  2017. gada 20. septembrī  notika Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - ne-
dzīvojamo telpu  „Mazā skola” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā,  ka-
dastra apzīmējums 4292 007 0450 005, telpu platība 9,5 m²-, nomas tiesību izsole. Iznomājamā 
objekta nomas maksas sākumcena 0,21 EUR/m² (bez PVN) mēnesī.
Izsolē piedalījās viens dalībnieks - Aiva Nebare.  Atbilstoši nomas tiesību izsoles noteikumiem 
izsole ir notikusi, un nomas līgums par  telpu  nomu tiks noslēgts ar Aivu Nebari, nomas maksa 
0,21 EUR/m² (bez PVN) mēnesī.
Nekustamā īpašuma nomas laikā nomas objektu  plānots izmantot šūšanas aroda pilnveidošanai.

  2017. gada 8. septembrī  notika Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Bir-
zītes -10” Dzērbenē,  Dzērbenes pagastā, kadastra apzīmējums 4250 900 0098, Vecpiebalgas 
novadā -, īpašuma izsole.
 Izsolē piedalījās viens dalībnieks, nekustamais īpašums tika pārdots par izsolē piedāvāto aug-
stāko cenu - EUR 3170.

  2017. gada 8. septembrī  notika Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Auļi 
- 1” Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4250 900 0096 -, īpašuma 
izsole.
Izsolē piedalījās viens dalībnieks, nekustamais īpašums tika pārdots par izsolē piedāvāto aug-
stāko cenu - EUR 550.

Informāciju sagatavoja Benita Zvejniece

IZSOLES
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  21. septembra domes ārkārtas sēdē trīs  deputāti (Edgars Bērzkalns, Inese Navra 
un Edžus Ķaukulis) balsoja par to, lai uz izpilddirektora amatu tiktu rīkots konkurss, 
un neatbalstīja Leldes Burdajas iecelšanu šajā amatā. Kā jau pēdējā laikā ierasts, 
plašas diskusijas notika sociālajos tīklos, tā, piemēram, lai noskaidrotu sabiedrības 
viedokli par izpilddirektora iecelšanas kārtību, Facebook lapā tika piedāvāta gan  
aptaujas anketa, gan  vēlētāju apvienības „Par jaunajiem” vēstījums ar iebildumu 
izklāstu (lasīt  https://www.facebook.com/PARjaunajiem). Tūlīt pēc sēdes domes 
priekšsēdētājs Indriķis Putniņš sniedza skaidrojumu par izpilddirektora ievēlēšanas 
motivāciju un procedūru, ko arī publicējam.   

Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja skaidrojums par 
izpilddirektora ievēlēšanas motivāciju un procedūru

  Vecpiebalgas domes 21. septembra ārkārtas sēdē tika ievēlēts jauns domes priekšsēdē-
tāja vietnieks - Edgars Bērzkalns, kā arī izpilddirektore - Lelde Burdaja. Daļā novada 
sabiedrības, kā arī publiskajā telpā patlaban izskanējušas diskusijas par to, cik likumīga 
vai nelikumīga, caurspīdīga vai necaurspīdīga ir bijusi tieši izpilddirektora iecelšanas 
procedūra, ņemot vērā, ka uz šo vakanci netika rīkots pretendentu konkurss. Man kā 
novada domes priekšsēdētājam ir svarīgi un vienlaikus arīdzan pienākums izskaidrot 
sabiedrībai to, kā un kāpēc tiek pieņemti šādi vai citi domes lēmumi. Šis gadījums, ma-
nuprāt, ir īpaši svarīgs.
  Lai nebūtu spekulācijas par domes lēmuma tiesisko pamatu, uzreiz vēlos uzsvērt, ka 
likuma “Par pašvaldībām” 68. pants ļoti lakoniski un precīzi nosaka izpilddirektora ie-
celšanas tiesisko pamatu - pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma dome ieceļ izpild-
direktoru. Tātad ļoti skaidri ir noteikts, ka lēmējvara ir atbildīga par izpildvaru un tieši 
šāda un ne savādāka ir izpilddirektora iecelšanas kārtība. Jā, protams, vienmēr pastāv 
iespēja dažādos veidos izvērtēt pretendentus - vai nu tas ir konkurss, vai lēmējvaras 
savstarpējās konsultācijas. Katrā ziņā Latvijas pašvaldībās līdz šim ir piemērotas dažā-
das prakses, izvērtējot potenciālos pretendentus, taču gala rezultātā pēc priekšsēdētāja 
priekšlikuma izpilddirektoru ar balsu vairākumu ieceļ dome. 
  Kādēļ uz Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektora vakanci netika rīkots kon-
kurss?
  Pirmkārt, vēl pirms manas apstiprināšanas domes priekšsēdētāja amatā es visiem domes 
deputātiem solīju, ka nākšu klajā ar savu redzējumu par to, kā būtu jāorganizē domes 
darbs un kādai būtu jābūt vadības komandai, visupirms jau izvēloties vietnieku un vis-
beidzot izpilddirektoru. Pēc ievēlēšanas es savu solījumu turēju un deputātiem motivēti 
izvērtēšanai un apspriešanai vietnieka amatam virzīju Edgaru Bērzkalnu, bet izpilddirek-
tora amatam Leldi Burdaju. Dome kā lēmējvara ir politiska institūcija, tādēļ kandidātu 
izvirzīšanu deputātiem motivēju gan politiski, gan arī pēc būtības, ņemot vērā katra kan-
didāta personīgās kvalitātes, kas būtu svarīgas, ieņemot attiecīgo amatu. Edgars Bērz-
kalns ir ievēlēts no apvienības “Vecpiebalgas novadam”, tātad aiz Edgara ir savs vēlētāju 
loks, gluži tāpat, kā aiz manis kā vēlētāju apvienības “Novada attīstībai” pārstāvim. 
Savukārt Lelde vēlēšanās startēja no apvienības “PAR jaunajiem” un arīdzan ir ieguvusi 
daļas novada sabiedrības atbalstu. Protams, pēc stāšanās izpilddirektores amatā  Lelde 
pamet lēmējvaru, un viņa vairs nepiedalīsies politikas veidošanā, bet gan tās īstenošanā. 
Savukārt, ja pēc būtības, tad Edgars ir deputāts jau otrajā sasaukumā, viņš ir uzņēmējs 
ar juridisko izglītību, un tieši šie aspekti manā skatījumā šobrīd ļoti palīdzētu stiprināt 
domes darbu. Toties Leldei ir būtiska pieredze pašvaldības administratīvajā darbā Vec-
piebalgas novadā, nupat ir uzkrāta pieredze arī kaimiņu pašvaldībā, viņa jau ir praktizē-
jusi izpilddirektora darbu, uz laiku aizstājot līdzšinējo izpilddirektoru viņa prombūtnes 
laikā, kā arī būtiska ir viņas pieredze pašvaldībai svarīgu projektu vadībā - gan vietējā, 
gan starptautiskā mērogā.
  Otrkārt, bija svarīgi nevilcināties ar jauna izpilddirektora iecelšanu, jo faktiski gandrīz 
mēnesi, kopš 28. augusta, pašvaldība strādāja ar izpilddirektora pienākumu izpildītāju, 
kuram  nācās apvienot divus amatus. Līdz ar to, ja tiktu rīkots konkurss, pašvaldība vēl 
kādu laiku būtu bez pastāvīga izpilddirektora, kas nekādā veidā nesekmētu nedz domes, 
nedz visas pašvaldības darbu.
  Treškārt, sekmīgs domes un pašvaldības darbs ir komandas darbs, par ko vistiešākajā 
mērā atbild domes priekšsēdētājs. Priekšsēdētāja vietnieks un, jo īpaši, izpilddirektors 
šādam komandas darbam ir ļoti būtiski atslēgas elementi. Tāpēc vēl jo svarīgāk ir dot 
iespēju domes vadītājam izmantot likumā noteikto un izvēlēties tādu izpilddirektoru, 
kam viņš uzticās. Pretējā gadījumā domes un pašvaldības darbs var ļoti būtiski ciest. Par 
šī aspekta nozīmīgumu esmu pārliecinājies, aptaujājot daudzus kolēģus - citu pašvaldību 
vadītājus, no kuriem ne viens vien ir atzinis, ka šis ir viens no galvenajiem iemesliem, 
kāpēc arī viņu pašvaldībās uz šādu amatu konkursi nav rīkoti.
  Lūk, šādu savu redzējumu es piedāvāju visiem domes deputātiem. Ņemot vērā līdz šim 
visnotaļ sašķelto domes darbu, man bija svarīgi, lai gala rezultātā manam piedāvājumam 
būtu teju maksimāls deputātu atbalsts. Lai arī deputātu domas sākotnēji nebija vienno-
zīmīgas, gala rezultātā mēs spējām vienoties, ka visi kopā redzam šādu ceļu kā kompro-
misu sekmīgam darbam nākotnē. Ja šāda neformāla vienošanās un savstarpējā sapratne 
nebūtu bijusi, es nebūtu izsludinājis domes sēdi šo jautājumu lemšanai. Taču beidzamajā 
brīdī pirms sēdes  attiecībā uz atbalstu izpilddirektora amata kandidātei Leldei Burdajai 
trim deputātiem domas mainījās. Tam par pamatu tika minēti atsevišķi jaunatklāti aps-
tākļi. Priekšsēdētāja vietnieku ievēlējām vienbalsīgi ar deviņām balsīm PAR. Taču tā kā 
izpilddirektora atbalstam nebija vienprātīga atbalsta, tad pirms kandidatūras oficiālas 
izvirzīšanas es deputātiem piedāvāju izdiskutēt un nobalsot par to, vai atlikt izpild-
direktora iecelšanas procedūru un rīkot konkursu. Pēc debatēm domes vairākums 
nobalsoja par to, ka izsludinātā izpilddirektora iecelšanas procedūra nav jāatceļ, līdz ar 
to, balstoties uz vairākuma lēmumu, es virzīju apstiprināšanai izpilddirektora amatam 
Leldi Burdaju, kura saņēma domes vairākuma atbalstu. Vēlos uzsvērt to, ka esmu izdevis 
rīkojumu par Leldes Burdajas pieņemšanu darbā par izpilddirektori, nosakot pārbaudes 
laiku uz trim mēnešiem - līdz 21. decembrim -, līdz ar to jaunieceltās izpilddirektores 
darbs tiks izvērtēts.
  Manuprāt, pārmest domei to, ka izpilddirektora iecelšanas procedūra ir bijusi neat-
bilstoša labas pārvaldības praksei, nav īsti korekti, jo izpilddirektora iecelšana ir domes 
kompetencē, kā to nosaka likums. Lai cik ļoti mēs katrs vēlētos, lai svarīgākie lēmumi 
tiktu pieņemti vienprātīgi, tomēr citreiz ir jārēķinās ar vairākuma viedokli un ir pilnīgi 
nepieņemams mazākuma diktāts. Tad jau vispār varētu rasties jautājums, kāda jēga ir 
demokrātiski ievēlētai lēmējvarai, ja tā vairs nevar pieņemt lēmumus, ko tai ir deleģējusi 
likumdošana. 
Taču vissvarīgākais, ko šobrīd vēlos lūgt novada sabiedrībai, ņemot vērā, ka domes va-
dībā ir gan jauns priekšsēdētājs, gan viņa vietnieks, gan izpilddirektors, lūdzu ļaujiet 
mums ar savu darbu apliecināt to, vai mēs esam pienācīgi ieņemt šos amatus, kuri demo-
krātisku un tiesisku procesu rezultātā šobrīd mums ir deleģēti.

Indriķis Putniņš, Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs

Kandidātu ieteikšana novada domes 
apbalvojumu saņemšanai 

  Lai pateiktos cilvēkiem, kuri veicinājuši Vecpiebalgas novada attīstību, izaugsmi, atpa-
zīstamību un  labklājību, novada dome  aicina iedzīvotājus ieteikt kandidātus apbalvoju-
mu saņemšanai - novada uzņēmējus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, sabiedriski ak-
tīvus cilvēkus, kuri sekmīgi darbojušies uzņēmējdarbības veicināšanas, vides kvalitātes 
uzlabošanas, sociālā atbalsta sniegšanas, kultūrvides veidošanas, veselīga dzīvesveida 
popularizēšanas, pedagoģijas  vai sporta jomā. Apbalvojumi tiks pasniegti Valsts svēt-
ku svinīgajā pasākumā novembrī. Aizpildītu anketu vai iesniegumu ar pamatojumu 
apbalvojuma saņemšanai lūgums iesniegt pagastu pārvaldēs vai administratīvajā 
centrā līdz 15. oktobrim vai sūtīt elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv Noliku-
mus skatīt Vecpiebalgas novada pašvaldības mājaslapā: www.vecpiebalga.lv/normatīvie 
dokumenti.

  No 20. oktobra sāksies vienotā platībmaksājuma, maksājuma par apgabaliem, kuros 
ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma 
avansa izmaksāšana lauksaimniekiem. Lauksaimnieki saņems 70 procentus no vienotā 
platību maksājuma un 85 procentus no maksājuma apgabaliem, kuros ir dabas vai citi 
specifiski ierobežojumi, un bioloģiskā maksājuma. 
 Vienotā platību maksājuma finansējums 2017. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir 
palielinājies par 14 procentiem, un provizoriskā atbalsta likme būs aptuveni 70 eiro/ha 
(avansa maksājumā 70% no likmes, t.i., aptuveni 49 eiro/ha), kas vēl tiks koriģēta atka-
rībā no kopējās atbalstam apstiprinātās platības. Bioloģiskie lauksaimnieki 2017. gadā 
saņems atbalstu tādā pašā apmērā kā iepriekšējos gados: par laukaugu platībām 117 eiro/
ha (avansa maksājumā - apmēram 99 eiro/ha), par ilggadīgo zālāju platībām - 97 eiro/ha 
(avansa maksājumā - apmēram 82 eiro/ha), par dārzeņu platībām - 399 eiro/ha (avansa 
maksājumā - apmēram 339 eiro/ha), par kartupeļu platībām - 397 eiro/ha (avansa maksā-
jumā - apmēram 337 eiro/ha), par augļu koku un ogulāju platībām - 485 eiro/ha (avansa 
maksājumā - apmēram 412 eiro/ha). Avansa maksājumu izmaksu veiks pakāpeniski. 
Maksājumus avansā saņems tie lauksaimnieki, kuru saimniecībās būs pabeigta atbils-
tības nosacījumu pārbaude, tādēļ aicinām lauksaimniekus pārliecināties, vai laikus ir 
sniegtas visas nepieciešamās atbildes uz LAD nosūtīto informācijas pieprasījumu.

                   
 Benita Zvejniece, novada lauku attīstības konsultante

Informācija lauksaimniekiem
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Siera siešanas mākslā dalās Vaira Taujinska. 

PROJEKTI

  No 14. līdz 18. septembrim Rumānijā norisinā-
jās Eiropas Savienības programmas “Eiropa pil-
soņiem” starptautiskā projekta “Small Markets 
at the Heart of EU Economy”  trešā  partneru tik-
šanās. Delegācijas no Latvijas, Itālijas, Polijas 

un Maltas uzņēma projekta partneri - Rumānijas pilsētas Kudžirā  (Cugir)  pašvaldība. 
Pirmā tikšanās un seminārs par situāciju lokālā tirgus vidē un vietējās produkcijas un 
pakalpojumu specifiku un  iespējām 2016. gadā notika Maltā. Otrā projekta sadarbības 
partneru tikšanās bija 2017. gadā no  27. līdz 30. jūlijam Vecpiebalgā, kad semināra tēma 
bija „Migrācija un tās ietekme uz darba tirgu”( skat. http://www.vecpiebalga.lv/notiku-
mu-apskats/starptautiska-konference-vecpiebalga.)
  Tā kā vizītes programmā bija 
iekļauti  ražošanas  uzņēmumu 
apmeklējumi un tikšanās norisi-
nājās tradicionālā  rudens festi-
vāla „Toamna Cugireană” laikā, 
Vecpiebalgas novadu pārstāvēja 
iepirkumu un uzņēmējdarbības 
speciāliste Lauma Bogdanova, 
kultūras darbinieces Zigrīda 
Ruicēna un Rigonda Prīse, kā 
arī projektu vadītāja Daiga Šat-
rovska.
  Konferences diskusiju tēma bija 
Eiropas Savienības vienotais tir-
gus, ieguvumi un izaicinājumi, 
raugoties no dažādu valstu paš-
valdību viedokļa. Bija iespēja 
vērot partneru pašvaldībās esošo 
uzņēmumu   un produktu reklā-
mas, Polijas partneri aktualizēja vienotā tirgus barjeras. Informācijas bagāts bija Latvijas 
Pašvaldību savienības pārstāves   Andras Feldmanes stāstījums par situāciju Eiropas  vie-
notā tirgus dalībvalstī Latvijā. Vecpiebalgas novads tika prezentēts, parādot četras vienotā 
tirgus brīvības (preces, pakalpojumi, kapitāls-finanses, darbs)  no mazas lauku pašvaldības 
iedzīvotāju skatupunkta.
  Vienotā tirgus priekšrocības un ēnas puses varēja novērot, apmeklējot Kudžiras (Cugir)  
- industriāli attīstītas pilsētas -  uzņēmumus „Bulbucan”, „Nova Grup” , „Tehnoplast”.
Ieskatu Rumānijas vēsturē guvām, apmeklējot valsts vienu no nozīmīgākajām pilsētām - 
Albas reģiona centru, kas atrodas Transilvānijā.
  Iespaidiem bagāta bija tradicionālā „Orasul Cugir” pilsētas festivāla atklāšana,  dažādu  
reģionā dzīvojošu tautu tērpu, dziesmu un deju parāde.
  Viesmīlība, kultūras atšķirības, Karpatu kalni,  saule, vētra  un +30C grādi septembra 
vidū  - tas dažās dienās piedzīvotais.   Iespēja satikt savu kaimiņu novadu ļaudis un citu 
Eiropas valstu pārstāvjus, dalīties viedokļos, sadraudzēties - projekta darba vizītes Rumā-
nijā ieguvums.
  *Šis projekts  finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi 
autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebku-
ru iespējamo izlietojumu.

Daiga Šatrovska, projekta vadītāja

Vecpiebalgas pašvaldības pārstāvji Rumānijā 

  Rudens pārgājienos, kas notika 
projekta  “Veselības veicināša-
nas pasākumi Vecpiebalgas no-
vadā” ietvaros,  jau bija izvei-
dojusies stabila nūjotāju grupa 
Toma Praulīša vadībā. 
  Lai arī turpmāk satikšanās un 
kustību prieks Annai Glāze-
rei, Silvijai Mivreniecei,  Ilzei 
Kaparkalējai, Anitai Mūrmanei, 
Lilitai Grīnfeldei - nūjotājām, 
kuras piedalījās visos piecos pār-
gājienos un izteica vēlmi turpināt 
aktivitātes neatkarīgi  no projekta 
piedāvājuma. 
  Prieks par „Pīlādzīša” meitenēm 
Ievas Veinbergas vadībā, kuras 
dzirksteļoja  asprātībā un priekā, 
pierādot, ka  senioru vecums - tas 
tikai cipars pasē.
 Pavisam nūjošanas prieku  sep-
tembrī baudīja 21 novada iedzī-
votāja jeb 55 pārgājienu dalībnieces. 
  Pārgājienus interesantākus un izziņas bagātākus nenoliedzami darīja viesošanās bio-
loģiskajās zemnieku saimniecībās. Saimnieki ne tikai vēstīja, kādēļ pievērsušies dabai 
draudzīgai saimniekošanai, bet arī skaidroja, kādēļ svarīgi uzturā lietot  dabiskus, biolo-
ģiski audzētus produktus, kā tas sekmē veselības uzlabošanu, saglabāšanu. 
  Paldies Lāsmai Dūmiņai Vecpiebalgā par silto uzņemšanu arī tiešā nozīmē, jo  iekurtā 
ugunskura liesmas  sasildīja lietū izmirkušās nūjotājas.  Paldies par viesmīlību un lauku 
mieru  Skaidrītei un Andrejam Ilsteriem Inešos. Garāko  pārgājienu caur saimniecības 
pļavām un ganībām bija sarūpējuši Alda un Modris Zālīši Taurenē. Pārgājiena dalībnieču 
pateicība viņiem  par savas bagātības - ainavisko lauku, zemes īpašumu - izrādīšanu. Zi-
lās gotiņas meklējumos nūjotājas veda Dzērbenes zemnieks Raimonds Sproģis. Paldies 
viņam! Bet rudens pēdējais pārgājiens „3x9 zālīšu” takās Kaivē Diānas Doniņas vadībā 
pulcēja rekordlielu dalībnieču skaitu - 18. Paldies par zālīšu burvestību! Foto par nūjo-
šanas pārgājieniem un apmeklētajām saimniecībām skatīt pašvaldības mājaslapas sadaļā 
„Notikumu apskats”. 
  Pateicība Tomam Praulītim. Katra nūjotāja  pati zina, kāpēc Tomu par instruktoru vēlas 
arī turpmākajos pārgājienos.
  Atsaucība, labvēlība, sapratne, smaids, uzmundrinājums  - viss, lai veidotos lieliska  
domubiedru grupa.  Uz tikšanos janvāra  pārgājienā „ Ziema”!

Daiga Šatrovska, projektu vadītāja

Nūjošanas pārgājieni 
senioriem „ Četri gadalaiki” - „ Rudens”

ESF projekta “Veselības veicināšanas pasākumi 
Vecpiebalgas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/104)

semināru/mācību/citu pasākumu grafiks 2017. gada oktobrī

Laiks 
Pasākuma vieta un 

auditorija 
 

Nosaukums 

10. oktobrī 
12.00-
15.00 

Vecpiebalgas vidusskola 
Lekcija Vecpiebalgas 
vidusskolas un Inešu 
pamatskolas 5.-12. kl. 

skolēniem 

Lekcija skolēniem par kaitīgo 
vielu negatīvo ietekmi. 
Lektore Anita Zariņa 

10.oktobrī 
15.00-
17.30 

Vecpiebalgas JIC  “Balgas 
strops”  

“Dabiskās sulas”  

Interaktīva nodarbība bērniem 
“Ēdīsim veselīgi!” 
Lektore Ija Kazaka 

13.oktobrī 
12.00-
13.00 

Organizē Kaives pagasta 
pārvalde- Agnese Caunīte. 
Izbraukšana uz baseinu  no 
Kaives pagasta pārvaldes 

“Dārziņi” plkst. 10.50   
 

Peldbaseina “Rifs” 
apmeklējums 

13.oktobrī 
12.00-
15.00 

Taurenes pamatskola 
Lekcija Taurenes un 

Dzērbenes pamatskolas 5.-9. 
kl. skolēniem 

Lekcija skolēniem par kaitīgo 
vielu negatīvo ietekmi. 
Lektore Anita Zariņa 

13.oktobrī  
Vecpiebalgas vidusskola 

Lekcija meitenēm: 4.-.6.kl., 7.-
8.kl.,9.12.kl. 

Lekcijas skolēniem par 
reproduktīvo veselību. 
Vecmāte Iveta Reķe 

19.oktobrī 
9.10-11.40 

Vecpiebalgas vidusskola 
Lekcija puišiem: 4.-.6.kl., 7.-

8.kl.,9.12.kl. 

Lekcijas skolēniem par 
reproduktīvo veselību. 
Vecmāte Iveta Reķe 

20.oktobrī 
12.00-
13.00 

Baseina apmeklējums 
Vecpiebalgas vidusskolas 

pamatskolēniem. Izbraukšana 
uz baseinu  no Vecpiebalgas 
vidusskolas (plkst. 11.00). 
Atbildīgā par braucienu - 

Antoņina Glāzere 

Peldbaseina “Rifs” 
apmeklējums  

                      

 Daiga Šatrovska, projektu vadītāja 
Daiga Šatrovska, projektu vadītāja

KULTŪRA UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES
Ieliec savu māju bildi kalendārā!

  Ar patiesu prie-
ku arī šogad kopā 
ar domubiedriem 
un ar Vecpiebalgas 
novada pašvaldības 
atbalstu turpināšu 
pērn aizsākto inicia-
tīvu, veidojot Vec-
piebalgas novada 
kalendāru nākama-
jam gadam. Aicinu 
arī tevi piedalīties!
  Domājot par Vec-
piebalgu, man per-
sonīgi vienmēr ir 
tāda silta māju sajū-
ta, tieši tāpēc 2018. 
gada kalendāru esmu iecerējusi veltīt šai tēmai - “Vecpiebalgas māju kalendārs 2018”. 
Vai esi domājis, kas tev rada īpašo māju sajūtu? Varbūt tās ir čīkstošās durvis un mājas 
slieksnis, varbūt ābolmaizes smarža, bet varbūt piemājas šķūnītis, kurā savulaik bija 
izveidots štābiņš bērnu priekam? Varbūt rožu dobe, maizes krāsns, karoga masts vai 
saimes galds? Vai varbūt tas ir kaut kas pavisam cits? Domā plaši un parādi arī citiem 
savu māju sajūtu!

  Patiesi priecāšos, ja palīdzēsi tapt šim kalendāram, kurā katrā no lappusēm esmu iece-
rējusi ievietot kāda Vecpiebalgas novada iedzīvotāja māju foto. Tātad: meklēju 12 vis-
skaistākās māju bildes no visiem Vecpiebalgas novada pagastiem! Sūti tās elektroniski 
uz manu e-pasta adresi vai vietnē “Facebook”! Bildes (drīkst arī vairākas) gaidīšu līdz 
13. oktobrim. Un, protams, parādā nepalikšu - katram, kura bilde iekļūs kalendārā, dā-
vāsim piecus bezmaksas kalendāra eksemplārus. 
   Gaidu tavu foto!

Linda Tunte,
Tel. 26431962

E-pasts: Linda.Tunte@gmail.com 

Domā plaš un parādi arī citiem 
savu māju sajūtu!



2017. gada oktobris VECPIEBALGAS Novada Ziņas 5

Inešu tautas namā (vadītāja Sarmīte Beķere, t. 
22022895)
• Dāmu deju kolektīvs „Drostaliņas”, vadītāja Antra 
Grinberga, t. 26498175 (pirmdienās plkst.12.00).
• Vecpiebalgas muižas sieviešu koris, diriģents Jānis 
Rijnieks, t. 29205371, koncertmeistare Aleksandra Lāce 
(ceturtdienās plkst.19.30).
• Pirmsskolas bērnu tautisko deju kolektīvs, vadītāja 
Līga Beķere, t. 29129324 (trešdienās plkst.10.00).

Dzērbenes tautas namā (vadītāja Daina Šmite, t. 
29408315)
• Folkloras kopa „Māras bērni”, vadītāja Mārīte Šķēle, 
t. 29227852  (otrdienās  plkst.16.00).
• Vokāli instrumentālā grupa „Isidora pagalms”, vadītā-
ja Liene Jansone, t. 22018445 (piektdienās plkst.15.00).
• Senioru tautisko deju kolektīvs F grupa „Juveris”, va-
dītājs Uldis Blīgzna, t. 26432665 (otrdienās, ceturtdie-
nās plkst.20.00).
• Pirmsskolas bērnu tautisko deju kolektīvs, vadītāja 
Gunita Gedroica-Jurago, t. 22498394 (trešdienās, piekt-
dienās plkst.15.00).
• Tekstilrokdarbu pulciņš, vadītāja Ērika Māldere, t. 
29424560 (ceturtdienās  plkst.18.00).
• Mākslas studija, vadītāja Ērika Māldere, t. 29424560 
(svētdienās plkst.12.00, iepriekšēja pieteikšanās).

Kaives tautas namā (vadītāja Agnese Caunīte-Bērziņa, 
t. 26309040)
• Dāmu deju grupa „Kaiva”, vadītāja Agita Kalniņa, t. 
29394926  (pirmdienās  plkst.16.30).
• Rokdarbu pulciņš „Saulessvece”, vadītāja Inese Suta, 
t. 28670130  (otrdienās plkst.15.30).
• Amatierteātris „Aka”, režisore Baiba Juhneviča, t. 
29437407 (ceturtdienās plkst.19.00).
• Kaives jaunais ansamblis, vadītāja Agnese Caunīte-
Bērziņa, t. 26309040 (individuālais laika plānojums).

Taurenes kultūras namā (vadītāja Ginta Babre, t. 
22032942)
• Jauktais koris „Pie Gaujas”, diriģente Solveiga Vītoli-
ņa, t. 25978669, kormeistare Guna Rācene  (pirmdienās 
plkst.18.30).
• Amatierteātris „Radi”, režisore Gunita Gedroica-Jura-
go, t. 22498394 (otrdienās plkst.18.30).
• Pirmsskolas tautisko deju kolektīvs, vadītāja Dace Po-
taša, t. 26347316  (ceturtdienās,  piektdienās plkst.8.00).
• JAUNUMS! Pirmsskolas mūzikas pulciņš, vadītāja 
Indra Kumsāre, t. 29142506 (piektdienās plkst.17.00).
• Pensionāru klubs „Randiņš”, vadītāja Silvija Aņina, 
t. 26957588 (katra mēneša otrajā trešdienā plkst.11.00).
• Vingrošanas zāle „Taifūns” (pirmdienās, trešdienās, 
piektdienās 18.-20.00).
• Aktīvā vingrošana pēc individuālā laika plānojuma.
• Pēc iedzīvotāju pieprasījuma darbosies arī citi interešu 
pulciņi.

Vecpiebalgas kultūras namā (vadītāja Zigrīda Ruicēna, 
t. 26493591)
• Vecpiebalgas audēju kopa, vadītāja Dagnija Kupče, 
t. 26054322 (ceturtdienās plkst.18.00 aušanas darbnīcā).
• Vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs E grupa „Mu-
durainis”, vadītāja Antra Grinberga, t. 26498175 (treš-
dienās plkst.19.00).
• Senioru tautisko deju kolektīvs F grupa „Mudurainis 
XO”, vadītāja Antra Grinberga, t. 26498175,  (pirmdie-
nās plkst.19.00).
• Jauniešu tautisko deju kolektīvs C grupa „Slātavi-
ņa”, vadītāja Antra Grinberga, t. 26498175, (pirmdienās 
plkst.15.30, trešdienās plkst.16.30).
• Pirmsskolas vecuma bērnu tautisko deju kolektīvs 
„Mazputniņš”, vadītāja Mārīte Lācgalve, t. 29182501, 
(pirmdienās, piektdienās plkst.11.00).
• Vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs D grupa „Bal-
ga”, vadītājs Kaspars Brauns, t. 28353933 (mēģinājumi 
notiek Rīgā otrdienās plkst.19.30).
• Vokālais ansamblis „Lūna”, vadītāja Agrita Eškina, 
t. 26152455 (otrdienās plkst.17.30) .
• Amatierteātris „Sumaisītis”, režisore Inese Pilābere, 
t. 29414988 (otrdienās plkst.19.00).
•  Modes deju grupa „Dīva” ,  vadī tā ja  Laura Prūse, 
t .  26127653 (cetur tdienās plkst .19.00) .
• Senioru klubs „Pīlādzītis”, vadītājas Ieva Veinberga, 
t. 26424365, Rasma Beķere (satikšanās katra mēneša 17. 
datumā plkst.12.00).

Sākot  sezonu, kolektīvi gaida jaunus dalībniekus.
Ieskaties! Izvēlies! Atnāc un piedalies!

Radošu un panākumiem bagātu sezonu visiem aktīva-
jiem un darbīgajiem māksliniekiem, kolektīvu vadītā-

jiem un kultūras darbiniekiem!

Zigrīda Ruicēna, Kultūras nodaļas vadītāja

Aicina amatiermākslas kolektīvi 
un interešu izglītības grupas

Nedrīkstam pieņemt sasteigtus lēmumus
  5. septembra Vecpiebalgas novada domes ārkārtas sēdē 
par domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Indriķis Putniņš 
no vēlētāju apvienības „Novada attīstībai”. Lai arī kopš 
stāšanās jaunajā amatā ir pagājis vien mēnesis, pirmajā 
publiskajā iepazīšanās intervijā aicinām viņu izteikt arī 
viedokli par pārmaiņām un novada iespējamo attīstību 
nākotnē.

  Nākat no senas piebaldzēnu dzimtas.  Taču no rīdzinieka 
par īstenu vietējo kļuvāt nesen, kad kopā ar ģimeni  pār-
cēlāties uz dzimtas mājām Inešu pagastā.  
  Jā, Putniņu dzimta ir ar senām saknēm Piebalgā. Ir posms 
no 1826. gada, kad mana tēva vectēva vecaistēvs tika pie 
Putniņu uzvārda un faktiski no tā brīža mēs esam dzimtas 
mājā „Reinkaļvos”. Tātad mani bērni „Reinkaļvos” jau ir 
septītajā paaudzē, bet dzimtas koka pētījumi aizved uz vēl 
senākiem laikiem - 17. gadsimta vidu, līdz ar to esam piebal-
dzēni jau trīspadsmitajā, četrpadsmitajā paaudzē. Pat esam  
rados ar brāļiem Kaudzītēm, jo mums ir kopīga izcelsme no 
„Mādariem”.
Vecmamma bija skolotāja Vecpiebalgas vidusskolā, arī tēva 
māsa. Tēvs pats ir vidusskolas 3. izlaiduma absolvents. Bet 
dzīves ceļš iegrozījās tā, ka manu vecāku ikdienas gaitas tika 
aizvadītas Rīgā. Tāpēc arī es esmu dzimis un skolojies tur. 
Tajā pašā laikā, kopš sevi atminos, puse mana dzīves laika 
ir bijusi saistīta ar laukiem - ar „Reinkaļviem” un Piebal-
gu. Galvenokārt jau tāpēc, ka tēvs vienmēr ir bijis Piebal-
gas patriots. Arī mana sieva Zane nāk no spēcīgas un senas 
Piebalgas dzimtas - Gavariem, līdz ar to tas bija tikai laika 
jautājums un loģisks solis manai ģimenei pilnībā atgriezties 
uz pastāvīgu dzīvi laukos. Priecājamies, ka mūsu dēliem - 
Rūdim, Paulam un Justam - ir iespēja augt un skoloties šādā 
sakoptā vidē, svaigā gaisā un brīvā atmosfērā.
  Jūsu profesionālā biogrāfija saistīta ar politiku,  arī ar 
Latvijas Komandu sporta  spēļu asociāciju un uzņēmēj-
darbību.   Īsumā par svarīgākajiem pieturas punktiem 
karjerā.  
  Tā pavisam detalizēti ar manām darba gaitām ir iespējams 
iepazīties novada mājaslapā, kur redzams mans dzīves ap-
raksts. Sāku ar sagādnieka un šofera amatu Vecrīgas resto-
rānā “Možums” un klubā “Slepenais Eksperiments”. Bet, ja 
runājam par svarīgākajiem karjeras pieturas punktiem, tad 
lielā mērā esmu bijis saistīts ar politiku, jo jau kopš studi-
ju laikiem esmu bijis Latvijas Zemnieku savienības biedrs. 
Tāpēc esmu darbojies kā Saeimas deputāta palīgs, esmu 
strādājis arī zemkopības un vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministru birojos, bet visaugstākais karjeras punkts, 
pirms kļuvu par Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāju, 
ir Saeimas priekšsēdētāja biroja vadīšana laikā, kad priekš-
sēža amatu ieņēma Gundars Daudze. Beidzamo gadu darbs 
bijis saistīts arī ar biedrību “Latvijas Komandu sporta spēļu 
asociācija”, pārstāvot Komandu sporta spēļu federāciju ko-
pīgās intereses sarunās ar valsti, pašvaldībām un piesaistot 
papildu finansējumu federāciju programmām. Pieredze pa-
matīga, redzesloks visai plašs un, protams, milzu kontaktu 
apjoms, kas noteikti man nāks talkā, arī vadot domi, jo labi 
orientējos ne vien valsts varas institūcijās, bet esmu bijis cie-
šā saiknē ar pašvaldību vadītājiem un daudziem uzņēmējiem 
visā Latvijā.
  Savukārt, ja par uzņēmējdarbību runājam, tad ar to esmu 
bijis ciešā sasaistē tieši beidzamos divus  gadus - 2015. gada 
rudenī Rihards Eniks mani uzaicināja iesaistīties „Piebalgas 
Kūpinātavas” attīstīšanā. Šī man ir bijusi neatsverama pie-
redze, lai uz daudzām lietām paraudzītos no pavisam citas 
puses. Ir nedaudz žēl, ka jaunie pienākumi mani piespiež no 
uzņēmējdarbības paiet malā. Taču tepat jau vien esam un tīri 
cilvēcīgi - ar domām un idejām - es taču drīkstu dzīvot līdzi 
uzņēmumam, kura attīstībai esmu bijis cieši līdzās.
  Teju mēnesis jaunajā amatā... Kā esat iejuties?
  Sajūtas ir divējādas. No vienas puses, milzu gods un atbil-
dība ieņemt šādu amatu un strādāt ar, manuprāt, ļoti zinošu 
komandu. No otras puses, protams, sajūtas ir ne tās patīka-
mākās, zinot visu, kas Vecpiebalgas politiskajā dzīvē beidza-
mo trīs mēnešu laikā ir noticis. Diemžēl ne jau viss šajā ziņā 
ir atkarīgs no domes cilvēkiem un darba...
  Kaislības, kas iesākās jau krietni pirms vēlēšanām, vēl 
vairāk saasinājās pēc tām. Ja nerunājam par vadības 
maiņu, kas ir mainījies domes darbā šobrīd? 
  Vadības maiņa ir notikusi tikai pavisam nesen. Manuprāt, 
izmaiņas domes darbā ļoti lielā mērā būs atkarīgas tieši no tā, 
kā iestrādāsies jaunā vadība. Es nedomāju pat tik daudz par 
ikdienas darbiem, kas pašvaldībā veicami neatkarīgi no tā, 
kuras personas ieņem vadošos amatus. Vairāk domāju tieši 
par vadības komunikāciju ar sabiedrību - gan par pieņemto 
lēmumu skaidrošanu, gan par darāmo un padarīto darbu iz-
skaidrošanu.
  Tūlīt pēc ievēlēšanas apmeklējāt visus novada pagastus 
un iepazināties ar iestāžu, dienestu darbu. Kādi ir galve-
nie secinājumi?
  Pirmais secinājums - pašvaldības darbinieki lielā mērā ir 
ļoti atbildīgi sava darba veicēji. Un tas nav mazsvarīgi. Katrs 
no mūsu novadā ietilpstošajiem pagastiem ir ļoti atšķirīgs - 
vienam vairāk iedzīvotāju, citam lielāka teritorija, kādam ir 
lielāks ciemats, citam ir pamatīgāka infrastruktūra, tostarp, 
no padomju laikiem mantota, arī skolu ēkas un pašas skolas 
tik dažādas. Tātad katram ir savas sāpes un problēmas, kas 
jārisina. Šobrīd vēl viss  jāsaliek tā kārtīgi pa plauktiņiem, 
tomēr šī apgaita bija ļoti svētīga, lai veidotu kopīgu priekš-
statu.

  Kopā ar Neatkarīgās izglītības biedrības prezidenti 
Zani Ozolu paviesojāties arī novada izglītības iestādēs.  
Kāds ir neatkarīgās ekspertes atzinums par skolu tīklu 
novadā?  
  Zane Ozola tiešām ir pieredzējusi eksperte, tāpēc ļoti novēr-
tēju viņas entuziasmu, iesaistoties un palīdzot meklēt risinā-
jumus mūsu skolu tīkla jautājumos. Mūsu jautājumi jau tiek 
vērtēti arī Neatkarīgās izglītības biedrības sēdēs. Secinājumi 
un priekšlikumi arīdzan no viņu puses sekos. No biedrības 
esmu saņēmis ceļamaizi tālākai rīcībai, par ko esmu jau in-
formējis skolas direktores. Bet plašākai sabiedrībai šobrīd 
vēl neesmu gatavs neko atklāt - tam ir jāsagatavojas. No-
teikti nāksim ar argumentētu redzējumu un runāsim gan ar 
pedagogiem, gan ar skolēniem, gan viņu vecākiem. Zinot 
citu novadu pieredzi, piemēram, kaut vai netālajā Smilte-
nes novadā, tad šādas sarunas ir nepieciešamas pat vairākos 
raundos. Sasteigtus lēmumus mēs nedrīkstam pieņemt, taču 
nav pieļaujama arī vilcināšanās.
  Esat teicis, ka jūsu dzīves moto ir “Pastāvēs, kas pār-
mainīsies!”. Kādas pārmaiņas varam gaidīt un  kāds ir 
jūsu redzējums par novada attīstību? 
  Manuprāt, ir vesela virkne, t.s., īstermiņa jeb tūlīt nomē-
rāmās un izdarāmās pārmaiņas, kas saistītas ar tiem pašiem 
slavenajiem savstarpējās komunikācijas jautājumiem, uzņē-
mēju un domes saiknes stiprināšanu, novada publicitāti, dar-
bu pie tūrisma attīstības lietām utt. Taču par novada attīstību 
jārunā ilgtermiņā, ir jārada vīzija par to, kādu mēs redzam 
novadu nākotnē. Un šeit svarīgi ir apzināties to vidi, kurā 
mēs dzīvojam, un saprast tās iespējas, kuras varam pacelt 
tieši šajā laikmetā, un tās priekšrocības, kādas ir mūsu rīcī-
bā attiecībā pret citiem novadiem. Manuprāt, Vecpiebalga kā 
novads ar atpazīstamu vārdu, slavenu vēsturi, bagātām kultū-
ras tradīcijām, brīnišķīgu dabu apvienojumā ar sakārtotu un 
ļoti pievilcīgu ceļu infrastruktūru, ērti pieejamiem sadzīves 
pakalpojumiem, kvalitatīvu pirmsskolas un pamatskolas pie-
ejamību var nākotnē veidoties par novadu, kurā cilvēki grib 
dzīvot un ir gatavi radīt un strādāt, lielā mērā izmantojot tieši 
21. gadsimta priekšrocības - modernās tehnoloģijas un ie-
spēju strādāt attālināti. Jūtu, ka arī domē ir atbalsts šādam re-
dzējumam. Tātad vīzija ir, daudzi priekšnosacījumi arīdzan, 
tad atliek pieķerties un mērķtiecīgi sakārtot jautājumus, kas 
mums vēl šajā jomā nav atrisināti.
  Kur ikdienā darba lietās būsiet sastopams biežāk -  Ine-
šos vai Vecpiebalgā?
  Esmu sapratis, ka lietderīgi ir būt tieši Vecpiebalgā, jo tur 
ir administratīvais cents, koncentrējas lielākā tiesa domes 
personāla, dokumentu aprite, kā arī finanšu daļa. Vismaz ie-
sākumā, kamēr es vēl apgūstu daudzas jaunas lietas, man ir 
jābūt tieši Vecpiebalgā. Bet es plānoju ik pa laikam tikties ar 
iedzīvotājiem arī pārvaldēs. Priekšsēdētājam jau vispār labāk 
tā pārlieku neiesēdēties, bet būt mobilam un dinamiskam.
  Nobeigumā -  par steidzamākajiem darbiem, ko plāno-
jat veikt vai uzsākt  tuvākajā laikā?
  Steidzamākie un svarīgākie virzieni, pie kuriem jau esam 
uzsākuši darbu, ir vairāki. Pirmā lieta  - kopā ar mūsu sko-
lām, Neatkarīgo izglītības biedrību un domes Sociālo, izglī-
tības un kultūras jautājumu komiteju norit darbs pie novada 
skolu tīkla optimizācijas divos virzienos - pamatskolu refor-
ma un vidusskolas konkurētspējas stiprināšana. Otrā lieta - 
kopā ar domes priekšsēdētāja vietnieku Edgaru Bērzkalnu 
oktobrī gribam beidzot iedzīvināt   Uzņēmējdarbības konsul-
tatīvo padomi. Tātad uzturēt regulāru un strukturētu dialogu 
ar novada uzņēmējiem un risināt tos uzņēmējiem svarīgos 
jautājumus, kas ir domes kompetencē. Trešā lieta - komuni-
kācijas jautājumi. Jau šobrīd es pats kā domes priekšsēdētājs 
cenšos citiem rādīt piemēru un skaidrot sabiedrībai, ko es 
daru un ko mēs lemjam. Esam domē vienojušies, ka ķersi-
mies klāt pie jaunas un mūsdienīgas mājaslapas izveides. Lai 
arī saturiski ar mūsu novada mājaslapu šobrīd viss ir ļoti labi, 
pati lapa tomēr ir novecojusi un tai ir jākļūst pievilcīgākai un 
vieglāk tveramai.

Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāju Indriķi Putniņu 
uz sarunu aicināja Dzidra Ješkina



2017. gada oktobrisVECPIEBALGAS Novada Ziņas6

Veselības diena - Briņģu aplis

  Vecpiebalgas novadā „Veselības dienas” ietvaros 10. sep-
tembrī  notika gadskārtējais skrējiens/pārgājiens „Brinģu 
aplis”. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šogad  tika apbal-
voti arī ātrākie nūjotāji  un bērni, kuriem bija jāveic 2 km 
distance. Skrējiena norises vietā pie veselības speciālistes 
ikviens  interesents varēja noskaidrot  veselības rādītājus 
un saņemt konsultācijas.
  Visātrāk 10 km distanci veica: Uldis Katlaps - 43 min 57 
sec un Monta Cimdiņa - 1stunda 1min 57 sec.  2 km  distan-
ci visātrāk veica Nikijs Ziļevs  un Elizabete Cīrule. Ātrākie 
nūjotāji Didzis Sedlenieks  un Anita Katlapa. 
 Visi skrējiena/pārgājiena dalībnieki tika vērtēti 10 sievie-
šu un 10 vīriešu vecuma grupās, un katras vecuma grupas 
trīs ātrākie  tika apbalvoti. Ar to apbalvošana nebeidzās, 
jo sākās balvu izloze, kurā piedalījās pilnīgi visi pasākuma 
dalībnieki. Centāmies, lai balvas ir daudz un lai tās būtu 
prieks saņemt.  Paldies SIA „Piebalgas Kūpinātava”, biško-
pim Aivaram Radziņam, SIA „Nodus” un SIA „Porcelāna 
galerija” par atbalstu.  Pasākums notika ar Eiropas Savie-
nības Sociālā fonda  atbalstu projekta  “Veselības veicinā-
šanas pasākumi Vecpiebalgas novadā” (9.2.4.2/16/І/104) 
ietvaros.  Pasākumu organizēja SPORT SOLUTIONS TP 
sadarbībā ar Vecpiebalgas novada pašvaldību. 

SPORTS

Sporta ziņas īsumā
• 16. septembrī starptautiskajās sacensībās Austrijā biatlo-
nists  Rūdis Balodis izcīnīja 3. vietu vasaras biatlonā. 

Futbola kausa ieguvēji - komanda „Ineši”.

• 16. septembrī norisinājās novada čempionāts futbolā. Pir-
mo vietu izcīnīja komanda „Ineši”, 2. vietu - „Reinkaļvi”, 
3. vietu - Skujenes komanda. Pēcspēles soda sitienu kon-
kursā uzvarēja Dzintars Daļeckis.

Latvijas čempionāta medaļnieki: (no kreisās) Rūdis Balodis, 
Krista Razgale un Renārs Pundurs. 

• 23. un 24. septembrī Latvijas čempionātā biatlonā Rūdis 
Balodis izcīnīja zelta un bronzas medaļu, Krista  Razgale 
divas  sudraba medaļas.  Renārs Pundurs pirmo reizi izcī-
nīja Latvijas čempionāta  bronzas medaļu. Arvis Jekimovs, 
atrodoties 3. pozīcijā, pāris metrus pirms finiša piedzīvoja 
kritienu - rezultātā 4. vieta. 

Toms  Praulītis

JAUNIEŠIEM
Dzērbenes jauniešu centrā:  

Vecpiebalgas jaunatnes iniciatīvu centrā “Balgas strops”:
2. oktobrī no plkst. 15.00 iepazīšanās aktivitātes ar jaunatnes darbinieci Līnu Paimiņu.
5. oktobrī plkst. 16.00 portugāļu kultūras vakars, iepazīšanās ar brīvprātīgo - Tomasu no Portugāles.
10. oktobrī plkst. 15.00 “Ēdīsim veselīgi!”, nodarbības tēma “Dabiskās sulas”.

Vecpiebalgā norisinās Erasmus+ jauniešu apmaiņas 
projekts “Action!”

  No 23. līdz 29. septembrim Vecpie-bal-
gas novadā Erasmus+ jauniešu apmaiņas 
projektā “Action!” darbojās 25 jaunieši 
no Vācijas, Grieķijas, Vecpie-balgas un 
Jaunpiebalgas novada. Projekta “Ac-
tion!” galvenā tēma - filmēšana un te-
ātris kā jauniešu attīstības instrumenti, 
Eiropas apzināšanās. Projekta mērķis 
- pievērst jauniešu uzmanību dažādām 
sociālajām problēmām viņu dzīvesvie-
tās, izmantot mūsdienu tehnoloģijas, 
veicināt jauniešu piederības veidošanos 
Eiropai un izpratni par Eiropas pilsonī-
bu, ļaut iepazīt jauniešiem citu valstu 
kultūru un veicināt viņu uzskatu maiņu. 
  Septiņas dienas jaunieši dzīvoja kopā, 
iepazina cits citu, pielietoja neformālās 
izglītības metodes un piedalījās komandas saliedēšanas spēlēs, veidoja stāstus, izmantojot fotogrāfijas, mācījās par filmēšanu, 
tehniku, dalījās zināšanās, strādāja grupu darbos, lai atpazītu un diskutētu par jauniešu sociālajām problēmām un uzņēma par 
tām četras īsfilmas, kuras tika prezentētas Kaives kinoteātrī 29. septembrī.
  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.

Linda Ķaukule, Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja

6. oktobrī plkst. 16.00 notiks kulinārijas meistarklase ar Zani Zirni.
13. oktobrī filmu vakars.

SKOLU ZIŅAS
Skolas zvans iezvana septembri 

Inešu pamatskolā
  Jau mēnesi 
Inešu pamat-
skolas ēkā 
skan bērnu 
balsis  no rīta 
līdz vakaram, 
jo paralē-
li vispāriz-
g l ī t o j o š ā m 
programmām 
j o p r o j ā m 
darbojas arī 
profesionālās 
ievirzes izglī-
tības  programma “Vizuāli plastiskā māksla”. Šajā  mācību 
gadā  tie ir deviņi  1. klases audzēkņi,  kas papildus mācībām 
vispārizglītojošā skolā attīstīs vispusīgas personības kompe-
tences, iegūstot papildu izglītību mākslā. Lai pietiek uzņēmī-
bas audzēkņiem, kā arī  spēka un izturības viņu vecākiem!
  Pirmais mēnesis skolā ir ne tikai satikšanās laiks ar draugiem, 
skolotājiem, bet arī jaunu darbu un solījumu laiks. Skolā dar-
bu uzsākusi jaunā skolēnu padome (priekšsēdētāja Līva Voz-
ņesenska), kas atsāka aktivitāti “Vingri vesels!”. Trīs reizes 
nedēļā starpbrīžos vingrojam.
  15. septembrī gan lieli, gan mazi izmantoja iespēju apmeklēt  
Priekuļu peldbaseinu, iesaistoties novada projektā “Veselības 
veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā”.
  22. septembrī  1. - 4. klase devās  mācību ekskursijā, ku-
ras laikā   apmeklēja Rīgas Leļļu teātra izrādi “Pēdu dzinējs 
Caps”, iepazinās ar Dzelzceļa muzeja ekspozīciju un  piedalī-
jās drošības stundā, kā arī aktīvi atpūtās jaunatklātajā Krišjāņa  
Barona ielas rotaļu laukumā Rīgā.  5.-9. klases skolēni pieda-
lījās Olimpiskās dienas aktivitātēs  skolā, novadā.
  26. septembrī, atzīmējot Jāņa Jaunsudrabiņa 140. dzimšanas 
dienu, studijas “Vārds” dalībnieki pulcināja interesentus uz 
radošo darbnīcu “Ar makšķeri”.
  27. septembrī Kustību dienas ietvaros vecāku skolas nodar-
bība “Lielais ābols”, kad apvienojām patīkamo ar lietderīgo. 
Zemnieku saimniecībā “Jaunvītiņi” gan vērojām, gan aktīvi 
līdzdarbojāmies ābolu sulas ieguves procesā, kā arī baudījām 
gardo sulu. Paldies Maijai Miķelsonei un Mārtiņam Bridā-
gam par atsaucību!
  29. septembrī gadskārtējā skolas konkursa “Es pats” 1. kār-
ta  - “ Es būšu čempions!”.
  Visu mēnesi darbos un nedarbos mūs pavadīja pašu izveidotā 
krāsainā ziedu parāde “Rudens vēju muzikants”, kas šūpojās 
pie skolas vējos un lietavās, gaidot silto atvasaras sauli.
  Lai tā spīd mūsu debesīs, sirdīs, domās un darbos!

Gunta Dadeika, pamatskolas direktore

Pirmais mācību mēnesis 
Vecpiebalgas vidusskolā

  Septembris Vecpiebalgas vidusskolā ik gadu sākas ar pār-
gājienu “Iepazīsti Vecpiebalgas novadu!”. 4. septembrī 
klašu kolektīvi, nenobīstoties no uzbāzīgajiem un nemīlīga-
jiem lietus mākoņiem, apmeklēja bitenieku Aivaru Radziņu 
“Upmaļos”, SIA “Apsītes”, Vecpiebalgas pilsdrupas,  Zivtiņu 
ģimenes kokapstrādes cehu, “Vēverus”, K. Skalbes muzeju, 
Alauksta estrādi un Chill up, bet 12. klase baudīja satikšanās 
prieku ar bijušo audzinātāju Valdu Bērziņu viņas dzimtas lau-
ku mājās.
  5. septembra rīta pusē visa skolas saime pulcējās pie jauniz-
būvētā gājēju celiņa uz veikalu  “Nodus”, lai pateiktu paldies 
tā idejas iniciatoriem, sponsoriem un realizētājiem - Kristīnei 
Žmičerevskai, veikala “Nodus” pārstāvei, Andrim Lapiņam, 
Vecpiebalgas novada komunālās saimniecības vadītājam, un 
Loretai Ločmelei, 9. klases skolniecei, bez kuras aktīvas līdz-
dalības vēl tik drīz nebūtu autoceļa P30 remonta. Ideja par 
celiņa izbūvi skolas direktorei radās jau pirms pāris gadiem, 
tomēr līdz tās realizācijai bija jāgaida līdz brīdim, kad tiks 
pabeigts autoceļa P30 remonts. Sirsnīgs paldies veikala “No-
dus” administrācijai par dāsni atvēlētajiem līdzekļiem celiņa 
izbūvei!
 5. septembrī grupa 11. klases skolēnu kopā ar audzinātāju 
un projekta vadītāju Antru Eškinu devās uz Daibes poligonu, 
kur piedalījās biedrības “Daibes ilgtspējas centrs” projekta 
“Jaunie vides līderi” mācību kursa pirmajā apmācību dienā. 
Projekta ietvaros skolēniem bija iespēja papildināt zināšanas 
par ekoloģiju, atkritumu šķirošanas nozīmi, videi draudzīgu 
dzīvesveidu, kā arī iepazīties ar vides un komunikācijas jomas 
ekspertiem - lektoriem. Tika noskaidrota pētnieciskā darba 
tēma - “Zinātne. Pārstrāde. Vide”.
  No 11. līdz 25. septembrim sākumskolā varēja apskatīt iz-
stādi “Rudens brīnums”. Izstādē varēja vērot patiesi izcilus 
skolēnu darinājumus un sakņu dārzā izaugušus brīnumus. Tur 
bija ābolu tārpi, kabaču burulaivas, adataini eži un pat sniega-
vīrs no kolrābja. Paldies visiem dalībniekiem par radošumu un 
viņu vecākiem par atbalstu!
  No 11. līdz 14. septembrim 10. klasei bija iesvētību nedēļa, 
kuru tā aizvadīja atraktīvā gaisotnē, veicot daudzveidīgus iz-
turības un erudīcijas pārbaudījumus, ko tiem bija sagatavojusi 
12. klase.
  14. septembrī tika ievēlēta Skolas pašpārvalde desmit lo-
cekļu sastāvā. Tās priekšsēdētāja - Paula Šulca, bet vietnieks 
- Sandis Cīrulis.
  19. septembrī 1. - 12. klases skolēniem tika organizēta Dzejas 
stunda “Mūsu stiprie vārdi”. Klašu audzinātāji savai klasei 
izlozēja kādu no stiprajiem vārdiem, piemēram, mīlestība, 
draudzība, atbildība, iecietība, drosme, zinātkāre, labsirdība, 
kas bija kā moto tālāko uzdevumu veikšanai. Katra klase, dar-
bojoties komandās, veica dažādus uzdevumus: radīja dzejoli, 
veidoja rudens ziedu kompozīciju, filmēja un fotografēja.

Raksta turpinājums nākamajā lpp.
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Jauno talantu koncerts
 Katru gadu Cēsu mūzikas 
vidusskola rīko Vidzemes 
mūzikas skolu Jauno talan-
tu koncertu Cēsu koncert-
zālē. Šogad koncertā savu 
sniegumu rādīja 23 jaunie 
mūziķi. No Dzērbenes  vis-
pārizglītojošās un mūzi-
kas pamatskolas piedalījās 
čellisti Kristīne Baltiņa un 
Jurģis Zommers  (skolo-
tāja Ilze Petrovska). Bērni 
un jaunieši spēlēja kopā ar 
Vidzemes kamerorķestri. 
Skanēja pārliecinoši!

Ērika Arāja, skolas direktore

Dzērbenes vispārizglītojošā un 
mūzikas pamatskola septembrī

 Mācību gada sākumā 
sporta skolotājai Sar-
mītei bija jāpārplāno 
darbs, jo ilgstošo lieta-
vu dēļ neizdevās nodot 
ekspluatācijā rekon-
struēto sporta laukumu. 
Palikuši pēdējie darbi 
- uzklāt pēdējo seguma 
kārtu skrejceļam, sa-
kārtot zaļo zonu. Taču 
sporta nodarbības arī 
šoruden notiek pēc plā-
na, tikai izmantojot ci-
tas teritorijas pie skolas 
un skolas zāli. 
Katru gadu notiek viegl-
atlētikas sacensības 
sporta laukumā. Daudzi 
jautāja, kā tad šogad 
viss notiks un kur. Skolotāja Sarmīte šogad bija uzaicinājusi ze-
messargus, kuri organizēja sporta dienu. Karavīri izveidoja da-
žādus sacensību laukumus, kur skolēnu komandām bija jāparāda 
sadarbības prasmes, veiklība, spēks, izpalīdzība, prasme orientē-
ties un uzticēties saviem komandas biedriem. Bija patīkami vē-
rot komandu saliedētību, uzticēšanos cits citam, vecāko skolēnu 
rūpes par sākumskolas bērniem. Noslēgumā zemessargi vizināja 
skolēnus ar militāro transportu. 
22. septembrī visi skolēni un skolas darbinieki piedalījās Olimpis-
kās dienas rīta vingrošanā. Pēc kārtīgas vingrošanas daļa skolēnu 
devās uz Vecpiebalgu - Olimpisko dienu novada skolām, bet pā-
rējie turpināja apgūt zinības stundās.

Sporta diena

Olimpiskā diena Taurenes pamatskolā

  22. septembrī Taurenes pamatskolā notika Olimpiskā diena. Rīts 
bija  lietains, bet vēlāk sportisko noskaņu uzlaboja siltā rudens 
saule. Pasākumā piedalījās visi skolēni no 1. līdz 9. klasei.  Arī 
bērnudārza sagatavošanas grupa stājās ierindā, lai piedalītos vin-
grošanā.
  Diena iesākās ar rīta rosmi 9. klases meiteņu vadībā.   Taurenes 
pamatskolas sportistu komanda devās uz pasākumu Vecpiebalgā, 
bet pārējiem  Skolēnu dome noorganizēja  sporta spēļu turnīru. 
Bija futbols, florbols, tautas bumba un  virves vilkšana. Tiesneši 
bija Arnis Sīka, Ralfs Žuhovskis, Renāts Paeglis, Amanda Stapu-
lione, Aleksandrs Muraško.
  Sacensībās piedalījās sešas komandas. Komandu kapteiņi bija 
Edgars Rumba, Edvards Strazdiņš- Gļeba, Ruslans Muraško, 
Oskars Guoģis, Ģirts Jakovļevs, Fēlikss Aukšmuksts.  
  Visinteresantākā bija virves vilkšana, jo bija vienlīdz spēcīgas 
komandas, tāpēc notika   ļoti sīvas cīņas. Neaizmirstama bija Tau-
renes pamatskolas Skolēnu domes spēkošanās ar  visiem pārējiem 
skolasbiedriem virves vilkšanā. Jāsaka, mūsu  Skolēnu domes 
spēks ir liels, jo viņi uzvarēja pretiniekus.
   Šī diena tika pavadīta ļoti interesanti, lai gan bijām noguruši, 
visi bija apmierināti. Jutāmies gandarīti, jo varējām darboties ko-
mandās, ieguvām pieredzi pasākumu veidošanā.

Mārtiņš Guoģis, 9. klases skolnieks

 Mobilā vides iz-
ziņas klase.  Tau-
renes pamatskola 
un bērnudārzs  
ZAAO vides pro-
jektos „Cilvēks 
vidē” piedalās jau 
kopš 2004. gada. 
Šie konkursi ie-
tver gan radošās, 
gan praktiskās aktivitātes, gan zināšanu apguvi par atkritumu 
lietderīgu apsaimniekošanu un ietekmi uz vidi. Darbošanās šajos 
projektos veicina bērnu izglītošanu un informēšanu, kā arī mudi-
na līdzdarboties vides kvalitātes uzlabošanā. 
Šajā mācību gadā biedrība „Daibes ilgtspējas centrs” skolām pie-
dāvā jaunu iespēju - projektu „Mobilā vides izziņas klase” (vides 
mācību stunda). Prieks par mums doto iespēju, jo  jau mācību 
gada sākumā - 19. septembrī -  uzsākām dalību šajā projektā, kad  
„Mobilajā vides izziņas klasē” mācījās visi skolēni no 1. līdz 9. 
klasei. Pirms projekta īstenošanas skolā katram skolēnam jāaiz-
pilda tests iegūto zināšanu „izmērīšanai”, lai pasniedzējiem no 
„Mobilās klases” būtu vieglāk sastādīt izbraukuma programmu. 
Vides mācību stunda paredzēta dabā - skolas pagalmā, meža malā 
vai citviet, kur nebaidoties var eksperimentēt. Šajā dienā laika 
apstākļu dēļ vides stunda notika skolas telpās, bet tas netraucēja 
radoši darboties. Skolēni, veicot dažādus eksperimentus kopā ar 
vides ekspertiem, ieguva jaunas zināšanas un prasmes vides jomā. 
Netrūka izbrīna par veiktajiem eksperimentu rezultātiem un veik-
smīgi izveidotajiem radošajiem darbiem. 
Rezultātā - prieks redzēt zinātkāru skolēnu, kurš ieguvis jaunas 
zināšanas, praktiski darbojoties. 
  
Izzini mežu! “Mammadaba” meistarklase ir pastāvīga un vispusī-
ga iespēja skolām tuvināt mācību procesu dabai. Tā piedāvā sko-
lotājiem un skolēniem apgūt vides izglītības programmu “Izzini 
mežu!” caur aktīvu atpūtu Latvijas valsts mežos. Katrai klasei ir 
iespēja kļūt par “Mammadaba” meistarklasi un iegūt zaļas balvas. 
Arī mēs par tām cīnāmies.
 12. septembrī Taurenes pamatskolas 5. un 6. klase piedalījās pie-
dāvātajā Meža ekspedīcijā Gulbenes novada Velēnas mežos. At-
bilstoši dabaszinību standartam  skolēni meža ekspedīcijā saprata, 
kā dabaszinībās iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē, 
apzinājās cilvēka ietekmi uz meža  ekosistēmu. Veicot praktiskus 
un radošus uzdevumus, veidojās izpratne par meža saglabāšanu 
nākamajām paaudzēm. 
  Meža ekspedīcijas maršruts bija veidots aptuveni divu līdz trīs 
kilometru garumā un tajā bija ietvertas 11 dažādas dabas izziņas 
pieturas.  Meža ekspedīcijā skolēni meklēja atbildes uz dažādiem 
jautājumiem, piemēram, vai koksne ir tikai kokā,  vai mežs ir jā-
atjauno, kāpēc ir nepieciešams izcirtums? Mežā pavadījām vairāk 
nekā trīs stundas. Ekspedīciju vadīja ”Latvijas Valsts meži” darbi-
nieki, kuru ikdiena dažādos veidos ir saistīta ar mežu - plānotāji, 
mežkopji, meža infrastruktūras speciālisti, juristi, reģionu vadītāji 
un citi speciālisti. 
  Skolēnu pārdomas pēc ekspedīcijas: „Es sapratu, ka mežā ir grūti 
strādāt. Man patika mērīt kokus, meža matemātika. Patika taisīt 
tiltu.” (Renārs). „Interesanti bija uzbūvēt tiltu, kas notur pat 100 
kg smagumu. Noteikti gribētu vēl piedalīties šādā ekspedīcijā.” 
(Viktorija). 
  „Man ekspedīcijā patika katra stacija. Es nemainītu neko. Viss 
bija ideāli!” (Mareks).
  Domāju, ka šādu ekspedīciju būtu nepieciešams iziet jebkuram 
Latvijas skolēnam, kā arī viņu vecākiem. Izmantojiet šo iespēju! 
Man prieks, ka mēs to jau varējām izmantot!

Dace Potaša, skolotāja

  21. septembrī sākumskolas skolēni un skolotāji devās iepazī-
ties ar Vijciema čiekuru kalti, jo klašu kolektīvi jau sesto gadu 
piedalās “Latvijas Valsts meži” rīkotajā izglītības programmā  
“Mammadaba”, un skolēniem tiek dota iespēja tuvāk iepazīt 
dažādus ar vidi saistītus izglītojošus objektus. Vijciema čieku-
ru kaltē bērni uzzināja, kā tiek vākti čiekuri īpaši šim nolūkam 
audzētās plantācijās, kā tie tiek kaltēti un kā tiek apstrādātas 
sēklas, no kurām izaug jaunie stādītie kociņi mūsu mežos. Ar 
īpašu interesi skolēni pētīja čiekuru kaltes aprīkojumu, iemē-
ģināja roku čiekuru maisu pacelšanā un kaltējamo režģu gro-
zīšanā.

Literārā konkursa dalībnieki un rakstniece 
Laura Dreiže „Saulrietos”. 

  21. septembrī, turot godā Kārļa Skalbes piemiņu, jau 19. reizi 
“Saulrietos” notika pasaku meistaram veltītais literārais kon-
kurss - plenērs starpnovadu lauku skolu 5. - 9. klašu sko-
lēniem, ko organizē Vecpiebalgas vidusskola sadarbībā ar K. 
Skalbes muzeju. Uz konkursu bija ieradušies 24 jaunie rakst-
nieki un viņu latviešu valodas skolotājas no piecām skolām. 
Mūsu skolu pārstāvēja Markuss Bērziņš (5. kl.), Karīna Keita 
Sābule (6. kl.), Rūdolfs Rudzītis (7. kl.), Kitija Rozenova (8. 
kl.) un Elizabete Kate Antone (9. kl.). Pasākuma dalībniekiem 
bija iespēja tikties ar rakstnieci Lauru Dreiži, kura ir zinātnis-
kās fantastikas un fantāzijas grāmatu autore un vairākkārtēja 
apgāda  “Zvaigzne ABC” konkursa “Latviešu oriģinālliteratū-
ra bērniem un jauniešiem” laureāte. Pirms konkursa dalībnieki 
ķērās pie pasaku rakstīšanas, rakstniece ne vien iepazīstināja 
ar savu daiļradi, bet sniedza arī vērtīgus padomus, kā uzrakstīt 
veiksmīgu literāro pasaku.
  22. septembra rīts iesākās ar sportiskām aktivitātēm skolas 
pagalmā, jo atzīmējām Olimpisko dienu. Pēcpusdienā spor-
tošana turpinājās, un visi klašu kolektīvi, saņemot kartes un 
priecājoties par siltajiem saules stariem, devās meklēt šifrētus 
ievērojamu vietu kontrolpunktus pa visu plašo Vecpiebalgas 
teritoriju.
  Laipni lūgti apmeklēt skolas mājaslapu, kurā var iepazī-
ties ar sīkāku informāciju par skolā notiekošo un aplūkot 
fotogrāfijas.

Informāciju apkopoja Vita Lapiņa

Raksta turpinājums

Otrais skolotājai un dzejniecei Adīnai 
Ķirškalnei veltītais atmiņu tēlojumu 
konkurss  ,,Pie saulespuķes pieturos”

  Otrā konkursa tēmai tika izvēlētas Adīnas Ķirškalnes dze-
jas rindas: ,,Labu domu kamoliņu/ Gribu ritināt,/ Katrai labai 
domai otru/ Labāku likt klāt.” Un arī šogad tika iesūtīti darbi 
no Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas un Madonas novada skolām. 
  Noslēguma pasākumā 8. septembrī A. Ķirškalnes  krustmeita 
un Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja speciāliste 
Sarma  Rudenāja, izvērtējot darbus, mudināja autorus lielāku 
uzmanību pievērst tēmas un satura sasaistei, savukārt  rakst-
niece Inguna Bauere rosināja lasīt vairāk labas grāmatas, lai 
bagātinātu valodu un vieglāk būtu formulēt domas. Piebalgas 
muzeju apvienības ,,Orisāre” vadītāja Līva Grudule aicināja 
pārdomāt darba kompozīciju un priecājās par labestību, kas 
caurstrāvo darbus. 
  Šis gads konkursam ir īpašs ar to, ka tas ir ieguvis spon-
soru - Adīnas Ķirškalnes audzēknis, vecpiebaldzēns, drama-
turgs Pauls Putniņš mīļi atsaucās Vecpiebalgas vidusskolas 
aicinājumam. Konkursa dalībniekus sveicot, viņa dēls Indriķis 
Putniņš uzsvēra skolotāja lielo lomu skolēnu ieinteresēšanā un 
talantu izkopšanā.
  Pirmā godalga 7. - 8. klašu grupā tika piešķirta Jaunpiebal-
gas vidusskolas audzēknei Laurai Dapševičai, Otrā godalga - 
Vecpiebalgas vidusskolas skolniecei Loretai Ločmelei, Trešā 
godalga - Madonas 1. vidusskolas skolniecei Laurai Voiceho-
vai un Vecpiebalgas vidusskolas audzēknei Elizabetei Katei 
Antonei. Vidusskolas klašu grupā  Pirmā godalga tika Jaunpie-
balgas vidusskolas skolniecei Kristīnei Baltkaulai, Otrā godal-
ga - Jaunpiebalgas vidusskolas skolniecei Kristiānai Pogulei, 
Trešā godalga - Vecpiebalgas vidusskolas audzēknei  Elēnai 
Zeltiņai. Muzeju apvienības ,,Orisāre” specbalva tika pasnieg-
ta Jaunpiebalgas vidusskolas skolotājai Jolantai Glāzerei un 
Vecpiebalgas vidusskolas audzēknim Kristiānam Freimanim.

  
Vizbulīte Kalniņa un  Ilona Strelkova, 

Vecpiebalgas vidusskolas latviešu valodas skolotājas

Jaunas metodes zināšanu apguvē 
Taurenes pamastkolā

Amatu mājas 
RUDENS SEZONAS  nodarbības

Dzērbenes Sabiedriskā centra 2. stāvā
ceturtdienās no plkst. 18.00 līdz pēdējam apmeklētājam

Amatu m jas RUDENS SEZONAS  nodarb bas 
Dz rbenes Sabiedrisk  centra 2. st v  

ceturtdien s no plkst. 18.00 l dz p d jam apmekl t jam 
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5. oktobris MI E U 
MAIZE 

Notiks maizes cepšana un 
degust cija uz vietas, 
dal šan s pieredz , l dzi 
savas receptes 

Maizes aizdars 

12. oktobris TUMŠ  
LAIKA 
BALTIE 
DARBI 

Tautisko kreklu izš šanas 
un saš šanas konsult cijas 
un pavasar  ies kto darbu 
turpin šana; 
Tautast rpu aubes 
izš šanas konsult cijas. 
Darbs uz vietas ar 
p rrun m par etnogr fiju 
un folkloru 

Savs audums, 
adata, diegs 

19. oktobris 

26. oktobris TORTES un 
k ku 
dekor šanas 
m ksla 

Kompoz cijas pamatu 
apzin šana, sh mas un to 
pielietojums sv tku k ku 
dekor šan , darbs uz vietas 
uz pap ra ar z mu iem 

Z mu i, s s 
k kas cienastam 

1. novembris CEPURES 
un 
BIKSES 

Str d sim ar trikot žu un 
overloku 
 

Savs trikot žas 
audums, 
atbilstošas 
kr sas 4 
diegspoles 

8. novembris 

10.-12. nov. Amats- zelta 
pamats-
2017 

Rudens sezonas nosl guma 
pas kuma aktivit tes ar 
amatu 
paraugdemonstr jumiem 
un pieredzes apmai u, 
(info sekos) 

 

 • Pirms katras ceturtdienas nodarbības  no plkst. 17.15 pa-
redzēta kopīga brīvprātīgās veselības grupas entuziastu vin-
grošana

Pieteikties pa tālr. 29424560, Ērika  Māldere 

 Pirms katras ceturtdienas nodarb bas  no plkst. 17.15 paredz ta kop ga 
br vpr t g s vesel bas grupas entuziastu vingrošana 
 

Katru dienu AUŠANA Stelles ir pieejamas daž dos 
laikos, rindas k rt b , 
sazinoties ar aud j m 
(Lim nija 28740185, Zinta 
26416926).  
Katram aust- grib t jam 
ceturtdien s no plkst. 18.00 ir 
iesp ja sa emt individu las 
kr su un kompoz ciju 
konsult cijas  

Savi materi li 

Sv tdien s 
no plkst.  
12.00 p c 
piepras juma 

M KSLAS 
STUDIJA 

Z m t jiem un gleznot jiem 
ar/bez  iema m, ar 
individu lu apm c bu 
 

Savi materi li 

 

Pieteikties pa t lr. 29424560, rika  M ldere  

 

ŠO VARI LIKT JEBKUR  VIET , KUR ATLIEK BR VA VIETA. 
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Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.
Informāciju apkopoja Dzidra Ješkina. Tālr.: 64161335; 64107279, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv. Maketētāja Tija Seiksta

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

PASĀKUMI APSVEIKUMI
Mani gadi un tavi gadi,
Atļauju neprasot, atnāk un iet.
Mani gadi un tavi gadi -
Mirklis, kas mūžības zvaigznājos zied…

Ja nav zvaigznītes, kas gaismu dod,
Likt visam gavilēt un vizuļot
Var maza, sīka cilvēkbērna sirds.

                                             (E. Zālīte)

SĒRU VĒSTS
Zvaigznes pie debesīm asarās mirkst,
Un tukšas kā klajums kļūst mājas …

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Jaunākie Vecpiebalgas novadā:
Kristers Koroļovs 

Inešu pagastā;

Mūžībā aizgājušas:
Māra Pūce, Vecpiebalga; 
Maija Sīmane, Vecpiebalga.

Sveicam Tevi, oktobra jubilār!
Īpašie gaviļnieki:

65 -   Jānis  Biezbārdis Dzērbenē
 Gunārs Gailis Kaivē
 Guntis Romānovs Taurenē
 Dace Strazdiņa Taurenē
 Maruta Blaua Vecpiebalgā
 Jānis Igaunis Vecpiebalgā

70 -  Jānis Kozlovskis Inešos
 Jēkabs Romeiko Inešos
 Agrita Šķestere Vecpiebalgā
 Mārīte Pujiņa Vecpiebalgā

75 -  Melita Kazika Vecpiebalgā
 Jānis Šmits Taurenē
 Inta Vītola Taurenē

85 -  Aina Gailīte Dzērbenē
 Ilga Rutka Inešos
 Elza Brauna Vecpiebalgā
 Mirdza Gaigala  Vecpiebalgā
 Erna Krišjāne  Vecpiebalgā
 Antoņina Lūka Vecpiebalgā
 Tatjana Strelkova Vecpiebalgā

97 -  Jānis Teodors Olte Kaivē

PASĀKUMI  
VECPIEBALGAS  NOVADĀ

Dzērbenes tautas namā
27. oktobrī plkst. 17.00 Spoku stāstu vakars

Spoku stāstu un zīmējumu konkurss “Mistiski notiku-
mi skolā” (darbus iesniegt līdz 23. oktobrim Dzērbe-
nes tautas namā vai Dzērbenes bibliotēkā). Konkursa 

noslēgums 27. oktobrī Spoku stāstu vakarā. 

Kaives kinozālē 
6. oktobrī plkst. 17.00 filma visai ģimenei „Vectēvs, 
kas bīstamāks par datoru” (režisors Varis Brasla)

Astoņgadīgā Oskara vasaras brīvdienas lauku mājās 
sākas kā nebeidzams cīniņš ar vectēvu, bet pārvēršas 
par abu vīru draudzību, kas spēj izpestīt vecmāmiņu 
no viņas skolnieka iecerētas avantūras.
Filmas garums: 94 min.
Ieejas maksa - EUR 2,00

Taurenes kultūras namā
10. oktobrī  plkst.11.00 kultūras nams un pensionāru 

klubiņš „Randiņš” aicina 
Vecpiebalgas novada pensionārus un 

novada iedzīvotājus uz 
„Rudens garšu laboratoriju- tirdziņu”

Pasākuma programmā:
• Saimnieču  (saimnieku)  piedāvājums  - rudens veltes 
no meža, dārza vai pagraba.
• Labumu novērtēšana  (pēc sajūtām, garšas, smaržas, 
formas, sāļuma, salduma, noformējuma utt.).
• Degustēšana, apbalvošana, muzikālas izklaides.
Novēlam radošumu, veiksmi, un satikšanās prieku 
Taurenē!
Sīkāka informācija: kultūras nama vadītāja 
Ginta Babre, m.t. 22032942

18. oktobrī plkst.16.00  filma visai ģimenei “Vectēvs, 
kas bīstamāks par datoru” (režisors Varis Brasla)

Ieejas maksa -  EUR 2,00 

Taurenes pagasta bibliotēkā
27. oktobrī plkst. 16.00 tikšanās 

ar novadnieci, mākslinieci Anitu Ozolu 
„Starp dzeju un dziesmām...”

Fotogrāfiju izstāde “Uzziedēja pasaulīte” 
Būs iespēja iegādāties jauno dziesmu albumu
Būsiet laipni gaidīti!

Vecpiebalgas kultūras namā 
14. oktobrī  22.00 - 03.00 sezonas atklāšanas 

balle ar grupu „Bruģis”
Ieejas maksa - EUR 5,00 

Galdiņu rezervēšana, t.26493591

21. oktobrī plkst. 18.00 Jaunpiebalgas amatierteātra 
„Triksteri” izrāde - Monika Zīle „Trīs košas dāmas” 

(režisore Aina Damroze)
Ieejas maksa - EUR 3,00

27. oktobrī  plkst. 19.00  muzikāli interaktīva spēle  
„Es mīlu Tevi, Piebalga!” 

Vecpiebalgā tiekas Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas  
novada domes deputātu komandas

 Pasākumu vadīs lieliskais un atraktīvais 
aktieris Kristaps Rasims 

Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā
10. oktobrī plkst.16.00 fotogrāfa  Munta Rāvieša 

darbu izstādes „Piebalgas pakalnos” atklāšana 

24. oktobrī plkst.17.00 novadnieces, rakstnieces  
Ingunas Baueres kultūrvēsturiskā romāna  „Dieva 

riekšavā” atvēršanas svētki
 Sarunas par grāmatas tapšanu, lasījumi un muzikāls 

sveiciens. Laipni aicinām! 

25. oktobrī no plkst.10.00 līdz 
plkst.14.00 Donoru diena Dzēr-
benes pilī.
Līdzi jāņem pase vai ID karte un 
bankas konta numurs.
Visi mīļi gaidīti!

PATEICĪBA
  Taurenes pamatskolas kolektīvs  ļoti priecājas par 
vasarā saņemto sūtījumu - skolēnu soliem un krēs-
liem dabaszinību, mākslu, mūzikas un vēstures ka-
binetam. To mūsu skolai sarūpēja „Y’s Men Interna-
tional” Cēsu klubs  un tā  2016./2017.g. prezidente 
skolotāja Iveta Vilciņa. Saņēmām arī videoekrānu, 
rotaļlietas pirmsskolas grupām un bumbu. Savukārt 
Cēsu sieviešu klubam to visu sarūpēja Lemvigas 
„Y’s Men International” un „Y’s Menette Interna-
tional” kluba biedri Dānijā.
  Paldies dāņu draugiem, Cēsu sieviešu kluba 
dalībniecēm, prezidentei   Ivetai  Vilciņai, Valen-
tīnai un Vecpiebalgas novada Saimnieciskajam 
dienestam, šoferim Aldim Kanušniekam par rū-
pīgo darbu, sūtījumu nogādājot skolā!

Anta Paeglīte,
direktores vietniece izglītības jomā

Vecpiebalgas novada domes priekšsēdē-
tājs aicina uz tikšanos iedzīvotājus:

Nora Čičkanova 
Kaives pagastā;

Kristers Kārkliņš 
Taurenes  pagastā;

 Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem. 

TIKŠANĀS  AR  IEDZĪVOTĀJIEM

DONORU DIENA

Henrijs Gulbis 
Vecpiebalgas pagastā.

• trešdien, 11. oktobrī, no plkst.18.00 līdz 
plkst.20.00 Taurenes pagasta pārvaldē;
• trešdien, 18. oktobrī, no plkst.13.00 līdz 
plkst.14.00 Kaives pagasta pārvaldē;
• trešdien, 25. oktobrī, no plkst.18.00 līdz 
plkst.20.00 Dzērbenes pagasta pārvaldē;
• trešdien, 1. novembrī, no plkst.18.00 līdz 
plkst.20.00 Inešu pagasta pārvaldē.

AICINĀJUMS  UZŅĒMĒJIEM
 Vecpiebalgas novada domes 
priekšsēdētājs Indriķis Putniņš un 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Edgars Bērzkalns aicina novada 
uzņēmējus uz savstarpēju dialo-

gu, iesaistoties Uzņēmēju konsultatīvās pa-
domes darbā. 
  Ieinteresētos uzņēmējus lūdzam personīgi 
pieteikties pie domes priekšsēdētāja Indri-
ķa Putniņa (tel. nr. 29480148, e-pasts - put-
nins.indrikis@gmail.com) līdz 2017. gada 
11. oktobrim.
  Ar Vecpiebalgas novada pašvaldības Uzņē-
mēju konsultatīvās padomes nolikumu iespē-
jams iepazīties Vecpiebalgas novada mājas 
lapā - sadaļā „Normatīvie akti/Nolikumi”.


