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Šajā numurā:
■ Projektu jaunumi
■ Kaivē godina novadnieci
■ Skolu ziņas

Sveicam svētkos 
skolotājus!

  Jau vairāk nekā 50 gadus oktobra 
sākumā visā pasaulē tiek atzīmēta 
Skolotāju diena. Arī Latvijā, kur tra-
dicionāli to atzīmējam oktobra pirma-
jā svētdienā. Skolotāja profesija laiku 
laikos ir bijusi īpaša, tās nozīmīgums 
ikkatra sabiedrības locekļa dzīvē ir 
neizmērojams. Katram no mums ir 
savas asociācijas un savi stāsti par 
skolotājiem. Par saviem skolotājiem. 
Vienlaikus jāatzīst, ka skolotāja pro-
fesija ne vienmēr ir bijusi pietiekami 
novērtēta valstiskā līmenī un lielā 
mērā ir balstījusies uz pašu skolotāju 
entuziasmu un misijas apziņu.
  Jau vairākus gadus Vecpiebalgas 
pašvaldībā kā prioritāti esam izvir-
zījuši izglītību – tās ir mūsu pirms-
skolas un mūsu skolas. Daudz esam 
ieguldījuši un turpinām to darīt, lai 
sakārtotu mācību vidi, lai pilnveidotu 
infrastruktūru, lai bērni mūsu mācību 
iestādēs justos labi, lai viņu vecāki 
gribētu izvēlēties tieši mūsu mācību 
iestādes. Protams, iespēju robežās at-
balstām arī skolas pedagogu un darbi-
nieku ikdienas darbu un tā kvalitātes 
celšanu, tomēr, manuprāt, bieži vien 
šajā materiālismā aizmirstam pašu 
svarīgāko – skolotājs ir galvenā iz-
glītības panākumu atslēga. Un citkārt 
varbūt pat pietiktu tik vien kā pateikt 
labus vārdus, kā pateikt paldies.
  Skolotājam ikkatra bērna dzīvē, jau 
sākot ar bērnudārzu un beidzot ar 
vidusskolu, ir milzīga nozīme. Lie-
lā mērā tieši no skolotāja ir atkarīgs 
tas, pa kādu ceļu savā dzīvē aizies 
audzēknis un ko viņš paņems līdzi no 
tā, kas skolas gados ir apgūts. Un nav 
runa tikai par akadēmiskām zināša-
nām, bet par cilvēcīgumu un par spēju 
sagatavoties pieauguša cilvēka dzīves 
izaicinājumiem. Vecpiebalgas novada 
izglītības iestādes var lepoties ar dau-
dziem skolotājiem, kas šo profesiju 
izdzīvo caur savu sirdi un dvēseli. Un 
šajos laikos, kad skolotāja profesijas 
prestižs nemitīgi tiek nonivelēts, gan 
valstiski tam nepievēršot pienācīgu 
uzmanību, gan milzīgā augstumā pa-
ceļot bērnu tiesības iepretim pienāku-
miem, tam ir milzīga nozīme.
  Cienījamās skolotājas un godātie 
skolotāji! Paldies Jums par to, ko da-
rāt savā ikdienā! Mūsu jaunā paaudze 
ir drošās un gādīgās rokās! Sveicu Jūs 
Skolotāju dienā! 

Indriķis Putniņš, 
domes priekšsēdētājs

Oktobris 2020. 
Priekšsēdētāja sleja.

Leģendai pa pēdām interaktīvā spēlē 
izzina Vecpiebalgu

  Jaunatnes iniciatīvu centra   „Balgas strops” aizvadītā mēneša 
galvenais notikums risinājās 26. septembrī, kad aicinājām visus 
– gan lielus, gan mazus, gan ģimenes, gan individuāli – uz pa-
sākumu “Leģendai pa pēdām’’ Vecpiebalgā.  Idejas pamatā bija 
interaktīva spēle, kuras laikā jāiziet 7 dažādi punkti, katrā no tiem 
veicot  konkrētu uzdevumu, tādējādi atklājot  leģendas fragmen-
tu. Noskenējot QR kodu ar īpašu aplikāciju viedtālrunī, atklājās 
nākamā pieturvieta, kur jāveic uzdevums. Šādā veidā, izejot visus 
7 punktus, tika izveidota rakstnieces Ingunas Baueres izveidotā 
leģenda par Vecpiebalgu.
  Dalībniekiem bija iespēja iepazīt Vecpiebalgu, izmantojot teh-
noloģijas, brīnišķīgi pavadīt pēdējo atvasaras dienu, iestiprināties 

ar kafejnīcas “Laura’’ gatavoto spēka putru, baudīt dīdžeja Emīla 
Kivliša mūzikas atskaņojumus, kā arī iegūt piemiņas balvas no 
pasākuma. 
  Pasākuma mērķis - popularizēt tādas vērtības kā solidaritāte, kas 
ļauj spēlē piedalīties ikvienam novada iedzīvotājam vai novada 
ciemiņam, neatkarīgi no vecuma vai fiziskajām spējām. 
  Paldies ikvienam, kurš palīdzēja pasākuma tapšanai: Līnai Pai-
miņai, Ingunai Bauerei, Guntim Davidovam, Igoram Zvaigznem, 
Zigrīdai Ruicēnai, Tomam Praulītim, dīdžejam Emīlam Kivlišam, 
brīvprātīgajiem: Alberto, Mayida, Marijai, Nikolai, Jurim, Jānim.
Pateicamies pasākuma atbalstītājiem: Vecpiebalgas novada paš-
valdībai,  Piebalgas porcelāna fabrikai, veikaliem NODUS un 
Latvijas lauku serviss.
  Pasākums tapis, pateicoties Eiropas Solidaritātes Korpusa līdz-
finansējumam.

Linda Ķaukule, Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja
 Laura Mihailova foto

JAUNI  DARBINIEKI  PAŠVALDĪBĀ
  No septembra Dzērbenes pagasta pārvaldei jauna vadītāja – Edīte Amane. 
Uzsākot darbu, Edīte saka: „Esmu ienācēja no Amatas novada Drabešiem – Dzēr-
benē  pastāvīgi dzīvoju no maija. Pēc izglītības esmu grāmatvede. Līdz uzaicinā-
jumam vadīt Dzērbenes pārvaldi  strādāju SIA „Audita Asistents” par grāmatve-
di, joprojām esmu arī saimnieciskās darbības veicēja un sniedzu grāmatvedības 
pakalpojumus. Piekritu pievienoties pārvaldes komandai, jo man ir gan izpratne 
un pieredze par darbu organizācijā, gan prasmes finanšu plānošanā un vadīšanā. 
Pārvaldnieka amats ir gana interesants un skar plašu darba apjomu, turklāt esmu 
iecelta arī pašvaldības Administratīvajā komisijā. Pamazām iepazīstu Dzērbeni 
un dzērbeniešus, kas ir ļoti svarīgi, veicot šo darbu. Kas man pašai bija liels 
pārsteigums un interesants fakts, pētot pagasta vēsturi, baznīcas grāmatās atradu 
ierakstu, ka mana vecvectēva dzimšana ir reģistrēta Dzērbenes baznīcā. Tātad, 
ja tā var teikt, esmu atgriezusies pie savas dzimtas saknēm… Mans novēlējums 
dzērbeniešiem - dzīvojam, strādājam, darām prieku sev un citiem!”

Dzērbenes pārvaldes vadītājas apmeklētāju pieņemšanas laiks: 
Pirmdien 8.00 -12.00 ; 13.00 - 17.00
Otrdien   8.00 - 12.00 ; 13.00 - 16.00
Ceturtdien 8.00 -12.00 ; 13.00 - 16.00
Piektdien 8.00 -12.00 ; 13.00 - 15.00 

Leģendas organizatoru komanda – no kreisās 1.rindā: Linda Ķaukule, Toms Praulītis, Līna Paimiņa, 
2. rindā: Guntis Davidovs, Emīls Kivlišs, Marija Gabrāne, Viesturs Toks, brīvprātīgā darba veicēji  Mayida un  Alberto.
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes ārkārtas sēde 2020. gada 10. septembrī
Sēdē piedalās deputāti: Edgars Bērzkalns, Edžus Ķaukulis, Inese Navra, 
Indriķis Putniņš, Ilona Radziņa. 

1. Ar 18.09.2020. izbeigt 07.08.2017. noslēgto nomas līgumu Nr. 10-3/2 par telpu 321,41 
m² platībā īpašumā “Vecpiebalgas vidusskola” iznomāšanu SIA “Granulu Mobilais Sil-
tums”. Uzdot SIA “Granulu Mobilais Siltums” atbrīvot nomātās telpas un teritoriju ne 
vēlāk kā līdz 2020. gada 5. oktobrim.
 2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības Administratīvo komisiju: Sandra Straupe 
- Administratīvās komisijas priekšsēdētāja, Dzintars Jukēvics - Administratīvās komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks, Edīte Amane - Administratīvās komisijas locekle ar sekretāra pie-
nākumiem, Baiba Krūmiņa - Administratīvās komisijas locekle, Sintija Dubova - Adminis-
tratīvās komisijas locekle.
3. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumu (noli-
kumu skatīt Vecpiebalgas novada pašvaldības mājas lapā – www.vecpiebalga.lv ). 

Pieņemtie lēmumi:

A P S T I P R I N Ā T I 
ar Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 

2020. gada 24. septembra lēmumu Nr.2 (protokols Nr.19)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
2020. gada 24. septembrī          
Nr.5/2020
Vecpiebalgas novada Inešu pagastā

Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 28.05.2020. saistošajos noteikumos Nr.2/2020 
„Par Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu, 
likumu “Par pašvaldību budžetiem”,

likumu “Par valsts budžetu 2020.gadam”

1. Apstiprināt grozījumus saistošajos noteikumos Nr.2/2020 “Par Vecpiebalgas novada pašval-
dības budžetu 2020. gadam” 2.1. un 2.2. punktā  saskaņā ar 1.pielikumu:
 1.1. “2.1. Ieņēmumos 5 865 279 eiro apmērā”;
 1.2. “2.2. Izdevumos  6 148 864 eiro apmērā”.
2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turp-
mākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2020. gadam šādā apmērā – 362 430 eiro (2. pieli-
kums).
3. Saistošie noteikumi Nr. 5/2020 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Vecpie-
balgas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to paraks-
tīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības 
domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.   

Domes priekšsēdētājs:                                                              I. PUTNIŅŠ
Noteikumus ar pielikumiem skatīt pašvaldības interneta vietnē www.vecpiebalga.lv , sadaļā 
Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi. 

Domes sēde 2020. gada 24. septembrī 
Sēdē piedalās deputāti: Arita Andersone, Agnese Caunīte-Bērziņa, 
Edgars Bērzkalns, Kristaps Driķis, Inese Navra, Indriķis Putniņš.  

1.  Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības  domes 2020. gada 24. septembra sais-
tošos noteikumus Nr.4/2020 “Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2018. 
gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 “Vecpiebalga novada pašvaldības noli-
kums”” (grozījumi tiks publicēti pēc atzinuma saņemšanas no  Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas).
2. Apstiprināt grozījumus saistošajos noteikumos Nr.2/2020 “Par Vecpiebalgas novada 
pašvaldības budžetu 2020.gadam”: ieņēmumos 5 865 279 eiro; izdevumos  6 148 864 eiro; 
pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā 2020. gadam – 362 430 eiro. 
3. Apstiprināt izmaiņas 2020. budžeta gadā viena audzēkņa izmaksām izglītības iestādēs.
4. Apstiprināt 2020./2021. mācību gadam no pašvaldības budžeta līdzekļiem finansēja-
mās pedagoģiskās likmes. Vecpiebalgas vidusskolai: profesionālās ievirzes programmas 
„Vizuāli plastiskā māksla” realizēšanai Mākslas programmas vadītājs – 0,58 likmes, profe-
sionālās ievirzes pedagogs – 0,77 likmes; pirmsskolas izglītībai izglītības iestādes vadītāja 
vietnieks pirmsskolas darbā - 1 likme, pirmsskolas izglītības pedagogs (grupās bērniem līdz 
4 gadu vecumam) – 6 likmes, pirmsskolas izglītības mūzikas pedagogs - 1 likme, logopēds 
– 0,15 likmes, Montesori pedagogs – 0,14 likmes; interešu izglītībai interešu izglītības pe-
dagogs – 0,6 likmes.  Vecpiebalgas novada pamatskolai: profesionālās ievirzes mūzikas 
skolas programmai profesionālās ievirzes pedagogs – 0,667 likmes; vispārējai izglītībai 
izglītības iestādes vadītājs – 0,2 likmes, vispārējās izglītības pedagogs – 3,27 likmes, spe-
ciālais pedagogs – 0,1 likme; pirmsskolas izglītībai izglītības iestādes vadītāja vietnieks 
pirmsskolas darbā - 1 likme, pirmsskolas izglītības pedagogs (grupās bērniem līdz 4 gadu 
vecumam) – 6,61 likme, pirmsskolas izglītības mūzikas pedagogs - 1 likme, Montesori pe-
dagogs – 1 likme, pirmsskolas izglītības sporta pedagogs – 0,3 likmes, pirmsskolas interešu 
izglītības pedagogs – 1,89 likmes; interešu izglītībai interešu izglītības pedagogs – 0,35 
likmes.
5. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” 
rezultātus un piešķirt finansiālu atbalstu iedzīvotāju iniciatīvu projektiem.
6. Apstiprināt Vecpiebalgas novada Jaunatnes lietu nodaļas dalību programmas Eiropas 
Solidaritātes korpusa projektu konkursā ar Eiropas brīvprātīgā darba projektu “Future rese-
archers” un Solidaritātes projektu – “Be active and interactive!”.
7. Ievēlēt Iritu Sirmo par Vecpiebalgas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju uz pieciem 
gadiem.
8. Izdarīt grozījumus Vecpiebalgas novada pašvaldības nominācijas “Gada skolotājs” 
un “Gada pirmsskolas izglītības darbinieks” piešķiršanai nolikumā, izsakot nolikuma 
daļu Nominācijas piešķiršanas procedūra sekojošā redakcijā: “1.Vecpiebalgas novada paš-
valdībā līdz 15.oktobrim plkst.16:00 skolas vadības iesniedz motivētu pieteikumu no katras 
skolas pa vienam kandidātam katrā nominācijā.2.Novada dome pieņem lēmumu oktobra 
novada domes sēdē.” Izsakot nolikuma daļas Nominācijas piešķiršana 1. punktu sekojošā 
redakcijā: “1.Nominācijai “Gada skolotājs” tiek izvirzīts apstiprināšanai domei viens kan-
didāts no katras izglītības iestādes. Nominācijai tiek piešķirtas divas naudas balvas 150 
EUR apmērā, atzinības raksti un ziedi.”
9. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Ozoliņi” Dzērbenes pagastā izsoles rezul-
tātus – izsolē piedāvātā augstākā cena  2600,00 eiro. Pārdot nekustamo īpašumu  izsoles 
augstākās cenas piedāvātājam.
10. Noteikt kustamās mantas transportlīdzekļa Peugeot Partner, reģ.nr.GO7043, atsavi-
nāšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.  Apstiprināt transportlīdzekļa pārdošanas cenu 
400,00 eiro.
11. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt nekustamā 
īpašuma “Ķirškalni” Dzērbenes pagastā  sagatavošanu atsavināšanai.
12. Noslēgt zemes nomas līgumus par nekustamā īpašuma  „Gaismas iela 4” Vecpiebalgā  
zemes vienības daļu 50 m2 kopplatībā nomu un  „Lielmietiņi” Vecpiebalgas  pagastā zemes 
vienības 2,2 ha kopplatībā nomu, nomas  līgumu termiņš - 5 gadi. Zemesgabalu nomas 
maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par minimālo ze-
mesgabalu  nomas maksu - 28 eiro. Nomnieki papildus nomas maksai maksā iznomātājam 
normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
13. Noslēgt nomas līgumu par zemes vienības „Aiz Ceriņiem” Vecpiebalgas pagastā  lauk-
saimniecībā izmantojamās zemes 0,37 ha platībā nomu, nomas līguma termiņš - 5 gadi. 
Nomas maksa - 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par minimālo 
zemesgabala nomas maksu – 5 eiro. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam 
normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
14. Apstiprināt izstrādātos zemes ierīcības projektus  nekustamā īpašuma “Āres” Dzēr-
benes pagastā un “Gala Ķidēni” Inešu pagastā  zemes vienību sadalīšanai.
15. Nodot mednieku klubam „Veselava” lietošanā medību tiesības zemes gabalā “Akši” 
2,5 ha platībā.
16. Piešķirt Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājam Indriķim Putniņam atvaļinā-
jumu no šā gada 19. līdz 23.oktobrim par laika periodu no 05.09.2019 līdz 04.09.2020. Do-
mes priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā aizvieto priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Melbārdis.
17. Pieņemt zināšanai izpilddirektores L.Burdajas atskaiti par 27.08.2020. un 10.09.2020. 
domes sēdes lēmumu izpildi. 

Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde plānota 2020. gada 22. oktobrī.
Domes sēdes ir atklātas.

Domes sēžu protokolus un audioierakstus skatīt interneta vietnē www.vecpiebalga.lv  

Pieņemtie lēmumi:

Noslēgušies pašvaldības izsludinātie projektu konkursi 
 Grantu konkursa rezultāti
  Grants ir konkursa ietvaros piešķirts pašvaldības līdzfinansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai 
vai attīstībai. Šī konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Vecpiebal-
gas novadā, uzlabojot finansējuma pieejamību. Maksimāli pieļaujamā granta intensitāte ir 90% 
no konkursa pieteikumā norādītajām atbalstāmajām izmaksām, savukārt vienam granta preten-
dentam noteiktais maksimāli pieļaujamais grants nedrīkst pārsniegt  2000,00 eiro. Izvērtējot 
konkursam iesniegtos uzņēmēju pieteikumus, pašvaldība piešķir finansējumu šādu uzņēmēj-
darbības veicinošu pasākumu īstenošanai (skat. tabulu): 

Konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” rezultāti
  4. septembrī noslēdzies pašvaldības organizētais konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi”, kura 
mērķis ir veicināt iedzīvotāju un to grupu iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, 
sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas 
pagastos. Konkursā varēja piedalīties ikviena jau esoša nevalstiska organizācija (biedrība, no-
dibinājums vai reliģiska organizācija), kuras juridiskā adrese ir novada teritorijā, vai neformāla 
domu biedru grupa (arī tāda, kas izveidota tikai šī konkursa ietvaros), kurā apvienojušies vis-
maz 5 pilngadīgi novada iedzīvotāji. Izvērtējot iesniegtos projektu pieteikumus, pašvaldības 
finansējums tiek piešķirts šādu – piecu - ieceru īstenošanai (skat. tabulu):

Lelde Burdaja, pašvaldības izpilddirektore
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Domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš un Saimniecības nodaļas vadītājs Viesturis 
Burjots kārtējā būvsapulcē pārrunā ar būvniekiem aktuālos jautājumus. 

Ja ir problēmas, tās jārisina!
  Uz jautājumiem atbild domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš

  Dzērbenieši ar nepacietību gaida ceļa posma Stacija – Brodi remontdarbu pabeigšanu. 
Vai rudens nepārsteigs nesagatavotus? 
  Jā, diemžēl par Dzērbenes pagasta ceļa posma Stacija – Brodi remontdarbiem pašvaldībā 
esam saņēmuši ne vienu vien vietējo iedzīvotāju mutisku sūdzību. Un iedzīvotājus var sa-
prast. Diemžēl mums nezināmu iemeslu dēļ, būvnieks darbus iekavēja, pats nepatīkamākais 
bija tas, ka bija dīkstāve un vairāku nedēļu garumā iesāktie darbi netika turpināti, ceļš bija 
nepabeigtā, nekvalitatīvā stāvoklī, kas radīja problēmas vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmē-
jiem. Apzinoties situācijas nopietnību un uzņemoties pilnu atbildību par ceļa posmā notieko-
šo, esam panākuši to, ka šobrīd remontdarbi notiek intensīvi un šoruden ceļš tiks pabeigts. 
Citu variantu jau nav. Pašvaldības vārdā atvainojos iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām, 
tai pat laikā domāju, ka gala rezultāts būs ļoti labs un turpmāk iedzīvotāju ikdiena, izmanto-
jot pārbūvēto ceļa posmu, būs daudz kvalitatīvāka.

  Iepriekš jau esam rakstījuši par skolas stadiona rekonstrukciju. Cik tālu ir pavirzīju-
šies darbi? 

  Vecpiebalgas vidusskolas stadiona pārbūves darbi rit pilnā sparā, tas ir labi redzams. Stadi-
ons ir ieguvis savas jaunās aprises, ir sagatavota pamatne skrejceļam, futbola un basketbo-
la laukumiem, gandrīz pilnībā uzstādīta jaunā sēta, tiek bruģēts gājēju celiņš, kas savienos 
daudzdzīvokļu mājas ar skolu, un uzstādīti āra trenažieri. Tuvākie lielie darbi ir pamatnes 
asfaltēšana un speciālā seguma uzklāšana. Ļoti ceram, ka labvēlīgie laikapstākļi ļaus šos 
darbus paveikt jau šoruden, lai nebūtu jāņem tehnoloģiskais pārtraukums līdz pavasarim, kas 
teorētiski ir iespējams. Taču prioritāte ir kvalitāte, tāpēc visi šie apstākļi ir jāņem vērā - ja 
laikapstākļi neļaus, rudenī darbi tiks apturēti. Bet skaidrs ir viens – ilgi gaidītais stadions top 
un būs!

  Kā pašvaldība un apkārtējie novadi gatavojas Administratīvi teritoriālajai reformai? 
  Kā jau iepriekš esmu informējis, tad, gatavojoties novadu apvienošanai, mēs – esošo paš-
valdību vadītāji – regulāri katru mēnesi tiekamies jaunveidojamā Cēsu novadā ietilpstošo 
pašvaldību apvienotajā Finanšu komisijā, kur sniedzam informāciju gan par mūsu domēs 
pieņemtajiem lēmumiem, gan plānojam līdz 2021. gada  1. jūlijam  paveicamos strukturā-
lās apvienošanās darbus. Attiecībā uz visu novadu deputātu kopsapulci, tad šogad šādas ir 
ieplānotas divas, no kurām jau pirmā notika 1.oktobrī, bet otrā ir plānota novembra beigās 
– abas saistītas ar jaunveidojamā novada vēlēšanu komisijas izveidi, kas, atbilstoši likumam, 
ir jāpaveic līdz 1. decembrim.
Par vēlēšanu komisijas izveidi – deputātu kopsapulcē esam vienojušies, ka jaunā vēlēšanu 
komisija tiks ievēlēta 11 locekļu sastāvā. Līdz 2. novembrim ir plānota kandidātu izvirzīšana 
un pieteikšana, tas ir izdarāms arī Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, 
Alauksta ielā 4. Sīkāka informācija par iesniegšanas un pieteikšanas kārtību būs pieejama 
pašvaldības mājas lapā. Novembra beigās deputātu otrajā kopsapulcē notiks vēlēšanu komi-
sijas vēlēšanas. Neformāli esam vienojušies, ka komisijā ir jābūt proporcionāli pārstāvētām 
visām līdzšinējām pašvaldībām, līdz ar to komisijā plānota vieta arī vienam Vecpiebalgas no-
vada pārstāvim. Attiecīgi pēc tam vēlēšanu komisija organizēs jaunās pašvaldību vēlēšanas, 
tostarp veidojot vēlēšanu iecirkņu komisijas pagastos.

  Paēdis cilvēks ir laimīgs cilvēks… Vecpiebalgas vidusskolā šoruden mainījās ēdināša-
nas pakalpojuma sniedzējs un diemžēl…
  Paldies par šo jautājumu, jo par vidusskolas ēdināšanas lietām sabiedrībā dzirdamas dažā-
das spekulācijas, tāpēc vēlos izskaidrot, kas tad īsti notiek. Sadalīšu šo jautājumu trīs daļās 
– par to, kāpēc bija nepieciešams iepirkums, par to, kā tad notika iepirkums un kas uzvarēja, 
kā arī par ēdināšanas kvalitāti un citiem ar to saistītiem jautājumiem.
  Pirmkārt, saņemot neizpratnes pilnus jautājumus no bērnu vecākiem par to, kāpēc ēdināša-
nas pakalpojumus vairs nenodrošina ilggadējais ēdinātājs SIA “RIVIS”, uzreiz vēlos uzsvērt 
to, ka šī uzņēmuma vadītāja jau savlaicīgi pašvaldību brīdināja, ka ir devusies pensijā un pēc 
2019./2020. m.g. vairs ēdināšanu nenodrošinās. Vēlreiz gribu pateikties Sarmītei un viņas 
komandai par lieliski nodrošināto ēdināšanu daudzu gadu garumā! Lūk, beidzās arī līgum-
saistības ar SIA “RIVIS”, līdz ar to bija skaidrs, ka būs nepieciešams jauns ēdinātājs, un 
likumdošana paredz tikai vienu ceļu tā atrašanai – publisko iepirkumu.
  Otrs aspekts, par iepirkuma rezultātiem. Ņemot vērā, ka skolu ēdināšana nav tas ienesīgā-
kais bizness un varētu rasties situācija, ka iepirkumam nepiesakās neviens pretendents, bet 
skola bez ēdinātāja palikt vienkārši nedrīkst, jau savlaicīgi centāmies uzrunāt vietējos uzņē-
mējus, lai tie startētu šajā konkursā. Gala rezultātā iznāca tā, ka uz iepirkumu pieteicās arī 
SIA Concord Service Group, kas, kā izskatās, mērķtiecīgi startē skolu ēdināšanas iepirkumos 
un šobrīd strādā vairāk kā 30 skolās visā Latvijā, tostarp arī kaimiņu novadā. Šis uzņēmums 
uzvarēja saskaņā ar iepirkumu nolikuma vērtēšanas kritērijiem. Mēs esam pakļauti Latvijas, 
es atļaušos teikt, diezgan deformētajai iepirkumu likumdošanai, bet likumi ir jāievēro. Es kā 
iedzīvotājs subjektīvi cilvēcīgi gribētu, lai skolas ēdināšanā strādā vietējais uzņēmējs, bet kā 
amatpersona par ko tādu pat runāt nedrīkstu, kur nu vēl rīkoties, jo likums to aizliedz. Pat 
neskatoties uz to, ka vietējā uzņēmēja darbošanās būtu visas sabiedrības interesēs. 
  Treškārt, un šobrīd galvenokārt, ir jautājumi par sniegtā ēdināšanas pakalpojuma kvalitāti. 
Diemžēl septembrī jau vairākkārt nācies saskarties ar kvalitātes problēmām. Taču pašval-
dība kopā ar skolas vadību un ēdinātājiem šīs problēmas risina, un ceru, ka tuvākajā laikā 
kvalitātes jautājums un ar to saistītās problēmas vairs nebūs mūsu dienaskārtībā. Diemžēl 
beidzamajā laikā nācies saskarties arī ar atsevišķu sabiedrības pārstāvju tendenciozu rīcību, 
kas ēdināšanas problēmas grib pārvērst farsā, radīt intrigas un skandālus. Saprastu to vienīgi 
tādā gadījumā, ja pašvaldība un skola klaji ignorētu šīs problēmas, bet tā tas nav, un mēs visi 
gribam rast risinājumu, lai sniegtais pakalpojums mūsu bērniem būtu kvalitatīvs – garšīgs 
un silts ēdiens.

Dzidra Ješkina

PĀRDOD
  Vecpiebalgas novada pašvaldība paziņo par turpmāk saimnieciskajā darbībā neizmantotās 
automašīnas atsavināšanu – pārdošanu par brīvu cenu:
  • Automašīna Peugeot Partner , valsts numurs GO 7043, izlaiduma gads 2007., deg-
vielas tips – dīzeļdegviela, motora jauda 66.2 kw, piedziņa 4x2, motors 1,6 l, 5 sēdvietas.   
Nosacītā cena 400.00 eiro.
  Pretendentu pieteikšanās līdz 2020. gada 2. novembrim.  Pieteikumus iesniegt darba 
dienās darba laikā Vecpiebalgas novada domē Alauksta iela 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas 
pagastā, Vecpiebalgas novadā, vai elektroniski uz e-pastu: vecpiebalga@vecpiebalga.lv .

KANDIDĀTU  IETEIKŠANA  NOVADA  DOMES 
APBALVOJUMU  SAŅEMŠANAI

  Lai pateiktos cilvēkiem, kuri veicinājuši Vecpiebalgas novada attīstību, izaugsmi, atpa-
zīstamību un labklājību, Vecpiebalgas novada dome aicina iedzīvotājus ieteikt kandidā-
tus apbalvojumu saņemšanai. Apbalvojumi tiks pasniegti Valsts svētku svinīgajā pasāku-
mā novembrī. Aizpildītu anketu vai iesniegumu ar pamatojumu apbalvojuma saņemšanai 
lūgums iesniegt pagastu pārvaldēs vai administratīvajā centrā, vai aizpildīt elektronis-
ki un sūtīt uz elektronisko adresi: vecpiebalga@vecpiebalga.lv LĪDZ 15. OKTOBRIM 
PLKST. 16.00.
  Vecpiebalgas novada dome septembra sēdē apstiprināja izmaiņas nolikumā Vecpiebal-
gas novada pašvaldības nominācijas “Gada skolotājs” piešķiršanai, kas  nosaka kārtību, 
kādā piešķirami apbalvojumi. Pārējās nominācijas saglabā tos pašus nosacījumus, kādi 
bijuši iepriekšējos gados. Nolikumus skatīt Vecpiebalgas novada pašvaldības interneta 
vietnē: www.vecpiebalga.lv/pašvaldība/dokumenti/nolikumi 
  Apbalvojumi tiks piešķirti nominācijās:
“Vecpiebalgas novada lepnums” - par ieguldījumu un pašaizliedzīgu darbu Vecpieb-
algas novada attīstībā, Vecpiebalgas novada tēla veidošanā novadam nozīmīgās jomās 
Latvijā un pasaulē;
“Gada balva sportā” – par nozīmīgu ieguldījumu sportā un Vecpiebalgas novada vārda 
popularizēšanu Latvijā un pasaulē;
“Gada balva uzņēmējdarbībā” – par nozīmīgiem panākumiem uzņēmējdarbībā un ie-
guldījumu Vecpiebalgas novada attīstībā;
“Gada balva apkalpojošā sfērā” – par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu 
novadu, sabiedrību;
“Gada balva kultūrā” – par nozīmīgu ieguldījumu kultūrā un Vecpiebalgas novada vār-
da popularizēšanu Latvijā un pasaulē;
“Gada jaunietis” - par aktīvu līdzdarbību, radošumu un Vecpiebalgas novada vārda 
popularizēšanu Latvijā un pasaulē;
“No sirds uz sirdi” - par aktīvu un nesavtīgu darbu Vecpiebalgas novada sabiedrības 
labā.
   Apbalvojumus piešķir ar Vecpiebalgas novada domes lēmumu reizi kalendārajā gadā, 
pamatojoties uz fizisko un juridisko personu motivētiem iesniegumiem, kuros tiek pama-
tota pretendentu atbilstība nominācijas saņemšanai.
Pretendentus nominācijā “Gada skolotājs” un “Gada pirmsskolas izglītības darbi-
nieks” izvirza mācību iestādes vadība. 
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PROJEKTI

Raksta turpinājums nākamajā lpp.

PuMPuRS atbalsts tiek plānots lielākam 
izglītojamo skaitam

  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas samazināšanai” ietvaros atbalstu abās Vecpiebalgas novada skolās  2020./2021. 
mācību gada I semestrī tiek plānots sniegt 28 izglītojamajiem, kas ir par 11 izglītojamajiem 
vairāk nekā iepriekšējā mācību semestrī. No projekta tiek finansētas individuālās mācību 
priekšmetu konsultācijas (matemātikā, latviešu, angļu valodā u.c.), logopēda nodarbības, kā 
arī sniegts konsultatīvais atbalsts.
  Projekts PuMPuRS Latvijā ir pirmais visaptverošais nacionāla mēroga projekts, kas indivīda 
līmenī risina ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu saistītus jautājumus. Papildus tiek sniegts 
atbalsts arī pedagogiem izglītības iestādēs, nodrošinot supervīzijas, kas palīdz  tikt galā ar 
profesionālās darbības izaicinājumiem. Septembrī viena no supervīzijas nodarbībām norisi-
nājās Vecpiebalgas vidusskolā.
  Projektā kopš 2019./2020. mācību gada ir iesaistītas abas Vecpiebalgas novada pašvaldības 
skolas – Vecpiebalgas vidusskola un Vecpiebalgas novada pamatskola. Pirmo divu semestru 
laikā saņemtais finansējuma apjoms sastāda 14 558,73 eiro.
Raksta sagatavošanā izmantota informācija no interneta vietnes: www.pumpurs.lv

Inese Ozola, projekta vadītāja 

Turpinās projekta „Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai” norises skolās
  Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai” otrā plānošanas posma īstenošana Vecpiebalgas novada skolās tika uzsākta 2019. 
gada septembrī un tiek plānota līdz 2021. gada 31.maijam. 2019./2021. gada plānošanas 
periodā Vecpiebalgas novada pašvaldībai ir piešķirti 36 019,63 eiro. Projekta norises tiek 
īstenotas abās Vecpiebalgas novada pašvaldības skolās – Vecpiebalgas vidusskolā un Vec-
piebalgas novada pamatskolā. Šī projekta ietvaros skolēniem ir pieejams pedagoga palīga 
atbalsts un dažādi pulciņi, savukārt skolotājiem – profesionālās pilnveides kursi.
  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kom-
petenču attīstībai”  galvenās darbības jomas ir vērstas uz  ilgtspējīgu individuālās pieejas 
attīstības pasākumu nodrošināšanu mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā, 
kā arī uz ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveidi izglīto-
jamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas 
mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ie-
viešana).
  Sīkāka informācija:  https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml 

Inese Ozola, projekta vadītāja 

Baseina apmeklējumi projektā “Veselības 
veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā” 

  10. augustā  Vecpiebalgas novada pašvaldība ar CFLA parakstīja projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/104 
“Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā” vienošanās grozījumus, ar kuriem 
tika palielināts projekta kopējais finansējums un  projekta īstenošanas periods līdz 2023. 
gada 30. jūnijam.  Pēc projekta plāna šobrīd trīs gadu periodā ir paredzētas  48 baseina ap-
meklējuma reizes (tai skaitā 3, kas nenotika pavasarī Covid 19 dēļ). 
No 16. oktobra piektdienās (iepriekš piesakoties, jo baseina apmeklētāju kopskaits ir limi-
tēts – 30)   ir iespēja  doties uz peldbaseinu Priekuļos. Brauciens un baseina apmeklējums 
projekta laikā ir bez maksas, peldcepurīti ir iespēja saņemt pie brauciena organizatora. Laiks 
baseinā no plkst. 11:45 līdz plkst. 12:45.
Baseina apmeklējumi (kā iepriekš) plānoti Vecpiebalgas novada pagastos, bet jebkurā no ap-
meklējuma reizēm piedalīties drīkst un ir aicināti visa novada ļaudis - apmeklējumi ir atklāti.
Lūgums sekot līdzi projekta aktualitātēm un braucieniem pieteikties savlaicīgi. Ja esat pie-
teicies un netiekat, arī par to paziņojiet, lai dotu iespēju kādam citam piedalīties veselības 
veicināšanas aktivitātēs.

2020. gada  plāns

Projektu vadītāja Daiga  Šatrovska (tel. 26585532)

LEADER projektu vasara

„Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests  

  Šī vasara citāda bijusi ne tikai vīrusa radīto ierobežojumu dēļ. Dažādas sakritības darba 
procesā noveda pie tā, ka vienlaicīgi ritēja gan 2019., gan 2020. gadā apstiprināto LEADER 
projektu īstenošana, kas tiek finansēta no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA):
• 23. jūlijā Lauku atbalsta dienests pieņēma projektu “Alternatīvās pedagoģijas metodes 
Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē Taurenē” (Nr.19-09-A/l18-
A019.2202-000009). Ir sācies jaunais mācību gads, un bērnudārza audzēkņi ar lielu prieku 
un nepacietību apgūst zināšanas pēc Montessori metodikas, darbā ar bērniem pedagogi izzina 
un atklāj arvien jaunas iespējas, ko sniedz WARMSANDBOX „Silto smilšu iekārta”.
• 30. jūlijā Lauku atbalsta dienests LAD apstiprināja projektu “Skaņu tehnikas iegāde 
Vecpiebalgas kultūras namam” (Nr. 20-09-AL18-A019.2202-000006). Projekta mērķis ir 
skaņu tehnikas modernizēšana at-
bilstoši mūsdienu tehniskajiem risi-
nājumiem, radot apstākļus kvalitatī-
vai un veiksmīgai dažādu pasākumu 
un semināru norisei, amatierkolektī-
vu mēģinājumu tehniskajam nodro-
šinājumam. Mērķa īstenošanai tiks 
iegādātas divjoslu akustiskās sistē-
mas ar iebūvētiem pastiprinātājiem, 
akustiskās sistēmas - sabvūferi un 
kondensatoru tipa mikrofoni “head-
set” ar uztvērējiem un raidītājiem.
• SIA “Jūrmalas mežaparki” īste-
noja sapni par publiski pieejamu, 
mūsdienu prasībām atbilstošu rotaļu 
laukumu Vecpiebalgā. 26. augustā 
darbi projekta “Bērnu rotaļu lauku-
ma izveide Vecpiebalgā” (Nr.20-09-
AL19-A019.2201-000005) ietvaros 
tika pabeigti. 
• Nobeiguma stadijā ir būvdarbi un 
teritorijas labiekārtošanas darbi pro-
jektā „Peldvietas labiekārtošana 
pie Kaives ezera” (Nr.19-09-AL18-
A019.2202-000010). Iedzīvotāji paši 

saviem spēkiem jau bija veikuši daļēju ezera krasta attīrīšanu no krūmiem, bija iekārtota 
ugunskura vieta, atpūtas namiņš, tomēr peldvietas stāvoklis nesniedza pilnvērtīgas atpūtas 
iespējas.
  Peldvietā ir  laipa, soliņi, ģērbšanās kabīne, tualete, atkritumu tvertne, saglabāts ir arī na-
miņš un ugunskura vieta. Tā kā peldvieta atrodas ezera austrumu krastā autoceļa V307 Vec-
piebalga- Skujene malā, netālu no Kaives parka un estrādes, ir arī neliels stāvlaukums. Tas  
turpinās ar laivu iebrauktuvi ezerā makšķerēšanas entuziastu ērtībām.
• Kā dāvana “Kalna Kaibēniem” muzeja pastāvēšanas 90. un  „Mērnieku laiku” 140. jubilejā 
bija plānota skatu platformas atjaunošana muzeja teritorijā. Interesenti skatu platformas - 
brīvi pieejamas āra ekspozīcijas - piedāvājumu varēs baudīt muzeja nākamajā - 92. - sezonā. 
Ir patiess gan-
darījums, ka 
“mazais Eifeļa 
tornis” vairāk kā 
pēc 25  gadiem 
brāļu Kaudzī-
šu muzejā atkal 
būs! Kā zināms, 
20.gadsimta sā-
kumā pēc Reiņa 
un Matīsa Kau-
dzīšu viesošanās 
Parīzē un Eifeļa 
torņa apskates 
drīz vien Kai-
bēnu kalnā tapa 
būve, kurā pa-
kāpjoties varēja 
priecāties ne 
tikai par Piebal-
gas pakalniem, 
bet arī Gaiziņu 
saskatīt.
  Projekta  “Ska-
tu platformas- 
e k s p o z ī c i j a s 
izveidošana “Kalna Kaibēnos” (Nr. 19-09-AL18-A019.2202-000008) ietvaros top vairāk-
līmeņu būve ar pievienoto vērtību: 1. stāvs - vēsturiskajā līmenī, 19., 20.gs. mijā Gaiziņa 
skatāmajā augstumā, 2. stāvs - līdz muzeja lazdu galotnēm, lai pāri tām varētu ieraudzīt 
Piebalgas pakalnus. Ceļotāji, kas ieradīsies ārpus muzeja darba laika vai nevēlēsies gida pa-
kalpojumus, te gūs informāciju par Latvijā unikālu vietu - izglītības un kultūras šūpuli, tiks 
godināts rakstnieku, skolotāju, ratiņu dreimaņu, ceļotāju veikums.
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Raksta turpinājums.

SIA „Balgas krasti” turpina viesistabas pastaigu takas sakārtošanu.  

Meža dienā Dzērbenē labiekārtos pils parku
  Dzērbenē jaunus akcentus iegūst pils parks, 
kura teritorijā jau šobrīd vērojamas pārmaiņas, 
taču lielākie darbi vēl priekšā. Meža dienu pa-
sākumā, kas tiek plānots 11. oktobrī, dzērbenie-
ši organizē talku. 
  Pasākuma iniciatore, ainavu dizainere Vine-
ta Radziņa stāsta: „ Meža dienu laikā plānota 
Dzērbenes parka apstādījumu atjaunošana un labiekārtošana. Parks datējams ar 19. gad-
simta sākumu, veidots uz viduslaiku pils kompleksa bāzes. Parka veids – ainavu parks ar 
izteiktu reljefu. Parkā saglabājušies lielu dimensiju koki, piemēram, Parastā ozola, Pa-

rastās liepas, Krievijas lapegles īpatņi, 
tai skaitā dižkoki. Labi redzams vēsturis-
ko pastaigu celiņu tīkls un zināmi daudzi 
stāsti par to, kā parks izskatījies dažādos 
laika posmos. Meža dienās  izzudušo, bet 
zināmo introducentu (ievesto, svešzemju) 
vietā tiks stādīti jauni, piemēram, Pelēkais 
valrieksts (Juglans cinerea), tiks atjaunots 
dekoratīvo krūmu īpatsvars, piemēram, 
ceriņi (Syringa), grimoņi (Cornus), rozes 
(Rosea). Tiks atjaunota parka daļa, kura 
atrodas ap “Mīlestības saliņu’’, un pils 
parādes puse. Papildināts tiks arī soliņu 
skaits atpūtas brīžiem parka ainavu bau-
dīšanai. Meža dienā ne tikai stādīsim, bet  
tās laikā  mežsaimnieki stāstīs par meža 
nozīmi, tā atjaunošanu un kopšanu. Tiks 
organizēta izzinoša pastaiga pa parku un 
pili. Notiks svinīga Dzērbenes pils torņa 
atklāšana  ar iespēju uzkāpt skatu platfor-
mā un skatīt rudens iekrāsotos Dzērbenes 
puses mežus un laukus. Sakopta vide vei-
cinās saudzīgas attieksmes veidošanos, 
patriotismu, parka nesadrumstalotību un 
ilgspējību, kā arī radīs izpratni par dabu, 
mežu un tā audzēšanu un kopšanu. Būs 
ugunskurzupa un vietējā dziesminieka 
Toma Ņizina koncerts. Programma gana 
interesanta, lai piedalītos!”

Dzidra Ješkina

Rotaļu laukums pieņemts ekspluatācijā, līdz tā 
atklāšanai vēl jāpagaida 

  Vecpiebalgas bērnu rotaļu laukums ir izveidotas ar Eiropas lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam 
apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stra-
tēģiju” atbalstu projekta “Bērnu rotaļu laukuma izveide Vecpiebalgā” (Nr. 20-09-AL18-
A019.2201-000005) ietvaros. Projekta kopējās izmaksas 37 869,61 eiro (ar PVN), t.sk. at-
tiecināmās izmaksas 20 000,00 eiro, neattiecināmās izmaksas - 17 869,61 eiro. Publiskais 
finansējums 90% no attiecināmajām izmaksām – 18 000,00 eiro, privātais finansējums - 10% 
no attiecināmajām izmaksām un neattiecināmās izmaksas, kopā - 19 869,61 eiro.
  Izpilddirektore Lelde Burdaja pauž gandarījumu par rotaļu laukuma izveidi Vecpiebalgā 
un saka: „Lai uzlabotu aktīvās atpūtas infrastruktūras pieejamību, dažādotu Vecpiebalgas 
novada bērnu un ciemiņu (pirmsskolas un skolas vecumā) brīvā laika pavadīšanas iespējas 
atbilstoši vecumposma prasībām un veicinātu veselīgu dzīvesveidu, Vecpiebalgas pagastā ir 
izveidots drošības un kvalitātes prasībām atbilstošs bērnu rotaļu laukums. Rotaļu laukumā 
uzstādīti 11 dažādi rotaļu rīki, kas piemēroti aktivitātēm bērniem vecumā no 2 līdz 14 ga-
diem. Rotaļām, interaktīvām nodarbībām un spēka un izturības aktivitātēm - kāpšanai, šļūk-
šanai, lēkšanai, koordinācijai, līdzsvara un telpas izjūtas treniņam, vingrošanai, alpīnismam 
- izveidotas dažādas rotaļu iekārtas: divi dažādu aktivitāšu kompleksi (5 - 14 gadu vecuma 
grupai), rotaļu komplekss ar interaktīvām plaknēm (2 – 14 g.v.), rotaļu komplekss “Loko-
motīve” (2 – 5 g.v.), vingrošanas komplekss (4 – 14 g.v.), karuselis (3 – 14 g.v.), līdzsvara 
šūpoles (2 – 14 g.v.), batuts (no 5 g.v.), vienvietīgas un divvietīgas atsperšūpoles (2 – 14 g.v.), 
vienvietīgas atsperšūpoles (līdz 6 g.v.).
  Domājot par  Vecpiebalgas kultūrvēsturiskā mantojuma un vizuālās identitātes atpazīstamī-
bu, veicinātu lepnuma un piederības sajūtas veidošanos dzimtajam novadam, turpinot parka 
“Vecpiebalgas viesistaba” labiekārtojuma elementu noformējuma - krāsojuma konceptu, ro-
taļu iekārtām izmantots vienotais vizuālais risinājums - Piebalgas šatiera segas krāsu toņi, bet 
rotaļu laukuma plaknēs iestrādāts Vecpiebalgas novada logo ar ūdensrozes motīvu.
  Lai gan septembra sākumā rotaļu laukums ir pieņemts ekspluatācijā un bērni un viņu ve-
cāki ar nepacietību gaida brīdi, kad varēs jauno rotaļu laukumu iemēģināt, tomēr teritorijas 
apzaļumošanas dēļ, kas ir ļoti svarīga, lai rotaļāšanās nekļūtu par cīņu dubļos, bērniem būs 
jāpaciešas līdz pavasarim, kad plānota arī oficiālā rotaļu laukuma atklāšana.”

Dzidra Ješkina

• Vecpiebalgas viesistabā jau iezīmējušies taciņu līkloči parka birzītes pusē. Kā plānots pro-
jektā “Izstāžu taka Vecpiebalgas viesistabā” (Nr.19-09-AL18-A019.2201-000005), top celi-
ņu tīkls, vēl viens gājēju tiltiņš, pastaigu takai aptverot visu parka teritoriju. Jauninājums ir 
pastaigas pa Vecpiebalgas viesistabu apvienošana  ar izglītojošu ekskursiju, jo gar taciņu tiks 
uzstādīti  vides elementi - statīvi lielformāta āra izstāžu,  atbilstoši aktualitātēm, rīkošanai.
Izstāžu - pastaigu takā cilvēkiem atpūtai būs pieejami soliņi, galdiņi, atkritumu urnas. Taka 
tiks apzaļumota, papildinot augu stādījumus.
  Ziemu sagaidīsim ar labi padarīta darba sajūtu - izmantotu iespēju uzlabot infrastruktūru  un  
dažādot iedzīvotāju aktivitātes.

Daiga Šatrovska, projektu vadītāja

Lelde Burdaja: „Domājot par  Vecpiebalgas novada atpazīstamību, rotaļu laukuma iekārtu 
plaknēs iestrādāts Vecpiebalgas novada logo ar ūdensrozes motīvu.”  

KULTŪRA UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES
JAUNO  DARBA  SEZONU  UZSĀK  VECPIEBALGAS

NOVADA  AMATIERMĀKSLAS  KOLEKTĪVI
UN  INTEREŠU  IZGLĪTĪBAS  GRUPAS

  Inešu tautas nams (vadītāja Sarmīte Beķere, t. 22022895)
aDāmu deju kolektīvs „Drostaliņas”, vadītāja Antra Grinberga, pirmdienās plkst. 14.00
aVecpiebalgas muižas sieviešu koris, diriģents Jānis Rijnieks, koncertmeistare Alek-
sandra Lāce, ceturtdienās plkst. 19.30

Dzērbenes tautas nams ( vadītāja Daina Šmite, t. 29408315)
aFolkloras kopa „Māras bērni”, vadītāja Mārīte Šķēle, ceturtdienās plkst. 16.00
aSenioru tautisko deju kolektīvs F grupa „Juveris”, vadītājs Uldis Blīgzna,  ceturtdie-
nās plkst. 20.00, svētdienās  plkst.14.00
aRokdarbu studija, trešdienās  plkst. 17.00

Kaives tautas nams (vadītāja Agnese Caunīte-Bērziņa, t. 26309040)
aRokdarbu pulciņš „Saulessvece”, vadītāja Inese Suta, otrdienās plkst. 15.30
aAmatierteātris „Aka”, režisore Baiba Jukeviča , mainīgs laika plānojums
aKaives jaunais ansamblis, vadītāja Agnese Caunīte Bērziņa, otrdienās plkst,18.00

Taurenes kultūras nams (vadītāja Ginta Babre, t. 22032942)
aJauktais koris „Pie Gaujas”, diriģente Solveiga Vītoliņa, pirmdienās plkst. 18.30
aAmatierteātris „Radi”, režisore Gunita Gedroica-Jurago, trešdienās plkst.18.30
aPirmsskolas tautisko deju kolektīvi, vadītāja Dace Potaša 
aInterešu - stāstnieku pulciņš, vadītāja Mārīte Šķēle, trešdienās plkst. 14.00
aPensionāru klubs „Randiņš”, vadītāja Sarmīte Lielā, katra mēneša otrajā trešdienā 
plkst. 11.00
aVingrošanas zāle „Taifūns’’ pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst.18.00 līdz 
plkst. 20.00
aAktīvā vingrošana pēc individuālā laika plānojuma

Vecpiebalgas kultūras nams (vadītāja Zigrīda Ruicēna, t.26493591)
aVecpiebalgas audēju kopa, vadītāja Dagnija Kupče, ceturtdienās plkst. 18.00 Aušanas 
darbnīcā
aVidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs E grupa „Mudurainis”, vadītāja Antra Grin-
berga, trešdienās plkst. 19.00
aSenioru tautisko deju kolektīvs F grupa „Mudurainis XO”, vadītāja Antra Grinberga, 
pirmdienās plkst. 19.00
aJauniešu tautisko deju kolektīvs C grupa „Slātaviņa”, vadītāja Antra Grinberga, pirm-
dienās, trešdienās plkst. 16.00
aPirmsskolas  tautisko deju kolektīvs „Mazputniņš”, vadītāja Mārīte Lācgalve 
aVidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs D grupa „Balga”, vadītājs Kaspars Brauns, 
mēģinājumi Rīgā otrdienās plkst. 19.30
aVokālais ansamblis „Tāpēc”,  vadītāja Astra Piruška, otrdienās plkst. 19.00
aAmatierteātris „Sumaisītis”, režisore Inese Pilābere, otrdienās plkst. 19.00
aSenioru klubs „Pīlādzītis”, vadītājas Ieva Veinberga un Rasma Beķere,  katra mēneša 
17. datumā plkst. 12.00 
Sākot sezonu, kolektīvi priecāsies par jauniem dalībniekiem! Esiet gaidīti!
Radošu un spēka pilnu sezonu visiem aktīvajiem un darbīgajiem māksliniekiem, kolek-
tīvu vadītājiem un kultūras darbiniekiem!

Zigrīda Ruicēna, Kultūras nodaļas vadītāja
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JAUNIEŠIEM

SKOLU  ZIŅAS
Gatavi nopietnam darbam 
un jauniem izaicinājumiem

  Karstajos saules staros nemanāmi un ātri ir “izkusis” skolēnu vasaras brīvlaiks un skolas 
darbinieku atvaļinājumu laiks. Ir uzņemta saules enerģija un gaismas spēks turpmākajam 
darba cēlienam, kas būs tik ļoti nepieciešams visa mācību gada garumā skolēniem, apgūstot 
un pilnveidojot prasmes un sadarbības iemaņas jaunā, kompetencēs balstītā mācību satu-
ra apguvē, bet pedagogiem – pie darba metožu dažādošanas, izglītojamo patstāvīgā darba 
prasmju attīstīšanas un atbildības par saviem mācību sasniegumiem veidošanas. Satikšanās 
prieks un apziņa, ka turpmākā gada garumā ir gaidāmi jauni izaicinājumi un nopietns mācību 
darbs un katra diena dos iespēju sevi pierādīt un apliecināt- tās ir vērtības, ar ko mums visiem 
iezīmējas jauna darba cēliena sākums Vecpiebalgas vidusskolā.
  Lai  gan 1. septembra, Zinību dienas, rīts bija pelēkas miglas plīvurā tīts un tā vien šķi-
ta, ka tūlīt, tūlīt sāks līt lietus, tomēr noskaņa svinīgajā pasākumā skolas pagalmā valdīja 
sirsnīga un gaiša. Varbūt tāpēc, ka ievest 1. un 12. klasi nozīmīgajā skolas ceļā bija ieradies 
Sprīdītis, bet varbūt tāpēc, ka skanēja visiem tik iemīļotā dziesma “Virs galvas mūžīgs Piena 
ceļš”. Bet varbūt tāpēc, ka Sprīdītis nebija ieradies tukšām rokām – viņš bija atnesis spēka 
vārdus un novēlējumus visai skolas saimei no Vēja mātes, Meža mātes un Vecīša un pats 
dāsni dalījās ar tiem. Spēka vārdus skolēniem, pedagogiem un vecākiem veltīja arī skolas 
direktore Ilona Strelkova, veiksmi jaunajā mācību gadā novēlēja un laba vēlējumus teica 
Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš un Vecāku padomes priekšsēdē-
tājs Mareks Radvilavičs. Lai jaunais mācību gads ir pieredzes bagāts, sirsnīgām emocijām 
apvīts un jaunām zināšanām piepildīts gan skolēniem un viņu vecākiem, gan skolotājiem!
  2. un 3. septembrī 4.-12. klašu kolektīvi devās rudens pārgājienā “Iepazīstam Vecpiebal-
gas novadu” ar mērķi tuvāk izzināt dažādas organizācijas, uzņēmumus un atpūtas vietas, lai 
veidotos priekšstats par novada darbību un rastu iespēju sadarbībai mācību procesā. Tika pa-
būts Brīvdabas muzeja filiālē “Vēveri”, K. Skalbes mājā “Incēni” un muzejā “Saulrieti”, pie 
Alauksta ezera estrādes, Vecpiebalgas muižas parkā Inešos un Inešu ezera peldvietā, Brežģa 
kalnā, Kaivē un z/s “Veckurmji”. 
  5. septembrī mūsu skolas audzēkņi bija aktīvi dalībnieki Vecpiebalgas novada Veselības 
dienas skrējienā “Briņģu aplis”. Divu kilometru distancē 1. vietu izcīnīja Līva Lielbārde, 
Armands Gulbis, 2. vietu – Liene Klodža, 3. vietu – Luīze Spalviņa, Klāvs Gavars. Vienpad-
smit kilometru distancē 1. vietu ieguva Elizabete Cīrule, Līvija Grimza, 2. vietu – Keitija 
Naprejenko, Agnese Brence, Emīls Kivlišs, Kristers Beikulis, 3. vietu – Luīze Skalbe, Marija 
Anna Krastiņa. No sirds sveicam uzva-
rētājus, visus dalībniekus un  trenerus! 
  Jau 55. reizi Latvijā norisinājās Dzejas 
dienas, kas ir publisku dzejas lasījumu 
tradīcija un ik gadu notiek septembra 
pirmajā pusē. Mūsu skolā Dzejas die-
nas notika no 7. līdz 14. septembrim, 
un tās tika veltītas izcilā dzejnieka 
Raiņa 155. dzimšanas dienas atcerei. 
Dzejas stundas notika skolas bibliotē-
kā, kur klašu kolektīvi aplūkoja Rainim 
veltīto grāmatu izstādi, lasīja dzeju, 
diskutēja, zīmēja, rakstīja atziņas un 
klausījās dziesmas ar Raiņa vārdiem.
  15. septembrī mākslas programmas 
audzēkņiem bija lieliska iespēja apmai-
nīties ar zināšanām ar jauno, talantīgo 
mākslinieci Madži, kura atceļojusi uz 
Latviju no Spānijas un veic brīvprātī-
go darbu Vecpiebalgas jauniešu centrā 
“Balgas strops”. Mākslas skolas 4. un 
5. klases audzēkņi Madži vadībā veido-
ja reljefu / cilni no māla.
  17. septembrī skolā norisinājās Iz-
glītojamo pašpārvaldes vēlēšanas. 
Dalību tajās bija pieteicis tikai viens 
saraksts, kurš aktīvi darbojās jau ie-
priekšējā mācību gadā, un tā moto: “Kas ir paveikts vienreiz, tas ir iespējams otrreiz”. Par 
Izglītojamo pašpārvaldes vadītāju tika ievēlēts Kristians Freimanis, bet par vietnieci – Marta 
Logina–Pundure. Arī šogad, ievērojot visas piesardzības normas, izglītojamo pašpārvalde 
apņēmusies darīt visu iespējamo, lai mācību gads būtu aizraujošs un kvalitatīviem pasāku-
miem bagāts.

Kaivē atver novadnieces dzejas grāmatu
  Septembra ziedu plau-
kumā Kaives pagasta 
zālē tika svinēti vietē-
jas nozīmes dzejnieces 
Ērikas Burakas dzejas 
grāmatas atvēršanas 
svētki. Sakām lielu pal-
dies grāmatas tapšanā 
Ērikas kuplajai ģimenei, 
kultūras biedrības “Har-
monija” vadītājai Astrī-
dai Kamšai un biedrības 
biedriem par laba vēlē-
jumiem. Ērikas dzejas 
grāmata ir dāvinājums 
Kaives pagasta iedzī-
votājiem. Tās tapšana 
finansēta Valsts Kultūr-
kapitāla fonda un Latvi-
jas valsts mežu atbalstītā 
Vidzemes kultūras prog-
rammas ietvaros.
  Dzejnieces Ērikas Bu-
rakas meita Elita Doniņa 
saka: „Pavasarī, kad uz 
visiem tā smagi gūlās 
covid ēna, Agneses rosinātas, abas ar meitu pieķērāmies mammas dzejoļu apkopošanai. Tos 
viņa rakstīja jau kopš agras jaunības – visbiežāk uz lapiņām vai vecās skolas burtnīciņās. 
Interesanti… jo savulaik viņai tika dāvāti skaisti albumi, bet tajos – ne rindiņas. Vislabāk 
mammai padevās un arī patika rakstīt novēlējumus – tos viņa dāvāja visiem saviem drau-
giem, radiem un paziņām. Bija pat tā, ka nereti draudzenes nāca pie viņas ar savu pasūtī-
jumu - uzrakstīt apsveikuma rindiņas, ko sūtīt uz radio raidījumu jubilāru sveikšanai ēterā. 
Mammai dzejoļi nāca viegli – varbūt tajos nav ļoti dziļu domu vai milzīgas mākslinieciskās 
vērtības, bet tie ir saprotami, ātri uztverami un atmiņā paliekoši.”

Agnese Caunīte-Bērziņa, Kaives tautas nama vadītāja

Jaunatnes iniciatīvu centrs “Balgas strops” 
aicina uz nodarbībām jaunos vecākus

  Esi mīļi gaidīts/-a piedalīties 10 nodarbību ciklā “Bērna emocionālā audzināšana’’ 
Vecpiebalgā. Šīs ir nodarbības, kas paredzētas topošajiem vecākiem, māmiņām un tē-
tiem, kuri audzina bērniņu līdz 7 gadu vecumam.
Kad ģimenē ienāk bērns, vecākiem jāprot ne tikai aprūpēt bērnu fiziski. Tikpat svarīgi ir 
prast atbildēt uz bērna emocionālajām vajadzībām, kas spēlē neatsveramu lomu mazā cil-
vēka attīstībā. Saprotot bērna attīstības gaitu un katra vecumposma īpatnības, mēs varam 
daudz veiksmīgāk ar mazuli sadarboties un pakāpeniski palīdzēt viņam apgūt vecumam 
atbilstošās prasmes. Turklāt izpratne nomierina – mēs negaidīsim no bērna to, kam viņš 
vēl nav gatavs.
Pirmā nodarbība notiek  6. oktobrī Jaunatnes iniciatīvu centra ‘’Balgas strops’’ telpās 
Gaismas ielā 6, Vecpiebalgā, taču, ja arī uz pirmo nodarbību netiec, vari pievienoties 
nākamajās nodarbībās. Interesējies pa tālr. 20058503 vai 22003709. 
Nodarbībās plānots aplūkot šādas tēmas:
• Izpratne par bērna attīstību un temperamentu
• Kā veicināt ķermeņa kontroli un pozitīvu pašvērtējumu
• Kā veicināt drošu piesaisti
• Kā veicināt bērnos spēlēšanos un fantāziju
• Kā veicināt valodas un komunikācijas spējas
• Kā veidot pamatu pozitīvam pašvērtējumam
• Disciplinēšanas metodes, kas veicina pašregulāciju, attīsta sirdsapziņu un morālo uzvedību
• Kā veicināt emociju pašregulāciju
• Kā veicināt koncentrēšanos, plānošanu un problēmu risināšanu
• Kā veicināt sociālo kompetenci, empātiju un gādīgumu
Nodarbības vadīs psiholoģe Anita Prodniece un sociālā darbiniece Sintija Dubova.
Dalība par ziedojumu 1 eiro (izdales materiāli, kafija, tēja).
Covid - 19 ierobežojumu dēļ dalībnieku skaits ierobežots.
Uz tikšanos!

JAUNATNES  LIETU  NODAĻA  AICINA 
  Aicināti jaunieši un citi interesenti pie-
teikties komandā “Izlaušanās istaba’’. 
Pasākums notiks Dzērbenes pils pagra-
bos. Pieteikties līdz 10. oktobrim Dzēr-
benes, Vecpiebalgas jauniešu centros vai, 
rakstot uz e-pastu lina.paimina@vecpie-
balga.lv 

*****

  Aicināti jaunieši un citi novada iedzī-
votāji piedalīties labdarības akcijā “Labo 
darbu nedēļa” un līdz 11. oktobrim nest 
savu sarūpēto ziedojumu Cēsu dzīvnie-
ku patversmes “Lācīši’’ iemītniekiem. 
Oktobrī novada jaunieši dosies uz „Lācī-
šiem”, lai nogādātu sarūpētās dāvaniņas 
un izvestu pastaigā suņus. Ziedojumus 
iespējams nogādāt Dzērbenes, Inešu un 
Vecpiebalgas jauniešu centros.

  18. septembrī visā Latvijā norisinājās tradicionālā “Olimpiskā diena 2020”, kuras devīze 
šogad- “Mēs esam # SPORTIŅĀ”. Mūsu skolā, tāpat kā citur Latvijā, Olimpiskā diena sākās 
ar rīta vingrošanu plkst. 10.00 skolas pagalmā, bet turpinājās visas dienas garumā sporta 
stundās ar dažādām aizraujošām aktivitātēm un sporta spēlēm.
  25. septembrī 11. klases skolniece Marta Agnese Asare tika uzaicināta uz Kuldīgas Tehno-
loģiju un tūrisma tehnikumu, kur notika dzejnieka Friča Bārdas 140. jubilejai veltītā literāro 
darbu un pārspriedumu konkursa noslēguma pasākums un apbalvošana. Mēs lepojamies ar 
Martu Agnesi, kura  konkursā ieguvusi 3. vietu. 

Informāciju sagatavojusi Vita Lapiņa
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  Tradicionāli noslēdzies “Briņ-
ģu apļa skrējiens”, kurā pieda-
lījās 18 Vecpiebalgas novada 
pamatskolas sportisti, ieguvām 
3 medaļas un vērtīgas balvas. 
Suminām R. Ikneru (5.kl.), P. 
Šmitu (7.kl.) un sporta skolotā-
ju S. Stērsti.
  Aizvadītās “Olimpiskā die-
nas 2020” sportiskās aktivitā-
tes  apliecināja, ka skolēniem 
Dzērbenē  sportot patīk.  Die-
nas  devīze “Esam sportiņā”  
aktuāla ne tikai sacensībās, bet 
ikkatrā sporta stundā.  Paldies 
par interesanto un atraktīvo 
pasākuma organizēšanu sporta 
skolotājai S. Stērstei. 
  Varējām atkal būt lepni par 
savējiem –  Dzērbenes mūzi-
kas skolas čella klases audzēk-
ni Kristīni Baltiņu  un viņas 
skolotāju Ilzi  Petrovsku -  par 
ieguldīto darbu un sniegumu 
koncertā “Vidzemes talanti” 
Cēsīs!
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Septembris aizvadīts krāsaini - 
gan dzejiskās noskaņās, gan sportot prieka aktivitātēs

Vecpiebalgas kluba šautriņmetēji „Baltijas kausā”. 

Mūsu šautriņu metējiem labi panākumi 
“Baltijas Kauss 2020” sacensībās

  25. septembrī notika dzejas stunda “Domāju es dziļas domas”. E. Veidenbauma dzejas 
iedvesmoti, skolēni uzstājās ar saviem dzejoļiem par tēmu “Dzīves ceļi”. Pasākumu va-
dīja 5. klases skolnieces E. Plaude un S. Eglīte. Dalībniekus ar dzejas lasījumu sveica 
bibliotekāre Inese  Gusmane. 
  Vecpiebalgas novada pamatskolas 9. klases skolēni kopā ar Liepas pamatskolas un 
Priekuļu vidusskolas audzēkņiem iznesa dzeju Liepas ielās. Pasākuma tikšanās vieta bija 
Lodes stacija. Pasākumu atklāja Ed. Veidenbauma muzeja “Kalāči” vadītāja, jaunieši 
uz koka skaidām rakstīja dzejas rindas, lai tās atstātu Liepas galvenajā ielā. Dzejas ceļu 
brīnišķīgi ieskandēja Vecpiebalgas novada pamatskolas mūziķi ar čellu, vijoli, saksofonu 
un ģitāru, kas mijās ar jauniešu pašu rakstītiem dzejoļiem par tik dažādiem ceļiem. Rado-
ša bija tikšanās ar 4 jaunajiem un talantīgajiem dzejniekiem no Rīgas : Rinaldu Einiku, 
Leonu Jūliju Strupīti, Džonatanu, Miku Melgalvi un Arno Titovu . Paldies par sadarbību 
Dzērbenes jauniešu centra vadītājam Igoram Zvaigznem!

Andris Sakss, pamatskolas direktors

SPORTS

  Septembra vidū tika aizvadītas “Baltijas Kauss” sacensības šautriņu mešanā. Kopumā 
piedalījās 120 kungi (30 komandas) un 40 dāmas (10 komandas) no Igaunijas, Latvijas 
un Lietuvas. Šautriņu mešanas klubu “Vecpiebalga” pārstāvēja dāmu komanda – Avelīna 
Lāce, Alise Medne, Kristīne Kuzmane, Zanda Jurkāne, kungu pirmo komandu- Oskars 
Kuzmans, Jānis Zommers, Andris Mednis, Andis Lauva un kungu otro komandu -  Matīss 
Bauers, Jānis Lauks, Gunārs Zommers un Ilgvars Lācis.
  Dāmu sacensības:
  Individuālajās sacensībās Alisei un Kristīnei 9. vieta, Avelīnai 17. vieta, bet Zandai 33. 
vieta.  Pāru sacensībās Avelīnai ar Zandu 5. vieta, Kristīnei ar Alisi 9. vieta.
Komandu sacensībās grupā tika iegūta 4. vieta, kas ļāva iekļūt izslēgšanas spēlēs, kur 
gan pirmajā kārtā tika piedzīvots zaudējums, un kopvērtējumā Vecpiebalgas dāmu ko-
manda ierindojās 5. vietā, krietni uzlabojot pagājušā gada sniegumu.
  Kungu sacensības: 
  Individuālajās sacensībās labākais Andis ar iegūto 17. vietu, Oskars un Jānis Zommers 
33. vietā, bet pārējiem zaudējumi pirmajā kārtā un visiem 65. vieta.
Pāru sacensībās labākie Oskars ar Jāni Zommeru, kuriem 9. vieta, bet Andrim ar Andi, 
Matīsam ar Jāni Lauku un Gunāram ar Ilgvaru 33. vieta.
  Komandu sacensības varenas izdevās Vecpiebalgas pirmajai kungu komandai, kas 
apakšgrupā izcīnīja visas uzvaras un pārliecinoši iekļuva izslēgšanas spēlēs. Izslēgšanas 
spēļu pirmajā kārtā tika pieveikta igauņu komanda, kurai par izkļūšanas no grupas zau-
dēja Vecpiebalgas otrā komanda, bet otrajā kārtā uzvarēta Paddy Darts 2. komanda. Pus-
finālā, esot vadībā ar 7:4, nācās piekāpties Priekules komandai, kas arī uzvarēja finālā. 
Mūsējiem godalgotā trešā vieta, ar ko mēs viņus apsveicam!
  Kopvērtējumā kungu pirmajai komandai augstā 6. vieta, otrajai - ne tik veiksmīgi, jo 
izcīnīta 29. vieta. 
  Paldies Vecpiebalgas novada pašvaldībai par atbalstu un visiem dalībniekiem, kas pār-
stāvēja Vecpiebalgas šautriņu mešanas klubu lielākajās sacensībās šogad Latvijā.
  Vairāk par rezultātiem: www.latviadarts.com

Ilgvars Lācis, Vecpiebalgas šautriņmetēju kluba priekšsēdētājs

Briņģu aplī dodas rekordliels dalībnieku pulks
  5. septembrī Inešos - Vecpiebalgas no-
vada Veselības dienā - tika dots starts 
skrējienam/ pārgājienam „Briņģu aplis”. 
Šogad pasākumā piedalījās 146 dalībnie-
ki, kas ir jauns rekords sportotgribētāju 
skaita ziņā. Ievērojamākais dalībnieku 
skaita pieaugums bija vērojams 2 km dis-
tancē, kuru veica 2010. gadā dzimušie un 
jaunāki. Kopā šajā distancē piedalījās 58  
bērni. Prestižajā 11 km distancē piedalījās  
88 skrējēji un nūjotāji. 
  Kā ierasts, šajā pasākumā ir ļoti kupls 
apbalvojamo skaits pa dzimumiem un 
vecuma grupām - kopā 10 vīriešu un 10 
sieviešu vecuma grupas. Visātrāk „Briņģu 
apli” veica biatlonists Rūdis Balodis, bet 
ātrākā daiļā dzimuma pārstāve bija Monta 
Cimdiņa. 2 km distanci ātrākie skrējēji - 
1. vietā  Armands Gulbis, 2. vietā  Endijs 
Liepiņš, 3. vietā  Klāvs Gavars, bet mei-
tenēm 1. vietā  Līva Lielbārde, 2. vietā  
Liene Klodža un 3. vietā  Luīze Spalviņa. 
  Pēc apbalvošanas visi dalībnieki pieda-
lījās izlozē, kurā bija iespēja laimēt dažā-
das balviņas, un  šogad vērtīgākā balva 
bija piepūšamais SUP dēlis, kurš aizceļo-
ja pie dalībnieces no Cēsīm. 
Visi sacensību rezultāti pieejami Vecpie-
balgas novada facebook lapā. 

Toms Praulītis, sporta organizators
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Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.
Informāciju apkopoja Dzidra Ješkina. Tālr.: 20232850, e-pasts: dzidra.jeskina@vecpiebalga.lv. Maketētāja Aiva Nebare

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

SĒRU VĒSTS
No visiem tālumiem ir atpakaļ ceļš,
No laika tāluma nekad…

Mūžībā aizgājuši:
Velta Kamane, Kaive;
Aivars Fiļimonovs, Taurene;
Veneranda Ļubka, Vecpiebalga;
Normunds Stalde, Vecpiebalga.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

Dzērbenes tautas namā
11. oktobrī  ciemā Dzērbenē: 

PASĀKUMI VECPIEBALGAS NOVADĀ INFORMĀCIJAI!

  Paldies - Gladiatorsup.com - Gatim Valdbergam, „Pie-
balgā ievākts medus” - Aivaram Radziņam, z/s „Ķel-
mēni”- Rūtai un Raitim, SIA „ApiMI”- Madarai Radzi-
ņai, Ievai Boginskai, Cēsu Alus - Kristīnei Jermacānei,  
„Gardenia Eco” - Aivai Balodei, Kasparam Konošono-
kam, Piebalgas porcelāna fabrika - Jānim Ronim, z/s 
„Jaunvītiņi” - Maijai Miķelsonei, kafejnīca “Laura” 
- Gundarai Dzenei, Taipans apsardzei, Ilzei Balodei un 
Vecpiebalgas aptiekai - par sniegto atbalstu skrējiena 
„Briņģu aplis”  organizēšanā! 

Toms Praulītis, sporta organizators   

REDZES  PĀRBAUDE  DZĒRBENĒ
Acu ārsts no Rīgas aicina jūs pārbaudīt redzi!
18. oktobrī no plkst. 10.00 Dzērbenes Sabiedriska-
jā centrā (ambulances telpās) pieņems pieredzējis acu 
ārsts, pie kura jūs varēsiet pārbaudīt savu redzi. Briļļu 
vajadzības gadījumā  varēsiet izvēlēties sev piemērotu 
briļļu ietvaru un pasūtīt jebkādas sarežģītības pakāpes 
brilles.
Iepriekšēja pierakstīšanās pa tālr. : 64170406 vai 
26141792. 
Būsiet laipni gaidīti!

• plkst. 10.00 Dzērbenes stāsti – pils torņa atvēršana pēc re-
monta, vēstures klubiņa “Serben” muzeja ekspozīcijas ap-
skate, viesošanās Dzērbenes jauniešu centrā, Amatu mājā, 
Dzērbenes baznīcā, radošajā mājā “Memberi” (tikšanās ar 
mākslinieci Ēriku Mālderi);
• plkst.11.30 pie Dzērbenes pils un baznīcas sakopšanas un 
iekopšanas talka ainavu arhitektes - dizaineres Vinetas Ra-
dziņas vadībā;
• plkst.14.00 ugunskura zupa pie pils lielā ozola;
• plkst.15.00 muzikāla svētdienas vakarēšana ar Tomu 
Ņizinu Dzērbenes pils zālē.
No plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00 apmeklētājiem bez maksas 
būs atvērti – Dzērbenes pils tornis, novadpētniecības eks-
pozīcija, jauniešu centrs, Amatu māja, radošā māja Membe-
ri, Dzērbenes ev.lut.baznīca.
  Ja vēlies izbaudīt zelta rudens skatus no pils torņa, dzirdēt 
Dzērbenes stāstu, piedalīties rudens talkā, sakopjot Dzēr-
benes pils un  baznīcas apkārtni, baudīt ugunskura zupu un  
vakarēt kopā ar Tomu Ņizinu un viņa mūziku, tad pievie-
nojies!
  Laipni gaidīti!

31. oktobrī Dzērbenes pilī: 
• no plkst. 18.00 Spoku stāstu vakars; 
• 20.00 -24.00 Spoku balle – karnevāls ar grupu “Gauja”.

Inešu tautas namā
  29. oktobrī plkst. 19.00 svinēsim Inešu pagasta 75. jubi-
leju koncertā “Bohēma rudzu laukā’’
Dziesmas no teātra izrādēm un kino aktieru sniegumā: 
Dita Lūriņa, Mārtiņš Egliens, Jānis Strazds, ģitārists Māris 
Kupčs.
Ieeja par brīvu.
Ievērosim MK noteikumus par distancēšanos!

Kaives tautas namā
10. oktobrī kinozālē: 
• plkst. 18.00 animācijas piedzīvojumu filma “Sarkanās 
kurpītes un septiņi rūķīši” Ilgums: 1h 32 min. 
Ieejas maksa – 1,00 eiro
• plkst. 20.00 animēts dokumentālais stāsts “Mans mīļākais 
karš”
Režisore Ilze Burkovska-Jakobsena
Ieejas maksa - 2.00 eiro

16. oktobrī plkst. 17.00  pārvaldes zālē “Vakara viesis” 
- pasaules apceļotājs un ceļojumu grāmatu autors Pēteris 
Strubergs - mūs apburs ar stāstiem, mistērijām, fotogrā-
fijām... 
Ieeja bez maksas. 

Taurenes kultūras namā
9. oktobrī plkst. 19.00 Cēsu teātra izrāde - 

Zane Pamše  „Vīrietis”
Ieejas maksa – 3,00 eiro
Ievērosim distancēšanos!

16. oktobrī plkst. 12.00 Taurenes kultūras nams un pensio-
nāru klubiņš „Randiņš” aicina Vecpiebalgas novada pensio-
nārus un novada iedzīvotājus  uz pasākumu Rudens garšu 
laboratorija - tirdziņš 
Pasākuma programma:
alauku labumu tirdziņš ( foajē);
asaimnieču ( saimnieku) gardumu piedāvājums  - rudens 
veltes no meža, dārza vai pagraba kopīgam degustācijas 
galdam;
alabumu novērtēšana  ( pēc sajūtām , garšas, smaržas, for-
mas, sāļuma, salduma, noformējuma  u.c.); 
adegustēšana, apbalvošana;
amuzikālās izklaides piedāvās - tautas muzikanti „Zie-
meļmala” un Valdis Andersons (Ieviņa ermoņikas).   
Novēlam  radošumu, veiksmi  un satikšanās  prieku Taure-
nes kultūras namā!
Aicinām pieteikties  lauku labuma tirgotājus (sīkāka infor-
mācija, zvanot  kultūras nama vadītājai 
Ginta Babre m.t.22032942).
Ievērosim distancēšanos!

Vecpiebalgas kultūras namā
10. oktobrī: 
• 17.00 koncerts “Dzērvenēs, dzērvenēs!” kopā ar Olgu 
Rajecku un deju kolektīviem
Ieejas maksa 2,00 eiro
• 20.00 - 24.00 Rudens balle. Spēlē grupa „Sokrāta brīv-
dienas”
Ieejas maksa 5,00 eiro
Lūgums veikt galdiņu iepriekšējo rezervēšanu, zvanot uz 
t. 26493591
Vietu skaits ierobežots!
Ballēsimies atbildīgi pret sevi un citiem!

Vecpiebalgas bibliotēkā
31. oktobrī plkst. 11.00 radoša nodarbe “Zīmē viegli” ar 
Dainu Domašūti un Aigu Kalniņu
Daina: „KO DARĪSIM: zīmēsim viegli to, ko redzam un jūtam. 
Pastāstīšu par to, ko dod šāda aizraušanās, kur ļoti vari būt 
pats, un gana tieši tāds, kāds esi šajā brīdī! Izpaudīsimies ar 
ūdenskrāsām, rapidogrāfiem, tušu,  žagariņiem. Un noteikti 
uzmeistarosim izstādi, lai varam kopā priecāties un lepoties!”
Aiga: „KO VĒL PASTĀSTĪŠU, PARĀDĪŠU: kā izmantot iegū-
tās prasmes skicēšanā ikdienā, kā pilnveidoties un neapstā-
ties, kā dalīties un priecāties par paveikto.”
Dalības maksa (par krāsām, papīru) – 3,00 eiro
Dalībnieku skaits ierobežots. Pieteikties līdz 27. oktob-
rim. 

*Pasākumu plānā var būt izmaiņas. Sekojiet informācijai 
www.vecpiebalga.lv, www.facebook.com/Vecpiebalga un uz 
afišām.
*Pasākumu laikā iespējama fotografēšana un filmēšana.
Foto un video materiāli var tikt izmantoti publicitātes no-
drošināšanai.

DONORU DIENA
Donoru diena Dzērbenes pilī 28. oktobrī no 10.00 
līdz 14.00.
Neaizmirsīsim līdzi paņemt pasi vai ID karti un bankas 
konta numuru.
Būsiet mīļi gaidīti! 

AICINĀJUMS UZ PASĀKUMU 
„Uzņēmējdarbības stunda”

Rudens -  īstais laiks jaunu zināšanu gūšanai un sevis 
pilnveidošanai.
Vecpiebalgas pagasta bibliotēka aicina esošos, poten-
ciālos uzņēmējus, kā arī citus interesentus uz pasāku-
mu ciklu „Uzņēmējdarbības stunda”. 
Pasākuma mērķis -  gan jaunu zināšanu apguve, gan arī 
iespēja satikties neformālā vidē, domu apmaiņa, piere-
dzes stāsti un  labās prakses pārņemšana. 

Tikšanās 15. oktobrī plkst. 17.00 
Vecpiebalgas bibliotēkā.

Programmā:
• 17.00 - 17.15 Uzņēmēju pieredzes stāsti - SIA „ApiMI”
• 17.15 - 17.30 Uzņēmēju pieredzes stāsti - SIA „Apsītes AG”
• 17.30 - 19.00 Psiholoģes Daigas Briģes lekcija 
„Ideāla uzņēmēja portrets” (no lekciju cikla „Redzēt 
raksturu”
• Neformālas sarunas

Valstī noteikto ierobežojumu dēļ,  dalībniekiem lūgums 
iepriekš pieteikties pa tālr. 20232850 līdz 12.10.2020.

PATEICĪBA


