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Un pasaule mana brīžiem ir kā koša sala,
Tā ir zināšanu un zinību zemes mala.
Tā ir gaiša un laba, 
Tā ir cerību daļa, 
Bet tās piepildījums -
Tā ir mana vara!

Zinību diena - tie ir svētki, un  tas ir jauns 
sākums un jaunas apņemšanās. 

Zināšanas ir atslēga, kas atver jaunas durvis, 
un bagātība, kas padara stiprākus. 

Radošu, panākumiem bagātu, spēka, 
izturības un pacietības pilnu 

jauno mācību gadu!
Vecpiebalgas novada pašvaldība

KONFERENCĒ GODINA PEDAGOGUS
  22. augustā Līgatnē notika Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Rau-
nas, Vecpiebalgas novada izglītības darbinieku konference, lai  pirms jaunā mācību gada  
pārrunātu aktuālus nozares jautājumus.  Konferencē par nozīmīgu ieguldījumu izglītības 
procesa attīstībā, radošumu un nesavtību darbā ar skolēniem tika sveikti pedagogi. Viņu 
vidū arī 16 skolotāji no mūsu novada izglītības iestādēm.  

Apbalvojumi novada skolu pedagogiem, sagaidot jauno mācību gadu
IZM  ATZINĪBAS  RAKSTS: 

  Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas skolotājai Mārītei Freimanei par mūža iegul-
dījumu, izglītojot un audzinot bērnus, radošu, atbildīgu un mērķtiecīgu pieeju mācību 
procesam. 
  Vecpiebalgas vidusskolas fizikas skolotājam Andrejam Miķim par nozīmīgu iegul-
dījumu izglītības procesa attīstībā, atbildīgu un mērķtiecīgu pieeju mācību procesam, 
rezultatīvu pētniecisko darbu vadīšanu.
  Taurenes pamatskolas  informātikas un sporta skolotājai Ilonai Žagarei par nozīmīgu 
ieguldījumu izglītības procesa attīstībā, pašaizliedzīgu un radošu darbu, augstu profesio-
nālo meistarību skolēnu vispusīgas izaugsmes veicināšanā. 
 

APVIENOTĀS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES ATZINĪBAS RAKSTS:  
  Taurenes pamatskolas skolotājai Intai Apalupai par profesionālu, rezultatīvu darbu 
skolēnu talantu un spēju izkopšanā.
  Taurenes pamatskolas skolotājai Dacei Potašai par prasmīgu, radošu un kvalitatīvu 
darbu, veicinot katra skolēna radošumu, organizējot vides izglītību pirmsskolā un skolā.
Taurenes pamatskolas skolotājai Ingrīdai Batņai par radošu, aktīvu un kvalitatīvu dar-
bu, sagatavojot skolēnus olimpiādēm, veicinot katra skolēna radošumu un spēju attīstību 
ikdienas un ārpusstundu darbā.
  Vecpiebalgas vidusskolas skolotājai Agitai Bērziņai par pašaizliedzīgu un godprātīgu 
mācību un audzināšanas darbu, radošu un rezultatīvu pētniecisko darbu vadīšanu, pras-
mīgu savu mācību priekšmetu popularizēšanu.
  Vecpiebalgas vidusskolas skolotājai Rutai Šarkovskai par prasmīgu un kvalitatīvu 
matemātikas mācīšanu, radošumu skolēnu motivēšanā.
Vecpiebalgas vidusskolas skolotājai Daigai Šatrovskai par radošām un inovatīvām dar-
ba formām, patiesu ieinteresētību, atbildīgu un mērķtiecīgu pieeju mācību un audzinā-
šanas procesam.
  Vecpiebalgas vidusskolas skolotājai Sandrai Makarei par patiesu ieinteresētību jaunās 
paaudzes audzināšanā, par radošu pieeju krievu valodas popularizēšanā.
  Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas skolotājai Sarmītei Stērstei par 
aktivitāti, radošumu, sirdsdegsmi un neatlaidību, veicot mācību un audzināšanas darbu 
ikdienā, par ieguldījumu skolas jubilejas sagatavošanā un vadīšanā.
  Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas skolotājai Ilvai Jeromānei par 
aktivitāti, radošumu, sirdsdegsmi un neatlaidību, veicot mācību un audzināšanas darbu 
ikdienā, par ieguldījumu skolas jubilejas sagatavošanā un vadīšanā.
  Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas skolotājai  Inārai Lapsai par 
aktivitāti, radošumu, sirdsdegsmi un neatlaidību, veicot mācību un audzināšanas darbu 
ikdienā, par ieguldījumu skolas jubilejas sagatavošanā un vadīšanā.
  Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas skolotājai  Karīnai Zirnei par 
aktivitāti, radošumu, sirds-
degsmi un neatlaidību, vei-
cot mācību un audzināšanas 
darbu ikdienā, par ieguldīju-
mu skolas jubilejas sagata-
vošanā un vadīšanā.
  Dzērbenes vispārizglītojo-
šās un mūzikas pamatskolas 
skolotājai Anitai Pētersonei 
par ieguldīto darbu skolas ju-
bilejas sagatavošanā.
  Dzērbenes vispārizglītojo-
šās un mūzikas pamatskolas 
direktorei Ērikai Arājai par 
nozīmīgu ieguldījumu izglī-
tības sistēmas attīstībā.

SVEICAM  PEDAGOGUS!

ĪSUMĀ
• Pieņemšana Inešu pilī. 15. augustā, turpinot iesākto tradīciju, bijusī domes priekšsēdē-
tāja Ella Frīdvalde - Andersone uz svinīgu godināšanas pasākumu Inešu pilī aicināja 57 
novada izglītības iestāžu audzēkņus un pedagogus, lai sveiktu  bērnus un jauniešus par 
panākumiem mācībās, sportā un sabiedriskajā dzīvē un  pedagogus - par radošumu un ie-
guldīto darbu bērnu audzināšanā. Pasākuma koncertā muzicēja Anta Eņģele. 

• Sumina uzņēmējus. 16. augustā Smiltenes novada Grundzāles pagastā tika sumināts 
katra Vidzemes novada 2017. gada veiksmes stāsts - jauns, augošs vai eksportspējīgs vie-
tējais uzņēmums, ar ko lepojas katrā novadā, strādīgi, apņēmīgi un entuziasma pilni cilvē-
ki, kas ar savu piemēru parāda, ka neatkarīgi no apstākļiem ir iespējams sasniegt augstas 
virsotnes. Šī gada Vecpiebalgas novada Veiksmes stāsts ir z/s “Vec-kurmji”, īpašnieks 
Jānis Freimanis. Apsveicam uzņēmēju! Video vizītkarti ar katru no veiksmes stāstu va-
roņiem un viņu veikumu skatīt www.vecpiebalga.lv/aktualitātes vai http://invest.vidzeme.
lv . Iepazīsti šī gada Vidzemes stāstus, uzzini ko jaunu par sava reģiona uzņēmējiem un 
iedvesmojies no tiem!

• Balva skolotājai Vijai Jansonei. Ata Kronvalda fonds (AKF) katru gadu nosaka la-
bākos skolu kolektīvus un pedagogus pēc to skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu 
Valsts un atklātajās olimpiādēs, valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencēs un valsts 
mēroga konkursos. Pedagogi un skolu kolektīvi tiek godināti ceremonijā, kurā piedalās 
Latvijas Valsts prezidents. 28. augustā Ata Kronvalda fonda Goda raksts tika pasniegts arī 
Vecpiebalgas vidusskolas mājturības skolotājai Vijai Jansonei par nozīmīgu ieguldījumu 
pedagoģiskajā darbā un jaunatnes zinātniski pētnieciskā darba organizēšanā un vadīšanā. 
Sveicam skolotāju! 

Skolotāja Vija Jansone (otrā no labās), saņemot no Valsts prezidenta Goda rakstu.

NO AMATA ATKĀPJAS DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA. 
Deputātu maiņa domē

• Tā kā līdzšinējais Vecpiebalgas novada domes deputāts Mareks Klimovičs no 3. augusta 
nolicis deputāta pilnvaras (saskaņā ar likumu nedrīkst savienot amatu Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienestā ar domes deputāta amatu), tad viņa vietā vēlēšanu likumā noteiktajā 
kārtībā deputāta mandātu ieguvis nākamais lielāko balsu skaitu ieguvušais kandidāts no 
saraksta „Par jaunajiem” - dzērbeniete Arita Andersone.  Sveicam jauno deputāti!

• 28. augusta domes ārkārtas sēdē uz personīgu iesniegumu pamata deputāta pilnvaras noli-
ka deputātes no saraksta „Novada attīstībai” Agita Šulca un deputāte, domes priekšsēdētāja 
Ella Frīdvalde-Andersone.
  Par savu lēmumu Ella Frīdvalde - Andersone saka: „Ar esošo deputātu sastāvu neredzu 
iespēju strādāt pie novada attīstības, kā to biju solījusi saviem vēlētājiem, jo nomelnošanas 
kampaņa, kas tika uzsākta pirms vēlēšanām, diemžēl turpinās...
  Paldies katram, kurš atbalstīja un sniedza man uzticības mandātu pēdējās vēlēšanās, pal-
dies katram, kurš palīdzēja un atbalstīja darbā, ko pēc labākās sirdsapziņas darīju Vecpie-
balgas novada labā.
  Pienāk mūsu dzīvē tāds brīdis, kad mēs paejam malā no drāmas un tās radītājiem. Šī ir 
mūsu vienīgā dzīve un lai mums visiem izdodas to nodzīvot krietni.”
  Līdz jaunas vadības ievēlēšanai novada domes darbu vada priekšsēdētājas vietniece 
Ilona Radziņa. Par izmaiņām deputātu sastāvā un jaunā domes priekšsēdētāja ievēlēšanu 
sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.vecpiebalga.lv .
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes ārkārtas sēde 2017. gada 3. augustā
Sēdē piedalījās deputāti: Edgars BĒRZKALNS, Lelde BURDAJA, 
Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE, Mareks KLIMOVIČS, Edžus ĶAUKULIS,  
Inese NAVRA, Indriķis PUTNIŅŠ, Ilona RADZIŅA, Agita ŠULCA.
Pieņemtie lēmumi:
1. Atbalstīt  SIA “Granulu mobilais siltums” dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu cen-
tralizētajā siltumapgādē” projekta iesniegumu “Katlumājas renovācijas Vecpiebalgā, Gaismas ielā 
6a”. Noteikt projekta mērķi -  katlumājas renovācija  Vecpiebalgā, nomainot apkures katlu un veicot 
projektā iekļautās darbības. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas - elektroenerģijas patēriņš 
siltumenerģijas ražošanai siltumavotā  no 60,66 MWh/gadā uz 58,00 MWh/gadā. Prognozējamais 
katlu mājas ekspluatācijas izmaksu ietaupījums pēc projekta realizācijas  ap 32%, saglabājot līgumā 
Nr.5-39.3/219 par siltumenerģijas piegādi katlumājai Gaismas ielā 6a, Vecpiebalgas pagastā, maksu 
par piegādātās siltumenerģijas vienu MWh EUR 37 (neieskaitot PVN)  nemainīgu visā projekta 
realizācijas septiņu gadu laikā. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017. gada 1. 
augusta līdz 2018. gada 1. jūlijam. Iznomāt uz septiņiem gadiem  SIA ”Granulu mobilais siltums” 
Vecpiebalgas novada pašvaldībai  piederošos nekustamos īpašumus: 
• daļu no nekustamā īpašuma “Vecpiebalgas vidusskola” sastāvā esošās ēkas ar kadastra apzīmēju-
mu 42920070314002, adrese: Gaismas iela 6a, Vecpiebalgā, 321,41 m2 platībā atbilstoši LR VZD 
Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu rajona filiāles Nekustamā īpašuma formēšanas biroja būves 1. 
stāva shēmai, telpas Nr. 3;5;6;7;8 un 1;
• daļu no nekustamā īpašuma ”Vecpiebalgas vidusskola” sastāvā esošā zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 42920070314 932 m2 platībā atbilstoši zemes gabala robežu shēmai, uz kura atrodas 
ēka ar kadastra apzīmējumu 42920070314002.
  Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektoram līdz 2017. gada 7. augustam ar SIA “Gra-
nulu mobilais siltums” noslēgt nomas līgumus, nomas līgumos iekļaujot noteikumu, ka nomas lī-
gumi tiek noslēgti ar nosacījumu, ka tie zaudē spēku ar līguma par siltumenerģijas piegādi adresē 
Gaismas iela 6a izbeigšanās brīdi.
2. Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3. panta 
pirmās daļas 1. punktu un 3. panta trešo un ceturto daļu, Republikas pilsētas domes un novada 
domes vēlēšanu likuma 43. panta pirmo daļu un  saņemto M. Klimoviča iesniegumu par deputāta 
pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa, izbeigt Vecpiebalgas novada domes deputāta Mareka Klimovi-
ča  (ievēlēts no vēlētāju apvienības ”Par jaunajiem”) deputāta pilnvaras no 2017. gada 3. augusta. 
Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijai nozīmēt nākamo deputātu no vēlētāju apvienības “Par 
jaunajiem” saraksta.

  25. augustā pieci Vecpiebalgas novada domes deputāti (Edgars Bērzkalns, Inese Navra, 
Edžus Ķaukulis, Arita Andersone, Agita Šulca) iesniedza domes priekšsēdētājai Ellai Frīd-
valdei-Andersonei pieprasījumu trīs dienu laikā sasaukt domes ārkārtas sēdi, lai izlemtu jau-
tājumu par pašvaldības izpilddirektora Hugo Dukša atstādināšanu no darba uz 3 mēnešiem, 
kā arī ieceltu izpilddirektora pienākumu izpildītāju. Ar sēdes protokolu, deputātu iesniegto 
pieprasījumu un sēdes audioierakstu var iepazīties pašvaldības mājaslapas www.vecpiebal-
ga.lv sadaļā „Domes sēdes/lēmumi”.  
  Galvenie iemesli izpilddirektora atstādināšanai, kas minēti pieprasījuma pamatojumā, - 
līguma ar būvfirmu „Virāža” par zemes nomu un tiesībām izmantot zemes dzīles karjerā 
„Skolaskalns” pagarināšana (pārkāpjot Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikuma 49. pun-
ktā noteiktās tiesības slēgt saimnieciskos līgumus par summu, kas nepārsniedz 4268,62 eiro 
apmērā), necaurspīdīgā procesā noslēgts līgums, kā rezultātā, iespējams, pašvaldībai radu-
šies ievērojami materiāli zaudējumi. Bez visa iepriekšminētā deputātu pieprasījumā minēts, 
ka izpilddirektors vairāku gadu laikā nav sniedzis deputātiem atskaiti par savu un adminis-
trācijas darbu, kā to paredz pašvaldības nolikums un citi normatīvie akti. Tā kā slimības dēļ 
izpilddirektors sēdē nepiedalījās, skaidrojumu par noslēgto līgumu ar SIA „Virāža” sniedza 
pašvaldības galvenās grāmatvedes vietniece Ilze Kaula.  

Domes sēde 2017. gada 24. augustā
Sēdē piedalījās deputāti: Arita ANDERSONE, Ella FRĪDVALDE-ANDERSO-
NE, Edžus ĶAUKULIS, Indriķis PUTNIŅŠ, Ilona RADZIŅA, Agita ŠULCA.
Pieņemtie lēmumi:
1. Apstiprināt deputāta pilnvaras Aritai Andersonei.
2. Noteikt Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijas locekļu skaitu  septiņu cilvēku sastāvā. Noteikt 
Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu Vecpiebalgas nova-
da vēlēšanu komisijai līdz 2017. gada 4. septembrim (kandidātu pieteikšanās izsludināta pašvaldības 
mājaslapā www.vecpiebalga.lv).
3. Veikt grozījumus 2017. gada 23. marta Vecpiebalgas novada domes lēmumā Nr. 1 „Par aizdevu-
ma pieprasījumu Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei” (prot. 
Nr.5), izsakot 1. punktu šādā redakcijā: „1. Ņemt aizņēmumu EUR 45859,00 no Valsts kases priori-
tārajam investīciju projektam ar ELFLA un LAD atbalstu  „Viesistaba Vecpiebalgas pagasta centrā” 
iepirkuma “Vecpiebalgas pagasta centra labiekārtošana” īstenošanai”. 
4. Piešķirt brīvpusdienas EUR 1,42 (viens eiro 42 centi) apmērā 2017./2018. mācību gadā - no 2017. 
gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. maijam - Vecpiebalgas novada izglītības iestāžu pirmsskolas 
vecuma bērniem, kas apmeklē pirmsskolas grupas bērniem no piecu gadu vecuma, 5.-9. klašu skolē-
niem, kā arī tiem daudzbērnu ģimeņu izglītojamajiem, kuri apmeklē Vecpiebalgas 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, vispārējo vidējo vai profesionālo 
izglītību).
5. Apstiprināt Piebalgas muzeju apvienības “Orisāre” nolikumu.
6. Piešķirt Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājai Ellai Frīdvaldei-Andersonei atvaļinājumu 
no šā gada 4. līdz 8. septembrim. Domes priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā aizvieto priekšsēdētājas 
vietniece Ilona Radziņa.
7. Ar 2017. gada  31. augustu izbeigt 2015. gada 29. oktobrī noslēgto  nedzīvojamo telpu nomas lī-
gumu Nr.10-23/257 ar nomnieku - V.G. par  nedzīvojamo telpu nomu ēkā, kas atrodas Sabiedriskajā 
centrā Dzērbenē.
8. Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas -  9,5 m2  kopplatībā nedzīvojamā ēkā „Mazā skola”, kas 
atrodas nekustamajā īpašumā „Gaismas iela 4” Vecpiebalgā, un 10,4 m²  kopplatībā ēkā „Sabiedris-
kais centrs” Dzērbenē (informāciju par izsolēm lasīt 3. lpp.).
9. Apstiprināt  zemes ierīcības projektus nekustamajam īpašumam “Vecķulmas” Kaives pagastā un  
nekustamajam īpašumam   “Jaunvīļumi” Vecpiebalgas pagastā.
10. Izbeigt 10.05.2017. noslēgto zemes nomas līgumu par īpašuma „Veļķi” Vecpiebalgas pagastā 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu 1,0  ha kopplatībā.
11. Neiznomāt pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauka Sviļi” Inešu pagastā zemes vienību ar kadas-
tra apzīmējumu 34,915 ha kopplatībā.
12. Par Vecpiebalgas novada domes Finanšu komitejas locekli ievēlēt deputāti Aritu Andersoni. 

Domes ārkārtas sēde 2017. gada 28. augustā
Sēdē piedalījās deputāti: Arita ANDERSONE, Edgars BĒRZKALNS, 
Edžus ĶAUKULIS, Inese NAVRA, Indriķis PUTNIŅŠ, Ilona RADZIŅA, 
Agita ŠULCA, Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE.
Pieņemtie lēmumi:
1. Izbeigt Ellai Frīdvaldei-Andersonei Vecpiebalgas domes priekšsēdētājas pilnvaras, kā arī depu-
tāta pilnvaras ar 2017.  gada 28. septembra domes sēdi. Pilnvaras izbeigšanas dienā izmaksāt Ellai 
Frīdvaldei-Andersonei pienākošos atvaļinājuma kompensāciju un pabalstu. Vecpiebalgas novada 
vēlēšanu komisijai nozīmēt nākamo deputātu no vēlētāju apvienības ”Novada attīstībai” saraksta.*
2. Pamatojoties uz Ellas Frīdvaldes-Andersones ierosinājumu, atlikt jautājuma par izpilddirektora 
atstādināšanu no darba uz trim mēnešiem izskatīšanu, līdz tiks saņemts Valsts kontroles atzinums par 
Vecpiebalgas novada pašvaldības un SIA “Virāža” 30.12.1998. noslēgto līgumu par zemes nomu un 
tiesību nodošanu izmantot zemes dzīles. 
3.  Atlikt lēmuma “Par Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju” iz-
skatīšanu.
4. Izbeigt Vecpiebalgas novada domes deputātes Agitas Šulcas, ievēlēta no vēlētāju apvienības ”No-
vada attīstībai”, deputāta pilnvaras no 2017. gada 28. augusta sakarā ar deputātes personisku rakst-
veida  iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu.
  *Izvērtējot tiesisko regulējumu, ņemot vērā likumu “Par pašvaldībām” 66.pantu un Republikas 
pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1. punktu un ceturto 
daļu, izbeigt Ellai Frīdvaldei-Andersonei Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājas pilnvaras, kā 
arī deputāta pilnvaras ar 2017.gada 28.augustu.

Par 28. augusta domes ārkārtas sēdi

  Vecpiebalgas novada pašvaldība informē, ka starp Inešu pagasta pašvaldību un SIA “Virāža” 
30.12.1998.tika noslēgts līgums par zemes nomu un tiesību nodošanu izmantot zemes dzīles 
karjerā „Skolaskalns”. Līgums noslēgts uz 20 gadiem, t.i., līdz 2019. gada 01. janvārim. 
Informācija ir sniegta arī „Vecpiebalgas novada pašvaldības 2016. gada pārskata 1. sējumā”.
Līgumam ir veikti grozījumi:
01.03.2005. Pielikums, kurā palielināja nomas maksas cenu no Ls 0,20 uz Ls 0,25.
01.08.2009. Vienošanās Nr.2. - pašvaldību teritoriālās apvienošanās rezultātā iznomātāja 
maiņa. Cēsu rajona Inešu pagasta padomes saistības pārņem Vecpiebalgas novada pašval-
dība.
02.01.2013. Vienošanās Nr.2. - palielinājās nomas maksas cena no Ls 0,25 uz Ls 0,40.
02.01.2014. Vienošanās Nr.3. - palielinājās nomas maksas cena no Ls 0,40 uz EUR 0,60 (Ls 
0,569)
04.01.2017. Vienošanās Nr.4. - palielinājās nomas maksas cena no EUR 0,60 uz EUR 0,70.
2015. gada 18. februārī smilts-grants un smilts atradne  „Skolaskalns” ir reģistrēta Zemesgrā-
matā kā Inešu pagasta „Līču karjers”.
  Vecpiebalgas novada pašvaldība informē, ka SIA „Virāža” ir veikusi visu līguma saistību 
izpildi. Nomnieks zemes dzīles izstrādā un izlieto saskaņā ar pašvaldības atļauju, „Derīgo 
izrakteņu atradnes pasi” un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Par smilts, smilts-grants 
izstrādēm nomnieks veic ikgadējus topogrāfiskos uzmērījumus un par iegūtajiem derīgajiem 
izrakteņiem (smilts; smilts-grants) nomnieks veic samaksu atbilstoši līguma nosacījumiem. 
Papildus nomas maksai SIA būvniecības firma „Virāža” ir veikusi dabas resursu nodokļa 
maksājumus valsts budžetā par izstrādātiem apjomiem.
  Atradnes ”Skolaskalns” izstrādes kontroli veic Valsts vides dienests, uzņēmumam pieprasot 
izstrādes apjomus un uzmērījumus, kas veido pamatu nodokļu aprēķinam.
  Nomnieks kvalitatīvi veic smilts, smilts-grants ieguvi, nenodarot postījumus un zaudējumus 
ne nomniekam, ne trešajām personām. Sūdzības par atradnes izstrādes noteikumu pārkāpu-
miem nav saņemtas. Iznomātājs veic kontroles funkciju gan apskatot dabā, gan pieprasot 
nepieciešamo uzmērījumu dokumentus. Vecpiebalgas novada pašvaldības laikā par zemes 
nomu un tiesību nodošanu izmantot zemes dzīles SIA „Virāža” ir samaksājusi pašvaldības 
budžetā EUR 114049,46 un izstrādājusi smilts, smilts-grants 177978 m3.

  Informācija par 1998. gada 30. decembra  līguma “Par zemes nomu un tiesību 
nodošanu izmantot zemes dzīles” saistību izpildi ar SIA “Virāža”

(periods 2009.-2016.)

Galvenās grāmatvedes vietnieces Ilzes Kaulas skaidrojums par 
noslēgtā līguma ar SIA „Virāža” finanšu izpildi

Gads Ieg tais 
apjoms,
m3 

Cena Summa bez PVN PVN 
% 

Summa ar PVN Ieskait ts 
pašvald. 
kont  

m/u 
numurs, 
datums 
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LVL  

8586 
LVL/12216.78 
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21 10389.06 
LVL/14782.30 
EUR 

10389.06 
LVL 
/14782.30 
EUR  

m/u 356, 
02.09.2010; 
m/u 590, 
13.12.2010, 
m/u 1, 
03.01.2011 

2011 10015 0.25 
LVL 
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LVL/3562.52 
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22 3054.58 
LVL/4346.27 
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LVL/4346.
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09.01.2012 

2012 7059 0.25 
LVL 
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LVL/2511.01 
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21 2135.35 
LVL/3038.33 
EUR 

2135.35 
LVL/3038.
33 EUR 

m/u 
617170, 
21.12.2012 

2013 Nav 
veikta 
izstr de 

0.40 
LVL 

x x x x x 

2014  Nav 
veikta 
izstr de 

0.60 
EUR 

x x x x x 

2015 50020 0.60 
EUR 

30012 EUR 21 36314.52 EUR 36314.52 
EUR 

m/u 400, 
30.06.2015, 
m/u 452, 
10.08.2015, 
m/u 631, 
23.11.2015 

2016 76540 0.60 
EUR 

45924 EUR 21 55568.04 EUR 55568.04 
EUR 

m/u 2332, 
12.10.2016 
m/u 
630464, 
12.10.2016, 
m/u 2499, 
22.12.2016 

2017 Nav 
veikta 
izstr de 

0.70 
EUR 

x x x x x 

Kop  177978 x 94226.31 EUR x 114049.46 EUR 114049.46 
EUR 

x 

 
Kr jums m3 Atlikums uz 

07.07.2015* 
Izlietots 
2015.gad  

Izlietots 
2016.gad  

Atlikums uz 
31.12.2016 

Smilts-grants  463290 -47020 -76540 339730 
Smilts  15594 -3000  12594 
Kop  m3 478884 -50020 -76540 352324 

 
*Der g o izrakte u kr jumu atlikums atradn  “Skolaskalns” zemes 
pašum  “L u karjers” p c  LV MC Der go izrakte u kr jumu 

akcept šanas komisijas s des 2015. gada 7. j lija protokola. 
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akcept šanas komisijas s des 2015. gada 7. j lija protokola. 

  *Derīgo izrakteņu krājumu atlikums atradnē “Skolaskalns” zemes īpašumā 
“Līču karjers” pēc  LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sēdes 

2015. gada 7. jūlija protokola. 
Raksta turpinājums nākamajā lpp.
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Atklāts atjaunotais ceļa posms Vecpiebalgā

  Laikā, kad tika uzsākta akcija “Vecpiebalgas ceļam būt!”, kad  skolniece Loreta Loč-
mele rakstīja vēstuli toreizējam Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim un  domes 
deputāti vienbalsīgi nolēma iesniegt prasību par ārkārtas situācijas izsludināšanu, daudzi 
šaubījās, vai valdība ieklausīsies sabiedrības viedoklī un uzskatīs par vajadzīgu piešķirt 
līdzekļus mūspusē tik svarīgā ceļa rekonstrukcijai. Par toreizējo uzdrošināšanos tagad 
varam būt gandarīti  - ceļš, kas ved cauri novadam, ir autobraucējiem un  spēkratiem 
gluds un tīkams.
  Pēc iepriekšējā ceļa posma, kas ved cauri Taurenei, pabeigšanas, 2016. gada vasarā SIA 
„8 CBR” uzsāka būvdarbus uz šosejas Cēsis -Vecpiebalga - Madona posmā no Brežģa 
kalna līdz Vecpiebalgai. 24. augustā Vecpiebalgā pie ūdensrožu dīķiem svinējām autoce-
ļa  atjaunotā posma atklāšanu. 
  Pēc  Satiksmes ministrijas mājaslapā publicētās informācijas,  projekta ietvaros pārbū-
vēts 11 km garš ceļa posms iepriekš nokalpojušās šosejas vietā - ieklāta karstā asfalta 
dilumkārta un apakškārta, nesaistītu minerālmateriālu maisījums un salizturīgā kārta, 
veikti zemes darbi un nostiprinātas nogāzes, zem ceļa izbūvētas 17 jaunas caurtekas, 
kā arī atjaunotas 14 sabiedriskā transporta pieturvietas, uzstādītas jaunas ceļa zīmes, 
barjeras automašīnu un gājēju drošībai, izbūvētas nobrauktuves, pieslēgumi valsts un 
pašvaldības autoceļiem, sakārtota ceļa infrastruktūra un apgaismotas gājēju pārejas Vec-
piebalgas centrā, atjaunoti stāvlaukumi pie Brežģa kalna un Vecpiebalgā. Posma  rekons-
trukcijas izmaksas ir EUR 8 891 271 (ar PVN), projektu 85% apmērā līdzfinansē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds (ERAF).  
  Atklāšanas pasākumā piedalījās Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Edgars 
Tavars, VAS „Latvijas Valsts ceļi” vadītājs Jānis Lange, bijusī Vecpiebalgas novada  do-
mes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde-Andersone, būvnieku pārstāvis - SIA „8 CRB” valdes 
priekšsēdētājs Andris Lacbergs.  Svinīgās lentes ceremoniju vadīja mūsu pusē iemīļotā 
aktīviste Marianna Okolokolaka (Ilona Muižniece).  
  Edgars Tavars savā uzrunā pateicās visiem būvniekiem, kas strādāja šajā objektā, un 
uzteica pašvaldību un Vecpiebalgas novada iedzīvotājus par aktīvu pozīciju un rīcību, 
2014. gadā skaļi piesakot valdībai, ka slikti ceļi ir valsts mēroga problēma. LVC valdes 
priekšsēdētājs Jānis Lange informēja, ka patlaban tiek izstrādāts rekonstrukcijas projekts 
arī nākamajam šī ceļa posmam - no Vecpiebalgas Madonas virzienā. Taču  vēl nav zi-
nāms, vai šī projekta realizācijai tiks piešķirts finansējums, jo Eiropas Savienības fondu 
līdzekļi, kas šajā plānošanas periodā bija piešķirti autoceļiem, jau ir pilnībā sadalīti. 

Dzidra Ješkina

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole
  2017. gada 20. septembrī  plkst. 9.00 Dzērbenes pagasta pārvaldes telpās notiks nomas 
tiesību izsole telpai 10,4 m² platībā nedzīvojamā ēkā  „Sabiedriskais centrs” Dzērbenē, 
Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs - 0,21 EUR/m² (bez PVN) mēnesī, 
izsoles solis - EUR 0,01.  
  Pieteikšanās izsolei līdz 2017. gada 19. septembra plkst. 16.00. Pieteikumi iesniedzami 
Dzērbenes pagasta pārvaldē „Pilī” pārvaldes vadītājai. 

  2017. gada 20. septembrī  plkst. 10.00 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā 
notiks nomas tiesību izsole telpai 9,5 m² platībā nedzīvojamā ēkā  „Mazā skola” īpašumā 
„Gaismas iela 4” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs - 0,21 EUR/m² (bez PVN) mēnesī, 
izsoles solis - EUR 0,01. 
  Pieteikšanās izsolei līdz 2017. gada 19. septembra plkst. 16.00. Pieteikumi iesniedzami 
Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 administrācijas sekretārei. 
Informācija -  tālr. 26115317, Daina Slaidiņa. 

  Pašvaldība, vadoties no Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 3. panta 1. daļas otrā punkta „publiskai personai pienākums lietderīgi 
rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu”, ir lietderīgi rīkojusies ar finanšu līdzekļiem un 
mantu, tā ir nodevusi smilts-grants un smilts atradni „Skolaskalns” lietošanā - nomā SIA 
„Virāža” par iespējami augstāku nomas cenu, kā to šobrīd regulē uz pašvaldības zemes 
nomu attiecināmie 2007. gada 30. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 735 „Notei-
kumi par publiskas personas zemes nomu”. Tā kā līgums ar SIA „Virāža” noslēgts 1998. 
gadā, tad uz šo darījumu attiecināms noteikumu 47. punkts, un pašvaldība ir ievērojusi 
47.1 un 47.2. punkta nosacījumus.
  Iznomājamās zemes vienības „Skolaskalns” kadastrālā vērtība 2016. gadā bija EUR 7623, 
noteikumos norādītā minimālā nomas maksa 6% apmērā no kadastrālās vērtības būtu  EUR 
457,38 gadā. 2016. gadā pašvaldība no SIA „Virāža” saņēmusi nomas maksu EUR 45924 
bez PVN par gada laikā izstrādātiem 76540 kubikmetriem, kuru daudzumu apliecina ser-
tificētu mērnieku veiktie uzmērījumi. Līdz ar to redzam, ka pašvaldība nomas maksu ir 
saņēmusi 100 reižu lielāku, nekā paredzēts MK Nr.735 noteikumos. 
  Arī piemērojot 20% ikgadējo indeksāciju pēc 2015. gada 1. janvāra, kā to nosaka MK 
30.10.2007. noteikumi Nr. 735, nomas maksa būtu daudzkārt mazāka par esošo. Pēc paš-
valdības ieskatiem izdevīgāk ir saglābāt pašreizējos līguma un papildu vienošanās  nosacī-
jumus - nomas maksu nosakot pēc izstrādātā apjoma un viena m3 cenas. 
Salīdzinājumam minam piemērus, kāda zemes dzīļu izstrādes nomas maksa ir piemērota 
citās pašvaldībās 2017. gadā: Raunas novada pašvaldībai grants 0,60 EUR/m3, Saldus no-
vadam zemes dzīļu izstrāde 0,78 EUR/m3, Kokneses novadam grants 0,85 EUR/m3, citām 
pašvaldībām arī bez maksas vai par kadastra 6 % vērtību.
  Tātad, izvērtējot šī brīža tirgus situāciju, kas ietver gan cenu salīdzinājumu, gan pieprasī-
juma un piedāvājuma attiecību, kāds ir tuvējā apkaimē, secinām, ka Vecpiebalgas novada 
pašvaldības noslēgtais līgums ar SIA “Virāža” ir ekonomiski izdevīgs.
  Vecpiebalgas novada pašvaldība apliecina, ka pēc zemes nomas līguma izvērtējuma ar 
SIA “Virāža” ir ievērota pašvaldības interešu aizsardzība.

 Nākamā domes sēde notiks 2017. gada 28. septembrī plkst. 15.00 Dzērbenes pagastā.
Domes sēdes ir atklātas! Laipni lūdzam!

Raksta turpinājums.

Prieks un gandarījums par paveikto! Edgars Tavars, Jānis Lange, Ella Frīdvalde-Andersone, 
Ilona Muižniece, Andris Lacbergs un mazie piebaldzēni. 

  Sākoties jaunajam mācību 
gadam, apgriezienus uzņem 
arī Veselības projekts. Sep-
tembrī notiks četras dažādas 
aktivitātes.
Svētdien, 10. septembrī, 
plkst. 11.00 Inešu sporta laukumā (aiz Porcelāna fabrikas) visi interesenti aicināti piedalī-
ties „Sport Solutions TP”  organizētajā Vecpiebalgas novada Veselības dienā, kuras galve-
nā aktivitāte ir tradicionālais skrējiens/pārgājiens „Briņģu aplis” (skat. 8. lpp.).
  Septembrī turpināsies nūjošanas pārgājieni senioriem „Četri gadalaiki”. Pārgājienos 
„Rudens”, kad pamatiemaņas nūjošanā jau apgūtas, būs iespēja apmeklēt lauku saimnie-
cības, kuru saimnieki atzīst dabai un cilvēkiem draudzīgo - bioloģisko saimniekošanu. 
Paldies visu piecu pagastu lauksaimniekiem par atsaucību un uzdrošināšanos padalīties 
zināšanās, par nebaidīšanos, ka nūjotāji varētu izmīdīt laukus, ganības un taciņas. Jopro-
jām gaidīti piedalīties ir ne tikai seniori. Nūjotājiem ir iespēja iepazīt gan savu pagastu, 
gan pārgājienos piedalīties arī citos novada pagastos. Padomus, uzmundrinājumu un nūjas 
varēs saņemt pie instruktora Toma Praulīša.

Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas 
novadā septembrī

                      

 

Vesel bas veicin šanas pas kumi Vecpiebalgas novad  septembr  

S koties jaunajam m c bu gadam, apgriezienus uz em ar  Vesel bas 
projekts. Septembr  notiks etras daž das aktivit tes. 

Sv tdien, 10. septembr , plkst. 11.00 Inešu sporta laukum  (aiz Porcel na 
fabrikas) visi interesenti aicin ti piedal ties „Sport Solutions TP”  organiz taj  
Vecpiebalgas novada Vesel bas dien , kuras galven  aktivit te ir tradicion lais 
skr jiens/p rg jiens „Bri u aplis” (skat. …lpp.). 

Septembr  turpin sies n jošanas p rg jieni senioriem „ etri gadalaiki”. 
P rg jienos „Rudens”, kad pamatiema as n jošan  jau apg tas, b s iesp ja 
apmekl t lauku saimniec bas, kuru saimnieki atz st dabai un cilv kiem draudz go - 
biolo isko saimniekošanu. Paldies visu piecu pagastu lauksaimniekiem par 
atsauc bu un uzdrošin šanos padal ties zin šan s, par nebaid šanos, ka n jot ji 
var tu izm d t laukus, gan bas un taci as. Joproj m gaid ti piedal ties ir ne tikai 
seniori. N jot jiem ir iesp ja iepaz t gan savu pagastu, gan p rg jienos piedal ties 
ar  citos novada pagastos. Padomus, uzmundrin jumu un n jas var s sa emt pie 
instruktora Toma Praul ša. 

 
Pagasts Tikšan s vieta Datums P rg jienos 

apmekl jam s 
saimniec bas 

Nodarb bas 
ilgums 

Vecpiebalga Pašvald bas 
administrat vais 
centrs, Alauksta 
iel  4 

12.09.2017 Z.s. „ Akoti š”  
L sma D mi a 
 

18.30-20.15 

Taurene Taurenes 
pagasta 
p rvalde, 
“N ins” 

14.09.2017. Z.s.”Jaunlejasruntes”  
Alda Z l te 

18.30-20.15 

Dz rbene Dz rbenes 
pagasta 
p rvalde, „Pils" 

15.09.2017. Z.s.“ dri”   
Raimonds Spro is 

18.30-20.15 

Ineši Inešu pagasta 
p rvalde, “Pils” 

13.09.2017. Z.s. 
,,Jaunkalnanaur ni” 
Skaidr te Ilstere 

18.30-20.15 

Kaive Kaives pagasta 
p rvalde, 
“D rzi i” 

19.09.2017. SIA „3x9 z l tes”  
 Di na Doni a 

18.30-20.15 

   13. septembrī plkst. 15.00  Vecpiebalgas jaunatnes iniciatīvu centrā „Balgas strops” 
sāksies interaktīvu nodarbību  cikls bērniem „Ēdīsim veselīgi!”. Nodarbību organizatore 
Linda Ķaukule un nodarbību vadītāja Ija Kazaka jauniešus gaidīs, lai: 
• noskaidrotu, kas ir veselīgs, sabalansēts uzturs;
• izveidotu uztura piramīdu;
• apskatītu un salīdzinātu latviešu un citu valstu ēšanas paradumus, noskaidrotu, kas tos 
ietekmē;
• izveidotu interaktīvu, izglītojošu viktorīnu par tēmu „veselīgs uzturs”;
• pagatavotu veselīgu zupu.
  Turpmāk nodarbības notiks reizi mēnesī visu mācību gadu.
  No septembra līdz jūnijam divas reizes mēnesī novada iedzīvotājiem būs iespēja apmek-
lēt baseinu „Rifs” Priekuļos. Baseina apmeklējumi paredzēti piektdienās no plkst.12.00 
līdz plkst. 13.00.  Braucēju organizēšana plānota ar iestāžu, organizāciju palīdzību. Sep-
tembrī baseinu apmeklēs skolēni - 15. septembrī peldēt dosies Inešu pamatskolas skolēni, 
29. septembrī - Vecpiebalgas vidusskolas sākumskolēni. Oktobrī uz peldbaseinu dosies 
Kaives puses ļaudis. Lūgums peldēt gribētājiem no baseina darbiniekiem -  uz peldbaseinu 
līdzi jābūt dvielim, peldcepurei, maiņas apaviem un peldtērpam. Ar inventāru (peldveste, 
peldnūja utt.) nodrošinās uzņēmums „Rifs”. 
  Novadnieki, izmantosim iespēju un aktīvi piedalīsimies bezmaksas veselību veicinošos 
pasākumos!
  Gada, mēneša plāns pašvaldības  mājaslapā www.vecpiebalga sadaļā „Projekti”.
  Labprāt  uzklausīšu jautājumus, ierosinājumus (t. 26585532). 

Daiga Šatrovska,  projektu vadītāja

  „Ieliec roku dvēseles kabatā un atkal jūti, tur jau viņš ir - tavs nemiers,
Ieliec roku dvēseles kabatā - ir laiks…” 

                                                    S. Radiņa

  Septembrī aktīvo darbu atsāk novada amatiermākslas kolektīvi. Jaunā darba sezona ie-
zīmēsies ar Latvijas valsts simtgadi, ar XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētkiem, kas norisināsies 2018. gadā no 30. jūnija līdz 8. jūlijam. Tāpēc īpaši aicināti   
amatiermākslinieku saimei pievienoties dziedātāji un dejotāji. Arī pārējie kolektīvi priecā-
sies par jauniem dalībniekiem. Sīkāka informācija par kolektīviem atrodama pašvaldības 
mājaslapā: www.vecpiebalga.lv  sadaļā -  kultūras nami, kā arī pie kultūras darba organi-
zatorēm - Sarmītes  Beķeres Inešos (t. 22022895), Dainas Šmites Dzērbenē (t. 29408315), 
Agneses Caunītes - Bērziņas  Kaivē (t. 26309040), Gintas Babres Taurenē (t. 22032942), 
Zigrīdas Ruicēnas Vecpiebalgā (t. 26493591). 

Zigrīda Ruicēna, Kultūras nodaļas vadītāja

Kultūras namos atsāk pulcēties amatiermākslas kolektīvi
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Siera siešanas mākslā dalās Vaira Taujinska. 

Projekta dalībnieki pie bitenieka Aivara Radziņa.

Starptautiska konference 
Vecpiebalgā

 No 27. līdz 30. jūlijam Vec-
piebalgas novadā Eiropas Sa-
vienības programmas „Eiropa 
pilsoņiem” projekta „Small 
markets in the Heart of EU 
Economy” ietvaros norisinā-
jās starptautiska konferen-
ce, kuras laikā Vecpiebalgas 
novadā viesojās pārstāvji no 
Melliehas pašvaldības Maltā, 
Suvalki pašvaldības Polijā, 
Kasalborgone un Akvaviva 

della Fonti pašvaldībām Itālijā, Kudžir  - Rumānijā un 
Amatas un Pārgaujas pašvaldībām Latvijā, kā arī pārstāvji 
no Latvijas Pašvaldību savienības. 
Pasākuma ietvaros dalībnieki diskutēja par ikvienai valstij 
šobrīd tik ļoti aktuālo jautājumu - migrāciju un tās ietek-
mi uz darba tirgu. Dalībnieki pieredzes apmaiņā viesojās 
uzņēmumos „Piebalgas porcelāna fabrika” un „Piebalgas 
medus”, kur iepazinās ar šo uzņēmumu darbību. Dalībnie-
kiem bija iespēja gūt nelielu ieskatu latviešu tradīcijās, 
apmeklējot īpaši šim pasākumam sagatavotu programmu 
brīvdabas muzejā „Vēveri”, kā arī gūt priekšstatu par Vec-
piebalgas novadam raksturīgajām tradīcijām, apmeklējot 
pasākumus saiešanas slātaviešu garā „Vecpiebalga atver 
durvis 2017” ietvaros. Novada iedzīvotājiem un viesiem 
konferences dalībniekus bija iespēja satikt amatnieku tir-
gū Vecpiebalgā, kur savus ražojumus tirgoja pārstāvji no 
Polijas un Itālijas un ar savu uzstāšanos priecēja jaunā 
Suvalki (Polija) uzlecošā zvaigzne Monika Bogdanoviča 
un duets Karmena Talmaciu un Vasile Palfi no Kudžiras 
(Rumānija). Paldies visiem, kas bija iesaistīti un palīdzēja 
noorganizēt pasākumu, kas novada viesiem atstāja pozi-
tīvas atmiņas par Vecpiebalgu un vēlmi vēl kādreiz šeit 
atgriezties!

Lauku dienā iepazīst Dzērbenes un Taurenes puses 
ražīgākās saimniecības 

  Lauku diena izdevās lieliska! Biju domājusi to kā lauk-
saimnieku pieredzes gūšanu, bet pēc pirmajiem zvaniem 
sapratu, ka piedalīties grib ne tikai aktīvie lauksaimnieki, 
bet arī citi interesenti, kuriem ir vēlme uzzināt, kas notiek 
mūsu pagastos. Neviens netika atraidīts, saskaitīju 58 dalīb-
niekus vecumā no 3 mēnešiem līdz 82 gadiem, kuri apmek-
lēja vairāk nekā vienu saimniecību. Pārstāvēti tika Dzērbe-
nes, Taurenes un Vecpiebalgas  pagasti.  Tā bija pozitīvo 
emociju diena, kuru sākām Dzērbenes pagasta „Circeņos” 
ar kopīgu rīta kafiju. Galdā tika celti saimnieču Ināras un 
Valdas sietie sieri, Lienītes brīnumgardā torte un Zaigas 
ceptā maize. „Jauncirceņu” hailanderu ganāmpulks bija 
redzams gan uz “Solo” prasmīgo cepēju  fantastiskās tortes, 
gan netālajās ganībās. 
  Par to, ka „Jaunmeķeļos”  divu hektāru platībā aug krūm-
mellenes, brīnījās pat tuvākie kaimiņi. Valts Strazdiņš stās-
tīja par stādījumu ierīkošanu un kopšanu, par izvēlētajām 
šķirnēm, gūto pieredzi un  tālākajiem plāniem.  Neizpalika 
ogu garšošana un iegāde. 
  Taurenes „Cimbuļos” mūs uzņēma  Krišs un Aldis Driķi. 
Šī ir Latvijā vienīgā šķirnes „Ile de France” aitu audzēšanas 
saimniecība. Pirms ievest Francijā izveidotās šķirnes aitas, 
saimnieki rūpīgi iepazinušies ar pasaulē labāko aitu audzē-
tāju pieredzi, kas  tagad pārņemta „Cimbuļos” - šeit tiek 
izmantotas elektroniskās krotālijas, grūsnības noteikšanas 
skeneris, kameras,  barošanas robots un citas modernas lie-
tas. Aitām ir čipi, ar IT tehnoloģiju palīdzību visi parametri 
redzami  elektroniskajā datubāzē. Lai plašo saimniecību 
pārraudzītu, uzcelts varens skatu tornis un tiek izmantots 
bezpilota lidaparāts (drons). „Cimbuļos” saimniekošana ir 
bizness, nevis dzīvesveids. Esmu lepna, ka mums ir šādi 
saimnieki.
  „Jaunbērziņos” mūs pārsteidza viss - nominācijas „Sa-
koptākā lauku sēta” cienīgā apkārtne, jaunā un enerģiskā 
saimniece,  mīlīgās kaziņas un garšīgais kazu piens. Ideja 
par kazu audzēšanu Kristīnei Brīvībai radās šī gada maijā. 
Tika izveidots  SIA „RKB Jaunbērziņi”, atvestas pirmās 30 
kazas, izveidota slaukšanas zāle, iegādāts piena dzesētājs 
un noslēgts līgums ar  a/s „Cesvaines piens”. Viss veiksmī-
gi darbojas, kazu ganāmpulks ir dubultojies, ir plāni par 
jaunas novietnes būvniecību un ganāmpulka paplašināšanu.   
Bijām klāt vēsturiskā brīdī  -  „Jaunbērziņu” pirmā siera 
rituļa degustācijā. To novērtējām ļoti atzinīgi, tāpat kā visu 
Kristīnes un viņas ģimenes darbošanos.
  Valdemārs Dambekalns Dzērbenes „Šovītēs” mūs iepa-
zīstināja ar savu daudzpusīgo darbību. Šeit ir gaļas liellopu 

Nometne ,,ČETRAS ATSLĒGAS 2017”
  Izglītojoša un atpūtas nometne  Amatas, 
Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, 
Raunas un Vecpiebalgas novada talantīga-
jiem bērniem vecumā no 14 līdz 16 gadiem 
,,ČETRAS ATSLĒGAS 2017” šogad aizritēja 
Jaunpiebalgas vidusskolā. Nometnes devīze 
bija - “Personības attīstību veido pašiniciatī-
va, drosme un radošums”.
  Tā ir ikgadēja balva, kas nopelnāma ar čaklu 
un atbildīgu mācību darbu, iesaistīšanos sa-
biedriskās aktivitātēs visa mācību gada ga-
rumā. Nometnes izmaksas sedz sadraudzības 
pašvaldības, lai atbalstītu sava novada talan-
tīgos un mērķtiecīgos skolēnus.
  Nometnē kopā ar bērniem darbojās skolotāji 
no Rīgas, Amatas, Cēsu, Priekuļu un Jaunpie-
balgas novada, kā arī vairāki vieslektori: Vita 
Brakovska -  personības izaugsmes trenere, 
organizācijas ZINIS vadītāja, Māris Resnis - 
piedzīvojumu organizācijas LŪZUMPUNK-
TS apmācību treneris, Rolands Ozols - kon-
sultants personības un domāšanas attīstības 
jautājumos, Mūžizglītības un kultūras insti-
tūta “VITAE” vadītājs,  Māris Tūtins - NATO 
Izcilības centra vecākais eksperts, kurš mudi-
nāja jauniešus domāt un kritiski izvērtēt virtuālajā vidē pie-
ejamo informāciju, pirms tai noticēt, un padomāt, ko par ik-
vienu no mums vēsta mūsu viedtālrunis, mājaslapas, kuras 
apmeklējam, un sociālie tīkli, kuros veidojam savu dzīvi.
  Pēcpusdienās un vakaros notika aktīvas, radošas nodar-
bības, sarunu šovi, saliedēšanās spēles, foto orientēšanās, 
olu un balonu kaujas, bija saldējuma un joku laiks. Un, 
protams, bija aizraujoša Piebalgas gleznaino vietu, Emīla 
Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna memoriālā muzeja “Jāņasko-
la” un Jaunpiebalgas Svētā Toma evaņģēliski luteriskās  
baznīcas apskate. Pēc tam - desu cepšana ugunskurā,  kino 
vakars (ar īstu popkornu un omulības dzērienu), sacensības, 
VIP erudīcijas spēles. 
  Par lielisku piedzīvojumu izvērtās vecāku vakars, kurā 
kopā ar vecākiem tika spēlēts futbols un galda spēles. Ve-
cāki teica daudz atzinīgu vārdu gan nometnes pedagogiem, 
gan savām pašvaldībām par iespēju bērniem nedēļas ga-
rumā iegūt jaunas zināšanas un lieliski atpūsties kopā ar 
vienaudžiem.
 Uz noslēguma pasākumu bija ieradušies vecāki, pašvaldī-
bu vadītāji un deputāti, lai  kopīgi priecātos par nometnes 
,,ČETRAS ATSLĒGAS 2017” laikā piedzīvoto un apgūto. 

  Šis bija otrais projekta pasākums, kam sekos vēl trīs pa-
sākumi, kuros satiksies vietējie iedzīvotāji, uzņēmēji, lē-
mumu pieņēmēji, jaunieši un kultūras jomas pārstāvji no 
Latvijas, Polijas, Itālijas, Maltas, Rumānijas un Vācijas, 
lai kopīgi diskutētu par to, kā mazajiem vietēja mēroga 
tirgiem kļūt par stipriem spēlētājiem Eiropas Savienības 
lielajā tirgū. Projekta vadošais partneris ir Melliehas paš-
valdība Maltā.
  Kopumā Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilso-
ņiem” mērķis ir dot iespēju satikties iedzīvotājiem, poli-
tiķiem, pašvaldību darbiniekiem, nevalstisko organizāciju 
pārstāvjiem un nozaru speciālistiem, diskutēt par dažādām 
tēmām, veidot kopīgus projektus un īstenot tos.
  *Šis projekts  finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī 
publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisi-
jai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas 
jebkuru iespējamo izlietojumu.

Lelde Burdaja, projekta koordinatore

Bijām klāt vēsturiskā brīdī -  „Jaunbērziņu” pirmā siera 
rituļa degustācijā. Paldies Kristīnei (attēlā) par uzņemšanu!

ganāmpulks, tehnika meliorācijas pakalpojumu sniegšanai 
un pat sava auto ražotne. Turklāt projektus Valdemārs tagad 
sūta uz Briseli, pirmais no tiem - dabisko zālāju atjaunoša-
na „Šovītēs”. Viss ar plašu vērienu. Bet kāpēc gan ne? Vēl 
jāizbūvē sava auto trasīte, lai var izvizināties ar smalkajiem 
auto. Bija patiess prieks to visu vērot!
  Milzīgs paldies  visiem saimniekiem  par to, ka esat un 
ka ļāvāt mums būt klāt, priecāties par jūsu veiksmi. Vēlam 
izdošanos visā, ko darāt.
  Nākamvasar turpināsim iepazīt novadu. Jūtot lielo intere-
si par saimniecībām, radās ideja rīkot saimniecībās atvērto 
durvju dienas, vienoties par konkrētu dienu un stundām, 
kurās  tās saimniecības, kas tam piekristu, būtu atvērtas ap-
meklētājiem. Gaidīšu jūsu ierosinājumus, kā to labāk īste-
not. Dalīsimies priekā!

Daina Slaidiņa, Attīstības 
plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja

Jaunieši bija sagatavojuši priekšnesumu, kurā demonstrē-
ja gan savu prasmi darboties komandā, gan medijpratības 
iemaņas, gan prasmi publiski uzstāties, radošumu un atrak-
tivitāti. Katram dalībniekam šogad tika piešķirts atzinības 
raksts un īpašs tituls - smaidīgākais, asprātīgākais, drau-
dzīgākais, zinātkārākais, jautrākais utml.  
  Šī bija jau ceturtā reize, kad tika organizēta nometne 
“ČETRAS ATSLĒGAS”. Iepriekšējos gados tā notikusi 
Amatas, Līgatnes un Priekuļu novadā. Noslēguma pasā-
kumā tika izlozēts, kurā novadā nometne tiks rīkota  nā-
kamajā vasarā. Un pilnā loze tika  Pārgaujas novadam. 
Apsveicam!
  Atvadoties bērni, apņēmības pilni, solīja čakli mācīties 
jaunajā mācību gadā, lai nākamajā vasarā atkal varētu tik-
ties nometnē ,,ČETRAS ATSLĒGAS 2018”, kurā slēgsim 
durvis uz  TOP prasmēm, kas būs visvairāk pieprasītas dar-
ba tirgū, sākot ar 2020. gadu, proti, spriestspēja un lēmumu 
pieņemšana, kompleksa problēmu risināšana, sarunu veša-
nas māksla un emocionālā inteliģence. 

Diāna Briede, Amatas novada pašvaldības apvienotās 
izglītības pārvaldes metodiķe
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  Nūjošana ir augstas efek-
tivitātes sportiska nodarbe, 
kurā tiek izmantota soļoša-
nas tehnika un īpašas nūjas 
vienmērīgai ķermeņa    no-
slogošanai. Nūjošanā tiek 
nodarbināti apmēram 90% cilvēka muskuļu, turklāt tā ir efektīvāka par intensīvu iešanu 
bez nūjām. Nūjošana ir draudzīga, droša, bez vecuma ierobežojuma un nūjot var visos 
gadalaikos ( http://www.nujotajiem.lv/lat/par-nujosanu/). 
  Teorija pierādās praksē. Un nūjošanas prakse jeb pamatu apgūšana instruktora Toma 
Praulīša vadībā notika pārgājienu cikla „Četri gadalaiki” pirmajos pārgājienos „Vasara” 
visos  novada pagastos.

Nūjotāju vasara - veselības veicināšanas 
pasākumos novada pagastos

Vasaras nometne Norvēģijā 

  No  23. līdz 31. jūlijam Norvēģijā, Haldenā, notika vasaras nometne bērniem  invalīdiem, bēr-
niem no daudzbērnu un maznodrošinātajām ģimenēm, kā arī sociālā riska grupām. Šo nometni 
organizēja un vadīja Norvēģijas Sarkanā Krusta Haldenas nodaļa sadarbībā ar Cēsu Sarkanā 
Krusta nodaļas Dzērbenes pirmorganizāciju un tajā piedalījās 24 dalībnieki no Latvijas - 12 
dalībnieki no Vecpiebalgas un 12 dalībnieki no Līvānu novada. 
  Nometne tiek organizēta jau vairākus gadus un katru reizi programma tiek sastādīta un dažā-
dota, balstoties uz iepriekšējo gadu pieredzi un dalībnieku atsauksmēm. Pirmo reizi nometnē 
bija arī norvēģu bērni. 
  Katra nometnē pavadītā diena bija daudz un dažādiem notikumiem piepildīta - aktivitātes 
notika no agra rīta līdz pat vēlam vakaram. Fiziskās spējas un drosme tika pārbaudīta aktīvās 
atpūtas parkā, kurā jaunieši varēja izbaudīt kāpšanu kokos, pārvarēt dažādas šķēršļu joslas un 
koku lapotnē ierīkotās dažāda grūtības līmeņa trases. Vairākas dienas dalībnieki baudīja ūdens 
aktivitātes vietējā ezerā, peldējās un brauca ar kanoe laivām. Pirmo reizi nometnes vēsturē tika 
izbaudīts brauciens ar ātrumlaivu pa vietējo fjordu. Tam sekoja pastaiga pa Haldenas viduslai-
ku cietoksni. Kā viens no nometnes pasākumiem bija makšķerēšana kopā ar Haldenas zvejas 
un medību kluba biedriem. Šī kluba biedri nometnes dalībniekiem uzdāvināja arī makšķeres. 
Noķertās zivis tika pagatavotas un pasniegtas vakariņās. Neaizmirstama un iespaidiem bagāta 
bija zoodārza apmeklēšana Zviedrijā, kurā mīt ļoti daudz un dažādi dzīvnieki. Vislielākais pār-
steigums bija džungļu valdnieks - Bengālijas tīģeris, kura rotaļas un spēku varēja apbrīnot vien 
no dažu metru attāluma. Nometne noslēdzās ar atvadu pasākumu, kurā jauniešiem bija iespēja 
uzstāties ar pašu sagatavotiem priekšnesumiem. Nedēļa Norvēģijā paskrēja nemanot. 
  Paldies Vecpiebalgas novada pašvaldībai, Haldenas Sarkanajam Krustam par doto iespēju un 
atbalstu šai nometnei un brīvprātīgajiem (pieaugušajiem), kas devās kopā ar mums izbaudīt 
šo jauko un interesanto vasaras nometni! Visi nometnes dalībnieki ir priecīgi un apmierināti, 
ieguvuši jaunus iespaidus un pieredzi, jaunus draugus.

Igors Zvaigzne, grupas vadītājs

Dzīve skaista - skaistā laikā un vietās

  Tā varētu teikt par klubiņa „Pīlādzītis” rosīšanos vasarā. Jūlijā apmeklējām novada svētku 
pasākumus - koncertus, izstādes, tirgu, retro autobraucienu. Mums bija dotas interesantas, kva-
litatīvas izvēles iespējas - kā lai nenovērtē un nepriecājas, piemēram, par Daumanta Kalniņa, 
Raimonda Paula, Zigfrīda Muktupāvela saturīgajiem koncertiem. Īpaša, silta gaisotne bija Gu-
nas Rukšānes audzēto ziedu izstādē Taurenē. 
  Augustā sagaidījām savu gada notikumu - ekskursiju. Un tā 16. datumā pilnā autobusā, možā 
noskaņojumā šofera Anda Saliņa un gudrās  gides Žannas Otersones vadībā  mēs devāmies 
uz Kurzemes pusi. Klausoties interesantu informāciju par vietām caur un pa kurām braucam, 
nokļuvām līdz  Šlokenbekas muižai. Tā celta 15. gs., tagad tur atrodas 1976. gadā dibinātais 
Latvijas ceļu muzejs. Protams, interesantākais eksponāts bija mūsu Gunta vadītais autobusiņš. 
Mērsragā bridām jūrā un pēc tam baudījām bukstiņputru - tā mums deva enerģiju ceļā uz Kol-
kas ragu. Kurzemes tālākais ziemeļu punkts, Krišjāņa Valdemāra izskaitļotais Eiropas centrs, 
kur satiekas divu jūru viļņi. Mazirbē iepazināmies ar lībiešu kultūras mantojumu. Darbīgi 
cilvēki iekārtojuši lībiešu tautas namu, muzejā - mēbeles, rokdarbi, ko varam tikai apbrīnot. 
Dundagas pilī darbojas mākslas un mūzikas skola. Pils, uzturēta un iespēju robežās atjaunota, 
atstāja majestātisku  iespaidu, vēstures elpa šeit jūtama ļoti iespaidīga. Zinošā, atraktīvā gide 
mums pamatīgi izstāstīja vēstures faktus, teikas, bet īpaši gribas atzīmēt viņas atziņu, ka vajag 
cilvēkus iešūpot uz darbošanos un modināt interesi par savu zemi un novadu. Labi, ka mazajā 
Latvijā visos novados ir tādi rosīgi ļaudis, zināms, arī Vecpiebalgā tādi ir. Paldies pašvaldībai 
par piešķirto iespēju doties šajā ekskursijā, Ievai par uzņēmību, Žannai par rūpīgi izstrādāto 
maršrutu, precizitāti un labas atmosfēras radīšanu.
  Šovasar izmantojām arī Velgas Kalniņas noorganizēto ekskursiju uz Ainažiem un Salacgrīvu. 
  Iešūposimies un veiksim rudens darbus, vāksim dabas veltes, kuras paši esam izaudzējuši!   
Pietiks arī šogad. Galvenais, lai pietiek dzīvesprieka un nezūd labas domas!

Daina Jansone

JAUNIEŠIEM

  Tikai daži, nu jau atmiņu, atspulgi (arī skaitļos): 5 silti un saulaini vasaras vakari. Arī tad, 
kad 10. augustā Vecpiebalgā lija, pārgājiena dienā Dzērbenē spīdēja saule. Divas  nūjas, 
kas iešanu pārvērš aktīvā sporta veidā. Vēl divas rokas un divas kājas, kurām gribas pa-
mēģināt arī soli „labā roka - labā kāja, kreisā roka - kreisā kāja”! Kopā 55 dalībnieces  5 
pārgājienos. Te jāuzteic dāmas/ nūjotājas -  Lilita Grīnfelde piedalījās 4 pārgājienos, Anita 
Mūrmane, Agita Brauere, Kristīne Balode un Kristīne Vītoliņa - 2. Nedrīkst gan nepiemi-
nēt kungu, kurš arī piedalījās 4 pārgājienos, lai gan nūjas nepaņēma - aktīvākās nūjotājas 
šoferis un  atbalsta grupas līderis - Andrejs Grīnfelds. 8 - 68 gadi - tā dalībnieču jaunības 
amplitūda. Paldies, ka mērķgrupas ( 54+ ) norādīšana nenobiedēja! Bet mērķgrupā iekļāvās 
21 dalībniece. Vismaz viens sev veltīts vakars brīnišķīgā kompānijā. Divas stundas satik-
šanās,   atkalredzēšanās un sarunu prieka, esot skaistākajās Vecpiebalgas, Taurenes, Dzēr-
benes, Inešu, Kaives vietās. Vēlme turpināt, kas realizēsies jau septembrī. Kur pazudušas 
bija „Pīlādzīša” meitenes un puiši?
  Daudzbalsīgs pozitīvas pateicības lādiņš Tomam  par prasmi iedvesmot, dalīties zināša-
nās, uzklausīt, neuzbāzīgi pamācīt, paslavēt!

Daiga Šatrovska, nūjotāja Kaivē

Nūjotājas Kaivē 
(vairāk foto no nūjošanas pārgājiena: www.vecpiebalga.lv/notikumu apskats). 

Dzērbenes jauniešu centrs 
• Visu septembri norisināsies zīmējumu konkurss “Mana vasara Piebalgā”. Konkur-
sā var piedalīties bērni un jaunieši no 7 līdz 16 gadiem (ieskaitot), iesniedzot savus 
darbiņus līdz 29. septembrim Dzērbenes vai Vecpiebalgas jauniešu centrā katru darba 
dienu no plkst. 13.00 līdz plkst. 19.00. Galvenā balva labākā darba autoram - dāvanu 
karte 30 eiro vērtībā veikalā “Zvaigzne ABC”. Pirmajiem pieciem visaugstāk novēr-
tētajiem darbiem - veicināšanas balviņas. Visi darbi tiks izstādīti Vecpiebalgas un 
Dzērbenes jauniešu centrā.
• 7. septembrī - galda spēļu diena.
• 13. septembrī - futbola turnīrs.
• 15. septembrī plkst.17.00 - kulinārijas nodarbības ar Zani Zirni.

Vecpiebalgas jaunatnes iniciatīvu centrā 
“Balgas strops”:
• No 1. septembra Vecpiebalgas jaunatnes iniciatīvu centrā strādās divi Eiropas brīv-
prātīgā darba veicēji - Tomas Lickfold no Portugāles un Kyriaki Theodorou no Grie-
ķijas. Nāc un iepazīsties! 
• Rudenī strādāsim katru darba dienu no plkst.13.00 līdz plkst.19.00.
• 13. septembrī pirmā interaktīvā nodarbība par veselīgu uzturu nodarbību cik-
lā “Ēdīsim veselīgi!”. Nodarbības  Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta Nr. 
9.2.4.2/16/I/104 “Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā” ietvaros 
tiks rīkotas katru mēnesi līdz decembrim. 
• 29. septembrī plkst. 19.00 Kaives parkā notiks “Kaives kino festivāls” (sliktu lai-
ka apstākļu gadījumā pasākums notiks Kaives kinozālē), kurā piedalīsies Erasmus 
+  projekta “Action!” dalībnieki no Latvijas, Grieķijas un Vācijas. Pasākumā tiks 
demonstrētas jauniešu uzņemtās īsfilmas, būs kliņģeris un muzikāli  priekšnesumi.

Apstiprināts jauniešu apmaiņas projekts
  2017. gada 7. jūlijā Jaunatnes starptautisko prog-
rammu aģentūra apstiprinājusi Vecpiebalgas novada 
pašvaldības jauniešu apmaiņas projekta iesniegumu 
“Action!” (Nr. 2017-2-LV02-KA105-001673), kas tika 

iesniegts “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros.
  Projekta “Action!” galvenā tēma ir filmēšana un teātris kā jauniešu attīstības instrumenti, Ei-
ropas apzināšanās. Projekta laikā no 22 līdz 30. septembrim Vecpiebalgas novadā satiksies 25 
jaunieši no Grieķijas, Vācijas un Latvijas vecumā no 18 līdz 26 gadiem. Projekta mērķis ir pie-
vērst jauniešu uzmanību dažādām sociālajām problēmām viņu dzīvesvietās, izmantot mūsdienu 
tehnoloģijas, veicināt jauniešu piederības veidošanos Eiropai un izpratni par Eiropas pilsonību, 
ļaut iepazīt jauniešiem citu valstu kultūru un veicināt viņu uzskatu maiņu.
  *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
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Biatlonistu vasara - gatavošanās ziemas sezonai un 
Rūda Baloža starts pasaules čempionātā

  Trīs vasaras mēneši aizskrējuši nemanot. Novada jaunie biatlonisti šajos mēnešos uzlabo-
ja savu vispārējo fizisko sagatavotību un izpildīja dažādus individuālos speciālās sagata-
votības uzdevumus. Atpūtai laiks bija pārāk vēss, bet aktīviem treniņiem lietus netraucēja. 
Vecpiebalgas novada profesionālās ievirzes izglītības grupu slēpotāji, biatlonisti un volej-
bolisti čakli trenējās nometnē Alūksnē, kurā tika izpildīts ļoti liela apjoma un smags darbs. 
Pēc Latvijas Biatlona federācijas ielūguma vecākās un vidējās grupas audzēkņiem divas 
nedēļas bija iespēja trenēties Priekuļos, izmantojot izlases biatlonistiem paredzēto māju. 
Par ēdināšanu gan bija jādomā pašiem dalībniekiem. Treniņi turpinājās arī tepat Vecpieb-
algā. Priecēja, ka ir  arī jaunie sportisti, kuri regulāri apmeklēja nodarbības visas vasaras 
garumā. Treniņu procesa kontrolei piedalījāmies arī dažāda ranga vasaras sacensībās. Jūni-
jā biatlonistu šaušanas sacensībās trīs dažādu vingrinājumu kopvērtējumā B grupā 1.vietu 
izcīnīja Elgars Mārtinsons, C grupā 1.vietā  Arvis Arvīds Jekimovs,  A grupā 2. vietā Rūdis 
Balodis. Fiziskās sagatavotības sacensībās Priekuļos šogad bija izmaiņas. Sportisti tradi-
cionāli sacentās skriešanā stadionā, šaušanā un divās jaunās disciplīnās - rollerslēpošanā 
bez nūjām un stumjoties ar nūjām. Kopvērtējumā: juniorēm 2. vietā K. Razgale,  junioriem 
3. vietā Dz. Daļeckis, A grupā jauniešiem 1. vietā R. Balodis, 2. vietā K. Slavēns. Vasaras 
vidū Madonas sporta skolas rīkotajās sacensībās pirmo reizi šovasar biatlonisti sacentās 
rollerslēpošanā ar šaušanu. Pirmo vietu izcīnīja K. Razgale, 2. vietu R. Balodis, 3. vietu 
Dz. Daļeckis.  Pārsteidza Arvis Jekimovs, kurš pirmo reizi, sacensībās šaujot stāvus, B 
grupā izcīnīja 2. vietu. Starptautiskās sacensībās Igaunijā (Haanjā) startējām, lai pārbaudī-
tu spēkus nopietnā konkurencē. Piedalījās ne tikai igauņi un kupls skaits latviešu, bet arī 
lietuvieši un Kazahijas biatlonisti. Rīta pusē dalībnieki sacentās šaušanā. 2. vietu izcīnīja 
Arvis Arvīds Jekimovs (M15 grupā), bet R. Balodis 3. vietu (M19) grupā. Pēcpusdienā 
biatlonā ar skriešanu 2. vietā A. A. Jekimovs.
  Svarīgākās vasaras sacensības - Latvijas čempionāts biatlonā 1. kārta notika augustā 
Priekuļos. Dalībnieki sacentās sprintā un masu startā. Distance bija jāveic ar rollerslēpēm. 
Sprintā B grupā 5. vietā Mikus Cimdiņš, juniorēm K. Razgale 2. vietā, junioriem 2. vietā 
R. Balodis, A grupā jauniešiem 3. vietā K. Slavēns. Kristers starp latviešiem abas dienas 
bija labākais, bet pirmajā un otrajā vietā šoreiz - lietuvieši. Augstāku vietu iegūt traucēja 
salauztā nūja. Junioru grupā 3. vietā Rūdis. Šajās sacensībās viņš startēja pie vecākiem 
dalībniekiem, lai varētu piedalīties atlasē par vienīgo ceļazīmi uz Pasaules čempionātu 
vasaras biatlonā. Izcīnītā 2. un 3. vieta ļāva īstenot sapni par čempionātu, kas lieliskos 
laika apstākļos no 23. līdz 27. augustam norisinājās Krievijā, Čaikovskā. Visas biļetes uz 
sacensībām bija izpārdotas. Tas parādīja skatītāju lielo interesi par šo pasākumu. Latvijas 
komandas sastāvā bija četri dalībnieki - D. Lūsa (vīriešu grupā), B. Bendika (sieviešu 
grupā), I. Pūce (junioru grupā) un vecpiebaldzēns Rūdis Balodis (junioru grupā). Gan 10 
km sprinta distancē, gan 12,5 km iedzīšanā Rūdis izcīnīja 25. vietu. Sprintā šaušanā 
guļus viens soda aplis, bet stāvus tika šauts bez kļūdām. Iedzīšanas distancē tika pieļauti 
septiņi neprecīzi šāvieni, kas neļāva finišēt augstākā vietā. Visaugstvērtīgāko rezultātu no 
latviešiem uzrādīja B. Bendika, kura iedzīšanā izcīnīja 5. vietu. Organizatori bija ieguldīju-
ši ļoti lielu darbu, lai sarīkotu šīs sacensības, tāpēc žēl, ka nepiedalījās atsevišķas biatlona 
lielvalstis. Iemesls - gatavošanās 2018. gada olimpiskajām spēlēm. Mājās Rūdis atgrie-
zīsies tikai septembra otrajā pusē, jo kopā ar Latvijas izlasi dosies uz nometni Itālijā, lai 
augstkalnu apstākļos gatavotos ziemas sezonai. Pārējie Rūda treniņu grupas biedri turpina 
treniņus ierastajā treniņu režīmā Vecpiebalgā un nākamajās sacensībās centīsies pārspēt šī 
brīža līderi. 
  Savukārt septembrī gaidām uz treniņiem arī jaunus dalībniekus, kuri vēlas aktīvi darbo-
ties, uzlabot fizisko sagatavotību un nostiprināt veselību. Ja būs interesenti, centīsimies 
rast iespēju, lai arī mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem būtu iespēja apmeklēt treniņus. 
Galvenais, lai ir vēlme sportot, risinājumus var atrast.
 Informējam, ka pirmo reizi pārgājiena Briņģu aplis, kas notiks  10. septembrī, programmā  
ir divi km bērnu distance. 

 Aija, Andris, Toms Praulīši, treneri

Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola 
jaunā mācību gada priekšvakarā

Te - jaunība un balti mūži tiekas,
Te - zināšanu virsotnēs kāpj gars, 
Te - gavilē par citu doto prieku,
Te - mājvieta, kur allaž pārnākt var.
                                             K. Apškrūma

  Sācies jauns darba cēliens! Skolotāji to sauc par Jauno gadu un vēl cits citam laimīgu 
Jauno gadu. Katrs jauns sākums ir izaicinājums, bet īpaši laikā, kad viss mainās, kad neva-
ram ietekmēt lietas, ko citi izlemj mūsu vietā. Reālā dzīve izdara savas korekcijas. Skola 
ir tā vieta, kur atspoguļojas visas sabiedrības seja. Mēs nevaram ietekmēt bērnu dzimstību, 
tāpēc skolēnu paliek aizvien mazāk, kas pakļauj iestādes reorganizācijai. Mūsu skolā šajā 
mācību gadā mācīsies 45 skolēni  (precīzi nevar pateikt, jo vēl septembrī notiek „tautas 
staigāšana”). Pirmsskolā pašlaik pieteikušies 23 bērni, 5./6/gadīgie - 13 audzēkņi. Mūzikas 
programmās uzņemšana notika 28. augustā. 

  Katru gadu skolā tiek izremontēta kāda telpa. Šogad tā ir skolēnu garderobe, kas jau sen 
neatbilda mūsdienu prasībām. Tagad katrai klasei būs sava vieta, kur nolikt apavus un 
virsdrēbes, skolēni paši būs atbildīgi par kārtību ģērbtuvē. Spraigi rit darbi skolas sporta 
laukumā - tiek veidots jauns skrejceļš, basketbola laukums, tāllēkšanas bedre, ielas pusē 
tiks uzstādīts žogs. Atjaunoto sporta laukumu varēs izmantot arī Dzērbenes un citu novada 
pagastu ļaudis aktīvai atpūtai. Tikai gribētu, lai sportotāji arī pieliktu savu roku laukuma 
uzkopšanā, uzturēšanā kārtībā  (nereti pēc sporta aktivitātēm laukuma malā paliek “kultū-
ras slānis”- pudeles, saldējuma papīri, cigarešu paciņas un izsmēķi. Jāatceras, ka kulturāls 
un veselīgu dzīvesveidu atbalstošs cilvēks neatstāj aiz sevis netīrību!) Sporta laukumu 
ceram atklāt septembra beigās vai oktobra sākumā. 
  Skolotāju kolektīvs ir gatavs uzsākt jauno darba cēlienu. Vasarā daudzi pedagogi  mācī-
jušies kursos, ka strādāt pa jaunam, īstenojot kompetencēs balstītu izglītību, kur uzsvars 
tiks likts uz skolēnu prasmju un zināšanu pielietošanu reālajā dzīvē, uz mācību priekšmetu 
skolotāju ciešu sadarbību.  Lai mums viss izdodas! Laimīgu jauno gadu, skolotāji, skolēni, 
vecāki! 

Ērika Arāja, skolas direktore

Pēc skolas projekta “Skrejceļa rekonstrukcija Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas 
pamatskolas sporta laukumā” top mūsdienīgs sporta laukums. Projekta mērķis -

 uzlabot sporta un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūru Dzērbenē. 

SKOLU ZIŅAS
Inešu pamatskola jaunajā mācību gadā …

  2017./ 2018. mācību gadu Inešu pamatskolā uzsāk četrpadsmit audzēkņi pirmsskolas 
izglītības programmā, trīsdesmit  skolēni vispārizglītojošā pamatizglītības programmā 
un trīsdesmit audzēkņi profesionālās ievirzes izglītības programmā “Vizuāli plastiskā 
māksla”.
  Skolēnus šajā gadā sagaidīs jau zināms un nemainīgs skolotāju kolektīvs, par kura pro-
fesionalitāti un prasmi nodrošināt kvalitatīvu izglītību liecina gan absolventu eksāmenu 
rezultāti, gan  katra skolēna personīgā izaugsme aizvadītajā mācību gadā.
  Nelielas izmaiņas jaunajā mācību gadā ir notikušas pirmsskolas programmas darbībā, ar 
ko vecākus iepazīstinās 1. septembrī pirmsskolas bērnu dienas centrā. 
  Patīkams jaunums - mūsdienīgs rotaļu laukums pie skolas priecēs skolēnus un Inešu 
ciemiņus tuvākā un tālākā nākotnē. Laukums izveidots ar  nevalstiskās organizācijas “Ine-
šu skolas draugi” iniciatīvu, pašvaldības atbalstu ESF LEADER projekta ietvaros.
Visi kopā darbos un  svētku reizēs šajā mācību gadā aizvadīsim Inešu pamatskolas 25. 
gadskārtu. Lai izdodas mums un pārējām novada mācību iestādēm īstenot sapņus un pie-
pildīt cerības!

                                         Gunta Dadeika, pamatskolas direktore

Patīkams jaunums - mūsdienīgs rotaļu laukums pie skolas priecēs skolēnus un Inešu ciemiņus 
tuvākā un tālākā nākotnē. Laukums izveidots ar  nevalstiskās organizācijas “Inešu skolas draugi” 

iniciatīvu un pašvaldības atbalstu ESF LEADER projekta ietvaros.

Vecpiebalgas vidusskola, 
2017./2018. mācību gadu sagaidot

  Kad vasara māj atvadas un sveicina sārti pīlādžu ķekari, klāt Zinību diena!
Kāda Tu būsi, Vecpiebalgas vidusskola, jaunajā mācību gadā?
• Skolēnu skaits Vecpiebalgas vidusskolā - 274 (bērnudārzā - 82, pamatskolas un vidusskolas 
klasēs - 192). 
• Kopējais pedagogu skaits - 47. 1. - 12. klasē 37 pedagogi  (to skaitā pulciņu vadītāji, direk-
tore), pirmsskolā 10 pedagogi (to skaitā muzikālā audzinātāja un metodiķis).
• Vecpiebalgas vidusskolā darba gaitas uzsāk: Terēza Elpere - Stalmane (mācīs angļu valodu 
4.-9. klases skolēniem), Monta Gavare (3. klases audzinātāja un mācību priekšmetu skolotā-
ja), Dzintra Mizuka  (psiholoģijas skolotāja vidusskolā). Savukārt divas jau esošās darbinieces 
iegūs jaunu kvalifikāciju un strādās kā pirmsskolas pedagoģes - Inese Radvilaviča  (6-gadīgo 
grupiņā) un Ilze Gailina 3- 4 gadīgo grupiņā).
• Šajā mācību gadā skolas kolektīvs aktīvi darbosies projektos, kuri veicinās katra skolēna spēju 
attīstību: Brīvprātīgā skolu tīklā „Atklāj savu un savas skolas kompetenci”  (koordinē Mūžiz-
glītības un kultūras institūts „VITAE” sadarbībā ar IZM un Amatas apvienoto izglītības pārval-
di), „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (ES projekts  sadarbībā ar VISC 
un Amatas apvienoto izglītības pārvaldi), jauno pedagogu sagatavošanas projektā  “Iespējamā 
misija”, „Veselības veicināšanas” pasākumos  (koordinē pašvaldība), pilotprojektā ,,Datorika”. 
• Skolas metodiskais darbs pakļauts katra skolēna spēju, talantu attīstībai, izmantojot pie-
ejamos resursus, caur mācību stundām, ārpusstundu nodarbībām, interešu pulciņiem, konkur-
siem u.c. aktivitātēm. Liela uzmanība tiks veltīta pedagogu savstarpējai sadarbībai, lai radoši 
pilnveidotu cits citu, kopā veidojot stundas, tās vērojot, praktiski vadot nodarbības ,,Neturi 
sveci zem pūra!”. Izmantojot piedāvāto projektu iespējas, skolēni varēs darboties robotikas 
nodarbībās, spēlēt prāta spēles un pilnveidot jēgpilnas lasīšanas māku, aktīvi darboties dabas-
zinību pulciņā. Brīvlaikos mēģināsim piedāvāt dienas nodarbības - valodās, dabaszinību un 
matemātikas nozarē. 
• Skola ir nodrošināta ar nepieciešamo atbalsta personālu  - logopēds, sociālais un speciālais 
pedagogs, karjeras speciālists, psihologs, bibliotekārs. 
• Turpināsim iesākto angļu valodas apmācību pirmsskolā (5-6gadīgo grupiņas bērniem) un  
sporta nodarbības stājas stiprināšanai  (nodarbības vadīs Līga Glāzere-Spalviņa). Krievu valo-
du kā otro svešvalodu bērni apgūs no 1. klases, bet 1.- 4. klases skolēni apmeklēs ritmikas no-
darbības. Savukārt vidusskolēni turpinās pilnveidot savas prasmes, kas saistītas ar uzņēmējdar-
bību  (lietišķā etiķete, grāmatvedības pamati)  projektā „Esi līderis!”, varēs iegūt autovadītāja  
tiesības. Šobrīd sākam organizēt darbu, lai interesenti varētu iegūt arī traktorvadītāja tiesības.
• Skola ir gatava jaunajam darba cēlienam. Visas telpas sapostas. Jaunā korpusa 2. stāva un 
pirmsskolas gaiteņi  ir ieguvuši jaunu - mūsdienīgāku izskatu. Koplietošanas telpās atjaunoti 
sienu krāsojumi. 
• Skolas ikdienā, sadarbojoties ar ģimeni,  veidosim jauno cilvēku, kurš ir patstāvīgs, atbil-
dīgs un ar kritisko domāšanu apveltīts.
 Lai mums kopā izdevies un ar jaunām zināšanām, prasmēm un iemaņām bagāts 
2017./2018. mācību gads! 

Lolita Žagare, Vecpiebalgas vidusskolas direktore
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Zinību dienā Vecpiebalgas 
skolotāju kolektīvs sveica 
vairākus jaunos kolēģus

  Monta Gavare, uzsākot jauno mācību gadu, kļūs par 
trešās klases audzinātāju. Viņai vēl nav trīsdesmit, mājās 
aug divi braši puikas - sešgadnieks Klāvs, kurš jau trešo 
gadu apmeklēs Vecpiebalgas bērnudārzu, un divgadnieks 
Kārlītis, kurš šoruden uz dārziņu dosies kopā ar brāli. 
Montas dzimtā puse ir Jaunpiebalga, bet ilgāku laiku, de-
viņus gadus, viņa pavadījusi Rīgā, kur iegūta pirmā darba 
pieredze, strādājot gan bērnudārzā, gan mazajās klasītēs 
skolā. Nu ģimene pārcēlusies uz vīra Gunta dzimteni Vec-
piebalgu un ir gatava šeit pamatīgi iesakņoties. 
  Vaicāta par sajūtām, ar kādām uzsāks jauno dzīves pos-
mu, Monta atzīstas, ka jūtoties mazliet satraukta, taču tas 
esot pozitīvs un gaidpilns satraukums, jo skolotājas darbs 
viņai ļoti pie sirds, tāpēc griboties, lai 1. septembris pie-
nāk ātrāk. ,,Tas ir apmēram tā, kā pārcelties uz jaunu vie-
tu, uzcelt māju, iepazīt jaunus kaimiņus. Zini, ka viss būs 
kārtībā, bet sirsniņa trīc. Pagājušā mācību gada beigās, 
divas dienas paciemojos pie skolotājas Birutas stundās, 
iepazinos ar saviem nākamajiem audzēkņiem - mīļi, jauki 
bērni! Jaunu tikšanos ar viņiem gaidu kā ļoti nozīmīgu 
notikumu, jo lielāko dienas daļu mēs taču pavadīsim kopā. 
Zinību dienā došos uz skolu ar gaišu cerību uz stabilitāti 
un ilgu darbošanos savā profesijā.” 
  Jaunajai angļu valodas skolotājai Terēzei Elperei-Stal-
manei ir tikai 24 gadi. Pirms gada viņa beigusi moderno 
valodu un biznesa studijas Latvijas Universitātē, kur izvē-
lētā programma ļāvusi pie ļoti profesionāliem pasniedzē-
jiem tepat Latvijā angliski apgūt kā biznesu, tā angļu va-
lodu. Studijas ļoti patikušas, taču iekšā visu laiku sēdējis 
velniņš - gribu būt skolotāja! Terēze stāsta, ka skola viņai 
jau kopš bērnības bijusi īpaši mīļa vieta, un aizraujošā-
kā rotaļa - skolotājos. ,,Lūkojot piepildīt sapni strādāt par 
skolotāju, pavasarī pieteicos kustībai ,,Iespējamā misija”. 
Ļoti gribējās pamēģināt jaunu izaicinājumu dzīvē un kar-
jerā. ,,Iespējamā misija” ir starptautiska kustība, kas dod 
iespēju cilvēkam no jebkuras nozares iegūt darba pieredzi 
skolā. Tā strādā, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību kat-
ram bērnam, radot nepieciešamās pārmaiņas klasēs, skolā, 
sabiedrībā. Nav tā, ka nākam bez sagatavošanās -misijas 
dalībnieki divus gadus katru nedēļu apmeklē nodarbības, 
kurās apgūst pedagoģijas zināšanas, attīsta līderisma pras-
mes. Man ir sajūta, ka neiešu uz skolu kā uz darbu, bet gan 
kā uz interesantu, aizraujošu nodarbību. Mana sirdslieta ir 
būt kopā ar bērniem, ar viņiem jūtos patiešām labi un brī-
vi - to izbaudīju, šovasar esot nometnē,” Terēze pastāsta. 
Parunājam arī par atbildību. Topošā skolotāja labi saprot, 
ka darbs nebūs kā pastaiga rožu dārzā, tomēr ir apņēmības 
pilna lieliski tikt ar visu galā: ,,Savu jauno dzīves posmu 
uzsākšu ar ļoti, ļoti pozitīvām, cerīgām emocijām, kaut arī 
saprotu, ka negaida tikai gaišas dienas vien. Eju ar apziņu, 
ka gribu bērnam ne tikai iedot zināšanas, jo tās viņš atra-
dīs pats. Pirms piecdesmit gadiem skolotājs tiešām skolē-
niem nodeva to, ko zināja, viņš bija, ja tā var teikt, vie-
nīgais gudrais, jo viņam bija informācija. Mūsdienās visu 
var sameklēt internetā, skolotāja loma mainījusies, viņš 
ir tāds kā moderators, kurš palīdz vajadzīgo informāciju 
atrast, māca sadarboties, mācīties, patstāvīgi domāt. Man 
ir paveicies, ka pasniegšu tieši angļu valodu, kas taču būs 
katra nākamā skolas absolventa karjeras pamatā. Daudz 
jautājumu nevajadzētu būt, kāpēc mūsdienās nepiecieša-
mas valodu zināšanas. Pati nekad neesmu automātiski ,,ie-
kalusi” vārdiņus, un es ļoti centīšos panākt, lai arī bērni 
gribētu mācīties, nevis uzskatītu to kā slogu.” 
  Liezēriete Dzintra Mizuka ir cilvēks ar lielu dzīves pie-
redzi, četru pieaugušu bērnu māmiņa, kura jau brieduma 
gados izvēlējusies sekot aicinājumam un, nomainot tulka 
studijas pret psiholoģijas apgūšanu, pirms dažiem gadiem 
kā maģistre beigusi Starptautisko Praktiskās psiholoģijas 
augstskolu (SPPA) - savulaik vienīgo tāda veida augstāko 
mācību iestādi Baltijā. Viņa piedalās dažādos projektos, 
kas ļauj organizēt laiku tā, lai rastos iespēja mācīt psi-
holoģijas priekšmetu Vecpiebalgas vidusskolas vecākajās 
klasēs. Kā pati atzīst, no darba nevairās un strādā daudz, 
gan vadot seminārus un lasot lekcijas, gan izpaužoties kā 
psihologs - konsultants. Darbs ar jauniešiem esot pazīs-
tams un mīļš. 
  Kāpēc tieši Vecpiebalga? ,,Lai arī esmu dzimusi Rīgā un 
vēlāk beigusi Madonas vidusskolu, Piebalga ir manu sen-
ču zeme,” atklāj Dzintra. ,,Mana vectēva māte dzimusi un 
augusi Pieterēnos, vectēvs īsi pirms Pirmā pasaules kara 
Jaunpiebalgas Jēriņkalnā uzbūvēja māju, no kuras gan 
nekas nav palicis, vienīgi atmiņā daudzie nostāsti. Dzīve 
metusi līkločus, bet ik pa laikam atgriežos šai pusē, kura 
man ļoti mīļa. Trīs mani bērni ir beiguši Vecpiebalgas sko-
lu. Zināmā mērā nu būšu atgriezusies mājās, jo visu laiku 
urdījusi no sirds izplēstu sakņu sajūta, tāpēc baidos, ka 
pirmajā skolas dienā būs milzīgs saviļņojums un, iespē-
jams, pat asaras.” 
  Lai ar prieku izdodas viss, kas iecerēts, un lai katru dienu 
pavada smaids un gandarījums par paveikto darbu! 
                             

Skolotājus izvaicāja Inguna Bauere

  9. septembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00 Lat-
vijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozī-
cijā “Vēveri” aušanas tradīcijām veltītā “Vēveru 
diena “Vēveros””. 
  Audēju amatam Vidzemes augstienē ir sena vēsture, 
ko veicinājusi gan linu audzēšanas tradīcija, gan aitko-
pības popularitātes celšanās. Pasākuma apmeklētājiem 
būs iespējams iepazīt aušanas tradīcijas, novērot audē-
ju prasmes un piedalīties seno amatu darbnīcās. Vēveru 
dienas laikā varēs aplūkot arī audēju un rokdarbnieču 
izstādi, tirdziņā iegādāties skaistus darinājumus un 
mieloties ar kulināro mantojumu pie slātaviešu un čan-
galiešu kopgalda. Vēveru dienas viesiem būs iespējams 
arī apmeklēt muzeja ekspozīciju un izbaudīt krāšņo 
skatu no dzirnavām.

30.septembrī plkst.17.00 Vecpiebalgas kapos
 
1. oktobrī plkst. 16.00 Dzērbenes Jaunajos kapos; 

Svecīšu vakari:

Novada skolas uzsāks īstenot ESF projektu
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

  Vecpiebalgas novada pašvaldība un Valsts izglītības 
satura centrs parakstījis sadarbības līgumu par projekta 
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 
Projekta (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) īstenošanu Taurenes pa-
matskolā un Vecpiebalgas vidusskolā, lai nodrošinātu 
izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz in-
dividuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu, tādējādi 
uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegu-
mus, kā arī nodrošinātu pedagogu profesionālo pilnveidi 
pēc katras iestādes aktualitātēm un izvirzītajām prioritā-
tēm.
  Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības plāns 
paredz divu mācību gadu laikā  abās izglītības iestādēs 
īstenot vairākus pasākumus un aktivitātes, akcentējot da-
baszinību, vides, matemātikas, IT un valodu jomu, kā arī 
piesaistot atbalsta personas – logopēda, pedagoga palīga, 
psihologa pakalpojumus, izmantojot projekta ietvaros 
pašvaldībai piešķirtos 22276,53 eiro (pēc kopējā izglīto-
jamo skaita uz 01.09.2016.)

  Projektā iesaistīto skolu risinājumi individuālās pieejas 
attīstībā un izglītības pakalpojuma dažādošanā tiks uzsāk-
ti ar oktobra mēnesi pēc skolas izstrādāta Atbalsta pasāku-
ma plāna, kas balstās esošās situācijas izvērtēšanā, skolu 
vajadzību noteikšanā un jaunu risinājumu izstrādē.   
  Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vis-
maz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un 
ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individu-
ālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai - ieviesušas 
jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (in-
dividualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizī-
tes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās iz-
glītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, konkursus, 
inovatīvas interešu izglītības programmas, kā arī pedago-
gu profesionālās pilnveides pasākumus.
  Plašāka informācija par projekta īstenošanu pieejama 
Valsts izglītības satura centra mājas lapā: http://visc.gov.
lv un projektā iesaistīto skolu mājas lapās.
  Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Ei-
ropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās 
informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Diāna Briede, 
apvienotās izglītības pārvaldes izglītības metodiķe

Mācības un konkurss jaunajiem 
uzņēmējiem laukos “Laukiem Būt”

  Latvijas lauku konsul-
tāciju un izglītības cen-
tra Cēsu nodaļa aicina 
jauniešus, vecumā no 
18 līdz 40 gadiem pie-
dalīties 5 dienu mācību 
ciklā, kura laikā jaunie-
šiem būs iespēja apgūt 
dažādas mācību tēmas, 

kas saistītas ar uzņēmējdarbību (mārketings, reklāma, grā-
matvedība, tirgus, finanšu instrumenti uzņēmējdarbības 
attīstībā, finanšu plānošana, biznesa plāna izstrāde u.c.). 
  Pēc mācībām tiks izsniegts sertifikāts, kas dos iespēju 
piedalīties biznesa ideju konkursā “Laukiem Būt!” un ie-
gūt finansiālu atbalstu savas idejas realizācijai.
  Aicināti gan tie jaunieši, kuriem jau ir sava biznesa ideja, 
gan tie, kuri vēl ir savas īstās idejas meklējumos. 
Visi interesenti aicināti uz informatīvo dienu 14. septem-
brī plkst. 10.00 Priekuļos, Dārza ielā 12.
  Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālr. 26360434, vai 
rakstot e-pastu gunda.kazerovska@llkc.lv

Aicinām noteikt 10 skaistākos 
Vidzemes ainavu dārgumus

  No 15. augusta līdz 15. oktobrim vietnē www.ainavudar-
gumi.lv ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir iespēja elektro-
niski balsot, izvēloties 10 skaistākās Vidzemes ainavas, 
tādējādi vienlaikus iesaistoties Latvijas ainavu dārgumu 
krātuves veidošanā. Balsotāji savas balsis var atdot vienu 
reizi, taču izvēlēties drīkst līdz pat 10, viņuprāt, skaistā-
kos objektus katrā no reģioniem, tādējādi katra persona 
kopumā var nobalsot līdz pat 50 skaistākajām Latvijas ai-
navām. Pavisam iedzīvotāju vērtējumam nodotas 243 Lat-
vijas ainavas, no kurām 50 ir Vidzemes pusei raksturīgas, 
to skaitā arī Vecpiebalgas novada skaistākās vietas.
  Aktivitātes koordinatore Vidzemē Dace Laiva norāda: 
“Aicinu iedzīvotājus balsojot mazāk pievērst uzmanību 
fotogrāfijas kvalitātei, bet vairāk pārdomāt konkrētas ai-
navas nozīmi un vērtību latvieša dzīvē, cik ļoti konkrētā 
vieta vai objekts katrā no mums no jauna atdzīvina nacio-
nālo identitātes sajūtu! Vietnē atradīsiet fotogrāfijas, ku-
ras iesnieguši mūsu pašu iedzīvotāji, kuri pieteikuši savus 
ainavu dārgumu – kāds objektu iemūžinājis ar fotoaparātu, 
kāds ar mobilā telefona palīdzību. Šis nav fotokonkurss, 
šis ir brīdis, kad nosakām Latvijas kanoniskās vērtības!” 
No katra reģiona 10 objekti, kas būs guvuši visvairāk 
balsojuma punktu, tiks ievietoti Latvijas ainavu dārgumu 
krātuvē, un par katru no šiem objektiem tiks apkopota pa-
pildus informācija, vāktas vēstures liecības, atmiņu stāsti 
un senas fotogrāfijas. Tādējādi tiks atspoguļota ainavas 
mainība vairāku desmitu gadu griezumā. Latvijas jubi-
lejas gadā šie ainavu dārgumi tiks iemūžināti, pieaicinot 
profesionālus fotogrāfus. Jāpiebilst, ka par objektiem 
balsos arī īpaša ekspertu padome, kuras sastāvā ir zinoši 
ainavu eksperti un organizāciju pārstāvji, kas saistīti ar 
latviešu kultūras vērtību saglabāšanu un aktualizēšanu – 
piemēram, Latvijas Arhitektu savienība, Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcija, Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības de-
partaments, u.c. Līdzīgi, kā katra saņemtā balsotāja balss 
pārvērtīsies par vienu punktu, arī katrs no padomes locek-
ļiem sniegs savu vērtējumu, un saņemtie punkti par katru 
objektu tiks summēti, lai noteiktu katra reģiona vērtīgākos 
10 ainavu dārgumus. Paredzams, ka kopīgais vērtējums 
par katra reģiona nozīmīgākajiem 10 ainavu dārgumiem 
būs zināms novembra vidū.

Anita Āboliņa, 
Vidzemes plānošanas reģiona speciāliste 

plkst. 17.00 Dzērbenes Vecajos kapos

8.oktobrī plkst. 15.00 Lodes –Apšu kapos
 
14.oktobrī plkst.15.00 Ķemerkalna kapos 

14.oktobrī plkst.16.00 Sila Kapos 
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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
Es iešu dienā un vērošu to,
Es smaidīšu dienai un gaismai,
Es būšu kā liesma, kas uzliesmo,
Es būšu kā klusums pirms vēja.

Bērniņš ir tik vēlīgs stādiņš, 
Kas bez saules nevar augt. 
Saule, mīlestība - abas ļauj tam atraisīties, plaukt.
                                                                     P. Bārda

SĒRU VĒSTS
Klusuma putns
Nolaižas uz zara.
Iestājas nakts…

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Jaunākie Vecpiebalgas novadā:
Gabriela Kravale 

Vecpiebalgas pagastā;

Mūžībā aizgājuši:
Pēteris Lipskis, Dzērbene;
Biruta Tomsone, Ineši;
Rūta Suntaža, Kaive;
Agafija Pavlova, Taurene.

Sveicam Tevi, septembra jubilār!
Īpašie gaviļnieki:

65 -   Fruzja Aļmjaševa Inešos
 Guntis Grīnbergs Taurenē

70 -  Edgars Kocers  Dzērbenē
 Andris Līnis Inešos 
  Anna Baltputna Vecpiebalgā

75 -  Aina Aplociņa Inešos 
 Genovefa Berezovska Vecpiebalgā
 Raitis Gosiņš Vecpiebalgā

80 -  Jānis Berovskis Dzērbenē
 Ruta Kravale Dzērbenē
 Skaidrīte Gailuma Inešos
 Agra Gulbe Vecpiebalgā

85 -  Imants Lapselis Dzērbenē
 Maiga Mudīte Ješkina Kaivē
 Jānis Krēsliņš Taurenē

90 -  Zelma Kārkliņa Taurenē
 Veneranda Ļubka  Vecpiebalgā

92 -  Paulis Jansons Taurenē

No diviem sapņiem,
No divām ilgām
Viens daiļums - mīla
Zied mūžībai.

PASĀKUMI  
VECPIEBALGAS  NOVADĀ

Dzērbenes pagastā
30. septembrī plkst. 18.00 Dzejas, ziedu un meža 

dienas koncerts un ziedu izstāde
(Ziedus izstādei aicinām nest no 18. septembra)

inešu pils estrādē
23. septembrī plkst. 14.00 tradicionālā sadancošanās 

pasākuma 10 gadu garumā  “Zelta kurpīte” 
noslēguma koncerts “Rudenī zelta sauli dejā ieraudzīt”

Būsiet gaidīti!
Ieejas maksa - EUR 1,00

kaives pagastā
No 1. līdz 30. septembrim piedalies ikgadējā ziedu 

un dārzeņu izstādē “Kaives rudens pieredze” Kaives 
pagasta pārvaldes telpās

(Kompozīcijai jāpievieno nosaukums un autora vārds)

30. septembrī plkst. 13.00 pagasta pārvaldes zālē 
noslēguma pasākums:
• izstādes dalībnieku apbalvošana;
• rudens ēdienu krājums; 
• aktivitātes. 

Taurenes kultūras namā  
15. septembrī  plkst. 16.00 animācijas/ģimenes 

filma „Misija rieksti 2: „Trakā daba””
Anotācija: Jautrie un astainie piedzīvojumi turpinās - 
šoreiz galvenajiem varoņiem ir jāapvienojas jaunā mi-
sijā, lai glābtu savas mājas. Pilsētas mērs ir nolēmis lik-
vidēt lielo zaļo atpūtas zonu un tā vietā uzcelt atrakciju 
parku. Par laimi, riekstu mīļotājiem ir gatavs plāns un 
atliek tikai ķerties klāt pie tā izpildes.

Ieejas maksa - EUR  2,00 

22. septembrī - pirmajā rudens dienā - plkst. 15.00 
pagasta centrā Rudens tirdziņš  
Ar rudens veltēm un citām lietām 
gaidīsim  tirgotājus un pircējus!

Sīkāka informācija - m.t. 22032942

vecpiebalgas kultūras namā
23. septembrī plkst. 21.00 Vakars nobriedušiem 
cilvēkiem: 
• spēlēs grupa „Rolise”;
• vakara vadītājas Ginta Rukmane un Rita Reliņa ar 
programmu „Iepazīsti draugu!”;
• īpašās viešņas - Ilona Muižniece un Rigonda Prīse. 
Galdiņu rezervēšana līdz 22. septembrim, t.  26493591
Ieejas maksa - EUR 3,00
Esiet mīļi gaidīti!

 27. septembrī  no plkst. 10.00 
līdz plkst. 13.00 Vecpiebalgas 
kultūras namā Donoru diena.  
Līdzi jāņem pase/ID karte un 
bankas konta numurs.

PaTeicīBa

Noslēgtas laulības:

  Paldies Ellai Frīdvaldei - Andersonei, Raimon-
dam Sarmulim, Armandam Aplociņam un visiem 
labajiem cilvēkiem, kuri palīdzēja mums pārvarēt 
pirmo laiku pēc augusta vētras nodarītajiem postīju-
miem, sniedzot morālu un praktisku atbalstu.   

                                
 Vēsma un Aigars

  Vecpiebalgas pagasta bibliotēka aicina pieteikties  
angļu valodas nodarbībām. Ko piedāvājam? Apgūt an-
gļu valodu, kā izteikt sevi un arī saprast otra teikto pēc 
interesantas un netradicionālas metodes - aktīvā sarun-
valodā jautājumu un atbilžu formā (dialogs). Nodarbības  
notiek nelielās grupās, lai katram  būtu nodrošināta kva-
litatīva apmācība un individuālais laiks ar pasniedzēju, 
tāpēc vietu skaits ir ierobežots. Pašlaik tiek komplektēta 
grupa  iesācējiem vai cilvēkiem ar nelielām priekšzi-
nāšanām. Ja angļu valodā  neesi gluži iesācējs, bet ļoti 
vēlies papildināt zināšanas, vēl ir iespēja diviem cilvē-
kiem pievienoties jau esošajai apmācību grupai.
  Iesācēju grupai  nodarbības tiek plānotas trešdienās no 
plkst.14.00 līdz plkst.15.30.
  Interesentiem zvanīt pa tālr. 20232850 vai pieteikties  
Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā  līdz   15. septembrim.

  10. septembrī aicinām uz tradicionālo skrējienu/pār-
gājienu “Briņģu aplis”. Tikšanās Inešu sporta laukumā - 
dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00, starts plkst.11.00. 
Distanci, iekļaujoties 2 h kontrollaikā, var veikt skrie-
not, soļojot vai nūjojot. Pasākuma norises vietā būs pie-
ejams veselības speciālists. Pasākums notiek  projekta 
“Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas nova-
dā” ietvaros. Nolikums un dalībnieku grupas - www.
vecpiebalga.lv .

Haralds Krieviņš 
Vecpiebalgas pagastā;

Rūta Lorberga 
Vecpiebalgas pagastā.

 Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem. 

ieSPĒJa aPGŪT aNGĻu vaLODu 
iZMaNTO TO!

ruDeNS SPOrTa PaSĀkuMS “BriŅĢu aPLiS”

  9. septembrī Vecpie-
balgas BMX trasē notiks 
Latvijas kausa 3. posms. 
Treniņbraucieni no plkst. 
11.00 līdz plkst. 13.00, 
sacensību sākums plkst. 
13.00. Vakarā - sacensības 
bez ķēdes.
 10. septembrī - Vecpie-
balgas novada kausa iz-
cīņa BMX sportā. Treniņ-
braucieni no plkst. 10.00 
līdz plkst. 11.00, sacensī-
bu sākums plkst. 11.00. 

BMX SaceNSīBaS vecPieBaLGĀ

Sacensību laiks, vieta: sacensības notiek 16. septembrī 
plkst. 11.00 Inešu pagasta sporta laukumā. Komandu pie-
teikšanās no plkst.10.00 līdz plkst. 10.45. 
Pieteikšanās: komandā var pieteikt 8 spēlētājus. Uz lau-
kuma 5+1 spēlētāji. 
Apbalvošana: 1.-3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar me-
daļām un pārsteiguma balvām.
Sacensības organizē: Vecpiebalgas novada sporta nodaļa.
Informācija: sporta koordinators  -  Andris Praulītis, t. 
26633643

NOvaDa ČeMPiONĀTS MiNiFuTBOLĀ

DONOru DieNa

23. septembrī no plkst.10.00 Vecpiebalgas dokto-
rātā Optika redzes pārbaude - pieņems pieredzējis 
acu ārsts. Cena par vizīti EUR 7,00 (ja pasūta brilles, 
vizīte bez maksas). Lūgums pieteikties iepriekš pa 
tālr. 64161317.

PieSaki viZīTi Pie acu ĀrSTa!

LĀSMA BĒRZIŅA  
UN RIHARDS ENIKS. 

Sirsnīgi sveicam!


