
2015. gada oktobris                                                      VECPIEBALGAS  Novada Ziņas                                                                                                   1

Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums 2020. gada septembris Nr. 9 (146)

Šajā numurā:
■ Piebalgā viesojas 
   prezidents
■ Sākas jaunais mācību gads 
■ Ielūkojies sakoptajās sētās!

Jauno mācību gadu 
uzsākot!

  Cienījamie Vecpiebalgas novada iedzī-
votāji, skolēni, skolotāji, vecāki un sko-
lu darbinieki!
  Pēc pusgada piespiedu brīvlaika aizva-
dītajā nedēļā Vecpiebalgas novada mācī-
bu iestādes atkal vēra savas durvis, lai 
klātienē sanāktu uz Zinību dienas svinī-
gajiem pasākumiem. Gan Vecpiebalgas 
novada pamatskolā, gan Vecpiebalgas 
vidusskolā, gan abos bērnudārzos, gan 
mākslas un mūzikas skolās šis 1. sep-
tembris ir bijis ļoti gaidīts. 
  Tā kā nedzīvojam pilsētā, tad mūsu 
mācību iestādēm nebija grūti izšķirties, 
kādu apmācību modeli izvēlēties – tas 
būs klātienes modelis, līdz ar to visiem 
ir iespēja atgriezties skolās. Protams, tas 
nemazina atbildību, un epidemioloģis-
kie drošības pasākumi ir jāievēro ikvie-
nam, tāpēc skolas ir izstrādājušas stingru 
kārtību, kā tas tiks īstenots. Novēlu ik-
katram no mums – gan skolēniem, gan 
skolotājiem, gan vecākiem -, lai mums 
nenāktos atgriezties pie attālinātā mācī-
bu procesa. Ļoti lielā mērā tas ir atkarīgs 
no mums pašiem, cik būsim atbildīgi un 
kā spēsim ievērot valstī noteiktos drošī-
bas noteikumus.
  Nav ļaunuma bez labuma. Līdz ar il-
gāku mācību procesa dīkstāvi jau savlai-
cīgi pavasarī pašvaldībā varējām uzsākt 
izglītības iestāžu pilnveidošanu – gan 
abās skolās, gan mākslas un mūzikas 
programmās, gan abos bērnudārzos tika 
remontētas telpas, gādātas jaunas mē-
beles, materiāltehniskie līdzekļi un ie-
viestas jaunas programmas. Beidzamajā 
laikā par to nācies daudz atzinīgu vār-
du saņemt gan no pedagogiem, gan ve-
cākiem. Priecājas arī bērni. Taču vēlos 
uzsvērt, ka tam par pamatu ir sadarbība – 
domes un pašvaldības sadarbība ar sko-
lu, pirmsskolu vadītājiem, pedagogiem 
un vecākiem. Pateicoties šai sadarbībai, 
ieguldījumi mūsu izglītības iestādēs ir 
mērķtiecīgi. Arī turpmāk, kamēr varēsim 
paši lemt šeit pat Vecpiebalgas novadā, 
mēs ieguldīsim mūsu izglītības iestāžu 
attīstībā. Ļoti ceru, ka jau vistuvākajā 
laikā varēsim noslēgt vidusskolas spor-
ta stadiona rekonstrukciju un skolēniem, 
kā arī citiem pašvaldības iedzīvotājiem 
būs pieejama ļoti kvalitatīva, mūsdienīgi 
aprīkota sporta infrastruktūra.
  Reiz kādā intervijā zinātnieks, kvan-
tu fiziķis Vjačeslavs Kaščejevs teica, 
ka izglītība ir tas, kas paliek pāri, kad 
aizmirstas skolā apgūtais. Tāpēc novē-
lu mūsu skolēniem daudz zinātkāres un 
pacietības! Sveicu ikvienu novada iedzī-
votāju, bet jo īpaši mūsu bērnus, uzsākot 
jauno mācību gadu! 

Indriķis Putniņš, 
domes priekšsēdētājs

Septembris 2020. 
Priekšsēdētāja sleja.

Valsts prezidents Egils Levits apmeklē 
Vecpiebalgu un Jaunpiebalgu

  25. augustā Valsts prezidents Egils Levits apmeklēja 
abas Piebalgas – Vecpiebalgu un Jaunpiebalgu. Vec-
piebalgas kultūras namā prezidents tikās ar iedzīvo-
tājiem, lai pirms rudenī gaidāmās likuma iniciatīvas 
par Latvijas kultūrvēsturiskajām  zemēm iesniegša-
nas Saeimā diskusijā noskaidrotu mājinieku domas 
par piebaldzēnu kultūrvēsturisko un mūsdienīgo 
identitāti un tās attīstību nākotnē. Topošais likumpro-
jekts par latviešu kultūrvēsturiskajām zemēm būs kā 
papildinājums Administratīvi teritoriālajai reformai. 
  Prezidents savā uzrunā īpaši uzsvēra kultūrvēsturis-
ko novadu nozīmi: „18. gadsimtā Piebalga bija tieši 
tā Latvijas vieta, kur latvieši sāka sevi apzināties vai-
rāk nekā tikai ģimenes un ciema vai pagasta līmenī. 
Šeit latvieši sāka sevi apzināties kā sabiedrību. (..) 
Ja mēs paskatāmies, kā Piebalga attīstās mūsdienās, 
mēs redzam, ka šeit ir daudz dažādu iniciatīvu un 
interesantu projektu, arī ražošana, kas veicina to, ka 
Piebalga ir ļoti pievilcīga dzīvesvieta. Būtībā mēs 
redzam, ka Piebalga veido vienu īpašu kultūrtelpu 
Latvijas kontekstā, kas pieprasa mērķtiecīgu rīcību, 
lai to uzturētu un attīstītu. (..) Esmu lūdzis Saeimai, 
lai tā papildina administratīvi teritoriālo reformu  ne tikai ar šo 
kultūrvēsturisko, bet arī ar demokrātisko dimensiju. Proti, vietē-
jiem novadiem ir jābūt savai demokrātiski vēlētai pārstāvniecībai, 
lai paši varētu risināt vietējos jautājumus, arī piesaistot daļu no 
attiecīgajiem finanšu līdzekļiem. Ir svarīgi, ka vietējā apkaime tiek 
veidota atbilstoši to cilvēku vēlmēm, kuri šeit dzīvo.”
  Diskusijā par novada vērtībām – būtisko un atšķirīgo -  no pie-
baldzēnu puses piedalījās Vecpiebalgas novada domes priekšsēdē-
tājs Indriķis Putniņš, Somijas Tirdzniecības kameras Latvijā valdes 
priekšsēdētājs Arnis Pooks, Piebalgas porcelāna fabrikas īpašnieks 
Jānis Ronis, dizaina biroja H2E līdzīpašniece Ingūna Elere, Jaun-
piebalgas novadpētniecības muzeja vadītāja Vēsma Johansone un 
Jaunpiebalgas novada uzņēmuma “Wenden furniture” īpašnieks 
Normunds Brēmers. Diskusiju vadīja prezidenta ārštata padomnie-
ce kultūrpolitikas jautājumos Sarmīte Ēlerte.
  Pārdomās dalījās un savas domas par Piebalgas šodienu un nākot-
ni izteica arī sanākušie klausītāji - audēju kopas vadītāja Dagnija 
Kupče, muzeju apvienības vadītāja Līva Grudule, bijusī direkto-
re Marija Supe, zemnieks Andris Polis, sabiedriskais un kultūras 
darbinieks Guntis Gailītis, Jaunpiebalgas novada domes priekšsē-
dētājs Laimis Šāvējs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Ro-
zenbergs  un citi.
  Pēc diskusijas domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš atzīst: “Pro-

tams, esam pagodināti jau visupirms par to, ka Valsts prezidents 
atsaucās uzaicinājumam apmeklēt abus Piebalgas novadus. Un pa-
tīkami ir arī tas, ka viņš rīkoja šādu diskusiju par Piebalgas kā 
kultūrvēsturiska novada identitāti. Manuprāt, šī diskusija bija ļoti 
vērtīga un pavēra tādas šķautnes, par kādām ikdienā mēs nemaz ne-
domājam un nerunājam. Domāju, ka mums pašiem turpmāk ir vai-
rāk jāsarunājas savā starpā - gan novada iedzīvotājiem, gan abām 
Piebalgām, nešķirojot to, vai šeit dzīvojam pastāvīgi, sezonāli vai 
kā citādi. Jo mums ir milzīgi daudz neizmantotu cilvēkresursu un 
ideju potenciāla. Tai pat laikā, lai arī es atzinīgi vērtēju Valsts pre-
zidenta likumdošanas iniciatīvu par latviešu vēsturiskajām zemēm, 
tomēr neredzu tam nekādu tiešu sakaru ar administratīvi teritoriālo 
reformu. Domāju, ka visām šīm iniciatīvām bija jābūt secīgām un 
ATR likums būtu nevis tas, ar ko jāsāk, bet tas, ar ko jānoslēdz. 
Šobrīd secība ir ačgārna un ir sajūta, ka Valsts prezidents mēģina 
sasmelt to, ko izlēja valdība un Saeima.”
  Pēc sarunām kultūras namā prezidents devās uz Vecpiebalgas 
muižu Inešos, kur apmeklēja  Piebalgas porcelāna fabriku, „Api-
MI” un „Gardenia Eco” , un Jaunpiebalgas novadu. 
  Diskusijas videoierakstu ikviens var noskatīties https://youtu.be/
pK4ve2t3g8Y

Dzidra Ješkina
Ilmāra Znotiņa foto

Vidzemnieku dārza svētkos godina SIA „ApiMI” uzņēmējas

  Vasaras izskaņā jau devīto gadu 
īpašā dārza svētku pasākumā Vid-
zemes plānošanas reģions sumi-
nāja apņēmīgus un veiksmīgus 
vidzemniekus, kurus par saviem 
profesionālajiem nopelniem, dros-
mi, spītību un neatlaidību darbo-
ties reģionā izvirzījušas vietējās 
pašvaldības. Dārza svētkus vid-
zemniekiem organizē Vidzemes 
uzņēmējdarbības centrs – šogad 
Stāmerienas pilī Gulbenes novadā. 
Šis allaž bijis gaidīts pasākums, jo 
tajā ik gadu atzinību par savu dar-
bu saņem gan drosmīgi un idejām 
bagāti jaunie, gan arī jau sevi pie-
rādījuši un stabilitāti ieguvuši uz-
ņēmēji. Šajā gadā Vecpiebalgas novada pašvaldība Vidzemes iedvesmas stāstu varoņu pulkam izvirzīja SIA „ApiMI” zīmola radītājas, 
uzņēmējas Madaru Radziņu un Ievu Boginsku.  Sveicam!
  “ApiMI” klientiem piedāvā augstas kvalitātes dabīgos kosmētikas līdzekļus un veselību veicinošus produktus, kuru galvenās biolo-
ģiski aktīvās vielas iegūtas no bišu produktiem.

Uģa Brālēna foto, 
Vidzemes plānošanas reģions
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes ārkārtas sēde 2020. gada 11. augustā
Sēdē piedalās deputāti: Agnese Caunīte-Bērziņa, Edgars Bērzkalns,  
Viesturs Melbārdis,  Inese Navra, Indriķis Putniņš. 

1. Noteikt Vecpiebalgas novada pamatskolas ēkas telpu nomas maksu ēdināšanas pakal-
pojumu sniedzējiem 0,21 eiro par 1 m2 mēnesī.
2. Noteikt pirmsskolas izglītības iestādē (PII) Taurenē ēkas telpu nomas maksu ēdināša-
nas pakalpojumu sniedzējiem 0,21 eiro (bez PVN) par 1 m2 mēnesī.
3. Telpu nomas maksu piemērot nomas priekšmetiem - Vecpiebalgas novada pamatskolas 
virtuves telpām 119,1 m2 platībā un PII Taurenē virtuves telpām 106,2 m2 platībā.
4. Noteikt Vecpiebalgas novada pamatskolas virtuves iekārtu nomas maksu ēdināšanas 
pakalpojumu sniedzējiem 6,23 eiro (bez PVN) mēnesī.
5. Piemērot nomas maksas cenai pakalpojuma sniegšanas brīdī spēkā esošo PVN likmi.
6. Piemērot Vecpiebalgas novada pamatskolas un PII Taurenē ēdināšanas pakalpojumu 
sniedzējiem 90 % atlaidi  no lēmuma 1. un 2. punktā noteiktās nomas maksas, jo telpas 
tiek izmantotas pašvaldības autonomās funkcijas veikšanai. 
7. Piemērot Vecpiebalgas novada pamatskolas un PII Taurenē ēdināšanas pakalpojumu 
sniedzējiem 100 % atlaidi  par komunālajiem pakalpojumiem – apkure, aukstais ūdens, 
kanalizācija, jo telpas tiek izmantotas pašvaldības autonomās funkcijas veikšanai.
8. Elektroenerģijas izmaksas ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs sedz faktisko izmaksu 
apmērā - atbilstoši skaitītāja rādījumiem.

Pieņemtie lēmumi:

Domes lēmums par brīvpusdienu piešķiršanu
1. Piešķirt brīvpusdienas 2020./2021. mācību gadā - no 2020. gada 1.septembra līdz 2021. gada 
31. maijam Vecpiebalgas novada pamatskolas:
1.1. pirmsskolas vecuma bērniem, kas apmeklē pirmsskolas grupas, bērniem no piecu gadu 
vecuma,- 1,20 eiro;
1.2. 1.-4. klašu skolēniem 0,69 eiro; 
1.3. 5.-9.klašu skolēniem 1,38 eiro;
1.4. tiem daudzbērnu ģimeņu skolēniem, kuri ir deklarēti Vecpiebalgas novada administratīvajā 
teritorijā un apmeklē Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolas grupas līdz 5 gadu vecu-
mam,- 1,20 eiro.
2. Piešķirt brīvpusdienas 2020./2021. mācību gadā - no 2020. gada 1.septembra līdz 2021. gada 
31. maijam Vecpiebalgas vidusskolas:
2.1. pirmsskolas vecuma bērniem, kas apmeklē pirmsskolas grupas bērniem no piecu gadu 
vecuma,- 1,21 eiro;
2.2. 1.-4. klašu skolēniem 0,70 eiro;
2.3. 5.-9. klašu skolēniem 1,40 eiro;
2.4. tiem daudzbērnu ģimeņu skolēniem, kuri ir deklarēti Vecpiebalgas novada administratīvajā 
teritorijā un:
2.4.1. apmeklē Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas grupas līdz 5 gadu vecumam 1,21 eiro;
2.4.2. 10.-12. klašu skolēniem 1,42 eiro;
3. Par daudzbērnu ģimeni uzskatāma ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā au-
džuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī 
pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai 
augstāko izglītību dienas nodaļā.
4. Lēmuma 1.3. un 2.3.apakšpunktā minēto priekšnoteikumu par izglītojamā dzīvesvietas dek-
larāciju Vecpiebalgas novadā var neattiecināt uz audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā eso-
šiem Vecpiebalgas novada izglītības iestāžu izglītojamajiem (bērniem).

Domes sēde 2020. gada 27. augustā
Sēdē piedalās deputāti: Arita Andersone, Agnese Caunīte-Bērziņa,  
Edgars Bērzkalns,  Viesturs Melbārdis,  Inese Navra, Indriķis Putniņš.

1.  Pieņemt zināšanai izpilddirektores L.Burdajas atskaiti par domes lēmumu izpildi un 
atskaiti par darbu no 2020. gada 25. jūnija līdz 27. augustam.
2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada Jaunatnes lietu nodaļas dalību programmas Eiro-
pas Solidaritātes korpusa projektu konkursā ar projektu „Atvērtībai ir nozīme” („Open 
mind matters”). 
3. Izdarīt grozījumus pašvaldības 2020. gada amata vienību sarakstā: izveidot jau-
nas amata vietas – jurists, remontstrādnieks Vecpiebalgas vidusskolā un Vecpiebalgas 
novada pamatskolā; likvidēt amata vietu – tehniskais strādnieks Vecpiebalgas novada 
pamatskolā; palielināt likmi - pirmsskolas bērnu deju kolektīva vadītājs Taurenē (0,07); 
palielināt mēnešalgu pirmsskolas pedagoga palīgiem Vecpiebalgas vidusskolā un Vec-
piebalgas novada pamatskolā; palielināt likmju skaitu amatu vienību sadaļā pirmsskolas 
pedagogu palīgs Vecpiebalgas novada pamatskolā par 0,4 un dežurants Vecpiebalgas vi-
dusskolā par 0,3 likmēm. 
4. Piešķirt brīvpusdienas izglītojamajiem Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības 
iestādēs 2020./2021.mācību gadam (lasīt 2. lpp.).
5. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Gaujas iela 5-19 Taurenē izsoles rezul-
tātus – izsolē piedāvātā augstākā cena 5000,00 eiro. Pārdot nekustamo īpašumu izsoles 
augstākās cenas piedāvātājam.
6. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Lejas Birzītes”  Inešu pagastā izsoles 
rezultātus – izsolē piedāvātā augstākā cena   1280,00 eiro. Pārdot nekustamo īpašumu 
izsoles augstākās cenas piedāvātājai.
7. Atsavināt, pārdodot atkārtotā atklātā izsolē, kustamo mantu automašīnu Peugeot 
Partner, valsts reģistrācijas Nr.GO7043. Izsoles sākumcena –  910,00 eiro. Apstiprināt 
kustamās mantas izsoles noteikumus.
8. Slēgt nomas līgumus par pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu 45,7  m²  platībā   
ēkā „Zemnieki”  īpašumā  “Inešu pamatskola”  un īpašumā  “Gaismas ielā 4” Vecpieb-
algā 28,8  m²  platībā     iznomāšanu.  Nomas līgumus slēgt uz 5 gadiem. Nomas maksa 
0,21 eiro par vienu kvadrātmetru mēnesī un PVN 21%. Nomnieki papildus nomas maksai 
iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
9. Ar 01.09.2020. izbeigt 30.01.2016. noslēgto zemes nomas līgumu par nekustamā 
īpašuma „Noras” Inešos 2,0715  ha kopplatībā iznomāšanu.
10. Nodot iznomāšanai nekustamo īpašumu “Noras” Inešos zemes vienības, nomnieku 
noskaidrojot mutiskā izsolē.
11. Noslēgt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma  „Gaismas iela 4” Vecpiebalgā 
zemes vienības daļas 50 m2 kopplatībā nomu, nomas līguma termiņš - 5 gadi. Zemesga-
bala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 
minimālo zemesgabala  nomas maksu - 28 eiro.  Nomnieki papildus nomas maksai maksā 
iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
12. Apstiprināt izstrādātos zemes ierīcības projektus:  nekustamajam īpašumam “Pur-
maļi” Kaivē, “Aizpurītes” Kaivē, “Dzirkaļi” Taurenē.
13. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt nekus-
tamo īpašumu „Apaļais šķūnis” Taurenē, „Kļaviņi” Taurenē un “Kalna Ozoliņi” Vec-
piebalgā sagatavošanu atsavināšanai – īpašuma nostiprināšanu Zemesgrāmatā, tirgus 
vērtības un atsavināšanas vērtības noteikšanu.
14. Ar 31.08.2020. izbeigt 29.04.2020. noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu par 
nedzīvojamo telpu 21,1 m² kopplatībā ēkā „Pils” Dzērbenē iznomāšanu. 
15. Ar 31.08.2020. izbeigt 23.02.2018. noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu par 
nedzīvojamo telpu 17,7 m² kopplatībā ēkā „Sabiedriskais centrs”  Dzērbenē iznomāšanu.
16. Nodot iznomāšanai nekustamo īpašumu “Šķūnis Jēkuļos”  Inešos, nomnieku no-
skaidrojot mutiskā izsolē.
17. Precizēt Vecpiebalgas novada domes 16.12.2009. lēmuma Nr. 6 (protokols Nr. 19) 
daļu  par zemes vienības „Kalves” piekritību pašvaldībai un  atzīt, ka Vecpiebalgas 
novada pašvaldībai ir piekritīga apbūvēta zemes vienība „Kalves” Vecpiebalgas pagastā 
0,6 ha kopplatībā, jo  uz šīs zemes ir dzīvojamā māja “Kalves”, kurā esošie dzīvokļi 
privatizēti saskaņā ar likumu Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu pri-
vatizāciju.
18. Piešķirt biedrībai “Vecpiebalgas vidusskolas atbalsta biedrība” līdzfinansējumu 
10% apmērā no projekta kopējās summas , t.i., 241,64 eiro.  

Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde plānota 2020. gada 24. septembrī.
Domes sēdes ir atklātas.

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

Pieņemtie lēmumi:

IZSOLES
Zemes  nomas tiesību izsoles

  2020. gada 11. septembrī plkst. 9:30 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta 
ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks zemes nomas tiesību 
izsole nekustamā īpašuma „Noras” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 
4254 002 0290, zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu 4254 002 0287,  2,0715 ha platībā. 
  Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 53.00 eiro  (bez PVN) gadā, izsoles 
solis – 1.00 eiro.
  Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 11. septembra plkst. 9:00. Pieteikumi iesniedzami Vec-
piebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, 
Vecpiebalgas novadā, vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.

*****
  2020. gada 11. septembrī plkst. 10:00 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta 
ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks zemes nomas tiesību 
izsole nekustamā īpašuma „Šķūnis Jēkuļos” Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra 
Nr. 4254 001 0213, zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu 4254 001 0213,  0.18 ha platībā. 
  Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 28.00 eiro  (bez PVN) gadā, izsoles 
solis – 1.00 eiro.
  Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 11. septembra plkst. 9:30. Pieteikumi iesniedzami Vec-
piebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, 
Vecpiebalgas novadā, vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.

Informācija www.vecpiebalga.lv ,  tālr. 22031720 Benita Zvejniece

*****

PāRDOD
  Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli auto-
mašīnu Peugeot Partner, valsts reģistrācijas numurs GO7043, izlaiduma gads 2007., motora 
jauda 66.2 kw, piedziņa 4x2, motors 1.6 l, 5 sēdvietas, dīzeļdegviela,   izsoles sākumcena 
–910.00 (t.sk. PVN) eiro.
  Izsole notiks 2020. gada 11. septembrī plkst. 10:30 Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpie-
balgas pagastā, Vecpiebalgas novadā. Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 11. septembra 
plkst.10:00 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagas-
tā, pie administratores vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
  Automašīna apskatāma, iepriekš sazinoties ar Vecpiebalgas novada saimniecības vadītāju 
Viesturi Burjotu (t. 20238995).

Informāciju sagatavojusi Daina Slaidiņa, 
nekustamā īpašuma speciāliste

Projekta  “Veselības veicināšanas pasākumi 
Vecpiebalgas novadā” aktivitātes turpinās

  2017.gada 7. jūnijā CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) ar Vecpiebalgas pašval-
dību noslēdza vienošanos par Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta  Nr.9.2.4.2/16/I/104 
„ Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā”  īstenošanu. 
  2020.gada 10. augustā  tika parakstīti  projekta vienošanās grozījumi, ar kuriem ir  palie-
lināts projekta kopējais finansējums līdz  83876.00 eiro ( 2017.-2020.g. tie bija 49960,00 
eiro,  2020.-2023.g.- 33916,00 eiro) un  projekta īstenošanas periods līdz 2023. gada 30. 
jūnijam. 
  Projekta aktivitātes turpinās, un darba plānā ir iekļauti šādi pasākumi (jaunajā 3 gadu 
periodā kopumā - 160 pasākumi):
• Vecpiebalgas novada Veselības diena notika jau 5. septembrī;
• Kustību nodarbības;
• Profilakses dienas (sirds veselība, onkoloģiskās slimības, bērnu veselība);
• Regulāri baseina apmeklējumi;
• Sportiskas aktivitātes skolu brīvlaikā;
• Izglītojošas lekcijas- muzejpedagoģiskās nodarbības atkarību profilaksei;
• Interaktīvas nodarbības  - psiholoģiskā labklājība klasē.
  No oktobra tiek plānoti baseina apmeklējumi un nodarbības novada abās skolās pamat-
skolas vidējā vecuma skolēniem - Psiholoģiskā labklājība klasē.
  Katra mēneša darba plāns tiek publicēts pašvaldības interneta vietnē - sadaļā “Projekti”. 
Par tuvākajām aktivitātēm iespējams uzzināt arī sadaļā “Aktualitātes”.  Lūgums sekot līdzi 
informācijai!  Uzziņai un neskaidrību novēršanai  zvaniet: 26585532! 

Daiga Šatrovska,  pašvaldības projektu vadītāja
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Raksta turpinājums nākamajā lpp.

2020. gada sakoptāko sētu meklējot
  No jūlija līdz augusta vidum norisinājās novada pašvaldības rīkotais kon-
kurss „Sakoptākā sēta”.  Izvērtēšana nebija viegla, jo vietas ir ļoti atšķi-
rīgas un katra izceļas ar kaut ko savu. Saimnieki ir veltījuši daudz laika, 
spēku un arī resursu, lai sakoptu, sakārtotu un padarītu skaistāku vidi sev 
apkārt. Laureātus katrā no nominācijām atklāsim un sētu saimniekus su-
mināsim Valsts svētku pasākumā novembrī. Konkursam pieteiktos īpašumus 
apsekoja un pēc nolikumā noteiktiem kritērijiem izvērtēja konkursa komi-
sija, kura pašvaldības izdevuma lasītājus iepazīstina ar redzēto konkursam 
pieteiktajās sētās
 
  Agnese Caunīte-Bērziņa: „Lai arī novadā netrūkst iestāžu un uzņēmumu, kas var lepo-
ties ar sakoptu un estētisku vidi, šogad dalību konkursā atbalstīja vien divi – bērnudārzs 
un kafejnīca „Laura” Vecpiebalgā.  Paldies, ka  ļāvāt ielūkoties savā skaistuma saliņā! Lai 
neizsīkstošas idejas un pietiek spēka turpmākiem pārsteigumiem!” 

Daba rada, mākslinieki rāda!

  „Ē- Ē, Dzērbenē, jā!” Ar šādiem priecīgiem izsauksmes vārdiem no 
10. līdz 16.augustam Dzērbenes radošajā mājā MEMBERI notika Lat-
vijas valsts mežu atbalstītās Vidzemes Kultūras programmas projekta 
DABA RADA 2. posms. Dalībniekus apvienoja jau iepriekšējas  kopī-
gas intereses par papīrmākslu (paperart) un dabas druku (ecoprint). Un 
ne velti Ē-Ē, jo nodarbības nedēļas garumā no agra rīta līdz pat vēlam 
vakaram vadīja divas mākslinieces, Starptautiskās papīrmākslas un pa-
pīrlējēju asociācijas IAPMA dalībnieces,  Ērika Zutere no Mālpils un 
Ērika Māldere no Dzērbenes. 
  Daudz kas tika darīts pirmoreiz, kopīgi domāts un prātots, un ļauts da-
bai pašai izlemt un pat rīkoties. Āra virtuvē ap plīts virsmu virmoja pie-
redzes stāsti, uzsmaržoja ēdiens un 40 l katlos daudzu stundu garumā 
vārījās un tvaicējās papīra loksnes, iezīmējot lapu kontūras un atstājot 
pārsteidzošus savu krāsu nospiedumus. Saiņu atvēršana un rezultātu ie-
raudzīšana atgādināja Lieldienu olu krāsošanas priekus ar priekpilniem 
izsaucieniem. Pēc atziņām par augu uzvedību uz papīra un veiksmīgāko 
augu izvēli notika nopietnāki eksperimenti arī uz audumiem no kokvilnas un dabīgā zīda. 
  Šajā darbīgajā nedēļā Dzērbenē kopumā varēja labi pavadīt saulainās vasaras dienas, 
iepazīties ar burvīgo apkārtni, iemācīties veidot augu nospiedumus uz papīra un auduma, 
papildināt tos ar pašizgrieztu  dabas motīvu klišeju druku  un darboties ar spiedi. Bet no 
iepriekš sagatavotā materiāla dizainera Aigara Lenkeviča vadībā varēja aizrautīgi veidot 
dažādu formu un vajadzību lampas. Katrai lampai tika pievienots vads, slēdzis un spuldze, 
tāpēc klātesošie uzreiz ieraudzīja, kā gaismeklis spīd. 
  Jau šajā - 2. projekta posma noslēgumā - tika pabeigtas pirmās lietojamās lietas: zīda 
šalles, blūzes un lampas. Dienas garumā turpat uz vietas darbi bija aplūkojami izstādē, 
kas tika atklāta ar mazu mājas koncertu. Jauniegūtās prasmes un radošie atklājumi tālāk 
turpinās attīstīties mākslinieku individuālajā radošajā darbībā, kā arī savās  ikdienas studi-
ju un darba vietās vai strādājot par mākslas pedagogiem Rīgā, Mālpilī, Jelgavā, Gulbenē, 
Limbažos un Apē. No mūsu novada dabas radīto iespēju atklāšanā līdzdarbojās  ar augiem 

draudzīgā dārzu dizainere Vineta Radziņa, Rīgas Dizaina mākslas vidusskolas  topošā 
formdizainere Emīlija Lenkeviča no Dzērbenes un atsaucīgā tautas mākslas eksperte Inga 
Blauberga no Taurenes. Savstarpējā saskarsmē uzsāktie darbi tiks turpināti, pabeigti un 
izstādīti Papīrmākslas izstādē, kas plānota oktobrī Rīgas Botāniskajā dārzā.  
  Nākamā kopīgā darbošanās MEMBERU mājā notiks oktobrī - projekta 3. posmā. Darbs 
norisināsies divās grupās no 9. līdz 11. un no  19. līdz 21. oktobrim. Tad atkal taps jau-
nas papīrlietas un dizainera Aigara Lenkeviča vadībā radīti gaismekļi. Šobrīd grupas ir jau 
nokomplektētas, taču vēl ir iespējams rezervēt vietu individuālā laikā, piesakoties pa tālr. 
29424560. Janvārī un februārī LAMPU DIZAINA DARBNĪCAS vadītās lampu izgatavo-
šanas meistarklases notiks Madonas pusē, Sarkaņu Amatu mājā. Projekta aktivitātēm var 
sekot līdzi internetvidē FB Memberi vai Lampu dizaina darbnīca. 

Ērika Māldere, projekta vadītāja

  Kafejnīca “Laura” un tās saimniece Gundara Dzene  savus apmeklētājus sagaida ar jauki 
noformētiem galdiņiem, košs akcents ir bagātīgie ziedu podi, kas rotā ēkas fasādi. Patīka-
mā atmosfērā baudīta maltīte dod dubultu iedvesmu dienai. 

 Vecpiebalgas bērnudārzs arī šogad mūs priecē kā viens no sakoptākajiem uzņēmumiem 
novadā. Šeit prioritāte vienmēr ir bijusi radoša, aktīva un daudzpusīga izglītība. Vide 
mūs audzina un veido mūsu gaumes izjūtu, priecājāmies par brīnišķīgi noformētajiem 
apstādījumiem. 

VIESU MĀJAS

  “Jaunogriņi” Inešu pagastā, ikvienu, kurš vēlas  paslēpties no kņadas un meža ielokā 
baudīt mieru, klusumu un komfortu, sagaida ar tikko pļautu mauriņu.  Pagalmā skaisti un 
reizē arī praktiski izveidotas ziedu kompozīcijas. Ainaviski skaistā vietā saimnieki Daina 
un Jānis Spilvas  ir centušies maksimāli saglabāt ēku un apkārtnes vēsturisko auru. 

SAIMNIECĪBAS
  Daina Slaidiņa: „Ja pagājušajā gadā konkursam tika pieteikta tikai viena sakoptākā saim-
niecība un vērtēšanas komisijai nebija problēmu izvēlēties uzvarētāju, šogad vērtēšanas 
komisija iepazinās ar 4 sakoptākajām saimniecībām. Visas saimniecības vienojošā iezīme 
– jaunās paaudzes iesaistīšanās, turpinājuma un nezūdamības sajūta.

  Dzērbenes pagastā iepazinām „Lejas Meļļu” saimniecību, kurā Kristīne un Sandis Krie-
viņi turpina attīstīt gaļas lopkopības nozari. Saimniecība vēl ir sava ceļa sākumā, čakli 
gādā par sava ganāmpulka labsajūtu, veido sev un citiem patīkamu vidi. Izmēģinājām 
blakus dārzam nesen iekārtoto atpūtas vietiņu un priecājāmies par krāšņajiem ziediem 
kopā ar Kristīni. 
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  Taurenes pagasta „Grāvniekos” Agnesei un Andim Laputeviem ir daudznozaru saimnie-
cība, gaļas lopkopības nozarei pievienojusies putnkopība, putniem atvēlēto mītni pat var 
sajaukt ar viesu izmitināšanas telpām. Pārdomāta un kvalitatīva ir Anda celtā siltumnīca  
ar krāsainajiem tomātiem un leknajiem gurķiem, ko ar lepnumu komisijai izrāda Agnese.  
Pagalmu rotā krāšņas dobes ar baltajām lilijām un košām bārbelēm. 

  Taurenes „Urbiņos” Vaguļu ģimene saimnieko jau 30 gadus, priecājāmies par skaisto 
Šarolē šķirnes ganāmpulku un  atjaunoto pirtiņas terasi. Ieskatījāmies prāvajā ķiploku 
stādījumā, kurā  sagatavotā ziedkātu pesto produkcija jau ceļo pie pircējiem, novērtējām 
ķiploku  gatavības pakāpi un kopā ar saimnieku Ivaru atzinām – kavēties nevajadzētu.  

  Vecpiebalgas pagasta „Kalna Mūrnieki”  nav tradicionāli saimniekojoša saimniecība, 
bet plašā apdzīvotā teritorija - gan savā īpašumā pie mājas, gan kaimiņu zemē, kurā 
sākas pievedceļš mājai, gan Mūrnieciņa ezera krastā, - daudzkārt pārsniedz privātmājas 
apjomus. Arī Daiga Šatrovska ar ģimeni šeit sāka saimniekot pirms nedaudz vairāk kā 
30 gadiem, taču „Kalna Mūrnieki” ir īpaši ar to, ka šajās mājās mīt jau desmitā Kama-
ru dzimtas paaudze. Plašās dobes ar milzīgo augu daudzveidību sarežģītajos reljefa un 
augšanas apstākļos ir apbrīnojami veselīgas, augu stādījumus lieliski papildina dažādi 
floristikas elementi un mazās arhitektūras formas.

BALKONI
  Inese Navra: „Turpinot aizsākto tradīciju,  devāmies apskatīt arī konkursam pieteik-
tos daudzdzīvokļu māju balkonus Vecpiebalgas pagasta “Piebaldzēnu” mājā -  dzīvoklis 
Nr.15 (Zaiga Lūsīte), dzīvoklis Nr.17 (Lilita Pavloviča).

  Abi balkoni izveidoti ar izdomu, tos grezno neskaitāmi puķu podi un kastes ar skaistu 
lapojumu, krāsainiem ziediem un ziedu kompozīcijām ar begonijām, pelargonijām, krus-
tainēm, alisēm un citiem krāšņumiem, kas piesaista uzmanību, rada estētisku baudījumu 
un izdaiļo ēkas fasādi.”

SĒTAS
  Vineta Radziņa: „Cilvēki, kuri lau-
kiem ir palikuši uzticīgi, kopj savu ze-
mīti,  ir milzīga bagātība. Protams, tīri 
cilvēciski ikvienam no komisijas bija 
savs favorīts, bet katrā no apmeklēta-
jām saimniecībām mēs guvām daudz 
pozitīvu iespaidu. Ikkatrā sētā ielik-
ta mīlestība pret zemi un augiem, un 
katrs rada tieši tādu vidi, kādā pašam 
patīk dzīvot un strādāt. Ja par redzēto, 
tad… „Veckurmji” Vecpiebalgā - labs 
un pārdomāts plānojums, strukturēti 
apstādījumi. Uzteicama un plaša hostu 
kolekcija. Radīts gaisīgs, harmonisks 
dārzs.  Dārzs, kas bagāts ar ziediem, 
tauriņiem un bitēm un kur vējš spēlējas 
ar augu siluetiem. „Mazkaļķēni” Kai-
vē - sena sēta, kurā ar mīlestību, pietāti 
un cieņu izturas pret dzimtas vēsturi 
un mantojumu. Skaistas lilijas. Lauku 
šarms. Dārzs, kur saimnieces mīlestība 
pret dārzu nav vien vēlme pēc skais-
tuma, bet ir ar mērķi radīt skaistu un 
paliekošu piemiņu. „Kalna Antēni” 
Kaivē – bagātīga dāliju kolekcija. Diž-
koka statusam atbilstoša, vizuāli izcila 
lapegle, piemērots plānojums lauku 
sētai. Dārzs veidots, domājot par krāsu kombinācijām, par to, kas ziedēs pēc tam un kur ne-
pieciešami augstāki vai zemāki akcenti. „Pie Griškām” Vecpiebalgā  redzams māksliniecisks 
piegājiens it visā - bize no pļavas augiem, puķu podi kā vēja zvani. Katram stūrītim savs stāsts 
un nozīme. Izteiksmīgas, plūstošas līnijas vai apaļas formas  – tā ir saimnieces radošā atbilde 
vēlmei izkāpt no tradicionālā dārza modeļa. „Birzītes” Inešos - labs plānojums, liela augu da-
žādība. Stādījumu veidošana dārzā notiek pēc sajūtām. Mājīgs dārzs, kur bagātīgi ziemciešu 
stādījumi labi sadzīvo ar košumkrūmiem, kokaugiem un viengadīgajiem augiem. „Vectīrum-
nieki” Inešos - kvalitatīva arhitektūra, niedru jumti, kuri perfekti ieguļ ainavā, skaisti harmonē 
ar baltajiem vītoliem pie ezera. Iebraucot teritorijā, skatienu piesaista dīķa, kurā spoguļojas 
ūdensaugi, apkārtnes plašums. Dārza kompozīcijas centrā līdzīgi kā klasiskos parkos atrodami 
ūdens elementi. Ausekļa iela Dzērbenē - krāšņā peoniju rinda, perfekts malkas krāvums, kurš 
var greznot jebkuru sētu. Laba sadarbība starp kaimiņiem, sapludinot zālienus un puķu stādīju-
mus, kas abas sētas papildina, nevis nodala. Labs piemērs ciematu dārziem. 

Raksta turpinājums nākamajā lpp.

Inga Krieviņš un Kristīne Krieviņa Ausekļa ielā Dzērbenē. 

„Veckurmju saimniece Vineta Freimane.

„Mazkaļņēnu” saimniece Aija Roze.
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„Pie Griškām” saimniece Arita Graudiņa.

Kalna Antēnu” saimniece Līga Steķe.

 „Vectīrumnieku”” sēta. 

 Sētu saimniekus sumināsim Valsts svētku pasākumā, taču brauciena laikā komisijai 
radās iecere rosināt novadniekus Ziemassvētku noformējuma veidošanā privātmā-
jām, uzņēmumiem, saimniecībām, publiskajai telpai.  

Dzidra Ješkina
Gunta Davidova foto

Apciemo aizrautīgākā Piebalgas apdziedātāja 
Antona Austriņa dzimtās mājas!

  Šajā vasarā klusākais un mazākais no Piebalgas muzejiem - Antona Austriņa memoriālais 
muzejs “Kaikaši” apmeklētājiem durvis ver jau 30. sezonu. “Kaikaši”  ir vieta, kur laiks  
apstājies un laikmetu griežu nospiedumi atklājas nesamāksloti un reāli. Priecājamies, ka ir 
ļaudis, kuri to spēj redzēt un just, kā mākslinieki, kuri jūlija beigās bija plenērā Vecpiebalgā. 
Par “Kaikašos” un Vecpiebalgā pavadītajām dienām stāsta mākslinieku “krustmāte” Līga 
Mergina:  “Jau otro gadu Vecpiebalgas novada Inešu pagasta “ Kalna Mazbitēnos” notiek 
vasaras plenērs. Sabraucam uz dažām dienām kā uz kartupeļu talku, bet apcirkņi paliek tukši, 
jo nav jau vēl rudens. Strādāts tiek ar pindzelēm, zīmuļiem, kā arī ar  vienu otru smagāku 
instrumentu. Visi plenēra dalībnieki ir Latvijas Mākslas akadēmijas bijušie vai esošie zī-
mēšanas, gleznošanas un tēlniecības studenti. Kopā būšana un Piebalgas pakalni iedvesmo. 
Pirmajā novakarē pāri debesīm pārlocījās varavīksnes, atgādinot pamatkrāsas, tad nu šajā 
reizē darbi ir spilgtām noskaņām pielijuši. Pirmajā gadā zīmējām grupas “Autobuss Debesīs” 
mūziķus pirms vakara koncerta Inešu estrādē, šogad mājas pagalmu, pļavas, ainavas, dārzu 
un cilvēkus. Nākamajā gadā gribam doties ārpus  - skicēt, gleznot un veidot no māla Piebal-
dzēnu portretus, sadzīves ainiņas.
  Plenēra darbi apskatāmi līdz septembra beigām A.Austriņa muzejā, kurā mums laipni tika 
atvēlētas 2 telpas. Tikām nodrošināti ar visu nepieciešamo izstādes iekārtošanai un gardu ka-
fiju ar medu! Plenērā piedalījās Sandis Mūrnieks, Dāvis Ieviņš, Krista Lipska, Beāte Grišule, 
Rūta Patmalniece, Līga Mergina.”
  Mūsu, muzejnieku,  paldies māksliniekiem  gan par izstādi, gan atjaunoto sienu krāsojumu!

Līva Grudule, Piebalgas muzeju apvienības „Orisāre” vadītāja

Latvijas Mākslas akadēmijas studenti 
(no kreisās): Līga Mergina, Rūta Patmalniece un Sandis Mūrnieks.

Atskatoties uz Kaives pagasta svētkiem šovasar

  Kaives pagasta 55. jubilejas svētki, kas notika vēl pavisam nesenā pagātnē, rosina labas atmi-
ņas un jaukas tikšanās. Taču ar svētkiem nekas jau nebeidzas - viss tikai sākas. Kaives pagasta 
vēstures pētīšana var turpināties, pateicoties ieinteresētiem un atvērtiem cilvēkiem. Man ir 
iespēja pazīt Dzintru Kalniņu, Aināru Kalniņu, Guntaru Zeili, Sarmīti Lielo un, protams, mūsu 
Aldu Rižu un daudzus citus, kuri labprāt dalījās ar savu vēsturisko vākumu un atmiņām. Pal-
dies bibliotekārei Maijai Burjotei par sadarbību Kaives pagasta vēstures līkloču apkopošanā, 
Liesmai Kalpiņai par vēstures foto stendu noformēšanu, pašvaldības Saimniecības nodaļai par 
maziem un lieliem darbiem svētku sagatavošanā, Ilonai Melderei un Elvim Jakovļevam par 
rūpi telpu noformējumos, Inesei Sutai un Mārim Kalniņam par skatuves noformējumu. Kā 
dāvanu baudījām mūziķu Ata un Jāņa Auzānu brīnišķo koncertu.
  Arī mēs,  kaivēnieši,  neesam tukšām rokām sēdējuši - iestudējām mūsu režisores Baibas 
Jukņevičas sastellētas teikas par Kaivi. Te nu lielais paldies Baibai un Atim Kursītim par plašo 
redzējumu, jo tik grandioza scenogrāfija mums vēl nav bijusi. Priecājāmies savā pulkā redzēt 
un sajust Dzērbenes dejotāju raito soli - paldies vadītājam Uldim Blīgznam par atvērto sirdi 
un idejām un izrādes statistiem - jauniešiem  Elizabetei, Valērijai Stivriņai, Kristīnei Meļķei, 
Artūram Meļķim, Dāvim Zaltānam, Elvim Jakovļevam, Mārcim Bērziņam. Īpaši vēlos uzteikt  
aktieru sniegumu, tādēļ aicinu mūs skatīt septembra sākumā amatierteātru festivālā Latvijas 
Etnogrāfijas brīvdabas muzejā. Svētki ir kopībā!

Agnese Caunīte-Bērziņa

Svētkos kopā – Dzērbenes dejotāji un Kaives amatiermākslinieki.

Gūst pieredzi un smeļas idejas dārza darbiem 
  30. jūlijā konkursa „Sakop-
tākā sēta” iepriekšējā - 2019. 
- gada dalībnieki un atbalstītāji   
devās gūt pieredzi un iedves-
mu  uz skaistajiem dārziem 
Rūjienas apkārtnē,  Valmierā 
un Raunā.  Diena  izvērtās ie-
spaidiem un emocijām piesāti-
nāta. 
  „Cīruļu” kolekciju dārzs 
Rūjienas pievārtē pārsteidza  
ar plašo dienziežu, flokšu un 
astilbju šķirņu bagātību un zie-
du krāšņumu. Māju īpašnieki 
te dzīvo jau vairākās paau-
dzēs, un katra nākamā turpina 
skaistuma vairošanu. Dārzu 
rotā vairāk kā trīs simti dažādu 
šķirņu  dienziedes,  flokšu šķirņu skaits pārsniedzis pirmo simtu, novērtējām arī retāk sastopa-
mos krāšņumus - arizēmas, knifofijas, rodžersijas un citus. Iepatikušos augus bija  iespējams 
arī iegādāties, dienziedes no „Cīruļu” dārza ziedēs arī mūsu novadā. 
  Turpat netālu - Jeru pagastā - purvu un mežu ielokā  lēnām un rūpīgi atdzimst Oleru muiža. 
Pirms muižas dārza apskates, bēgot no kārtējā lietus mākoņa, ielūkojāmies muižas iekštelpās, 
kur muižas saimniece Ieva Zemīte mūs iepazīstināja ar Oleru muižas vēsturi. 18. gadsimta 
beigās klasicisma stilā celto muižas kungu māju, kura 2000. gada ugunsgrēkā  pilnībā nodega, 
Ieva un Kārlis Zemīši atjauno vēsturiskajā izskatā soli pa solītim - tapusi baltā zāle ar melnbal-
tu koka grīdu, atjaunota koka veranda, pilnībā rekonstruēts dakstiņu jumts ar mansardu, muižā 
notiek koncerti un semināri.  Izpratne un cieņa pret vēsturisko mantojumu jūtama arī  muižas 
parkā, kas veidots kā ainavu dārzs ar skatu perspektīvām, pastaigu celiņiem, dekoratīvo sakņu 
dārzu augstajās dobēs, 19. gadsimtam raksturīgo augu izvēli. Prieks, ka Oleru muiža ir gādīgu 
saimnieku rokās. Ja 26. vai 27. septembrī  gadās doties uz šo pusi, būsiet gaidīti  „Atvērtajās 
dienās Oleru muižā”.
  AS „Latvijas Valsts meži” Valmieras kokaudzētavā var ne tikai iegādāties dekoratīvo augu 
stādus no plašā piedāvājuma, bet arī gūt pieredzi augu grupēšanā un pārliecināties, kā izvēlē-
tais augs izskatīsies dobē. Šeit jutāmies patiesi lepni par mūsu  līdzbraucēju Vinetu Radziņu, 
ainavu dizaineri un  Dzērbenes „Lejas Kaupēnu” māju saimnieci, arī konkursa vērtēšanas 
komisijas pieredzes bagātāko pārstāvi,  jo augu stādījumi Valmieras kokaudzētavā ir Vinetas 
projektēti un loloti. Augi grupēti dažādu krāsu toņu „istabās” , pie katra auga etiķete ar sugas 
un šķirnes nosaukumu. Ļoti vērtīga pieredze un vēlēšanās šeit biežāk iegriezties, jo dobes taču 
ir mainīgas.
Arī Valmieras muzeja garšaugu un ārstniecības augu dārzs ir Vinetas veidots. Augi šeit apko-
poti pēc to iedarbības un galvenā pielietojuma. Tie izvietoti regulārā stādījumā, katrai augu 
rindai ir sava galvenā iedarbība - gan pretiekaisuma augu rinda, gan nomierinošas iedarbības 
augu rinda, arī gremošanu veicinošo un tonizējošo augu rindas. Apraksts ar katra auga pielie-
tojumu atrodams turpat dārzā. Dārzs izveidots, lai tā apmeklētājus iepazīstinātu ar augu ārst-
nieciskajām īpašībām un izmantošanu ikdienas uzturā. Izgaršojām vairākas neparastu garšu 
tējas - ievziedu, vībotnes, lupstāja. Jāteic: ar „Silavu” saimnieces Edītes ceptajiem gardajiem 
pīrādziņiem garšoja lieliski. 
  Mājupceļā ieskatījāmies Lodziņu ģimenes dārzā Raunā. Dārza saimnieki Ilva un Jānis dārzu 
sākuši veidot pirms 15 gadiem. Trīs hektāros aug ap 100 dažādas skaraino hortenziju šķir-
nes, 70 filadelfu, 30 fizokarpu, 40 bērzu, 220 priežu, 35 egļu un baltegļu sugas un šķirnes. 
Stādījumus papildina bagātīga graudzāļu kolekcija un gleznas ziemcietes. Enerģija šeit plūst 
aumaļām, par katru augu Ilvai un Jānim ir stāsts par tā iegādi, vērtējums par atbilstību šķirnei 
un piemērotību augšanas apstākļiem. Šeit minūtes un stundas aizrit nemanot… Tuvojoties 
Raunas centram, iegriezieties   Lauku ielā 1, pārsteigumu netrūks un pozitīvas emocijas ga-
rantētas lielās devās! Mājās atgriezāmies vēlā pievakarē, mazliet salijuši, mazliet nosaluši, bet 
laimīgi un iedvesmojušies.

Daina Slaidiņa
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JAUNIEŠIEM

Apvienotās Izglītības pārvaldes Atzinība

  2. septembrī jauniešu centrā “Balgas 
strops” notika Sajūtu istabas atklāša-
na. Ar zvongo un citu netradicionālo 
instrumentu nomierinošajām skaņām 
apmeklētājus iepazīstināja Dace Strau-
me. Sajūtu istaba aicina pie sevis kā 
lielus, tā pavisam maziņos, lai atpūstos 
no ikdienas steigas un relaksētos. Tajā 
vienlaikus drīkstēs uzturēties līdz trīs 
cilvēkiem, atkarībā no vecuma. Sajūtu 
istabas izveides mērķis ir veicināt bērnu 
un jauniešu emocionālo labsajūtu, no-
mierināt cilvēka maņas ar relaksējošām 
gaismām, skaņām. Šobrīd sajūtu istabā 
var atpūsties šūpuļa krēslā, izmantot 
bumbu baseinu un ortopēdisko sajūtu 
paklāju. Vide veidota bērniem droša - 
tā papildināta ar mīkstiem spilveniem, 
nomierinošu sienas gleznojumu. Laika 
gaitā istaba tiks papildināta ar jauniem 
elementiem, kā arī tajā tiks organizētas 
dažādas nodarbības mazām grupām. 
Istabas izveidošana tapa, pateicoties 
Vecpiebalgas novada vecāku (150 eiro 
dāvanu karte jauniešu centram), paš-
valdības un Eiropas brīvprātīgā darba 
projekta “Vērtība+” atbalstam. Istabas 
dizainu veidoja brīvprātīgā darba veicē-
ji Mayida un Alberto, jaunatnes darbi-
niece Līna Paimiņa. 

Linda Ķaukule, Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja

Jauniešu centrā „Balgas strops” atklāta 
Sajūtu istaba

Novada jaunieši pavada 
divas aizraujošas dienas muzejos

  Ar labi padarīta darba 
sajūtu ir noslēdzies  pa-
sākums “InterAktīvs 
muzejs”, kura laikā au-
gusta vidū trīs jauniešu 
komandas pavadīja  divas 
aizraujošas dienas trīs 
Vecpiebalgas muzejos. 
Sandras Vītoliņas inicia-
tīva, jauniešu centra „Bal-
gas strops”  un Piebalgas 
muzeju apvienības „Ori-
sāre” atbalsts, brīvprātīgo 
līdzdalība, bet pats gal-
venais - jauniešu lieliskās 
idejas. „Kalna Kaibēnos”, 
iedvesmojoties no muzej-
nieka Aivara Ošiņa stāstī-
juma par brāļu Kaudzīšu 
turību un viņu aizrauša-
nos ar ceļošanu,  jaunieši, 
izmantojot Piebalgas tra-
dicionālo krāsu gammu, 
radīja brāļu Reiņa un Matīsa 8 ceļojumu galamērķu norādi, kur ikviens var noskaidrot, kādu 
attālumu no „Kalna Kaibēniem” rakstnieki ir mērojuši līdz konkrētai pilsētai. Antona Aus-
triņa  „Kaikašos”,  pateicoties muzejnieces Laumas Balodes stāstījumam par jaunas eks-
pozīcijas  iekārtošanu, kas būs veltīta fotogrāfam Gustavam Žakertam, jaunieši izveidoja 
lielformāta fotorāmi. Kārļa Skalbes „Saulrietos” - bērnu rotaļu pļaviņā - jaunus, krāsainus 
akcentus ir ieguvušas dzirnavas un blakus esošie elementi, bet kādreizējā smilšu kastē ir tapis 
lielformāta dambretes laukums. Pasākuma iniciatore Sandra Vītoliņa saka: „ Ideja radās, jo 
vēlējos parādīt saviem vienaudžiem, ka muzeji  var piedāvāt arī plašas iespējas radoši līdz-
darboties.  Prieks, ka  spējām atklāt  muzeju pievilcību. Liels paldies, Lindai Ķaukulei, Līnai 
Palmiņai, Igoram Zvaigznei, muzeju vadītajiem un jauniešiem. Brauciet, skatieties, izbaudiet 
mūsu lieliskos muzejus un aplūkojiet jauniešu šīs vasaras divu dienu veikumu!”

Linda Ķaukule, Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja

Konferencē godina pedagogus
   Augusta nogalē, kā ik gadu,   notika Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, 
Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novada izglītības darbinieku konference “Satikšanās 
… 2 metru attālumā”, lai pirms jaunā mācību gada pārrunātu aktuālus nozares jautā-
jumus. Konferencē par nozīmīgu ieguldījumu izglītības procesa attīstībā, radošumu un 
nesavtību darbā ar skolēniem tika sveikti arī mūsu novada  pedagogi.

Vecpiebalgas novada pamatskolā: 
Baibai Baltiņai - par nozīmīgu ieguldījumu izglītības un mūzikas dzīves attīstībā Vecpie-
balgas novada pamatskolā un skolas vārda popularizēšanu.
Ingunai Batņai - par kvalitatīva pedagoģiskā darba ieguldījumu radoša un inovatīva mā-
cību procesa īstenošanā, pilnveidojot skolēnu prasmes mūzikā.
Ilzei Petrovskai - par nozīmīgu ieguldījumu mūzikas izglītībā un mūzikas dzīves attīstībā 
Vecpiebalgas novada pamatskolā un skolas vārda popularizēšanu.
Dacei  Potašai – par augsti profesionālu un  radoši mērķtiecīgu un apzinīgu pirmsskolas 
metodiskā darba vadīšanu.
Sarmītei Stērstei - par  profesionālu ieguldījumu skolas izglītībā, kvalitatīvu skolēnu sa-
gatavošanu mācību priekšmetu olimpiādēm un konkursiem, skolas tēla popularizēšanu.
Karīnai Zirnei - par profesionālu, godprātīgu un apzinīgu darbu Vecpiebalgas novada 
pamatskolā, skolēnu individuālo spēju attīstību un skolas tēla popularizēšanu.
Inesei Žvīgurei - par mērķtiecīgu, apzinīgu darbu Vecpiebalgas novada pamatskolā, kva-
litatīvu skolēnu sagatavošanu mācību priekšmetu olimpiādēm, metodiskā darba vadīšanu.

No kreisās: Karīna Zirne, Inguna Batņa, domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš, 
Baiba Baltiņa un Inese Žvīgure. 

Vecpiebalgas vidusskolā: 
Ivetai Ērglei - profesionālās ievirzes izglītības programmas ,,Vizuāli plastiskā māks-
la” vadītājai - par mērķtiecību un radošumu, ieinteresētību, iniciatīvu un sadarbību izglī-
tības programmas popularizēšanā un attīstīšanā.
Ilzei Gailinai -  pirmsskolas skolotājai - par apzinīgu  un radošu darba pienākumu veik-
šanu, atsaucību un ieinteresētību darbā ar bērniem un vecākiem, atbalstu un sadarbību 
Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas “Mazputniņš” mērķu sasniegšanā.
Inesei Ozolai – angļu valodas skolotājai un projektu koordinatorei - par atbildīgu un 
radošu pieeju mācību procesam, mērķtiecīgu un ieinteresētu sadarbību projektu īstenošanā 
Vecpiebalgas vidusskolā.

Ilzei Pizānei - pirmsskolas skolotājai - par atbalstu un atsaucību, radošu un atbildīgu 
darbu kompetenču pieejas ieviešanā Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolā “Mazputniņš un 
ieguldījumu projektā ,,Sportojam kopā!”.  
Līgai Glāzerei - Spalviņai – sporta skolotājai – par radošu un atbildīgu darbu, iniciatīvu 
un ieinteresētību aktīva dzīvesveida popularizēšanā, pilnveidojot Vecpiebalgas vidussko-
las un pirmsskolas “Mazputniņš” materiāli tehnisko bāzi un realizējot projektus ,,Sporto 
visa klase”,  ,,Sportojam kopā!” un  ,,BeActive”. 
Ligitai Zembergai-Zeltiņai – informātikas skolotājai – par iniciatīvu, atsaucību un ra-
došumu Vecpiebalgas vidusskolas informatīvās telpas veidošanā, atbildību un ieinteresētī-
bu skolas mērķu sasniegšanā.

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinība
Vitai Lapiņai – latviešu valodas un literatūras skolotājai – par atbildīgu un mērķtiecīgu 
pieeju mācību procesam,  rezultatīvu skolēnu sagatavošanu starpnovadu un valsts mēroga 
latviešu valodas olimpiādēm un literārajiem konkursiem, ieguldījumu jauniešu patriotis-
kajā audzināšanā.
Žannai Otersonei – vēstures skolotājai – par atbildīgu un radošu pieeju mācību proce-
sam, rezultatīvu skolēnu sagatavošanu starpnovadu un valsts mēroga vēstures olimpiādēm, 
ieinteresētību un iniciatīvu izglītības iestādes procesa pilnveidošanā.

No kreisās: Ilze Pizāne, Inese Ozola, Līga Glāzere-Spalviņa, skolas direktore Ilona Strelkova, 
Iveta Ērgle, Ilze Gailina, Vita Lapiņa, Ligita Zemberga-Zeltiņa. Foto no skolas arhīva.
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  Ilona Strelkova, Vecpiebalgas vidusskolas direktore:
  „Mācību un audzināšanas procesa plānošanu jaunajā 
mācību gadā ietekmē 2 aktualitātes: pilnveidotais  mācī-
bu saturs (to sāk īstenot 1., 4., 7., 10.kl.) un piesardzības 
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
Šogad lielākā daļa skolotāju no atvaļinājuma atgriezās 
jau augusta sākumā, lai strādātu ar jaunajiem izglītības 
dokumentiem – standartiem un programmām. Reizi ne-
dēļā pedagogi tikās Metodiskajā dienā, lai diskutētu par 
būtiskiem mācību un audzināšanas darba jautājumiem 
un saskaņā ar jaunā mācību gada aktualitātēm veiktu iz-
maiņas  skolas iekšējos normatīvajos aktos.
  Ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos 
ieteikumus izglītības iestādēm, jau augusta beigās tika 
organizētas vecāku sapulces (PII ,,Mazputniņš” – 27.au-
gustā, 1.-12.kl. skolēnu vecākiem – 28.augustā), kurās 

galvenā uzmanība tika pievērsta jautājumam par mācību procesa organizēšanu Covid-19 laikā 
un piesardzības pasākumu īstenošanu. Vecāki tika iepazīstināti arī ar interešu izglītības un at-
balsta pasākumu klāstu, izmaiņām skolēnu ēdināšanā un tradicionālajā Zinību dienas norisē. 
  Vecpiebalgas vidusskolā 1. septembrī mācības skolā uzsāk 198 skolēni un 89 bērnudārza 
audzēkņi. Mācību process tiks īstenots atbilstoši A modelim: 1.-6.kl.  mācības notiks klātienē, 
7.-12. kl. – klātienē ar attālināto mācību elementiem (līdz 20%).  Mācību stundas iespēju robe-
žās plānotas tā, lai vienas klases skolēniem mācības notiktu vienā telpā, mazinot viņu nepiecie-
šamību pārvietoties pa skolas ēku, un lai pedagogi konkrētos laika nogriežņos ilgstoši strādātu 
ar vienas klases skolēniem (piemēram, organizējot bloka stundas). Pastiprināta uzmanība tiks 
veltīta roku higiēnai, telpu vēdināšanai un uzkopšanai, virsmu dezinfekcijai. Lai nodrošinātu 
distancēšanos un regulētu skolēnu plūsmu, noteiktas telpas, kur klasēm uzturēties starpbrīžos, 
un ieejas, pa kurām ienākt skolā, kā arī laiks un telpa pusdienām. Izstrādāts rīcības plāns, kā 
rīkoties situācijā, ja kādam skolēnam vai darbiniekam parādās slimības pazīmes. Drošības ap-
svērumu dēļ vecāki savus bērnus drīkst pavadīt līdz skolas durvīm un nepiederošām personām 
ieeja skolā aizliegta. Aktivitātes ārpus formālās izglītības tiks plānotas, nodrošinot pamatprasī-
bas un priekšroku dodot pasākumiem brīvā dabā. 
  Ja skola nevarēs nodrošināt pamatprasības, nekavējoties tiks organizēta  mācību procesa īs-
tenošanas  modeļa maiņa no A uz B (1.-6.kl. mācās klātienē, 7.-12. kl. – klātienē un attālināti) 
vai C modeli (1.-12.kl. mācās attālināti), ja skolā tiks konstatēta inficēšanās/ saslimstība ar 
COVID-19 vai valstī/pašvaldībā tiks noteikti obligāti pretepidēmijas pasākumi. Lai nenāktos 
atgriezties pie attālinātā mācību procesa, aicinu mums visiem būt atbildīgiem.”
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  Andris Sakss, Vecpiebalgas novada pamtskolas 
direktors: 
  „Šogad varētu dzīvot ar saukli „Vesela māja- ve-
sela skola”. Mācību gads Vecpiebalgas pamatskolā 
iesākās ar „Sveicam mājās” svētkiem.  Skolēnus, 
skolotājus, viesus  svinīgi uzrunāja un sveica Vinnijs 
Pūks, nolasot svētku rezolūciju un dāvinot kupla-
jam pirmklasnieku pulkam Gudrās  Pūces gudrības 
lietu – Pirmklasnieka pūci. Ja vēlamies būt Vinnija 
Pūka draugi, atliek čakli mācīties un izlasīt stāstus 
par Pūku. Svētku otrajā daļā klātesošos sirsnīgi svei-
ca skolas vadītājs Andris Sakss.  Veiksmīgu mācību 
gadu visiem novēlēja Vecpiebalgas novada domes 
priekšsēdētājs Indriķis Putniņš un izpilddirektore 
Lelde Burdaja. Šī gada 1. septembrī Vecpiebalgas 
novada pamatskolā mācības uzsāk 78 izglītojamie 

pamatskolā un 79 pirmsskolā.
  Attālinātās mācības atklāja mūsu stiprās puses un vēl pilnveidojamo. Ļoti patika Kvalitātes 
dienesta atzinums, ka „mazās skolas nodrošina cita veida pieeju mācībām, nevis tās nodrošina 
mazāk kvalitatīvu izglītību”, savukārt „lielās skolas ne vienmēr spēj nodrošināt personalizētu 
pieeju skolēniem un viņu ģimenēm”. Atslēga skolu izglītības kvalitātei ir skolas vadības un 

kolektīva profesionalitāte (zināšanas, redzējums, gatavība meklēt citus risinājumus). Kā mēs  
šogad dzīvosim? Izglītības process tiek organizēts klātienē (A modelis), ja epidemioloģiskā 
situācija ir līdzīga kā tagad. Skolā - gan gaiteņos, gan klasēs - ir izvietoti noteikumi par drošības 
pasākumu ievērošanu. Skolēni un vecāki ar tiem ir iepazīstināti, un ļoti ceram, ka visi būsim 
atbildīgi pret savu un apkārtējo veselību.  Šajā mācību gadā piedāvājam skolēniem izmantot 
arī plašo interešu izglītības klāstu un iesaistīties sporta pulciņa, kokapstrādes pulciņa, teātra 
pulciņa, datorikas, angļu valodas, alpīnisma nodarbībās, dziedāt ansamblī, dejot un papildu 
zināšanas gūt lasītprieka pulciņā (sākumskolai”). 

 Dace Potaša, Vecpiebalgas novada pamatskolas di-
rektora vietniece pirmsskolā: 
„Laika rats griež, griež …un neapstājas. Nemanāmi 
pagājuši 2 gadi, 24 mēneši un 730 dienas kopš brīža, 
kad esam Vecpiebalgas novada pamatskola. Ar gan-
darījumu pirmsskolas durvis veram pirmajā septem-
brī jau trešo reizi. Uzsākot šo mācību gadu, priecāja-
mies, ka 79 bērnu vecāki savus mazos ķiparus uztic 
tieši mums. Savukārt  mēs - pirmsskolas pedagogi un 
darbinieki- ar mērķtiecīgu darbu un investīcijām vei-
dojam vidi, kurā bērni var  radīt, izjust, baudīt, apmie-
rināt zinātkāri, iepazīt sevi un dabu, izzināt, izprast,  
iedvesmoties un būt laimīgi.
Ar pašvaldības atbalstu visās piecās pirmsskolas gru-
pās ir nodrošināts nepieciešamais pedagogu skaits – 
gan divi pedagogi grupā, gan pedagogu palīgu skaits, 
kā arī mūzikas, deju, montesori, interešu izglītības pe-
dagogi un logopēds.

Šobrīd, nodrošinot kvalitatīvu mācību procesu pirmsskolā, nākas mainīt ierasto ikdienas no-
darbību plānojumu, kuru mainām saistībā ar „īpašo” situāciju valstī. Taču par to nebēdājam, jo 
elastīgi un ar izdomu visus noteikumus varam izpildīt. Ar vecāku un pirmsskolas darbinieku 
atbildību un ciešu sadarbību mums izdosies iecerēto sasniegt. Nodarbību telpās katru dienu tiks 
veikti gaisa kvalitātes mērījumi, jo esam iegādājušies mērījumu ierīces Aranet4, kā arī visās 
telpās tiks veikta kvarcošana, lai papildus uzturētu drošu un higiēnisku vidi. Bērnu drošībai 
skolēnu autobusā ar pašvaldības atbalstu tiek nodrošināts pedagogs - līdzbraucējs. Esam izplā-
nojuši „satikšanās plūsmu” nodarbību laikam, rīta un vakara cēlienam, lai cits ar citu mazāk 
satiktos, kā arī „īpašs” plānojums izstrādāts interešu pulciņu laikiem.
Esam priecīgi, ka bērniem varam piedāvāt darbošanos lieliskajā sporta laukumā un uzlabotajā 
āra laukumā, kur var apmierināt zinātkāri interaktīvā āra nojumē, attīstīt koordināciju un dros-
mi, darbojoties uz asfalta spēlēm. Ir iespējama darbošanās pie sešām jaunizveidotām skaņu 
sienām, un pētniecības darbus var veikt pašu veidotajā „kukaiņu mājā”, „zaļajā dārzā” un „da-
biskajā pļavā”. Lepojamies, ka bērniem papildus varam piedāvāt dažādas nodarbības jaunizvei-
dotās klasēs. Bērni darbosies Dabas vides estētikas klasē, kur nodarbību laikā varēs darboties 
ar krāsainajām smiltīm, krāsainajiem graudiem, krāsainajiem augiem, izmantot sajūtu taku un 
darboties pie gaismas galdiem. Jaunizveidotajā Silto smilšu klasē būs individuālas nodarbības 
kopā ar šīs metodes speciālistiem. Šajā mācību gadā katrs pirmsskolas pedagogs papildus pie-
dāvās iesaistīties kādā no interešu izglītības pulciņiem. Būs iespēja darboties  montesori klasē, 
nodarbībās pie logopēda, mūzikas, sporta, koriģējošās vingrošanas, angļu valodas, datorzinību, 
mazpulku, teātra, pasaku, kulinārijas, mākslas, deju un interaktīvās datorzinības interešu pul-
ciņos. Turpināsies peldēšanas nodarbības kopā ar instruktoru peldbaseinā „Rifs”. Turpināsim 
dalību Ekoskolu programmā - šī mācību gada tēma ir „Pārtika”, un gaidīsim pozitīvu ziņu par 
iepriekšējā mācību gada izvērtējumu programmā. Turpināsies arī dalība ZAAO un „eTwin-
ning” projektos. Šobrīd jau reģistrēts projekts ar nosaukumu „Kustini prātu” un uzsākta sadar-
bība ar pirmsskolas izglītības iestādēm no Cēsīm, Gulbenes un Bauskas.
Šo mācību gadu uzsākot, sagatavošanas grupai ir sagādātas jaunas mēbeles - gultas, iegādāti 
trūkstošie garderobes skapīši, galdi un krēsli.
Spēcīga mācīšanās motivācija ir vide, sajūsma un zinātkāre. Visi kopā to sniedzam bērniem. 
Paldies ikvienam, kurš neatlaidīgi darbojies remontējot, krāsojot, līmējot, zīmējot, veidojot, at-
balstot visā, lai pirmsskolēns justos droši un laimīgs.  Paldies pašvaldībai par sapratni, atbalstu 
un radīto prieku, lai varam realizēt ieceres!” 

Smeļam enerģiju dabā

  Augusts šovasar lutināja un tā vien aicināja doties dabā baudīt pēdējos šīsvasaras atvadu 
mirkļus. Tuvojoties jaunajam mācību cēlienam, uzkrāt spēku un enerģiju devās gan Vec-
piebalgas bērnudārza darbinieki, gan Vecpiebalgas vidusskolas skolotāji.
  Vecpiebalgas bērnudārza darbinieki ekskursijā devās 12. augustā. Iecere ceļojumam 
radās jau tūlīt, kad Ziemassvētkos saņēma brīnišķīgu dāvanu no vecākiem: iespēju vi-
sam kolektīvam apmeklēt konfekšu darbnīcu SIA “Madonas Karameles” un viesoties pie 
koku un augu vilnas meistara Ritvara Toča Stalīdzānos.  Tika izlemts, ka iesākt jaunu 
mācību gadu ar šādu kopīgu braucienu būtu vareni. Tā arī bija, jo karameļu darbnīcas 
saimnieki sagaidīja ar interesantu stāstījumu un iespēju redzēt, kā top šis kārums, tad arī 
veidot dažādas formas konfektes, ko pārvest mājiniekiem. 
  Stalīdzānos pie R.Toča bērnudārza darbinieki varēja iejusties bērnu lomā, kas visu 

izčamda, izsmaržo, apbrīno. Tas patiešām bija kas brīnumains: koku 
vilna no 22 dažādiem kokiem! Var ticēt, var apšaubīt, bet arheologi 
spriež, ka senatnē cilvēki darinājuši apģērbu tieši no koku un augu 
vilnas, bet aitu vilna sākta izmantot daudz, daudz vēlāk. Tā meistars 
darinājis cepures, zīļu vainagus, jostas, un plāni nākotnei patiesi ie-
spaidīgi!
  Atrodoties tik tuvu Barkavai, tika izmantota iespēja apmeklēt Bar-
kavas katoļu baznīcu, kā arī pulkveža Oskara Kalpaka dzimtās mājas, 
kuru apkārtnē uzstādītas skaistas tematiskās skulptūras, bet pati daba 
pārsteidza ar milzīgiem ozoliem un tālē redzamiem labības laukiem.
   Ekskursija noslēdzās Praulienā pie Antras Gotlaufas, kura ir ne vien 
interesants cilvēks, bet arī laba saimniece, ko viņa lieliski apliecināja, 
filmējoties LTV 1 raidījumā  “Īstās latvju saimnieces”. Šeit bija iespē-
ja cienāties ar Madonas pusei raksturīgiem ēdieniem, minēt mīklas un 
izbaudīt laiku kopā. Sirsnīgs paldies vecākiem par lielisko ekskursiju!

  Vecpiebalgas vidusskolas pedagogi ekskursijā pa Vidzemes augstieni 
devās 14. augustā. Apmeklēja Latvijas valsts mežu arborētumu Kal-
snavā, kas ir unikāla meža noslēpumu izzināšanas vieta Latvijā, kur 
var aplūkot vairāk nekā 300 dažādu sugu un šķirņu skuju koku un ba-
gātīgu puķu kolekciju. Lai arī augusts vēl tikai pusē, visapkārt jau bija 
jaušama rudens tuvošanās, ko apstiprināja arī ar bagātu ražu pārpilnie, 
līdz zemei nolīkušie ābeļu zari un dažādu krāsu un šķirņu hortenziju 
ziedu kupenas. Uzkāpjot 25 metrus augstajā skatu tornī, varēja aplūkot 
dendrārija plašo teritoriju līdz pat Gaiziņkalnam.

Viesojoties  Madonas novada, Bērzaunes pagasta z/s “Līvi”, skolotājus pagalmā sagai-
dīga atraktīvas pundurkaziņas, kuras, cenšoties piesaistīt uzmanību, demonstrēja savas 
prasmes akrobātikā. Ar saimniecību iepazīstināja ar dzirkstošu humoru apveltītais tās 
īpašnieks Raimonds Melderis, kas pēc profesijas ir veterinārārsts. Z/s “Līvi” ir lielākais 
kazu ganāmpulks Latvijā, kur tiek audzētas apmēram 300 kazas. Saimniecībā darbojas 
sierotava, kurā top sešu veidu mīkstās siera bumbiņas ar dažādām piedevām: sierābo-
liņu, ķiplokiem, baravikām un kaņepēm. Skolotājiem bija iespēja arī degustēt gatavo 
produkciju.
Gaiziņkalna viesu namā skolotāji baudīja pusdienas, uzkāpa Golgātā un izstaigāja dabas 

Raksta turpinājums nākamajā lpp.
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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
Virs galvas priedes
Teic vārdus dziesmai…
Teic ardievas dzīvei – aizejošai.

(A.Skujiņa) 
Mūžībā aizgājuši:

Olga Studere, Ineši;
Ēriks Intenbergs, Taurene;
Edmunds Jansons, Vecpiebalga;
Biruta Ķerpule, Vecpiebalga;
Mirdza Velta Lietiņa, Vecpiebalga;
Agris Līrmanis, Vecpiebalga.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

Kaives pagastā
  No 1. līdz 30. septembrim piedalies izstādē “Rudens piere-
dze 2020” pie Kaives pagasta pārvaldes  un telpās! Gaidīsim 
jūsu veidotās ziedu un dārzeņu kompozīcijas vai skaistus ek-
semplārus. Pievienojiet kompozīcijai nosaukumu un autoru!

 
12. septembrī plkst. 15.00 pagasta pārvaldes zālē novad-

nieces, dzejnieces Ērikas Burakas dzejas krājuma 
atklāšanas svētki

Ielūdz Ērikas ģimene un biedrība “Līdzās”.

Taurenes kultūras namā
13. septembrī  12.00 -14.00 Tēvu dienas pasākums – 

aktivitātes  kopā ar bērniem 
(gaidīsim tēvus, vectēvus, krustēvus…)

                                        
18. septembrī no  plkst.15.00 Rudens tirdziņš 

pagasta centrā
Gaidīsim tirgotājus un pircējus!

Sīkāka informācija m.t. 22032942

Vecpiebalgas kultūras namā
27. septembrī plkst.15.00 iedvesmas koncerts rudens 

laikam  „Man pašai stipri vārdi” 
Labas gribas ansamblis „Stiprās sievas” un etnoprieka gru-
pa „Ogas”, mākslinieciskā vadītāja Igeta Ozoliņa. 
Biļetes iepriekšpārdošanā no 7. septembra Vecpiebalga 
novada pašvaldības administratīvā centra kasē - 5.00 eiro, 
pirms koncerta kultūras namā - 7.00 eiro  

PASĀKUMI VECPIEBALGAS NOVADĀ 

Noslēgusies pludmales volejbola sezona

SEPTEMBRA  NOGALĒ  NOTIKS  ORIENTĒŠANāS 
SVĒTKI  VECPIEBALGā

  26. septembrī norisināsies orientēšanās pasākums „Orientēšanās 
svētki Vecpiebalgā”. Aicināts piedalīties ikviens novada iedzīvo-
tājs. Reģistrēšanās no plkst. 10:00 pie Vecpiebalgas novada pašval-
dības administratīvā centra Alauksta ielā 4.  Sākums plkst. 11:00. 
Pasākumu organizē Vecpiebalgas Jaunatnes lietu nodaļa sadarbībā 
ar sporta organizatoru Tomu Praulīti. Lai uzzinātu sīkāku informā-
ciju par pasākumu, zvanīt 20058503 Lindai vai sekot informācijai 
sociālajos tīklos.

  15. augustā  norisinājās Vecpiebalgas novada 3. posms pludmales volejbolā, kurā tika 
sadalīti novada čempionāta medaļu komplekti un noskaidroti trīs posmu kopvērtējuma 
kausu ieguvēji. Turnīrs pulcēja piecpadsmit komandas, kas bija šā gada komandu skaita  
rekords. Dramatiskā fināla spēlē 1. vietu izcīnīja komanda „Guntars”, bet traumas dēļ 
kopvērtējuma līderiem - komandai “07” - nācās piekāpties un samierināties ar  2. vietu. 
3. vietu izcīnīja komanda  “Reģistrējies”. Trīs posmu kopvērtējumā uzvaru izcīnīja ko-
manda „07”, 2. vietu -„Gunārs”, bet 3. vieta komandai „Bračkas”. 
  Paldies uzņēmumam „Fortis Logistic Solutions” par sarūpētajiem balvām kopvērtējuma 
uzvarētāju apbalvošanai!

Raksta turpinājums.

Vecpiebalgas vidusskolas skolotāji vasaras ekskursijā.
takas, bet pēc tam devās uz Madonas novada, Vestienas pagasta “Jāņkalniem”, kur saim-
nieko Ozoliņu dzimta trijās paaudzēs. Izmantojot vidi saudzējošus pasākumus un sagla-
bājot bioloģisko daudzveidību, šeit tiek integrēti audzēti svaigi augļi un ogas, kas pēc 
tam pārstrādes cehā tiek pārstrādāti gardos produktos: sulās, ievārījumos, žāvētu augļu 
sukādēs, marmelādē, biezsulās un tējā. Skolotājiem bija iespēja ne vien izbaudīt gatavās 
produkcijas daudzveidīgās garšu nianses, bet izstaigāt arī plašo teritoriju un no krūmiem 
nogaršot lielogu mellenes un avenes, kas bija brīnumgardas.
Ekskursijas noslēgumā pedagogi viesojās Jumurdas muižas parkā, kur mielojās ar līdz-
paņemtiem gardumiem, sarunājās par vasarā redzēto un piedzīvoto un, direktores Ilonas 
Strelkovas mudināti, izspēlēja dažas kustību rotaļas. Paldies Vecpiebalgas novada paš-
valdībai par sagādāto autobusu!

Vita Lapiņa

Vecpiebalgas novada sporta svētki
  22. augustā Taurenes pirmsskolas izglītības iestādes sporta laukumā notika novada sporta 
svētki. Dalībniekiem bija iespēja piedalīties desmit dažādās netradicionālās sportiskās ak-
tivitātēs dažādās vecuma grupās. 
  Šogad ļoti kupli bija pārstāvētas ģimenes ar bērniem, kuras kopā veica visas aktivitātes. 
Pašiem mazākajiem bija iespēja piedalīties un izmēģināt visas aktivitātes, bet mazliet lie-
lāki jau sacentās par rezultātiem un medaļām. Arī veterānu grupā valdīja sacensību gars, 
kur vīri centās izcīnīt uzvaru katrā disciplīnā.
  Paldies pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvam par atsaucību, uzņemot sporta svētku 
dalībniekus iestādes teritorijā, un visiem sporta svētku tiesnešiem!

Toms Praulītis, sporta organizators

SVEICAM!

  Sveicam taureniešus - HELVIJU BABRI ar izcīnīto Latvijas čempiona titulu un 
RINALDU JāNI KāRKLIņU ar iegūto 3. vietu elites grupā BMX riteņbraukšanā! 

PATEICĪBA

  Ikvienam ir roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek! No sirds pateicamies ikvie-
nam čaklajam talkotājam, jo kopā paveicām daudz! Tika sakopta sporta taka, pieliktas 
aizkaru stangas, saskrūvētas un piestiprinātas mēbeles, izlauzta vecā grīda, nokrāsota 
siena un vēl, un vēl, un vēl…

Vecpiebalgas bērnudārza “Mazputniņš” kolektīvs

IESPĒJA  APMEKLĒT  ACU  āRSTU 
VECPIEBALGā

13. septembrī no plkst. 10.00 Vecpiebalgas Doktorātā 
pieņems acu ārsts no Rīgas:
• varēs pārbaudīt redzi;
• briļļu vajadzības gadījumā - izvēlēties sev piemērotu 
briļļu ietvaru  un pasūtīt jebkādas sarežģītības pakāpes 
brilles.
Cena par vizīti – 10,00 eiro
Ja pasūta brilles, vizīte bez maksas. 
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 64161317.

NāC  PULKā! 
Vecpiebalgas novada Taurenes - Dzērbenes jauktais ko-
ris “Pie Gaujas” savu 37. sezonu atsāka 7. septembrī, 
tiekamies - kā jau ierasts -  katru pirmdienu plkst.18:30 
Taurenes kultūras nama skaistajā zālē. Mūsu koris ir 
īpašs ar savām ģimeniskajām saitēm. Tajā kopā dzied 
un dziedājuši gan vecāki, viņu bērni, gan  arī vecve-
cāki. Uz kori brauc dziedātāji no visiem apkārtējiem 
pagastiem. Aicinām visus dziedāt un dziesmu mīlošos 
Vecpiebalgas novada un apkārtnes talantīgos cilvēkus 
pievienoties mūsu pulkam! Gatavosimies laicīgi 2023. 
gada Dziesmu un deju svētkiem jaunajā Mežaparka es-
trādē, kā arī radīsim skaistus muzikālus piedzīvojumus 
pa ceļam uz tiem! 

Jūs gaidīs kora diriģente Solveiga Vītoliņa

SVECĪŠU  VAKARI
Dzērbenes Jaunajos kapos 4. oktobrī plkst. 16.00
Dzērbenes Vecajos kapos 4. oktobrī plkst. 17.00
Vecpiebalgas kapos 26. septembrī plkst. 17.00
Ķemerkalna kapos 10. oktobrī plkst. 15.00
Sila kapos 10. oktobrī plkst. 16.00
Lodes-Apšu kapos 11. oktobrī plkst. 15.00
Leimaņu kapos 11. oktobrī plkst. 16.00  


