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Lasiet 2. lpp
Sākas jaunais mācību gads
Lasiet 3. lpp.
Amatiermākslas kolektīvi aicina pulkā
Lasiet 4. lpp.

Zinātkāru un drošu 
jauno mācību gadu!

  Sācies jaunais mācību gads. 
Domāju, ka pedagogi, vecāki 
un arī skolēni visvairāk vēlas, 
lai šis mācību cēliens no sep-
tembra līdz pat nākamā gada 
vasaras sākumam norisinātos 
klātienē. Novada izglītības 
iestādēs veikti nepieciešamie 
remonta darbi, tie vēl turpi-
nās Cēsu 2. pamatskolā un 
Cēsu Valsts ģimnāzijā. Esam 
piesaistījuši papildu līdzek-
ļus ventilācijas izbūvei valsts 
ģimnāzijā. Augusta nogalē 
ekspluatācijā nodota Vidze-
mes Tehnoloģiju un Dizaina 
tehnikuma dienesta viesnīca Valmieras ielā. Tajā drīz jau būs 
iekārtojušies 128 tehnikuma audzēkņi, un blakus esošie mācību 
korpusi kopā ar viesnīcu veido kompaktu izglītības kompleksu 
jeb, kā tagad mēdz teikt, “burbuli”.  Nelielu tehnisku sarežģī-
jumu dēļ nedaudz kavējas Pilsētas vidusskolas piebūves nodo-
šana, bet plānojam, ka jau septembra pirmajā pusē visi darbi 
būs noslēgušies un jauno ēku atvērsim skolēniem. Turpinās arī 
stadionu rekonstrukcija Priekuļos, Vecpiebalgā un pie Stalbes 
pamatskolas.
  Skaidrs, ka izglītības infrastruktūras atjaunošana un pilnvei-
došana arī turpmāk būs pašvaldības prioritāte, jo pretēji tenden-
cēm kopumā valstī, Cēsu novadā skolu un bērnudārzu audzēkņu 
skaits aug. Ja salīdzinām ar pagājušā gada 1. septembri, šogad 
izglītības iestādēs būs par gandrīz 400 bērniem vairāk. Jāatzī-
mē, ka audzēkņu pieaugums ir gan pilsētas, gan lauku skolās un 
bērnudārzos.  Tas nozīmē, ka Cēsu novads ir pievilcīga dzīves 
vieta ģimenēm ar bērniem, kas pārceļas uz dzīvi reģionos no 
lielajām pilsētām vai atgriežas no ārzemēm.
  Septembrī vizītē Cēsīs ieradīsies izglītības un zinātnes ministre  
Anita Muižniece, runāsim ar viņu arī par finansējumu, kas  nā-
kamajā plānošanas periodā būs pieejams izglītības infrastruktū-
ras modernizācijai. Strādāsim, lai arī turpmāk izglītības kvalitāte 
būtu tas magnēts, kas piesaista ģimenes mūsu novadam.
  Nozīmīgs un ļoti gaidīts notikums bija jaunā sociālo pakalpo-
jumu centra “Pērle” nodošana ekspluatācijā. Svinīgajā ceremo-
nijā piedalījās arī labklājības ministrs Gatis Eglītis. Viņš augstu 
novērtēja gan ēkas gaišo, atvērto arhitektonisko risinājumu, gan 
misiju – palīdzēt cilvēkiem ar garīga rakstura un funkcionāliem 
traucējumiem iekļauties sabiedrībā. Tagad ēka jāiekārto, lai pēc 
iespējas ātrāk varētu vērt durvis pirmajiem klientiem.
  Augustā noslēdzās jaunās domes vadības iepazīšanās braucie-
ni uz bijušajiem novadiem. Kopīgais iespaids ir labs, un varu 
droši teikt, ka katrā lauku teritorijā ir savas pērles. Jāatzīmē, ka 
visas pašvaldības ir ļoti rūpējušās par ciemu, pagastu kultūras 
iestādēm. Kultūras, tautas nami atjaunoti, modernizēti - prieks 
skatīties. Laikam jau pelnīti latviešus dēvē par dziedātāju un 
dejotāju tautu. Protams, arī bibliotēku un skolu infrastruktūra 
visur ir mūsdienu līmenī. Gandrīz visās  apvienību pārvaldēs 
noslēdzas ceļu vai to posmu atjaunošanas darbi, kā arī tiek uz-
sākti jauni projekti. Ceļu rekonstrukcija ir nozīmīga aktualitāte 
lauku teritorijās, un šo darbu turpināsim.
  Izbraukuma tikšanās reizēs un arī darba sanāksmēs aktīvi dis-
kutējām par to, kā labāk jaunajā novadā veidot vienoto nozaru 
pārvaldi. Katrā vietā ir savas iestrādes, ierasti risinājumi, veik-
smīgi piemēri. Tāpēc svarīgi ir nesasteigt, rūpīgi izvērtēt visu 
bijušo novadu pieredzi un nonākt pie optimāla pārvaldes mo-
deļa. Nopietns pārbaudījums būs jaunā novada budžeta izstrā-
de nākamajam gadam. Darba gaitā būs jāsinhronizē saistošie 
noteikumi, kuriem ir ietekme uz budžetu, jāvienojas par nekus-
tamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, atbalsta programmām, 
jāsaskaņo lauku apvienību un centrālās pārvaldes aprēķinu me-
todes. Un beigās jāizstrādā budžets, kas atbilst domes deputātu 
noteiktajām prioritātēm. Tas būs apjomīgs un sarežģīts uzde-
vums, bet esmu pārliecināts, ka to paveiksim.
  Jaunajā mācību gadā novēlu visiem izturību, nerimstošu zināt-
kāri un galvenais - labu veselību. Respektēsim ierobežojumus, 
sargāsim sevi un apkārtējos, darīsim visu, lai šis  būtu pilnvēr-
tīgs klātienes mācību gads! 

Jānis Rozenbergs, 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs

Septembris 2021.
Priekšsēdētāja sleja.
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  Šovasar Lauku dienā ie-
pazinām daļu no Inešu, 
Vecpiebalgas un Kaives 
pagasta bagātībām. Inešu 
pagasta „Silamežsargos” 
saimnieko Guna Kaņepe 
un Nikolajs Jiltsovs, SIA 
„Baltic Galloway” ir bio-
loģiska Galovejas šķirnes 
liellopu audzēšanas saim-
niecība. Melni baltie, brūni 
baltie un baltie Galoveji kā 
oreo cepumiņi Inešu pla-
šajos pakalnos ir gādīgu 
saimnieku aprūpēti. Guna 
un Nikolajs pirms septi-
ņiem gadiem atgriezās no 
dzīves Vācijā un iegādājās 
īpašumus Inešos. Domājot 
par nodarbošanos šeit, apsvēruši dažādus varian-
tus, bet, ieraugot Galovejus, tie iepatikušies un drīz 
vien no kādas saimniecības atvesti pirmie dzīvnie-
ki. Uzkrāta pieredze un zināšanas, ganāmpulks au-
dzis plašumā. Kā saka Guna: „Laukos ir tik daudz  
iespēju, šeit katru dienu   rodas jaunas idejas”. Vie-
na no Gunas idejām -  Inešu pils parka „Svaru mā-
jas” atdzimšana romantiskā dārznieka namiņā jau 
sākusi īstenoties. 
  Akvakultūras uzņēmuma SIA „Hibitech Piebalga” 
saldūdens zivju audzētava ir viena no lielākajām 
Eiropā. Šeit audzē zivis, kuru nosaukumus daudzi 
no mums dzird pirmo reizi - paku, stērletes, Ga-
lilejas Svētā Pētera zivis,  baramundus un citas. 
Uzņēmuma sadarbības partneris -SIA „Mottra” 
- no  Inešos audzētajām zivis gatavo ekskluzīvus 
pārstrādes produktus - ikrus, filejas, kūpinājumus. 
Tos pagaidām šeit iegādāties nevar, bet pie svaigām 
zivīm ceturtdienu pievakarēs gan var tikt.
  „Piebalgas porcelāna fabrika” ir vienīgā porcelāna 
ražotne Latvijā. Šeit uzzinājām par porcelāna raša-
nās vēsturi un izmēģinājām roku porcelāna suvenī-
ru veidošanā. Porcelāna vēsture Latvijā, aizsāku-
sies ar Kuzņecova un Jesena fabrikām, turpinās šeit 
pie mums – Piebalgā. Lepojamies un vēlam daudz 
radošas veiksmes Jānim Ronim un viņa komandai!
  Vai zinājāt, ka Inešu pilī jau pāris gadus darbojas 
uzņēmums SIA „ApiMI”, kura nosaukumu veido 
vārds Api - senās ēģiptes dievība, medus bišu ģints 
un uzņēmuma veidotāju - māsu Madaras Radziņas 
un Ievas Boginskas - iniciāļi? Šeit top dabiskās 
kosmētikas produkti no  bišu gādātiem produktiem 
- medus, vaska, propolisa un bišu peru pieniņa, kas 
iegūti pašu ģimenes dravā Vecpiebalgas „Upma-
ļos”. Uzņēmuma lepnums ir  propolisa un vaska 
sildošās aplikācijas, kuras var izmantot locītavu 
un muguras sāpju mazināšanai, rehabilitācijai pēc 

Lauku dienā iepazīst Inešu, Vecpiebalgas un 
Kaives uzņēmēju veikumu

Vecpiebalgas
Apvienības Ziņas  

kaulu lūzumiem. Izmēģinājām dažus no lieliskajiem 
produktiem un baudījām to radītās sajūtas.
  Brīnumi top arī skoliņas ēkā – Madaras Baueres 
izlolotajā šūšanas darbnīcā. Ideja par bērnu apģērbu 
šūšanu no dabīgiem materiāliem, kas pārveidojams 
ilgākai valkāšanai, Madarai radās domājot par ērtu, 
praktisku un ilgi valkājamu apģērbu savam dēli-
ņam. Izveidots zīmols „Audz”, top brīnišķīgas ap-
ģērbu kolekcijas mazuļiem un mammām. 
  „Sveču mājā” Inešu parkā Aivas un Jāņa Baložu  
uzņēmums „Gardenia eco” ražo dabiskas eko sve-
ces no sojas un rapšu vaska, ēteriskajām eļļām un 
dabas veltēm.  Klausoties Jāņa stāstījumu, baudījām 
zāļu tēju ar medus maizēm, lējām sveces, gatavojām 
vaska smaržekļus, reibām no smaržām un labsajū-
tas. 
  Vecpiebalgas pagasta „Kalna Mūrnieki” ir ļoti, 
ļoti īpaša vieta. Daigas Šatrovskas mīļie mazbērni-
ņi  ir desmitā dzimtas paaudze „Kalna Mūrniekos”. 
Pirmais saimnieks Kristaps Kamars dzimis 1750.
gadā. Šeit kā vēstures stundā var izzināt Latvijas 
un Piebalgas vēsturi, kas tik rūpīgi glabāta senajos 
dokumentos, fotogrāfijās un pierakstos. Senā māja, 
ar rūpību veidotie stādījumi, iepriekšējo paaudžu at-
miņas spēcina un aicina atgriezties. 
  Vecpiebalgas pagasta „Kaupēnos” baudījām saim-
nieku Intas un Valda Apalupu sarūpētās pusdienas. 
Valdi pazīstam kā nepārspējami gardu kūpinājumu 
meistaru, ar lielu prieku izmantojām izdevību tos 
nogaršot un iegādāties. „Kaupēnos” audzē kailsēklu 
ķirbjus, no kuriem iegūst eļļu un sēklas. Mēs ķirb-
jus nogaršojām ceptā veidā. Paldies saimniekiem 
par gardumiem un pārdomāti skaisto iekārtojumu 
pusdienu baudīšanai! 
  Silvijas un Arvja Mozuļčiku ģimenes saimniecībā 
„Bitītes” Kaives pagasta „Vecbaltgalvjos” ir plaša 
bišu darva ar 45 saimēm, ķiploku lauks un augļu 

dārzs ar ogulājiem un ābe-
lēm. Šeit var iegādāties 
medu, bišu maizi, ziedpu-
tekšņus, medus ziepes un 
ķiplokus gan svaigā veidā, 
gan kaltētus - pārslās un 
pulverī, arī ziedkātu pesto 
un marinējumus. Mums lai-
mējās tikt pie brīnumgardas 
medus kūkas un medus sal-
dējuma. Prieks par šo dar-
bīgo, enerģisko un idejām 
bagāto ģimeni! 
  Liels paldies visiem par tik 
ļoti iedvesmojošo, sajūtu un 
garšu baudījumiem piepildī-
to dienu, kuras noslēgumā 
kāda rīdzinieku ģimenīte 
atzina: „Mēs iemīlējām Pie-
balgu!” 

Daina Slaidiņa
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CĒSU NOVADA DOMES ZIŅAS

  Cēsu novada domes ārkārtas sēdē 5. augustā deputāti izskatīja četrus jautājumus. 
Dome vienojās par pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu biedrībā “Cēsu rajona lauku part-
nerība”, sprieda par Lielstraupes pils kompleksa izmantošanas nomas maksas noteik-
šanu un apstiprināja Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora darba tiesisko attiecību 
izbeigšanu.
  Cēsu novada domes ārkārtas sēdē 10. augustā pieņemts lēmums par novada pašvaldī-
bas izpilddirektora pienākumu izpildītāja iecelšanu.
  Cēsu novada domes sēdē 19. augustā  izskatīti 58 jautājumi. Deputāti sprieda par 
novada publisko bibliotēku reorganizāciju, pašvaldības nekustamo īpašumu atsavinā-
šanu, vienojās par Līgatnes apvienības pārvaldes pieteikuma iesniegšanu Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijai budžeta investīciju saņemšanai projektam 
“Gaujas ielas pārbūve Līgatnē, Cēsu novadā”.
  Dome atbalstīja investīciju projekta pieteikuma “Ielas, ietvju un ceļa atjaunošanas 
darbi Cēsīs” izstrādi un iesniegšanu un apstiprināja apkures tarifus Līgatnē un Vecpie-
balgā. Deputāti sprieda par Cēsu tūrisma attīstības stratēģijas 2022.-2026. gadam izs-
trādi un darba grupas izveidi, kā arī par novada Bāriņtiesas izveidi. Vēl dome atbalstīja 
Līgatnes pilsētas bibliotēkas dalību Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības 
izsludinātajā projektu konkursā “Iedvesmas bibliotēka”.
  Ar pilnu pieņemto lēmumu sarakstu un domes sēžu ierakstiem iespējams iepazīties 
cesunovads.lv sadaļā “Informācija par domes darbu”.

Domes augusta sēdēs 
izskatītie jautājumi

„Pīlādzītis” Neretā.

Dome apņemas pilnveidot 
sociālās funkcijas

  Domes sēdē Cēsu novada pašvaldības deputāti pieņēma lēmumu par pievienošanos 
Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības un Latvijas Sociālo darbi-
nieku biedrības memorandam “Par sociālā darba attīstību pašvaldībās”. Cēsu novada 
pašvaldības vārdā memorandu parakstīja domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, 
apliecinot vēlmi izprast sociālā darba nozīmi un gatavību pilnveidot sociālās funkci-
jas īstenošanu Cēsu novada pašvaldībā.
  Parakstot šo memorandu, pašvaldības deputāti savu pilnvaru laikā apņēmušies:
•  atvēlēt sociālajam dienestam pietiekamus administratīvos, finanšu un cilvēkresur-
sus, kā arī iesaistīt sociālo dienestu pašvaldības attīstības un pakalpojumu plānoša-
nā;
•  sadarbībā ar novada sociālā dienesta vadību attīstīt sociālo darbinieku zināšanas 
un prasmes, paredzēt viņu ieguldītajam atbilstošu samaksu, rūpēties par mūsdienīgu 
darba vidi sociālajam dienestam un telpām, kurās tiek ievērotas gan sociālo darbi-
nieku, gan sociālā dienesta klientu vajadzības;
•  nodrošināt savlaicīgu, pilnvērtīgu un sistēmisku pašvaldības vadības un iesaistīto 
institūciju visu līmeņu sadarbību ar sociālo dienestu, īpaši veselības aprūpes, izglī-
tības, nodarbinātības un sabiedriskās kārtības sargāšanas jomās.

Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas informācija

Dzīvojamo telpu īres tiesību izsole
  2021. gada  17. septembrī   plkst. 9:00 Vecpiebalgas apvienības pārvaldē Alauksta 
ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, notiks dzīvokļa īpašuma - 
„Norkalni”- 1 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas  pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra 
apzīmējums 4292 007 0320 001, īres tiesību izsole, dzīvokļa platība 47,3 m² .
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 0,21 eiro/m² (bez PVN) mē-
nesī. Izsoles solis – 0,01 
eiro.
  Pieteikšanās izsolei līdz 
2021. gada  16. septembra  
plkst. 17:00. Pieteikumi 
iesniedzami Alauksta ielā 
4 Vecpiebalgā, Vecpiebal-
gas pagastā, Cēsu  novadā, 
Vecpiebalgas apvienības 
pārvaldes administratorei 
vai elektroniski, nosūtot 
uz adresi vecpiebalga@
vecpiebalga.lv .
  Informācija – Benita 
Zvejniece, tālr. 22031720. 

1. oktobrī stājas spēkā jauni 
apkures  tarifi

  Izvērtējot Vecpiebalgas apvienības pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, 
ka esošie komunālo pakalpojumu tarifi, kas tika apstiprināti ar 2018.gada 27.septem-
bra Vecpiebalgas novada domes sēdes lēmumu Nr.14 (punkts Nr.10) un stājās spēkā 
2018.gada 1.novembrī, vairs neatbilst faktiskajai situācijai. Laikā, kopš iepriekš tika 
noteikts siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs, ir būtiski pieaugušas ar pakalpo-
jumu sniegšanu saistītās izmaksas, piemēram, maksa par piegādātās siltumenerģijas 
vienu MWh, kurināmā izmaksas, vidējās darba algas pieaugums un citas ar pakalpoju-
ma sniegšanu saistītās izmaksas.
  Ņemot vērā iepriekš minēto izmaksu pieaugumu un pamatojoties uz likumu “Par 
pašvaldībām”, Cēsu novada domes deputāti  augusta sēdē vienbalsīgi apstiprināja 
2021./2022.gada apkures sezonas tarifus Vecpiebalgas apvienības pārvaldē.

Tarifs stāsies spēkā ar 2021. gada 1. oktobri.

Lelde Burdaja, apvienības pārvaldes vadītāja p.i.
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Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērv. 
Esošais tarifs 

bez PVN 
(euro) 

Apstiprinātais tarifs 
no 01.10.2021 bez 

PVN (euro) 
% izmaiņas 

1 Apkure Mwh  
50.7 

 
57,7 

 
13,81 

2 
Karstā ūdens 
uzsildīšana apkures 
sezonas laikā 

m3 3.5 4.0 14.29 

Senioru klubs „Pīlādzītis” viesojas Sēlijā
  Ik gadu mūspuses (agrāk novada, tagad 
apvienības) seniori, pašvaldībai nodrošinot 
transportu, dodas apskatīt tuvākas un tālākas 
vietas Latvijā. Tā šovasar izbraukumos jau 
devās Vecpiebalgas, Taurenes, Dzērbenes, 
Kaives seniori. Tā mūsu ļaudīm ir pārmaiņa 
no ikdienas, kas dod enerģiju un rada satikša-
nās prieku. Par vecpiebaldzēnu braucienu uz 
Sēliju stāsta Vecpiebalgas apvienības pārval-
des Kultūras nodaļas vadītāja Zigrīda Ruicē-
na: „20. augustā Vecpiebalgas senioru klubiņš 
„Pīlādzītis” devās ikgadējā pašvaldības at-
balstītajā  ekskursijā. Šoreiz uz Sēliju. Diena 
bija vasarīgi skaista un notikumiem bagāta. 
Pirmā pietura Viesīte - brauciens ar elektro-
mobilīti un iepazīšanās ar pilsētas senākajiem 
laikiem, šaursliežu vilciena dzelzceļnieku dzī-
vi. Tālāk ceļš veda uz Aknīsti, kur jaukā gida 
pavadībā iepazinām Lejas un Augšas Aknīsti. 
Pabijām Gārsenes pilī, parkā un dabas takās. 
Subatē apmeklējām J.Jaunsudrabiņa muze-
ju. Noslēgums Sēlijas dienai bija Neretā, kur 
skaistajā saulespuķu laukā baudījām kafiju un 
kūku. Dzīvesprieks un iedvesma turpmākajam 
laikam ir iegūta!” 
  Sēlija gan jau apskatīta, bet „Pīlādzītis” ir 
atvērts dažādām aktivitātēm arī rudens un 
ziemas sezonā, tāpēc klubiņa vadītāja Ieva 
Veinberga mudina: „Mīļie seniori, aicinu 
pievienoties klubiņam „Pīlādzītis” un savu 
laiku bagātināt ar dažādām aktivitātēm! Ne-
mainīgi tiekamies katra mēneša 17. datumā  
plkst. 12.00 senioru kluba „Pīlādzītis”  telpās 
Vecpiebalgas kultūras namā. Nāciet! Ja rodas 
kādi jautājumi, zvaniet un jautājiet! Mans tālr. 
26424363.” 

Dzidra Ješkina
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  Apvienotajā Cēsu novadā ir 38 mācību iestādes, un septembrī tajās mācības 
sākuši vairāk nekā 7000 skolēnu. Par zināšanu apguvi gādā ap tūkstotis skolo-
tāju. Te gan jāpiezīmē, ka daļa strādā nepilnu slodzi vai apvieno darbu vairākās 
skolās. Audzēkņu skaits, salīdzinot ar pagājušā gada pirmo septembri, audzis, 
tostarp – arī pirmskolas izglītības iestādēs (PII).
  Pirms sākt jauno mācību gadu, visiem skolēniem tika veikts Covid-19 tests. 
Konstatēts viens pozitīvs rezultāts visā plašajā novadā, tā ka mācības sākam 
drošā vidē. Skolu kolektīvi pamatā ir nokomplektēti. Dažās skolās gan ir pe-
dagogi, kuri nolēmuši aiziet no darba, taču šie lēmumi nav saistīti ar prasību 
vakcinēties. Novada skolu pedagogu vidū vidējā vakcinācijas aptvere ir ap 85%. 
Šo mācību gadu iezīmē vēl kāda jauna tendence – vecāki interesējas par iespēju 
bērniem mācīties izglītības iestādēs, kur mācības norit attālināti. Ar to bērnu 
vecākiem, kuri nesāks mācības klātienē, skolas strādās individuāli, noslēdzot 
līgumu par mācību vielas apgūšanu ģimenē. Savukārt pedagogs sekos, kā norit 
vielas apguve. Kopumā novadā tādas būs daži desmiti ģimeņu. 
  Skolu un bērnudārzu materiāltehniskā bāze visā novadā ir labā līmenī. Arī šo-
vasar virknē iestāžu veikti remonta darbi. 
  Darbu klātienē sākuši arī interešu izglītības centri, mākslas, mūzikas skolas, 
sporta skola. Atgādināšu, ka, apmeklējot pulciņu, treniņu, mūzikas vai mākslas 
nodarbības, bērniem ir derīgs skolā veiktais Covid-19 tests.
  Šovasar izveidota vienota novada Izglītības pārvalde. Ir daudz darāmā, lai sa-
skaņotu atšķirības dažādu iepriekšējo novadu pašvaldību izglītības dokumentā-
cijā. Taču skaidrs, ka galvenais pārvaldes uzdevums ir nodrošināt labus un dro-
šus apstākļus ražīgam darbam skolu direktoriem, pedagogiem un audzēkņiem. 
Lai veiksmīgs un veselīgs jaunais mācību gads!
 

Lolita Kokina, Cēsu novada Izglītības pārvaldes vadītāja

Jaunā mācību gada iezīmes

Veram durvis jaunam mācību 
gadam Dzērbenes pamatskolā

Mācību gadu iezvanīja 1. un 12. klases skolēni.

SKOLU  ZIŅAS

  Klāt septembris, un veram durvis jaunam mācību gadam, jaunam mācību cē-
lienam un cerībām, ka gaiteņos skanēs bērnu čalas visa mācību gada garumā. 
1. septembrī  skanēja pirmais skolas zvans uz pirmo mācību stundu klātienē 67 
pamatskolas skolēniem, savukārt bērnudārza durvis Zinību dienā vēra 76 pirms-
skolas izglītības iestādes audzēkņi. Mācību gadu iesākām ar jaunu pamatskolas 
nosaukumu – Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola (tiesa, var jau 
teikt, ka esam atguvuši iepriekšējo) – un skolas vīziju - katra skolēna brīvas, 
atbildīgas personības veidošana. 
  Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka mazās lauku skolas nodrošina nevis  mazāk 
kvalitatīvu izglītību, bet gan cita veida pieeju mācībām. Iepriekšējo gadu bei-
dzām ar labiem sasniegumiem, un esam apņēmības pilni arī šogad turpināt dar-
bu, lai varētu par skolu lepoties. Pedagogu sastāvs ir nokomplektēts ar speciā-
listiem visās jomās, un vakanču nav. Direktors veiksmīgi ir aizvadījis direktora 
akreditāciju ar vērtējumu „labi”. Pedagogi vasaras garumā ne tikai atpūtās, bet 
arī papildināja savas zināšanas semināros un kursos. Vieni no visapmeklētāka-
jiem bija digitālās pratības kursi. 
  Augustā skolā  notika rūpīgs darbs, lai skolēniem pēc drošas skolas principiem 
nodrošinātu mācības klātienē. Tika labiekārtotas telpas, veikts zāles remonts un 
citi nelieli kosmētiski darbi, lai bērni atgrieztos gaišā, patīkamā vidē. Skolai ir 
iegādātas jaunas digitālās tāfeles, lai mācību procesu padarītu aizraujošu un mo-
tivējošu, un 3D printeri, lai kvalitatīvāk sagatavotu mācību materiālus.
  Skolas piedāvātās  interešu izglītības iespējas 2021./2022.m.g.:  sporta pulciņš, 
kokapstrādes pulciņš, teātra pulciņš,  ansamblis, datorika, angļu valoda, alpī-
nisms (no 5.kl.), dejas.  
  Viens no galvenajiem mācību procesa laba rezultāta priekšnoteikumiem ir veik-
smīga sadarbība – skolēni, vecāki, pedagogi. Tāpēc ceram, ka arī šogad būsim 
ieinteresēti, saprotoši un gatavi iesaistīties skolas dzīvē.
  Jauno mācību gadu uzsākot, sveicam arī mūsu mazos pirmklasniekus un viņu 
vecākus. Novēlam viņiem neizsīkstošu enerģiju, zinātkāri un dzīvesprieku!

Andris Sakss, pamatskolas direktors

Vecpiebalgas vidusskola jaunajam 
darba cēlienam sagatavojusies

  Pagājušajā mācību gadā visa skolas saime 
(skolēni, vecāki un skolotāji) strādāja pie 
jaunā attīstības plāna – veica skolas darba 
analīzi un izvirzīja prioritātes nākamajiem 
3 mācību gadiem. Tā maijā tika apstiprināts 
jaunais Vecpiebalgas vidusskolas attīstības 
plāns 2021./22.m.g. – 2023./24.m.g., no-
teiktas skolas prioritātes (kvalitatīvs mācī-
bu process, atbalsts personības izaugsmei, 
droša un draudzīga vide)  un skolas vērtī-
bas (cieņa, atbildība un sadarbība). Ar krā-
sainiem ziediem rokās Zinību dienā skolas 
saimei piepulcējās 22 pirmklasnieki un 9 
desmitklasnieki, tādējādi Vecpiebalgas vi-
dusskolā jauno mācību gadu uzsāka 270 au-
dzēkņi: 73 bērni apgūs pirmsskolas izglītī-
bas programmu, 197 – vispārējās izglītības 
programmu.
  Lai nodrošinātu kompetenču izglītībai 
atbilstošu mācību un audzināšanas darbu, 
veikti nopietni remontdarbi: pirmsskolas 
izglītības ēkā nopietnas pārvērtības piedzī-
vojusi Pūces grupa, lielajā skolas ēkā – angļu valodas kabinets un visi dabaszi-
nību kabineti jaunā korpusa 2.stāvā, pabeigti lielie darbi skolas sporta  laukumā. 
Pilnveidota arī skolas materiāltehniskā bāze – ne tikai nomainīti soli un krēsli 
atsevišķām klasēm, bet iegūta vēl 1 skārienjūtīgā tāfele, 2 stacionārie datori 
un 3D printeris, kā arī keramikas ceplis profesionālās ievirzes izglītības prog-
rammai. Skolas pedagogu kolektīvam pievienojušies 4 jauni skolotāji: Ilze Pi-
zāne (angļu val. 1.-2.kl.) un Laima Klauža (valsts aizsardzības mācība 10.-11.
kl.), Andrejs Miķis (fizika 10.-11.kl.) un Intars Spalviņš (ugunsdzēsēju mācība 
8.kl.). Lai pilnveidotu pedagogu profesionālo meistarību, plānojam, ka skolotāji 
kopīgi mācīsies visa gada garumā – metodiskā darba ietvaros darbosies kādā no 
mācīšanās grupām.
  Pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” pedagogu kolektīvs uzskata, ka 
kustība, fiziskā aktivitāte ir veiksmīgas bērnu attīstības pamats, tāpēc ar da-
žādām bērnus ieinteresējošām lietām papildināts pirmsskolas laukums. Tagad 
bērni var darboties pie aktivitāšu sienas, var trenēt precizitāti, metot un sperot 
bumbas, iegriezt uzdevumu ratu, ir iegādāts slēpošanas inventārs, skrejriteņi 
mazākiem un lielākiem bērniem, var arī pētīt, ko dara kukaiņi tiem sagatavotajā 
mājā vai arī caur stikla sienu redzēt, kā pamazām sadalās bioloģiskie atkritumi. 
Bērnu radošuma veicināšanai ar lego skolotāja Anša Greiziņa gādību sagādāts 
plašs un bagātīgs lego klāsts. Ceram, ka bērnu uzmanību piesaistīs mainīgās 
izstādes bērnudārza gaitenī. Īpašās bērnu izziņas bagātināšanai veltītās izstādes 
tiks izliktas mākslinieces A.Eglītes-Poikānes radītos rāmīšos. 
  Arī jaunajā mācību gadā esam parūpējušies par to, lai vajadzīgo atbalstu sa-
ņemtu visi izglītojamie. Eiropas sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMPuRS”) ietvaros skola 
turpinās sniegt individuālās konsultācijas tiem skolēniem, kuriem ir mācīšanās 
grūtības, savukārt talantu un prasmju pilnveidei visās vecuma grupās tiks piedā-
vāti 15 dažādi interešu izglītības pulciņi gan no valsts mērķdotācijas un pašval-
dības budžeta, gan no ESF projekta. ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kom-
petenču attīstībai” līdzekļiem. Skolā darbosies arī atbalsta komanda: logopēds, 
2 skolotāju palīgi un speciālās izglītības skolotājs.
  Lai samazinātu mobinga līmeni, šajā mācību gadā esam iesaistījušies sociālajā 
projektā ,,Neklusē!”, kura ietvaros notiks aktivitātes gan skolēniem, gan vecā-
kiem, gan visiem skolas darbiniekiem. Arī šajā vasarā daudz paveikts skolas ap-
kārtnes sakārtošanā, un par to Zinību dienā īpaša skolas kolektīva Pateicība tika 
pasniegta dārzniecei Antrai Miezītei par ieinteresētību un iniciatīvu skolas ap-
kārtnes labiekārtošanā, veidojot vienotu iestādes koptēlu, direktora vietniekam 
saimnieciskajos jautājumos Reinim Rāvietim par ieinteresētību skolas materiāl-
tehniskās bāzes pilnveidošanā un pašaizliedzību skolas vides labiekārtošanā, 
Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītājai Leldei Burdajai par ieinteresētību 
un ilggadēju atbalstu izglītības iestādes attīstībā.

Stipru veselību un izturību ikvienam vēlot, skolas direktore Ilona Strelkova
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Inešu tautas nams (vadītāja Sarmīte Beķere, t. 22022895)
aVecpiebalgas muižas sieviešu koris, diriģents Jānis Rij-
nieks, ceturtdienās plkst. 19.30

Dzērbenes tautas nams (vadītāja Daina Šmite, t. 29408315)
aFolkloras kopa „Māras bērni”, vadītāja Mārīte Šķēle, 
ceturtdienās plkst. 16.00
aSenioru tautisko deju kolektīvs F grupa „Juveris”, va-
dītājs Uldis Blīgzna,  ceturtdienās plkst. 20.00, svētdienās  
plkst.15.00
aRokdarbu pulciņš, trešdienās  plkst. 16.00 Amatu mājā
aVēstures interešu klubs, vadītāja Mārīte Šķēle, otrdienās 
plkst.9.00 skolā, piektdienās, sestdienās plkst.10.00 pilī, 
domnīcas katra mēneša 3. trešdienā

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

Taurenes kultūras nams (vadītāja Ginta Babre, t. 22032942)
aJauktais koris „Pie Gaujas”, diriģente Solveiga Vītoli-
ņa, pirmdienās plkst. 18.30
(pirmā tikšanās 13. septembrī)
aAmatierteātris „Radi”, režisore Gunita Gedroica-Jura-
go, trešdienās plkst.18.30
(pirmā tikšanās 14. septembrī)
aInterešu - stāstnieku pulciņš, vadītāja Mārīte Šķēle, treš-
dienās plkst. 15.00 
(pirmā tikšanās 15. septembrī)
aPensionāru klubs „Randiņš”, vadītāja Sarmīte Lielā, 
katra mēneša otrajā trešdienā plkst. 11.00
aAktīvā vingrošana pēc individuālā laika plānojuma

Vecpiebalgas kultūras nams (vadītāja Zigrīda Ruicēna, 
t.26493591)
aVecpiebalgas audēju kopa, vadītāja Dagnija Kupče, ce-
turtdienās plkst. 18.00 aušanas darbnīcā
aVidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs E grupa „Mu-
durainis”, vadītāja Antra Grinberga, trešdienās plkst. 19.00
aSenioru tautisko deju kolektīvs F grupa „Mudurainis 
XO”, vadītāja Antra Grinberga, pirmdienās plkst. 19.00
aVidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs D grupa „Bal-
ga”, vadītājs Kaspars Brauns, mēģinājumi Rīgā otrdienās 
plkst. 19.30 
aJauniešu tautisko deju kolektīvs C grupa „Slātaviņa”, 
vadītāja Antra Grinberga, pirmdienās , trešdienās plkst. 
16.00
aVokālais ansamblis „Tāpēc”,  vadītāja Astra Piruška, 
otrdienās plkst. 19.00
aAmatierteātris „Sumaisītis”, režisore Inese Pilābere, otr-
dienās plkst. 19.00
aSenioru klubs „Pīlādzītis”, vadītājas Ieva Veinberga un 
Rasma Beķere,  katra mēneša 17. datumā plkst. 12.00

Sākot sezonu, kolektīvi priecāsies par jauniem dalībnie-
kiem. Informācija par kolektīviem pie kultūras namu vadī-
tājām. Esiet mīļi gaidīti!
Radošo iedvesmu, spēku un lielo izdošanos visiem aktīva-
jiem un darbīgajiem māksliniekiem, kolektīvu vadītājiem 
un kultūras darbiniekiem!

Informāciju sagatavojusi Zigrīda Ruicēna, Vecpiebalgas 
apvienības pārvaldes Kultūras nodaļas vadītāja

Vecpiebalgas apvienības 
amatiermākslas kolektīvi un 

interešu pulciņi sāk  jauno sezonu!

SVECĪŠU   VAKARI
Dzērbenes Jaunajos kapos 19. septembrī plkst.16.00
Dzērbenes Vecajos kapos 19. septembrī plkst. 17.00 
Vecpiebalgas kapos 25. septembrī plkst. 17.00
Ķemerkalna kapos 9.oktobrī plkst. 15.00 
Sila kapos 9. oktobrī 16.00 
Lodes-Apšu kapos 10. oktobrī plkst. 15.00
Leimaņu kapos 10. oktobrī plkst. 16.00
  (Pēc draudzes informācijas Svecīšu vakaram Dzēr-
benes kapos mainīts ierastais datums. Informācija pa 
tālr. 26553111)

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes informatīvais izdevums - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Cēsu 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”. 

Aiziet cilvēks - pēkšņi un pavisam…
Bez ceļa atpakaļ.

Mūžībā aizgājuši:

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

Ēvalds Galiņš, Vecpiebalga;
Dzintars Kuzmans, Vecpiebalga.

TIKŠANĀS AR IEDZĪVOTĀJIEM
 Cēsu novada domes deputāts Indriķis Putniņš 
un Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. 
Lelde Burdaja aicina uz sarunām par iedzīvotā-
jiem aktuāliem jautājumiem:
- trešdien, 15.septembrī, plkst.16:00 Dzērbenes pilī;
- trešdien, 15.septembrī, plkst.17:30 Nēķena muižā;
- piektdien, 17.septembrī, plkst. 16:00 Vecpiebalgas 
bibliotēkā;
- piektdien, 17.septembrī, plkst.17:30 Vecpiebalgas 
muižā Inešos; 
- ceturtdien, 23.septembrī, plkst.17:00 Kaives 
pagasta pakalpojumu centra ēkā.

PASĀKUMI  SEPTEMBRĪ
17. septembrī plkst.12.00 Nēķena muižas 
pagrabos  izstādes atklāšana un rudens velšu 

degustācija Garšu laboratorijas tirdziņā 
sadarbībā ar “Piebalgas kūpinātavu”

Sīkāka informācija - Ginta Babre, tālr. 22032942.
Līdz 17. septembrim aicinām visus dalīties ar dār-
za, meža labumiem un rudens ziediem un kopīgi 
veidot izstādi Nēķena maižas pagrabos.

18. septembrī 11.00 – 15.00 
Vecpiebalgas viesistabā TIRGUS „Rudens sajūtas”                                               
Aicināti amatnieki, mājražotāji un rudens stādu tir-
gotāji! Īpašais viesis - dziedošais Roberto Meloni 
ar jauno grāmatu “Pa bērnības garšām ar Roberto”.
Tirgotājiem lūgums pieteikties līdz 15.septembrim. 
T. 26493591 ( Zigrīda )                      
Lūgums ievērot epidemioloģiskās drošības notei-
kumus!

22. septembrī  plkst.9.00 Dzērbenes pilī dom-
nīca – tēma Nacionālie partizāni (dokumentāla 
filma par partizānu gaitām Dzērbenes un Raunas 
apkārtnē, ekspedīcija pa partizānu takām, piemiņas 
vietām).

24. septembrī plkst.19.00 Dzērbenes pilī 
romantisks dzejas un mūzikas vakars 

Līdz 30. septembrim Cimdu izstāde “Ko 
stāsta Tavs cimds” Dzērbenes pilī

Visu septembri ikgadējā ziedu un dārzeņu 
izstādē “Rudens pieredze 2021” Kaivē

 Atnes uz pagasta pakalpojumu centru sava dārza 
vai dobes veltes un iedvesmojies! Nepiemirsti sa-
vam audzējumam pievienot saimnieka vārdu, uz-
vārdu un dārza veltes nosaukumu! Visiem dalībnie-
kiem balvā darba cimdu pāris. Tiekamies atvasarā!

25. septembrī plkst. 10.00 Vecpiebalgas 
bibliotēkā radoša nodarbe “Zīmē viegli” ar 

Dainu Domašūti un Aigu Kalniņu
  Daina: „KO DARĪSIM: zīmēsim viegli to, ko re-
dzam un jūtam. Izpaudīsimies ar ūdenskrāsām, ra-
pidogrāfiem, tušu, žagariņiem.” Aiga: „KO VĒL 
PASTĀSTĪŠU, PARĀDĪŠU: kā izmantot iegūtās 
prasmes skicēšanā ikdienā, kā pilnveidoties un ne-
apstāties, kā dalīties un priecāties par paveikto.”
Vietu skaits ierobežots - iepriekšēja pieteikšanās 
līdz 21. septembrim pa tālr. 20232850. Dalība pa-
sākumā, uzrādot sadarbspējīgu Covid-19 sertifikā-
tu, kas apliecina veikto vakcināciju vai Covid-19 
izslimošanu.

Vecpiebalgas  apvienības  sportisti  izcīna godalgotas  
vietas  Latvijas  čempionātos

  Vasara mūsu apvienības 
sportistiem pagājusi,  ak-
tīvi piedaloties sacensībās 
un popularizējot veselīgu 
dzīvesveidu.  Neizpalika arī 
panākumi dažādos sporta 
veidos. Sacensībās, kas no-
risinājās 7. augustā Valmie-
rā, Rinalds Jānis Kārkliņš 
kļuva par Latvijas čempio-
nu BMX elites grupā. Arī 
biatlonisti vairākkārt kāpa 
uz goda pjedestāla -  En-
dijs Liepiņš uzvarēja Lat-
vijas čempionātā biatlonā D 
grupā, Armands Gulbis iz-
cīnīja 2.vietu, Rūdis Balo-
dis - 2.vietu vīriešu grupā. 
Sacensības norisinājās 31. 
jūlijā un 1. augustā Prieku-
ļos, bet 21. un 22. augustā 
Alūksnē Latvijas čempionātā biatlonā Armands Gulbis un Endijs Liepiņš izcīnīja 2. vietu.
7. augustā  norisinājās Vecpiebalgas apvienības pludmales volejbola turnīrs. Piedalījās 8 komandas. 1.vieta ko-
mandai „Game Over”, 2.vieta komandai „Divi”, bet 3.vieta komandai „07”. Paldies par atbalstu sponsoriem - 
Gardenia Eco un Piebalgas Porcelāna fabrikai!

Toms Praulītis, sporta organizators


