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Šajā numurā:

■ Pasniegs apbalvojumus
svētkos
■ Domes aktualitātes
■ Par uzņēmējdarbību
Inešos

Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Novembris 2019.
Priekšsēdētāja sleja

Brīvības izcīnīšanas
simtgadi godinot

Ik gadu, kad
klāt ir novembris, klāt
ir arī Latvijas
valsts svētku laiks. Arī
šogad. Taču,
vai mēs apzināmies, ka
šī gada novembris savā
ziņā ir pat ļoti
īpašs ar ļoti
zīmīgu jubileju? Es neapgalvošu to, ka tas, kas Latvijā notika pirms 100 gadiem 1919. gadā
un vainagojās ar ļoti nozīmīgu noslēgumu
tieši 11. novembrī, ir svarīgāks par valsts
dibināšanas aktu 1918. gada 18. novembrī,
bet skaidrs ir viens – ja pēc Latvijas valstiskuma izveidošanas nesekotu brīvības
cīņas par valstiskuma nostiprināšanu de
facto, protams, arī virkne starpvalstu, tostarp lielvaru savstarpējo cīņu jau pēc Pirmā pasaules kara noslēguma, jaundibinātā
Latvijas valsts nebūtu.
Mēs labi zinām to, kas ir mūsu valsts
svarīgākie datumi, tostarp 1918. gada 18.
novembris un 1919. gada 11. novembris.
Taču reti aizdomājamies par to, kam bija
jānotiek, lai līdz šajās dienās lemtajam un
paveiktajam nonāktu. Brīvības cīņu simtajā gadā ar lielu interesi esmu klausījies
Latvijas Radio iknedēļas raidījumu ciklu
“Neatkarības karš. 1919”, kur tiek stāstīts
par brīvības cīņu vēsturi. Tik daudz datumu un notikumu, tik daudz cīņu, arī daudz
upuru un nesavtīgas rīcības – tas viss viena gada ietvarā, lai 18. novembrī dibinātā
Latvijas valsts iegūtu īstenu suverenitāti,
lai neziņa par nākotni izgaistu un ļaunais
karadarbības murgs izbeigtos. Mūsdienās,
kad dzīvojam mierpilnu dzīvi, iepretim tai,
kādu piedzīvoja mūsu senči, un gaužamies
par to, ka viss ir slikti, būtu tā krietni ikkatram jānosarkst. Jā, kāds teiks, ka pirms
100 gadiem bija citi laiki, mūsdienās viss
ir savādāk, taču… tad paraugāmies uz to,
kas šodien notiek daudzviet pasaulē, un
tad atkal varam apdomāt par to, kādā vidē
mums ir lemts dzīvot tagad. Esam priviliģēti.
Cienījamie novadnieki! Svinot valsts
svētkus šā gada novembrī, īpaši pieminēsim tautiešus, kas pirms 100 gadiem,
nesaudzējot nedz savu veselību, nedz
dzīvību, cīnījās par Latvijas valstisko neatkarību. Atdosim godu tiem, kas izcīnīja
un nostiprināja Latvijas neatkarību, kādēļ
šobaltdien varam dzīvot brīvā valstī un demokrātiskā sabiedrībā. Zinot to, ka pirms
100 gadiem par brīvību cīnījās arī daudz
jaunu cilvēku, tostarp daudz skolnieku,
esmu gandarīts, ka savā ziņā tīri simboliski, bet tai pašā laikā ļoti nozīmīgi, Vecpiebalgas vidusskolā līdz ar šo mācību gadu ir
ieviesta jauna mācību programma – valsts
aizsardzības mācība-, lai tādējādi audzinātu ne vien fiziski aktīvus un drosmīgus, bet
arīdzan patriotiskus Latvijas valsts jaunos
pilsoņus.
Sveicu jūs visus Latvijas valsts 101. gadadienā un Brīvības cīņu 100. jubilejas gadadienā! Dievs, svētī Latviju!
Indriķis Putniņš, domes priekšsēdētājs
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Sēsties, saulīte, dimanta krēslā,
Valdi pār Latvijas pakalniem brīviem.
								

(K. Skalbe)

Sagaidot Lāčplēša dienu un Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienu,
sveicam iedzīvotājus svētkos un novēlam saglabāt paaudžu vienotību
un piederību savam novadam un Latvijai.
Novēlam būt uzņēmīgiem, enerģiskiem, apzinīgiem un radošiem,
lai katrs mūsu labais darbs veido stipru ģimeni, novadu, valsti!
Vecpiebalgas novada pašvaldība
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes ārkārtas sēde 2019. gada 3. oktobrī

Sēdē piedalās deputāti: Arita Andersone, Edžus Ķaukulis, Inese Navra,
Ilona Radziņa, Indriķis Putniņš.

Pieņemtie lēmumi:

1. Grozīt 2019. gada 26. septembra domes sēdes lēmumā Nr. 5 (protokols Nr.11) “Par
pašvaldības finansētajām pedagoģiskajām likmēm Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm 2019./2020.mācību gadam” sekojošā redakcijā: 1.3.1. Interešu izglītības pedagogs
1,21 likme.
2. Apstiprināt valsts mērķdotāciju apmēru Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika
periodam no 2019. gada 1. septembra līdz 31. decembrim: pamata un vispārējai vidējai
izglītībai 165 460 eiro (Vecpiebalgas vidusskolai 121 822 eiro, Vecpiebalgas novada pamatskolai 43 638 eiro), interešu izglītībai 7 384 eiro (Vecpiebalgas vidusskolai 5 437 eiro,
Vecpiebalgas novada pamatskolai 1 947 eiro), bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai 29
054 eiro (Vecpiebalgas vidusskolai 15 705 eiro, Vecpiebalgas novada pamatskolai 13 349
eiro). Apstiprināt valsts mērķdotāciju plānoto izlietojumu vienam mēnesim un apstiprināt
izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku amata likmes un atalgojuma apmēru.

Domes sēde 2019. gada 24. oktobrī

Sēdē piedalās deputāti: Arita Andersone, Kristaps Driķis, Edžus Ķaukulis,
Inese Navra, Indriķis Putniņš, Ilona Radziņa.

Pieņemtie lēmumi:

1. Pieņemt zināšanai L.Burdajas atskaiti par 26.09.2019. un 03.10.2019. domes lēmumu
izpildi.
2. Apstiprināt maksas pakalpojumu cenrādi.
3. Iesaistīties nodibinājuma “Latvijas vērtības” organizētajā publicitātes projektā “Latvija
– īstā vieta dzīvošanai!”, lai prezentētu esošo situāciju un nākotnes perspektīvas novadā
kā pievilcīgu, ērtu un draudzīgu vidi dzīvošanai un darbam, lai mazinātu iedzīvotāju aizplūšanu uz ārvalstīm, veicinātu iekšējo migrāciju un sekmētu reemigrāciju.
4. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Gaujas ielā
3, dz. 4” Taurenē. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu – 1300,00 eiro.
5. Noteikt nekustamā īpašuma „Līņi 1” Dzērbenes pagastā pārdošanas cenu – 4080,00
eiro.
6. Nodot medību tiesības mednieku un makšķernieku biedrībai „Pelēči” pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajās 7 zemes vienībās (kopējā platība 76,93 ha) Inešu un Vecpiebalgas pagastā.
7. Pagarināt 1998. gada 30. decembra līgumu, kas noslēgts ar SIA būvniecības firmu “VIRĀŽA”, par nekustamā īpašuma „Līču karjers” Inešu pagastā (ar 11,71 ha kopplatību)
nomu 7,3 ha apmērā līdz 2020. gada 31. jūlijam bez tiesībām izmantot zemes dzīles. Zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
8. Iznomāt nekustamā īpašuma „Liepiņas” Dzērbenē zemes vienību 1,79 ha kopplatībā.
Noteikt nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus
nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
9. Apstiprināt SIA „Metrum” izstrādātos zemes ierīcības projektus nekustamajiem īpašumiem “Irši” un „Ziedi” Kaives pagastā un SIA „Ģeo-M” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaungaigali” Inešos.
10. Nodot iznomāšanai nedzīvojamo telpu Nr.32 (10,4 m2 kopplatība), saskaņā ar būves
tehniskās inventarizācijas lietu, nedzīvojamā ēkā „Pils” Dzērbenē. Apstiprināt nedzīvojamo telpu publicējamo informāciju, nomas tiesību izsoles noteikumus un nomas līguma
projektu. Uzdot nomas objekta izsoli organizēt komisijai: priekšsēdētāja Daina Slaidiņa.
komisijas locekļi Dace Caune un Andris Laumanis.
11. Iznomāt apbūvētu zemes vienību „Koplietošanas zeme” Kaivē 0,23 ha kopplatībā lauksaimnieciskai izmantošanai, nomas līguma termiņš - 10 gadi. Noteikt nomas maksu 0,5 %
apmērā no zemes kadastrālās vērtības un papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
12. Pārjaunot 2019. gada 28. jūnijā noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu par pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu 25,8 m2 platībā ēkā “Pils” Inešos iznomāšanu.
13. Piešķirt Vecpiebalgas novada domes apbalvojumus 9 nominācijās.
Sēžu protokolus un audioierakstus skatīt pašvaldības interneta vietnē
www.vecpiebalga.lv/pašvaldība/sēdes
Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2019. gada 28. novembrī.
Domes sēdes ir atklātas. Laipni lūdzam!

IZSOLE

Vecpiebalgas novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli dzīvokļa īpašumu “Gaujas iela 3”- 4 Taurenē,
Taurenes pagastā, Vecpiebalgas
novadā (kadastra apzīmējums
4286 900 0106), kas sastāv no 1
istabas dzīvokļa 37,8 m² platībā
un 2929/105694 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās
mājas „Gaujas iela 3” un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
4286 002 0280 , kopplatība 0,456
ha.
Nekustamā īpašuma sākumcena
EUR 1300,00 , nodrošinājuma
nauda EUR 130.00, reģistrācijas
nauda – EUR 10,00.
Izsole notiks 2019. gada 25. novembrī plkst. 10.00 Vecpiebalgas novada pašvaldības
telpās Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2019. gada 25. novembra plkst. 9.50 Vecpiebalgas novada
pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, pie
sekretāres.
Informācija: www.vecpiebalga.lv , tālr. 64170464, 26115317.
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Sagaidot svētkus, Vecpiebalgas novada dome
apbalvojumu piešķiršanai izvirza:
Nominācijā „VECPIEBALGAS NOVADA LEPNUMS” – Kasparu Stupeli par
augstiem sasniegumiem motosportā un Vecpiebalgas novada vārda popularizēšanu
Latvijā un pasaulē.
Nominācijā „Gada balva sportā” - Līgu Glāzeri-Spalviņu par mērķtiecīgu aktīva
dzīvesveida popularizēšanu Vecpiebalgas novadā un darbu ar bērniem.
Nominācijā „Gada balva kultūrā” - Līvu Gruduli par nozīmīgu ieguldījumu Vecpiebalgas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, popularizēšanā un aktualizēšanā.
Nominācijā „Gada balva uzņēmējdarbībā” - Aivu Balodi (“Gardenia Eco”) par panākumiem uzņēmējdarbībā un radošu ieguldījumu Vecpiebalgas novada popularizēšanā.
Nominācijā „Gada balva apkalpojošā sfērā” - Sarmīti Ērgli (SIA “RIVIS”) par
godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu un atbalstu Vecpiebalgas novada sabiedrībai.
Nominācijā „No sirds uz sirdi” - Baibu Rozi par aktīvu un nesavtīgu darbu
Vecpiebalgas novada sabiedrības labā.
Nominācijā „Gada jaunietis”- Renāru Punduru par mērķtiecību, prasmi savienot
mācību darbu ar savas saimniecības pilnveidošanu un attīstīšanu.
Nominācijā „Gada skolotājs” Anitu Jurgenu par augstu profesionālo meistarību, radošu pieeju mācību procesam
un nozīmīgiem skolēnu sasniegumiem;
Anitu Pētersoni par radošu, atbildīgu pieeju mācību procesam un sasniegumiem
jaunatnes audzināšanā.
Nominācijā „Gada pirmsskolas izglītības darbinieks” –
Valdu Čakari par mūža ieguldījumu darbā ar pirmsskolas audzēkņiem;
Anitu Pizāni par kvalitatīvu, atbildīgu ikdienas darbu un radošu jaunās
paaudzes audzināšanu.
SVEICAM!
Apbalvojumu pasniegšana notiks Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai
veltītajā sarīkojumā Vecpiebalgas kultūras namā 15. novembrī plkst. 19.00.

Mežaparka rododendru dārzā ziedēs arī
Vecpiebalgas novada košumkrūms

18. oktobrī Rīgā, Mežaparka
Lielās estrādes teritorijā notika
pasākums “Rododendru krāšņums
dziesmu priekam!”, uz kuru aicināja Latvijas Pašvaldību savienība, Rīgas dome un SIA “Rīgas
meži”. Uz šo pasākumu ielūgti
bija pašvaldību domju priekšsēdētāji un izpilddirektori no visas
Latvijas. Rododendrus Mežaparkā stādīja arī Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Indriķis
Putniņš un izpilddirektore Lelde
Burdaja.
Latvijas Pašvaldību savienības
Komunikācijas nodaļas vadītāja Jana Bunkus izdevumā InfoLogs raksta: „” Mazs bij’ tēva
novadiņ(i)s, bet diženi turējās!”
– tā pašvaldības pēc rododendru
dārza iestādīšanas vienojās kopīgā tautasdziesmā diriģenta Inta
Teterovska un kora “Balsis” vadībā. Un sajūta patiešām bija lieliska, jo Mežaparka Lielās estrādes
teritorijā tapis unikāls dažādu
šķirņu rododendru dārzs. Latvijas
Pašvaldību savienības priekšsēdis
Gints Kaminskis iestādīja rododendru ar ļoti skaistu vārdu – Šarlote.
“Šis ir jau otrais vides objekts, kas skaistā veidā vēstīs par Latvijas pilsētām un novadiem.
Pirmais atrodams Vecrīgā – ģerboņu siena. Mežaparka Lielā estrāde ir vieta, kur dziesmās
uzziedēt sabrauc tūkstošiem cilvēku no dažādām Latvijas vietām, tāpēc ir likumsakarīgi, ka rododendri uzziedēs tieši šeit. Lai šie košumkrūmi ikreiz uzzied arvien kuplākiem
ziediem, tādējādi sveicinot ikvienu dziesmu svētku dalībnieku un skatītāju – ļaudis no
dažādām Latvijas vietām!” sveicot svinīgā pasākuma “Rododendru krāšņums dziesmu
priekam” dalībniekus, uzsvēra G. Kaminskis.

MEŽAPARKA LIELĀS ESTRĀDES TERITORIJĀ TAPIS UNIKĀLS DAŽĀDU ŠĶIRŅU RODODENDRU
DĀRZS, KAS SKAISTĀ VEIDĀ VĒSTĪS PAR
LATVIJAS PILSĒTĀM UN NOVADIEM.
Pašvaldības savus rododendrus iestādīja atbilstoši novada vai pilsētas atrašanās vietai
kultūrvēsturiskajā novadā – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē un Pierīgā. Katra pašvaldība par iestādīto košumkrūmu saņēma arī sertifikātu, un pie katra krūmiņa tiks izvietota
informatīva plāksne.
Dzidra Ješkina
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Veikti pašvaldības grants ceļu pārbūves darbi

PROJEKTI

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Vecpiebalgas novada pašvaldība ir atkārtoti iesaistījusies darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības
iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta nr.: 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā.
Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Šajā plānošanas periodā galvenais
uzsvars tiek likts uz multidisciplināro, STEM un vides jomu.
Vecpiebalgas novada pašvaldībai piešķirts finansējums 18 673,93 eiro (nav nepieciešams
pašvaldības līdzfinansējums). Projekta aktivitātes tiek īstenotas abās skolās - Vecpiebalgas
vidusskolā un Vecpiebalgas novada pamatskolā.
Sīkāka informācija https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml
Inese Ozola, projekta vadītāja

Meža dienu talkā jauni
stādījumi Vecpiebalgas viesistabā
Ar Latvijas
Pašvaldību savienības atbalstu 2019. gada
8. oktobrī Vecpiebalgas viesistabā – parkā
Ve c p i e b a l g a s
centrā notika
talka “Veidosim daudzveidīgu
Latviju
un tīkamu ainavu!”. Talkas
laikā, kopīgi
strādājot pēc
ainavu dizaineres Vinetas Radziņas apstādījumu plāna,
tika iestādīti 77
košumkoki un
krūmi, izvietoti vēl 3 soliņi. Šī projekta
ietvaros turpinājām veidot parka ainavu ar dekoratīvajiem augiem, kas neapgrūtinās turpmāko labiekārtošanu - tiltiņa būvniecību un celiņu sakārtošanu nākamgad, īstenojot ELFLA līdzfinansēto projektu Nr. 19-09-AL18-A019.2201-000005 “Izstāžu taka Vecpiebalgas viesistabā”.
Priecē, ka gan krāšņumaugi, gan jauniešu krāsotie soliņi Vecpiebalgas strīpainajam deķim
raksturīgajās krāsās, iekļaujas ainavā un turpina Vecpiebalgas viesistabas konceptu.
Pateicamies ainavu dizainerei Vinetai Radziņai par parka ideju! Lai prieks par tās īstenošanos dzīvē!
Paldies talciniekiem: bērnudārza ķipariem, jaunatnes iniciatīvu centra “Balgas strops”
jauniešiem, senioru klubiņa “Pīlādzītis” aktīvistiem, pašvaldības darbiniekiem un visiem,
kas atrada brītiņu, lai kopīgā darbā veidotu krāšņāku mūsu kopējo dzīves vidi.
Daiga Šatrovska, projektu vadītāja

Grants ceļu pārbūve

Oktobris novadā ir bijis ražas mēnesis ceļu pārbūvē. 4. oktobrī Amatas novada apvienotā būvvalde ekspluatācijā pieņēma pārbūvēto ceļa B26 “Kabulēni – Dzirnavas” posmu
810 metru kopgarumā ELFLA projekta “Pašvaldības ceļa B26 “Jaunkbulēni – Celmi –
Tožiņi” pārbūve” (Nr. 18-09-A00702-000073) ietvaros. Savukārt 7. oktobrī ekspluatācijā
tika pieņemts ceļš B83 “Brežģis – Saulgoži” 3,061 kilometru garumā ELFLA projekta
“Pašvaldības ceļu B77 “Saulgoži – Brežģis” un B71 “Šoseja – Laidzi” pārbūve” (Nr. 18 09A00702-000071) ietvaros.
Projekta “Pašvaldības ceļa B26 “Jaunkbulēni – Celmi – Tožiņi” pārbūve” kopējās izmaksas ir 133429,04 eiro, no kurām 120086,13 eiro ir ELFLA finansējums.
Projekta “Pašvaldības ceļu B77 “Saulgoži – Brežģis” un B71 “Šoseja – Laidzi” pārbūve”
kopējās izmaksas ir 364393,17 eiro, no kurām 327953,85 eiro ir ELFLA finansējums. Abu
ceļu būvniecību veica SIA “Smiltenes ceļinieks”.
2020. gadā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) lauku attīstības
programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” ietvaros plānots veikt vēl viena pašvaldības ceļa B21 “Stacija - Brodi –
Kaupēni – Teikmaņi” pārbūvi. Par būvniecības un būvuzraudzības darbiem jau ir veikta iepirkuma procedūra, tiek gatavots projekta pieteikums, kas līdz 1. decembrim tiks iesniegts
Lauku atbalsta dienestā.

Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai
ERAF atbalstītā projekta “Uzņēmējdarbības
attīstībai
nepieciešamās
infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas
novada
Inešu
pagastā”
(Nr.
3.3.1.0/17/I/024)
ietvaros jau 20.
augustā ekspluatācijā tika nodoti
trīs ceļu posmi:
A4 “Ineši – Čolēni
– Briņģi” (0.0001.008 km), A5
“Ineši – Sviļi”
(0.000-0.435 km)
un B37 “Ceļš gar
Noriņām” (0.191-0.620 km). Ceļu pārbūvi veica SIA “8 CBR”.
Atbalstot SIA “Aibi” lūgumu un izmantojot iepriekš minēto ceļu posmu būvniecības
darbu laikā ietaupītos līdzekļus un rodot papildus finansējumu, projekta ietvaros papildus
tika veikta ceļa posma A4 “Ineši – Čolēni – Briņģi” (1.008-1,178 km) pārbūve, atjaunojot
un noasfaltējot vēl 170 metrus ceļa. Būvniecības darbi ir pabeigti 15. oktobrī, būvniecības
dokumentācija ir nodota Amatas novada apvienotajā būvvaldē, lai arī šo ceļa posmu nodotu ekspluatācijā. Ceļa būvniecību veica SIA “Ceļinieks 2010”.
Kopējās projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā” izmaksas ir 589411,54 eiro, tai skaitā ERAF finansējums
– 333907,06 eiro un valsts budžeta dotācija – 17677,43 eiro.
Daiga Šatrovska, projektu vadītāja’
Aivara Ošiņa foto

Darba organizācijas uzlabošanai Latvijas Pasts
apvieno Dzērbenes un Taurenes pasta nodaļu
Regulāri baseina apmeklējumi projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/104
„ Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā” ietvaros
Plānotie baseina apmeklējumu datumi
(baseins Priekuļos, piektdienās 12.00-13.00)
Vecpiebalgas novada iedzīvotāji, lūdzu plānojiet un piesakieties baseina apmeklējumiem!
Visi braucieni ir atklāti (tas nozīmē – pie ikviena brauciena organizatora var pieteikties
arī citu pagastu iedzīvotāji. Arī skolu braucienos, ja paliek brīvas vietas, var pieteikties
pieaugušie). Brauciens un baseina apmeklējums ir bez maksas, peldcepurītes nodrošina
pašvaldība. Katra apmeklējuma maksimālais dalībnieku skaits ir 32. Lūgums zvanīt, interesēties, pieteikties!
8. novembrī peldbaseina apmeklējums Taurenes pagasta iedzīvotājiem. Atbildīgais par
braucienu - Inese Saliņa, t.22007612. Izbraukšana no administratīvā centra Vecpiebalgā
plkst. 11.00, no pagasta pārvaldes Taurenē plkst. 11.15.
15. novembrī peldbaseina apmeklējums Inešu pagasta iedzīvotājiem. Atbildīgais par braucienu Inese Ģērmane, t.22008446. Izbraukšana no Inešu pagasta pārvaldes plkst. 10.45, no
administratīvā centra Vecpiebalgā plkst. 11:00, no autobusa pieturas Taurenē plkst. 11.15.
22. novembrī peldbaseina apmeklējums Vecpiebalgas vidusskolas skolēniem. Atbildīgais
par braucienu - Antoņina Glāzere, t.26378882. Izbraukšana no Vecpiebalgas vidusskolas
plkst. 11.00.
29. novembris peldbaseina apmeklējums Vecpiebalgas pagasta iedzīvotājiem. Atbildīgais
par braucienu - Daiga Šatrovska, t.26585532. Izbraukšana no administratīvā centra Vecpiebalgā plkst. 11.00, no autobusa pieturas Taurenē plkst. 11.15.
Daiga Šatrovska, projektu vadītāja

Lai uzlabotu darba organizāciju un nodrošinātu pasta pakalpojumu optimālu sniegšanu
klientiem, pieņemts lēmums par Vecpiebalgas novada Dzērbenes un Taurenes pasta nodaļas apvienošanu no 2019. gada 1. novembra. Tā rezultātā Taurenes pasta nodaļa saglabās
pilna spektra pasta pakalpojumu sniegšanas vietas statusu, no šīs nodaļas tiks nodrošināta
sūtījumu piegāde tuvējo piecu pagastu teritorijās un turp pārcelsies strādāt Dzērbenes pastnieki. Savukārt Dzērbenē pasta pakalpojumi tiks nodrošināti pašvaldības telpās Pils katru
darbdienu no plkst.11 līdz 12.
Tāpat kā līdz šim, Dzērbenes pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts:
vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un
nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un
aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS)
kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.
Ar pastnieka starpniecību Dzērbenes iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas
izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759,
67008001 vai 27008001. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Dzērbenes iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 23281416.
Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt
sūtījuma bezmaksas saņemšanu Dzērbenes pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš
zvanot pa tālruni 67008001 vai 27008001 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt
sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Taurenes pasta nodaļu Laurās, sūtījumu saņemšana bez
iepriekšēja pieteikuma iespējama darbdienās no 9 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 15.30.
Gundega Vārpa,
VAS Latvijas Pasts Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja
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Par valdības solījumiem un pašvaldības iespējām
Uz jautājumiem atbild domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš

Šobrīd ir uzsākts darbs pie budžeta plānošanas nākamajam gadam, taču nav īsti skaidrības, kādas izskatās
valsts 2020. gada budžeta prognozes attiecībā uz pašvaldībām?
Latvijas Pašvaldību savienības domes sēdē ministru prezidents Krišjānis Kariņš, finanšu ministrs Jānis Reirs, kā arī
citi Ministru kabineta locekļi un Finanšu ministrijas ierēdņi
pašvaldībām prezentēja to, kāda tiek prognozēta nākamā
gada finanšu situācija valstī, kā tiek plānots budžets, kādi
būs nodokļu ieņēmumi un kā tas skars pašvaldības. Uzreiz
jāsāk ar labu ziņu visas valsts kontekstā – arī nākamajā gadā
tiek prognozēts valsts budžeta pieaugums, pieaugs arī nodokļu ieņēmumi, un līdz ar to arī pašvaldību budžeta sadaļai
būtu jāpieaug. Ne vella! Jā, faktiski nākamā gada plānotie
nodokļu ieņēmumi būs ar plusa zīmi arī pašvaldībām, taču
ne tādā apjomā, kā to nosaka vidējā termiņa valsts budžeta
likums trim gadiem. Šis likums nosaka, ka pašvaldību daļa
nedrīkst būt mazāka par 19,6% no valsts kopējiem nodokļu
ieņēmumiem, tā tam bija jābūt arī 2020. gadā, taču valdība
šo sadaļu ir plānojusi samazināt līdz 18,8%, kas absolūtos
skaitļos nozīmē aptuveni 77 miljonu eiro mazāku dotāciju
pašvaldībām kopā no nodokļu ieņēmumiem. Vecpiebalgas
pašvaldībai tie būs neiegūti papildus aptuveni 200 000 eiro.

DIEMŽĒL JĀATZĪST, KA
KOPUMĀ VALDĪBA ŠOBRĪD
NAV DRAUDZĪGI NOSKAŅOTA
PRET PAŠVALDĪBĀM. AIZVIEN
VAIRĀK PIENĀKUMU TIEK
UZLIKTS PAŠVALDĪBĀM, BET
DIEMŽĒL FINANSĒJUMS
TAM NESEKO.
Valdības arguments, kāpēc pašvaldību izaugsmei finanses
tiek samazinātas, ir saistīts ar to, ka valstij vajadzības ir
vairāk kā naudas. Tas skaidrs. Un, protams, solidāriem ir
jābūt visiem, lai valdība varētu pildīt saistības gan pret mediķiem, gan pedagogiem, taču, kā redzams, šīs saistības tā-

pat pildītas netiek. Un slikti ir tas, ka 3 gadu griezumā tiek
ieplānoti līdzekļi, ar kuriem pašvaldības var rēķināties, taču
pēkšņi tiek veiktas negatīvas izmaiņas. Tas ir tāpat kā tautas
parunā, kad uz pārbrauktuves zirgus nemaina.
Diemžēl jāatzīst, ka kopumā valdība šobrīd nav draudzīgi
noskaņota pret pašvaldībām. Par ATR šeit nerunāšu, taču
tikpat labi arī Izglītības un zinātnes ministres priekšlikums
par to, ka valstij nebūtu jāfinansē brīvpusdienas 1.-4. klasei, novirzot to uz pašvaldību pleciem, tāpat arī diskusija
par minimālā skolēnu skaita noteikšanu skolās, kas gan šobrīd pašā valdībā ir sacēlusi vētru, neskaidrība par valsts
ceļu infrastruktūras sakārtošanu – tas viss liecina par to,
ka aizvien vairāk pienākumu tiek uzlikts pašvaldībām, bet
diemžēl finansējums tam neseko. Iespējams, šāda valdības
rīcība laikā, kad valsts ekonomika aug, saistīta ar to, ka tādējādi varēs norādīt uz pašreizējo pašvaldību nespēju tikt
galā ar saviem pienākumiem, tādējādi veicinot ATR pieņemšanu un pēc tam dāsni jau pašvaldību rīcībā atgriežot
šobrīd ieturētos budžeta līdzekļus.
Neskatoties uz to, kāda ir pašvaldību saskarsme ar valdību
šobrīd, Vecpiebalgas pašvaldība, plānojot 2020. gada budžetu, turpinās mērķtiecīgi atbalstīt mūsu izglītības iestāžu
attīstību, kā arī ar deputātiem noteikti vienosimies par prioritāri veicamajiem darbiem līdz 2021. gada reformai.
Tika solīts, ka šogad tiks veikta valsts autoceļa posma Taurene-Dzērbene asfalta seguma renovācija, taču
darbi tā arī nenotika. Savukārt VARAM reklāmās par
administratīvi teritoriālo reformu izskan tas, ka valdība
turpmākajos gados ir paredzējusi ieguldīt vairākus simtus miljonu eiro vietējās nozīmes ceļu sakārtošanā. Kā
tas ietekmēs Vecpiebalgas novadu?
Jā, ministrs Pūce reklāmās sola turpmākajos 3 gados vietējās nozīmes valsts ceļos ieguldīt ap 300 miljoniem eiro.
Taču naudas tam nav. Un nav arī šādas programmas. Protams, ceļu atjaunošana notiks, taču nav nekādas skaidrības
par to, kad un kā tas notiks. Vidzemes plānošanas reģionā
ietilpstošās pašvaldības pirms gada jau sagatavoja un Latvijas Valsts ceļiem nosūtīja sarakstu ar prioritāri renovējamajiem ceļiem, taču tālāk šajā jautājumā nekas nav pavirzījies.
Mulsinoša ir satiksmes ministra Tāļa Linkaiša pozīcija –
viņš šobrīd neredz iespējas turpmāko gadu valsts budžetā

KULTŪRA UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES
Grāmata par Dārtu un Krišjāni Baronu
dodas pie lasītājiem

atrast nepieciešamo finansējumu valsts vietējās nozīmes
ceļu rekonstrukcijas programmai, kas faktiski ir pretrunā
gan ar Pūces piesolītajiem miljoniem, gan liecina par valdības locekļu savstarpējo nesadarbošanos. Ja runājam konkrēti par Taurenes-Dzērbenes ceļa rekonstrukciju, kas tā arī
nenotika, tad jāatzīst fakts – iepriekšējais ministrs Augulis,
saskaņā ar Latvijas Valsts ceļu plānu, šī ceļa posma seguma nomaiņu iekļāva 2019. gadā veicamo darbu sarakstā,
bet ministrs Linkaits šo lēmumu šopavasar atcēla. Diemžēl.
Ņemto vērā viņa prioritātes ceļu sakārtošanas jautājumos,
maz ticams, ka tuvākajā laikā sagaidīsim ceļa remontdarbus. Pašvaldība no savas puses, protams, turpinās savas
kompetences un iespēju robežās panākt šī ceļa posma sakārtošanu!
Vai ir domāts, kā turpmāk izmantot brīvās telpas pašvaldības īpašumos Inešos, proti, pirmsskolas grupiņas
telpas un bijušo pamatskolas ēku?
Jautājums nav vienkāršs, īpaši, ja runājam par skolas ēku.
Taču ir dažas pozitīvas iezīmes. Pirmkārt, jau šī vasara kopumā parādīja to, ka Inešos notiek aktīva uzņēmējdarbība,
faktiski attīstās arī tūrisma biznesa joma. Līdz ar jaunu
tūrisma uzņēmēju ienākšanu Inešos, ir audzis tūrisma piedāvājums, un līdz ar to audzis arī tūristu apjoms. Tūrisma
uzņēmēji kopīgi ir izrādījuši interesi arī par Inešu pamatskolas ēku, par iespēju skolas telpās īstenot dažādas radošās aktivitātes, darbnīcas. Mums gan būtu svarīgi, lai skolas
telpas tiek noslogotas un izmantotas pēc iespējas intensīvāk, vairāk un visaptveroši. Katrā ziņā ēkas pielietojums
būtu jāsamēro ar uzņēmēju interesēm un iespējām. Tas pats
šobrīd attiecas uz dzīvokļa telpām, kurās līdz šim atradās
pirmsskolas grupiņa. Lai arī ir bijuši vairāki interesenti, kas
dzīvokli vēlējušies iegādāties savā īpašumā, šobrīd deputāti
ir lēmuši no sākuma piedāvāt arī šīs telpas uzņēmējdarbības attīstīšanai. Starp citu, pašvaldībā šobrīd tiek apkopota
informācija par tiem pašvaldības īpašumiem – zemēm un
telpām-, kas būtu nododami nomai vai atsavināšanai. Šādu
sarakstu plānots izskatīt tuvākajās komiteju sēdēs un pēc
tam publicēt novada mājas lapā, lai ikvienam būtu pieejama
informācija par zemi un telpām, kuras ir iespējams iznomāt
vai iegādāties.
Dzidra Ješkina

Iepazīst kultūrvēstures objektus
Vidzemes austrumos

Grāmatas atvēršanas svētkos - Mareks Radvilavičs, Linda Radvilaviča un autore Inguna Bauere.

Autore Inguna Bauere un Vecpiebalgas bibliotēka 24. oktobrī aicināja lasītājus uz grāmatas „Mazā, klusā sirds” atvēršanas svētkiem Vecpiebalgā. Pasākumu ar liriski muzikālu sveicienu atklāja un stāstījumu papildināja Krista Annija Lauberga (flauta) un Lāsma
Vasmane-Mašina (ģitāra), ar Baronu ģimenes likteni sanākušos iepazīstināja Inguna Bauere, romāna tēlos iejutās Linda un Mareks Radvilaviči. Atziņās un atklāsmēs par tikko
iznākušo grāmatu dalījās Kr.Barona muzeja vadītāja Rūta Kārkliņa, apgāda Zvaigzne ABC
vadītāja Vija Kilbloka un redaktore Bārbala Simsone, autori svētkos sveica domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš un Ingunas literārā talanta cienītāji gan no Vecpiebalgas novada,
gan tālākus ceļus mērojušie – no Jaunpiebalgas, Gulbenes un citiem novadiem.
Uz jautājumu, kā ir rakstīt par ievērojamām personībām, Inguna saka: “Apņemties uzrakstīt romānu par Krišjāņa Barona ģimeni, protams, bija liels izaicinājums, jo vairāk tāpēc, ka Baronu dzimta ļoti sargā un lolo savu senču piemiņu, lepojas ar savu uzvārdu, ko
godam nes nākamajās paaudzēs. Mīti par mūsu dižajiem tautiešiem ir iesakņojušies tik
dziļi, ka grūti tos kustināt. Tā bija mana lielākā problēma - uzdrošināties. Bet citādi, kā reiz
teicis kāds uz jokiem noskaņots klasiķis: ,,Vajag tik rakt”. Un sēdēt - daudz un ilgi sēdēt
pie datora, līdz acis kļūst raibas un mugura stīva. Lai piedod Krišjānis, bet romāns, šķiet,
nav viņam glaimojošs. Pārāk skumjš līdzās Dainu tēvam bijis viņa mūža līdzgaitnieces
liktenis.”
Baiba Logina no Jaunpiebalgas pēc pasākuma atzīst: „Bija jauki, mīļi, sirsnīgi. Ir laba
pēcgarša un vēlme nopirkt grāmatu. Uz to mudināt mudina arī grāmatzīme ar vēlējumu un
autogrāfu.”
Ja arī jūs vēlaties uzzināt ko vairāk par Dārtu un Krišjāni Baronu līdz un pēc tautasdziesmas, grāmatu meklējiet grāmatnīcās (savam grāmatu plauktam) un bibliotēkās!
Dzidra Ješkina
Aivara Ošiņa foto

Vecpiebalgas draudze ceļā uz Alūksni.

28. septembrī Vecpiebalgas draudze devās ekskursijā uz Alūksnes pusi. Šo pasākumu
mums sarūpēja Intars Jonītis un Agita Krama, vizināja šoferis Uģis Prūsis. Mērķis – iepazīt
baznīcas, muzejus un priecāties par skaisto Latviju rudenī. Laiks brīnišķīgs, gide Rigonda Prīse atraktīva, zinoša - viņa mūs izglītoja ar interesantiem faktiem visa ceļa garumā.
Pirmais svētbrīdis bija Jaunpiebalgas baznīcā. Tālāk devāmies uz Velēnu, kas savu nosaukumu ieguvusi visai prozaiski - baznīcai 17.gs. sākumā bijis velēnu jumts. Interesanti, ka
baznīcas ērģeles saglabājušās vēl no 1898. gada. Alūksnes novads saistās arī ar talantīgā
skatuves mākslinieka Kārļa Sebra dzimtu. Alūksnē pilsētas skaistumu un vēsturi baudījām
ik uz soļa - Bībeles tulkotāja Ernsta Glika stādītie ozoli no 17. gadsimta, Bībeles muzejs,
kurā glabājas Bībeles pirmizdevums un dziesmu grāmatas 38 dažādās pasaules valodās,
gides Solveigas Selgas stāstījums un prasme vadīt ekskursiju ir paraugs visiem muzeju
darbiniekiem. Alūksnes baznīca uzcelta septiņos gados. Romantiska bija pastaiga pa pils
salas promenādi. Pēc Alūksnes apskates ceļojām uz Jaunlaiceni, kur muižas muzejā bija iespējams iepazīties ar daudzveidīgu ekspozīciju, bet vislielāko interesi izraisīja aizraujošās
spēles, kurās iepazinām malēniešu raksturu, ieradumus – gan gaismas nešanu, taisnīguma
un godīguma izpratni, gan asprātību. Kurš vidzemnieks zina, kā dabūt malku mājās? Bet
malēnieši to gan pratuši. Kā? Jādodas noskaidrot pašiem. Izdoma, darbs un talants no
darbinieču puses, un apmeklētāju interese garantēta. Šeit mēs tikām arī cienāti ar novadam
raksturīgiem ēdieniem. Vistuvāk debesīm – 235 metri virs jūras līmeņa - atrodas Valsts nozīmes kultūras piemineklis Opekalna baznīca, kas celta no 1774. līdz 1779. gadam. Svētbrīžos, lūdzot Dieva svētību, domājām arī par to, lai Vecpiebalgas baznīcai būtu tornis. Lai
izdodas šo sapni piepildīt!
Daina Jansone
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UZŅĒMĒJDARBĪBA LAUKOS

Inešos labvēlīga vide uzņēmējdarbībai

Pēc Lursoft datiem Vecpiebalgas novadā 2018. gadā no jauna tika reģistrētas 13 sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) un 1 individuālais komersants, savukārt likvidēti
- 17 uzņēmumi. Šobrīd (statistika aktualizēta 28.10.2019) novadā kopumā reģistrēti 412
uzņēmumi - 20 individuālie uzņēmumi, 225 zemnieku saimniecības, 140 sabiedrības ar
ierobežotu atbildību (SIA), 1 filiāle, 1 paju sabiedrība, 8 kooperatīvās sabiedrības, 16
individuālie komersanti, 1 pilnsabiedrība, kā arī 54 dažādas organizācijas - 49 biedrības,
3 draudzes, 1 nodibinājums, 1 politiskā partija. Protams, vienmēr paliek jautājums, cik no
šiem uzņēmumiem un organizācijām veic aktīvu darbību.
Inešos šovasar savu mājvietu ir atraduši divi jauni uzņēmumi, kas nodarbojas ar produktu
ražošanu no dabīgām izejvielām – SIA „ApiMI” un „Gardenia Eco”. Iepazīsimies!

Madara Radziņa,
SIA ApiMI valdes priekšsēdētāja

Iegūts inženierzinātņu maģistra grāds Latvijas Lauksaimniecības universitātē – pārtikas
zinātnē un inženierzinātņu bakalaurs Rīgas
Tehniskajā universitātē – ķīmijas tehnoloģijās. Paralēli studijām teorētiskās zināšanas
pielietotas praktiski, strādājot dažādās darba
vietās. Pēdējā darba vieta - dabīgās kosmētikas uzņēmumā, kur, sākusi kā ķīmijas tehnologs, pārkvalificējās līdz ražošanas vadītāja
postenim.
Rīgā biju pavadījusi desmit gadus, kad izlēmu atgriezties Vecpiebalgā. Pienāca posms, ka
vēlējos savā dzīvē pārmaiņas, tāpēc nolēmu:
ja gribu mainīt, tad tām jābūt krasām pārvērtībām. Sākumā doma par savu biznesu bija tikai
ideju līmenī. Māsas Ievas pamudināta, nolēmu
gadu ziedot, cenšoties saprast, vai uzņēmums
ir dzīvotspējīgs un tam ir potenciāls, ja ne – meklēju algotu darbu profesijā. 2018. gada
6. jūnijā radās zīmola ApiMI ideja, kur galvenā filozofija ir papildināt vecāku iesākto
darbu un radīt produktus no apkārt esošajiem materiāliem, kas šajā gadījumā ir bites un
to radītie produkti – medus, vasks, propoliss, bišu māšu peru pieniņš u.c.
Ko nozīmē abreviatūra ApiMI?
“Api” ir ēģiptes bišu dievība – uzņēmuma vadmotīvs, “MI” – māsas – Madara un Ieva,
uzņēmuma darba spēks. Mēs iedvesmojamies no bišu dzīves un mēģinām savā darbā likt
šī kukainīša neizsīkstošo spēku, sakārtotību un čaklumu. Ne par velti ir teiciens – čakls
kā bitīte.
Lai izveidotu zīmolu, bez radošās domāšanas nevar, un šeit liels nopelns ir Ievai, kura
pēc profesijas ir būvinženiere. Viņa ir uzņēmuma galvenā dizainere, kā arī strādā pie
iepakojuma, produkcijas realizācijas un ar finansēm saistītajiem jautājumiem. Savukārt
es atbildu par ražošanas procesiem – jaunu produktu izstrādi, produkcijas ražošanu, produktu testēšanu, tehnoloģisko procesu izveidi un dokumentāciju.
Un tagad galvenais jautājums – kādus produktus ražojat?
Pagaidām esam reģistrēti kā dabīgās kosmētikas ražotāji, bet nākotnes iecere ir attīstīties un piedāvāt tirgum ārstnieciskos līdzekļus, kas balstās uz apiterapiju un Latvijā ir
mazāk pazīstama, bet ārzemēs jau tiek lietota gana plaši. Šobrīd mūsu produkcijas klāstā
ir piecu veidu dabīgās kosmētikas līdzekļi, kas ražoti uz bišu produktu bāzes - roku
krēms ar medu, lūpu balzāms ar bišu vasku, propolisa ziede un mūsu lepnums – propolisa un vaska sildošas aplikācijas. Mēs esam izstrādājušas jaunu tehnoloģiju, lai varētu

PĒDĒJOS GADOS ARVIEN BIEŽĀK JAUNAJIEM
UZŅĒMĒJIEM IR PIEEJAMI DAŽĀDI ATBALSTA
MEHĀNISMI. UZ TO, PROTAMS, NEDRĪKST
PAĻAUTIES, BET ATBALSTU NO DAŽĀDIEM
FONDIEM IR IESPĒJAMS SAŅEMT.
apkopot lielu daudzumu propolisa. To, iestrādājot starp kokvilnas auduma slāņiem, izveidojām aplikāciju, kuru var izmantot daudzfunkcionāli – bronhu izsildīšanai, locītavu
un muguras sāpju mazināšanai, rehabilitācijai pēc kaulu lūzumiem, kā arī ziemas periodā
turēt uz radiotoriem. Tas Latvijā ir pavisam jauns produkts, arī Eiropā šādus ražojumus
neesmu redzējusi. Propolisam piemīt antibakteriāla un sāpju mazinoša iedarbība, savukārt vaskam ir patīkama smarža un mitrinošas īpašības, kas izsildīšanas procedūru
padara arī par aromterapiju, vienlaikus padarot ādu maigu. Paralēli strādājam pie jaunu
un oriģinālu produktu līnijas izstrādes, kurus šobrīd es vēlētos paturēt noslēpumā.
Kas bija pats grūtākais, uzsākot uzņēmējdarbību?
Sevis disciplinēšana un darba plānošana. Ir jāpiespiežas, stingri jāplāno, jāmotivē sevi.
Lielā uzņēmumā ir sadalīts, kas par ko atbild. Šeit visa atbildība ir uz divu cilvēku pleciem. Taču darbam savā uzņēmumā ir pavisam cita pievienotā vērtība - kaut darba stundas ievelkas vakaros vai jāstrādā brīvdienās, saproti, kam un kāpēc to dari. Man skrien
dienas, skrien mēneši un nevienu brīdi nav bijis garlaicīgi. Pat pietrūkst laika, lai visu
paspētu paveikt - mācos atpūsties strādājot un gūstu no tā prieku.
Un kā ar praktiskām lietām?
Uzsākot uzņēmējdarbību, ar māsu vienojāmies, ka vismaz sākumā kredītiem teiksim
„nē”. Izejvielu iegādei un ražošanas procesa uzsākšanai ieguldījām savus personīgos uzkrājumus. Liels prieks, ka tētim ir zelta rokas, un dažas no ražošanas iekārtām, kas maksā
lielu naudu, viņš izgatavoja saviem spēkiem. Izturējām konkurenci un iekļuvām Biznesa inkubatorā, kas atbalsta jaunos uzņēmējus, rīko apmācības, sniedz konsultācijas un
grantu līdzfinansējumus. Pēdējos gados arvien biežāk jaunajiem uzņēmējiem ir pieejami

dažādi atbalsta mehānismi. Uz to, protams, nedrīkst paļauties, bet atbalstu no dažādiem
fondiem ir iespējams saņemt, taču pašam jābūt uzņēmīgam, nedrīkst gaidīt, ka kāds ko
piedāvās. Ja cilvēks redz mērķi, tad, visticamāk, atradīsies risinājums, kā to sasniegt.
Specializācija nozarē ir liela priekšrocība - ja izglītība atbilst tam, ko dari, un zināšanas
ir pietiekamas, tad daudzas lietas kļūst vieglāk paveicamas. Uzskatu, ka visu dzīvi ir jāattīsta sevi un jāpilnveidojas, lai neatpaliktu no konkurentiem un būtu soli priekšā tiem.
Kur jūsu ražojumus var iegādāties?
Produkciju realizējam veikalos - priecājamies, ka šobrīd ApiMI produkti ir pieejami
piecās tirdzniecības vietās, Rīgā – Alberta ielā 11 “Piebalgas Porcelāna Galerijā”, Tērbatas ielā ”RIIJA”, Krišjāņa Barona ielā “Bišu bode”, tirdzniecības centrā Spice “Dāvanu
studija popup” un Talsos – Dundagas ielā 8a. Izpildām individuālus pasūtījumus, braucam uz tirdziņiem, kas ir lieliska iespēja klātienē tikties ar pircējiem. Tad arī vienmēr
īpaši uzsveram, ka esam no Vecpiebalgas. Gribas cerēt, ka, veidojot pozitīvu priekšstatu
par mums, arī novada vārds izskanēs labos vārdos un darbos.
Ko svētku mēnesī Tu vēlētu novada iedzīvotājiem?
Vēlu katram no mums mīlēt un cienīt vietu, kur atrodies, un uzdrīkstēties īstenot savus
sapņus.

Aiva Balode - pēc profesijas izglītības darba vadītāja un skolotāja, absolvējusi
Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti - Gardenia eco
zīmola izveidotāja un attīstītāja. 2019. gadā
Aiva ir nominēta pašvaldības apbalvojumam
„Gada balva uzņēmējdarbībā” par panākumiem uzņēmējdarbībā un radošu ieguldījumu
Vecpiebalgas novada popularizēšanā.
Kā radās ideja par savu uzņēmumu?
Man vienmēr ir paticis radoši darboties, ieviest interesantas dizaina lietas interjerā un
radīt mājīgu atmosfēru. Ar sveču liešanu sāku
nodarboties aptuveni pirms 5 gadiem. Ideja
par svecēm sākās kā vaļasprieks – bija interesanti svētku reizē draugiem pasniegt ko tādu,
ko lielveikalu plauktos neatrast. Tā mūsu sveces izgāja tautās - cilvēkiem tās iepatikās, un
pamazām vien sāka veidoties pieprasījums.
Bērni vēl bija mazi, un savienot algoto darbu ar vaļasprieku kļuva arvien grūtāk, tāpēc,
ģimenes pamudināta, nolēmu pievērsties tikai uzņēmējdarbībai. Tuvākie cilvēki jau
zina, ka mana vājība ir ziedi. Sākumā tie bija tikai kā skaists pamats kompozīcijās, taču
tad radās ideja, ka ziedus un augus var izmantot arī citādāk, netradicionālāk. Kad sāku
liet sveces, nebija ilgi jādomā, kā veidot šo gaismas objektu dizainu. Uzņēmuma nosaukums ļoti labi atspoguļo mūsu sveču biznesa pamatideju – Gardenia ir ārkārtīgi smaržīgs
zieds, eco – gatavots no dabīgām izejvielām. Gardenia eco ir ģimenes uzņēmums, kas
nodarbojas ar dabīgo vaska sveču liešanu. Ražošanas procesā izmantojam tikai dabīgos
- sojas, rapšu, kokosa palmu - vaskus, kas ir atjaunojamie dabas resursi, un dabīgas ēteriskās eļļas, tāpēc sveces, atšķirībā no parafīna svecēm, nepiesārņo gaisu. Sveču dizainā
tiek izmantoti dabas materiāli, kas vākti Piebalgā. Šajā nodarbē lieliski palīgi ir māsa un
mamma, kurai ir savi – tikai viņai vien zināmi - noslēpumi, kā augus izkaltēt tā, lai arī
ziemā tie nezaudētu savu krāsu košumu.
Vasaras vidū atklājāt Sveču māju Inešos. Ko tā piedāvā?
Abi ar vīru esam piebaldzēni, šeit dzīvo mūsu vecāki, brīvdienas un atvaļinājumi vienmēr tiek aizvadīti šai pusē, abi arī dejojam Vecpiebalgas deju kolektīvā „Balga”. Tāpēc
likumsakarīgi, ka savam uzņēmumam mājvietu vēlējāmies atrast Vecpiebalgas novadā.
Šobrīd uzņēmums paralēli sveču ražošanai ir uzsācis jaunu projektu – radošo darbnīcu piedāvājumu, tāpēc svarīgi bija atrast telpas, kas būtu pievilcīgas tūristiem, atrastos
skaistā vidē un nebūtu tālu no satiksmes plūsmas. Vecpiebalgas muižas teritorijā Inešos
esošā ēka „Lauksaimnieki”, kurā bija brīvas telpas, atbilda mūsu vajadzībām, tāpēc
esam noslēguši nomas līgumu ar pašvaldību par telpu izmantošanu. Sveču māju Inešos
atklājām 27. jūlijā, un jau šobrīd varam teikt, ka interese par to ir liela – uz sveču liešanu
piesakās tūristu grupas, radošo darbnīcu piedāvājums ir labs papildinājums arī kāzu svinībām, darba kolektīvu pasākumiem, jubilejām, draugu kopā sanākšanām.
Kur savus ražojumus realizējat?
Latviešu pircējs arvien vairāk sāk novērtēt roku darbu, tāpēc mūsu sveces ir atrodamas
kā Kalnciema tirdziņā un veikalos Rīgā un Jūrmalā, tā arī Dzērbenē kopā ar „Zemenītes
sniegā” skaistajiem darbiņiem un Sveču mājā Inešos. Pamazām arī iekarojam plašāku
tirgu – sveces ceļo ne vien pie pircējiem Eiropā, bet arī uz Āzijas valstīm.

ŠOBRĪD UZŅĒMUMS PARALĒLI SVEČU
RAŽOŠANAI IR UZSĀCIS JAUNU PROJEKTU –
RADOŠO DARBNĪCU PIEDĀVĀJUMU.
Kas bija grūtākais, ar ko saskārāties, sākot biznesu?
Lai cik arī tas neizklausītos prozaiski, vissarežģītāk ir atrast kvalitatīvu un mūsu vajadzībām atbilstošu ražošanas izejmateriālu vajadzīgajā daudzumā – ēteriskās eļļas, daktis
un arī vasku, kas ir ļoti kaprīzs materiāls.
Kuras no jūsu svecēm ir iekarojušas vislielāko popularitāti?
Rudenī un Ziemassvētku laikā īpaši cieņā ir sveces ar kanēļa aromātu, jo tas ir viena
no enerģētiski sildošajām garšvielām, kuru jo īpaši ieteicams lietot aukstajos mēnešos siltā un svinīgā smarža aizgaiņā drūmās domas un noskaņojumu. Ar citronzāles smaržu,
jo ēteriskajai eļļai, ar ko mēs arī bagātinām sveces, piemīt svaigs aromāts, kas palīdz
rast uzmundrinājumu, kad tas visvairāk ir nepieciešams. Lavanda ir viena no populārākajām aromterapeitiskajām eļļām pasaulē, tāpēc arī šīs sveces vienmēr ir pieprasītas. Un,
protams, klasika - sveces, kas arī vizuāli piesaista visvairāk, - ir sveces ar rožu aromātu.
Tavs vēlējums svētku mēnesī novada iedzīvotājiem!
Novēlu izbaudīt šos skaistos svētkus, priecāties par mūsu mazo un mīļo Latviju! Lai
garā bagātajai un stiprajai Piebalgai ir gudri iedzīvotāji!
Dzidra Ješkina
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„Garšu laboratorija” Taurenē atzīmē 11 gadus

2019. gada novembris

Oktobra aktivitāšu krāsainība
Vecpiebalgas vidusskolā
Līdz ar rudens krāsu simfoniju dabā to bagātība atbalsojas arī pasākumu daudzveidībā
Vecpiebalgas vidusskolā.
27. septembrī skolā notika izglītojamo pašpārvaldes vēlēšanas, kurās kandidēja divas
komandas. Ar spilgtu prezentāciju un moto “Smags darbs pārspēj talantu” sevi pieteica 11.klases skolnieka Kristiāna Freimaņa izveidotā komanda, ar nelielu balsu pārsvaru
apsteidzot iepriekšējās izglītojamo pašpārvaldes vadītājas Elizabetes Kates Antones komandu. Lai jaunajai izglītojamo pašpārvaldei veicas un izdodas īstenot visus vēlēšanu
kampaņas laikā dotos solījumus!

Taurenes senioru klubs „Randiņš”.

Jau 11 gadus Taurenes kultūras namā oktobrī satiekas rudens garšas. Katra „Garšu laboratorija” atšķiras gan ar savu krāšņumu, gan ar baudāmajiem ēdieniem, priekšnesumiem
un apmeklētājiem. Šogad Taurenes pensionāru klubiņam „Randiņš” pieteicās jauni draugi
no Rīgas - Pensionāru iespēju centrs. Tā ir biedrība, kas darbojas senioru dzīves kvalitātes
uzlabošanas jomā. Kā teica viņu vadītāja Dzintra Pētersone, viens no centra darbības pamatvirzieniem ir popularizēt cienījamu vecumu sasniegušu cilvēku ieguldījumu sabiedrībā, mainot priekšstatu par viņiem kā tikai pasīviem sociālās palīdzības saņēmējiem. Tāpēc
iespēju centrs dalās pieredzē ar jauno paaudzi, vadot meistarklases, piedalās un demonstrē
savas prasmes darbu izstādēs, festivālos. Šogad viņi ciemojās un savas darbības pieredzē
dalījās arī ar taureniešu senioru klubu.
Šī rudens pasākuma garšu buķeti ar skaistām dejām papildināja Madonas novada dāmu
deju grupa „Lavanda”. Paldies ikvienai saimniecei par savu gardumu atrādīšanu un kopā
jauki pavadīto laiku. Uz tikšanos nākamajā rudenī!
Ginta Babre, kultūras nama vadītāja

SKOLU ZIŅAS
Rudens aktivitātes
Vecpiebalgas novada pamatskolā
Oktobris bija dāsns ar lapu un saules zeltu, ar izturīgo miķelīšu brīnišķīgo ziedēšanu un
ar sparīgo izglītošanās darbu. Katra darba diena nesa jaunas zināšanas, izaicinājumus,
pārbaudījumus un sasniegumus.
Mācījās arī pedagogi, ieviešot un īstenojot kompetenču pieeju mācību saturā.
3. oktobrī 5. un 6. klases skolēni devās rudens braucienā uz Siguldu programmas “Skolas soma” ietvaros. Turaidas pils, dažādu laikmetu iepazīšana Āraišu ezerpilī stiprināja
mūsu latvisko identitāti. Skolēnu atziņas - „Cik gleznaina ir mūsu Latvija rudenī! Mīlestība
tomēr ir, klausoties gadsimtiem seno Turaidas Rozes stāstu. Bez vēstures nav nākotnes.”
21. oktobrī - brīvlaikā vides pulciņa dalībnieki
skolotājas vadībā, spītējot
laika apstākļiem, devās velobraucienā pa velo dzelzceļu Jaunpiebalgas virzienā, 4 h 47 min, kopā veicot
54 km.
Domājot par bērnu nākotnes profesijām, sadarbojoties ar jauniešu centru un
pašvaldības bibliotēku, notika divi karjeras izglītības
pasākumi:

17. oktobrī skolā viesojās kinologi ar jauno terapijas suni Joko, suni - pavadoni Feju un
terapijas suņiem Džerodu un Loru . Skolēnus iepriecināja izzinošā lekcija, demonstrējumi
un terapijas suņu apmīļošana.
18. oktobrī 5.-.9. klašu skolēnu redzesloku paplašināja interesantā tikšanās ar tūrisma
jomas jaunajiem speciālistiem tematiskajā pasākumā par Azoru salām. Paldies Dzērbenes pagasta bibliotekārei Inesei Gusmanei par veiksmīgo pasākumu un sadarbību ar skolu!
Andris Sakss, skolas direktors

Jaunais parlaments. No kreisās: Karīna Tomsone, Renārs Pundurs, Dagmāra Gulbe, Kristaps Agafonovs, Elīna Līva Pozņakova, Kristiāns Freimanis, Marta Pundure, Arvis Jekimovs, Signe Lāsma Strazdiņa, Mārtiņš Šatrovskis.
1. oktobrī Mākslas programmas audzēkņi devās izglītojošā ekskursijā. Cēsīs pie Rūcamavota aplūkoja biedrības “Art Cēsis” lielformāta gleznas Kārļa Skalbes literāro darbu noskaņās. Rīgā apmeklēja multimediju šovu “Izcilie modernisti. No Monē līdz Kandinskim”.
Tā bija unikāla iespēja stundu gara seansa laikā doties ceļojumā cauri 19. gadsimta beigu
un 20. gadsimta sākuma mākslas vēsturei, aplūkojot 16 nozīmīgāko modernisma virziena
pārstāvju 5000 darbus no 20 pasaules muzeju krātuvēm. Pateicoties mūsdienu tehnoloģiju
sasniegumiem, skolēni varēja vērot, kā instrumentālās mūzikas noskaņās mākslas šedevri
iegūst vizuālus efektus un “atdzīvojas”.
1. oktobrī 5. un 9. klases skolēni devās uz Rīgu, lai programmas “Latvijas skolas soma”
ietvaros apmeklētu Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju un Latvijas Nacionālo bibliotēku. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā muzejpedagoģiskajā nodarbībā “Rudentiņš bagāts vīrs” skolēni ar interesi klausījās gidu stāstījumā par latviešu dzīvi pirms 200
gadiem. Varēja vērot un uzzināt, kāda nozīme agrāk bijusi krogam, kā dzīvoja un ar kādu
transportu cilvēki pārvietojās. Aplūkoja seno baznīcu, trūcīga karavīra sētu un turīga saimnieka iedzīvi Kurzemē. Aizraujošais gidu stāstījums mijās ar interesantām un uzmanību
noturošām kustību rotaļām. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā skolēniem bija iespēja rakstīt
ar tints spalvu un veidot apsveikumus Skolotāju dienā.
1. oktobrī 12. klases skolēni apmeklēja Vecpiebalgas pagasta bibliotēkas organizēto tikšanos ar rakstnieku un dzejnieku Andri Akmentiņu, kurš ir romāna “Skolotāji” autors
no sērijas “Mēs. Latvija, XX gadsimts”. Skolēnu atzinību izpelnījās rakstnieka savdabīgais
humors, dzīvesprieks, muzikalitāte un atziņas par cilvēka un sabiedrības sarežģītajiem
attīstības procesiem.

3. oktobrī skolā tika atzīmēta Skolotāju diena, kuru tradicionāli organizē 11. klase.
Pirmās stundas sākumā skolotāji tika cienāti ar kafiju vai tēju un dažādiem našķiem, bet
pēcpusdienā skolas zālē tika sveikti ar ziediem, sirsnīgiem vārdiem un literāri muzikālu
kompozīciju. Patīkamu pārsteigumu radīja videosižets “Kā jūs raksturotu savus skolotājus? Ko jūs viņiem novēlētu?” un izglītojamo pašpārvaldes sagatavotie īpašie apsveikumi ar skolotājus raksturojošām asprātīgām nominācijām! Paldies visiem par radīto prieka
mirkli un sirsnīgajiem apsveikumiem! Savukārt izskaņā skolotāji sveicējus pārsteidza ar
instrumentālu improvizāciju, demonstrējot savas prasmes dažādu mūzikas instrumentu
spēlē. Pedagogi svinības turpināja “Kinofermā”, kur noskatījās dokumentālās filmas par
Vecpiebalgu, kolhozu “Alauksts” un brāļiem Kaudzītēm.
4. oktobrī skolā bija Vecāku diena. Vecākiem bija iespēja vērot savus bērnus mācību
stundās, tikties ar priekšmetu skolotājiem un audzinātājiem, apmeklēt Dr. paed., asociētās
profesores Intas Bulas – Bitenieces lekciju “Kustības ikdienā bērna priekam un attīstībai
ilgtermiņā”. Lektore lika vecākiem aizdomāties par kustību nenovērtējamo lomu bērnu
attīstībā un veselības veicināšanā laikā, kad arvien vairāk tiek sēdēts gan bērnudārzā, gan
skolā, gan pie datora, telefona un televizora ekrāna. Kustības ne vien sekmē veiklību,
samazina stresu, nomierina, veicina pašpārliecinātību, neatlaidību, pastāvību, patērē lieko
enerģiju, pastiprina vielmaiņas intensitāti, bet tām ir arī pozitīva ietekme uz koncentrēšanos, atmiņu un smadzeņu darbību.
8. oktobrī projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības” ietvaros skolā
viesojās Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skola. Radošo darbnīcu vidusskolēniem vadīja bakalauru programmu koordinatore Elza Priede. Nodarbībā skolēni apguva
prasmes prezentēt uzņēmumu un risināt noteiktu biznesa problēmu. Strādājot grupās, skolēni uzzināja, kā vislabāk pārliecināt potenciālo investoru tikai dažu minūšu laikā.
11. oktobrī 10. klasei notika “Balgas strops” jauniešu organizētā nodarbība par uzņēmējdarbības uzsākšanu un forumu “Start-up”. Nodarbība deva jaunu pieredzi, kā prezentēt kaut ko pašizdomātu, kas pasaulē vai Latvijā vēl nav pat radīts, un attīstīja skolēnos
radošumu.
Informāciju sagatavojusi Vita Lapiņa

2019. gada novembris
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SPORTS
Aizvadīts “Baltijas kauss 2019”
šautriņu mešanā

Kārļa Skalbes darbu noskaņās meža galerijā pie Rūcamavota Cēsīs.

No 2. septembra Vecpiebalgas vidusskolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas nodarbības notiek Vecpiebalgā, Gaismas ielā 6. Gan audzēkņus, gan pedagogus priecē skaistās,
izremontētās telpas. Gandarījums arī par izglītojamo interesi par mākslas izglītību. Šogad
mācības mākslas programmas 1. klasē uzsāka 15 izglītojamie, patlaban mākslas programmu apgūst 35 audzēkņi.
Mācību gads sākās ar skaistu mācību ekskursiju uz Cēsīm un Rīgu, aplūkojot biedrības
“Art Cēsis” lielformāta gleznas Kārļa Skalbes darbu noskaņās meža galerijā pie Rūcamavota Cēsīs, savukārt multimediju šovs “Izcilie modernisti. No Monē līdz Kandinskim”
Rīgā bija unikāla iespēja stundu garā seansā doties ceļojumā pa 19.gs. beigu un 20.gs.
sākuma mākslas vēsturi. Izstādē apkopoti 16 nozīmīgāko modernisma virziena pārstāvju
5000 darbi no 20 pasaules muzeju krātuvēm. Pateicoties mūsdienu tehnoloģiju sasniegumiem, mākslas šedevri “atdzīvojas”, vizuālie efekti un instrumentālā mūzika pastiprina
gleznās ietverto noskaņojumu.
Ina Treiliņa, direktores vietniece mākslas programmā

INFORMĀCIJAI
APKOPO VĒSTURES LIECĪBAS PAR KAIVI
Cien. Kaives pagasta
iedzīvotāji un Kaives
pazinēji!
Aicinām ikvienu iesaistīties Kaives pagasta vēstures saglabāšanā
un papildināšanā!
Lūdzam dalīties ar
jūsu rīcībā esošajiem
materiāliem – fotogrāfijām, atmiņām, vēstulēm, dienasgrāmatām,
atmiņu albumiem, avīžu izgriezumiem, dažādiem dokumentiem
(piemēram,
liecības,
biedra kartes) u. c. materiāliem, kuros atspoguļojas Kaives pagasta dzīve gadu gaitā. Īpaši priecāsimies par vēstures liecībām, kas atspoguļo padomju gadus.
Šobrīd apkopojam atmiņas par Kaives pagastu no senatnes līdz 20. gs. 90. gadiem, tādēļ
būsim priecīgi, ja piekritīsiet pastāstīt, kādu atceraties šo laika posmu!
Pieteikt interviju un/vai iesniegt materiālus lūdzam līdz 2019. gada 16. decembrim, informācija pa tālr.: 26309040. Ar īpašnieku piekrišanu, materiālu elektroniskās versijas tiks
iekļautas krātuvēs, izstādēs un publikācijās Kaives pagasta popularizēšanai un vēsturisko
liecību saglabāšanai. (Materiāli pēc ieskenēšanas vai nokopēšanas tiks atdoti īpašniekam).

“Zaļās lapiņas” sarunas
Latvijas novados par
bioloģisko lauksaimniecību un
eAgronom rīku
SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” sadarbībā ar uzņēmumu eAgronom uzsāk “zaļās
lapiņas” semināru ciklu Latvijas novados.
Pirmā tikšanās 7. novembrī 10:00 - 14:30 Priekuļos, Dārza ielā 12.
SEMINĀRA TĒMAS:
• Bioloģiskās lauksaimniecības, ražošana un pārstrāde
(Vija Rāka – bioloģiskās lauksaimniecības galvenā eksperte)
(Daiga Tukiša - bioloģiskās lauksaimniecības galvenā eksperte)
• Traktortehnikas, speciālās traktortehnikas, piekabes atbilstības vērtēšana
• Augu aizsardzības līdzekļu smidzināšanas iekārtas tehniskā stāvokļa novērtēšana
(Raimonds Bušs - STC laboratorijas inspicēšanas sektora vadītājs)
• Sertifikācijas shēmas eksporta veicināšanai (bioloģiskās lauksaimniecības jomā)
(Liāna Kivliņa – kvalitātes vadītāja)
• eAgronom - lauksaimniecības datorprogramma, kas apvieno visu saimniecības informāciju vienuviet – lauku vizualizācija, augus sekas plānošana, atskaišu sagatavošana, ražas
novākšana un ražas analīze
(eAgronom pārstāvji)
Aicinām jums īpaši interesējošos jautājumus iepriekš iesūtīt uz macibucentrs@stc.lv
Dalība seminārā bez maksas
Kontaktinformācija:
tālr.: +371 28810789
e-pasts: macibucentrs@stc.lv
mājaslapa: www.stc.lv

Vecpiebalgas šautriņmešanas kluba dalībnieki Traķos, Lietuvā.

Lietuvas pilsētā Traķos no 27. līdz 29. septembrim tika aizvadītas “Baltijas Kauss”
sacensības šautriņu mešanā. Kopumā piedalījās 128 kungi (32 komandas) un 40 dāmas
(10 komandas) no Baltkrievijas, Igaunijas, Krievijas, Lietuvas, Latvijas, viņu vidū trīs
komandas no Vecpiebalgas.
Šautriņu mešanas klubu “Vecpiebalga” pārstāvēja dāmu komanda - Avelīna Lāce, Alise Medne, Vita Grebska, Zanda Jurkāne un kungu komandas - Andris Mednis, Gunārs
Zommers, Evalds Zommers, Jānis Zommers, Matīss Bauers, Jānis Lauks, Andis Lauva
un Ilgvars Lācis.
Spēcīgajā konkurencē šogad rezultāti pieticīgāki nekā iepriekšējos gados. Grūti bija
konkurēt ar nacionālo izlašu dalībniekiem un Baltkrievijas, un Krievijas vadošajiem
spēlētājiem. Kaut kur kādam nepaveicās ar izlozi vai pietrūka meistarības. Kungu pirmajai komandai šoreiz nevarēja palīdzēt mūsu labākais šautriņu metējs Oskars Kuzmans, kurš būtu uzlabojis komandas rezultātus. Neskatoties uz to, kopvērtējumā pirmajai kungu komandai 25. vieta, bet otrajai 28. vieta. Dāmu komandai veiksmes bija
mazāk un nācās samierināties ar 10. vietu.
Paldies Vecpiebalgas novada pašvaldībai par atbalstu un visiem dalībniekiem, kas
varēja pārstāvēt Vecpiebalgas šautriņu mešanas klubu!
Ilgvars Lācis

Lai rudens darbi nepaliktu pusratā
Olita Untāla,
ALTUM Vidzemes reģiona vadītāja
No pavasara līdz rudenim zemnieki strādā bez
apstājas. Gada otrajā pusē lauki jāapstrādā uz nākamo sezonu, jāpērk minerālmēsli, degviela, jālabo tehnika, jānodrošina krājumi ziemai un jāveic
citi darbi. Lai to visu paveiktu, vajadzīgi diezgan
lieli apgrozāmie līdzekļi. Ja nav saņemta apmaksa
par pārdoto šī gada ražu, nauda gada otrajā pusē
nepieciešama arī ziemāju sējai. Savukārt, ja ieņēmumi tikai nedaudz vai nemaz nepārsniedz pēdējā
lauksaimniecības cikla ražošanas izmaksas, lielākoties papildus apgrozāmais kapitāls nepieciešams
nākamā gada sākumā līdz ienākumu saņemšanai
rudenī – kārtējo izmaksu segšanai un vēlākai lauku apstrādei.
Vidzemes reģiona lauksaimnieki lielākoties ir rūpīgi finanšu plānotāji un ļoti novērtē ALTUM dziļo izpratni par lauksaimniecības jomas finansēšanu
un lauksaimnieku vajadzībām. Jāuzsver, ka lauksaimnieku un viņu vajadzību ir daudz, tāpēc svarīgi tās laikus apzināties un sagādāt apgrozāmos
līdzekļus nākamajam periodam. ALTUM tos piedāvā uz termiņu līdz 2 gadiem, apjomā
līdz 1 miljonam eiro, lauksaimniecības kooperatīviem – līdz 2,85 miljoniem eiro.
Būtiski arī zināt, ka lauksaimnieks, kas ir primāro lauksaimniecības produktu ražotājs,
var saņemt atbalstu kredītprocentu dzēšanai. Piemēram, klientam aizdoti 15 000 eiro ar 4
% gada likmi un 10 mēnešu atmaksas termiņu. Minētajā laika posmā ar šādu likmi viņš
samaksā kredītprocentos 500 eiro. Rudenī, kad lauksaimnieks LAD iesniedz izziņas par
aizņēmumiem, viņš saņem atpakaļ šos 10 mēnešos nomaksātos eiro. Tādējādi bieži vien
sanāk, ka lauksaimnieks saņēmis bezprocentu aizdevumu.
Ļoti būtiski arī neaizmirst par apdrošināšanu, kas ir drošības spilvens gan lielu lietavu,
gan sausuma gadījumos un citās stihijās, kas diemžēl nav retums. Redzam, ka LAD
sniegtais atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu gadu no
gada kļūst arvien populārāks. Tomēr ne visi lauksaimnieki ir informēti, ka apdrošināšanas izdevumu segšanai var izmantot ALTUM apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, turklāt
70% no izmaksām pēc tam segs Lauku atbalsta dienests, kas nodrošina kompensējošu
maksājumu lauksaimniekiem, pamatojoties uz iesniegto apdrošināšanas polisi par ražas,
augu un dzīvnieku apdrošināšanu un tās apmaksu apliecinošajiem dokumentiem.
Vidzemes Reģionālai centrs ir Valmiera, Rīgas iela 9, tālruņa nr.67774078, e-pasts:
vidzeme@altum.lv.
Uz tikšanos!
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INFORMĀCIJAI

PASĀKUMI
Dzērbenes tautas namā

10. novembrī plkst. 15.00 Brīvības cīņām – 100
Muzikāli stāsti par brīvības cīnītājiem – dzērbeniešiem.

Inešu tautas namā

30. novembrī plkst. 11.00 filma „Nekas mūs neapturēs”
Harizmātiskais mūzikas producents Ralfs (Andris Keišs)
sava nepiekāpīgā rakstura dēļ pārliecina sievu un mīļāko
sadzīvot vienā īpašumā, kur turklāt vēl mīt viņa divpadsmitgadīgā meita. Pretēji gaidītajam, eksperiments pārvēršas
nežēlīgā cīņā katram par savām interesēm.
Ieejas maksa - 3,00 eiro

Kaives pagastā

18. novembrī plkst. 14.00 pagasta pārvaldes zālē Valsts
svētku pasākums un spēlfilma „Dvēseļu putenis”
Filmas režisors Dzintars Dreibergs.
Tikšanās ar filmas masu skatu dalībniekiem.
Ieeja no 12 gadu vecuma.
Ieejas maksa – 3,00 eiro

Taurenes kultūras namā

7. novembrī plkst.18.00 filma „Jelgava 94”
Filmas “Jelgava ’94” stāsta centrā ir četrpadsmitgadīgais
Jānis, Jelgavas puika ar “zubra” līmeņa mācību sasniegumiem, kurš cenšas būt neviena nepamanīts. Tomēr iemīlēšanās klasesbiedrenē Kristīnē un nejauši iegūtie draugi
Nāve un Zombis neatgriežami aizsāk jaunu lappusi Jelgavas pusaudža dzīvē.
Ieejas maksa – 3,00 eiro
14. novembrī plkst. 18.00 filma „Nekas mūs neapturēs”
Ieejas maksa – 3,00 eiro

VOLDEMĀRA OZOLA
135. JUBILEJAS PASĀKUMS
11. novembrī plkst. 16.00
Piebalgas novadpētniecības muzejā Inešos
Voldemārs Ozols - viens no
starptautiski
zināmākajiem
latviešu virsniekiem, latviešu
strēlnieks, stratēģis, taktiķis,
militārais teorētiķis. Latvietis,
kurš ir uzvilcis piecu armiju
virsnieku formas tērpus, karojis piecos karos, divas reizes gaidījis nāvessodu un divas reizes bijis uz pašnāvības
sliekšņa. Latvijas vēsturē ir
ierakstītas viņa plānotās Ziemassvētku, Juglas, Cēsu un
pret Bermontu vērstās kauju operācijas.

6. novembrī
• plkst. 17.00 (radošo darbnīcu telpās) radošā darbnīca Izgatavo savu lāpu 11. novembra svētkiem!
• plkst. 18.00 filma “Spiegs, kurš mans tēvs”
Personisks stāsts par to, ko nozīmē piedzimt spiega ģimenē
un atrasties aukstā kara aizskatuvē. Filma vēsta par tulkotājas un atdzejotājas Ievas Lešinskas-Geiberes dzīvesstāstu
un notikumiem, kas risinājās pirms 40 gadiem.
Ieejas maksa uz filmu – 2,00 eiro
18. novembrī plkst.11.00 filma “Dvēseļu putenis’’
Vēsturiskā kara drāma pēc Aleksandra Grīna romāna motīviem ved 100 gadus senā pagātnē. Sešpadsmitgadīgais
Artūrs dodas strēlniekos un kopā ar draugiem cīnās par
brīvību – pat tad, kad neviens nezina, kurā pusē tā meklējama. Saviļņojošais stāsts ļauj skatītājam pieaugt kopā ar
Artūru un jaundibināto Latvijas valsti.
Ieejas maksa - 3,00 eiro

2019. gada novembris

PASĀKUMI KĀRĻA SKALBES
JUBILEJAS MĒNESĪ
Konkursa noslēguma pasākums
un Lāpu gājiens

7. novembrī – pasaku ķēniņa, rakstnieka, sabiedriskā darbinieka Kārļa Skalbes 140. dzimšanas dienā:
– plkst. 14.00 Vecpiebalgas vidusskolā pasaku ilustrāciju
izstādes atklāšana un labāko darbu autoru apbalvošana.
– plkst. 14.30 Pasaku labirints.
– plkst. 16.00 Lāpu gājiens Vecpiebalga – K.Skalbes muzejs “Saulrieti”.
***

Grāmatas „Kārlis Skalbe. Mūža raksti”
atvēršanas svētki

9. novembrī plkst. 13.00 grāmatas „Kārlis Skalbe.
Mūža raksti” atvēršanas svētki
Tikšanās ar rakstu sastādītāju, literatūrvēsturnieku Ilgoni Bērsonu, profesori, literatūrzinātnieci Ausmu Cimdiņu,
politiķi, biedrības „Domas spēks” pārstāvi Aleksandru Kiršteinu.
Laipni lūdzam!

PROGRAMMĀ:
• novadpētniecības muzeja apskate,
• Mārtiņa Frīdvalda stāstījums par piebaldzēnu,
latviešu virsnieku Voldemāru Ozolu,
• Lāpu gājiens,
• dziesminieka Inta Ķergalvja dziesmas,
• karsta tēja un svecīšu aizdegšana.

TIKŠANĀS AR DEPUTĀTIEM
Otrdien, 12. novembrī, iedzīvotāju tikšanās ar Vecpiebalgas novada domes deputātiem Inesi Navru, Edgaru Bērzkalnu:
• plkst. 17.00 Dzērbenes sabiedriskajā centrā;
• plkst. 18.00 Taurenes pagasta pārvaldē.
Lai uzdotu jautājumus un rastu atbildes par sev interesējošām ikdienas lietām, uz tikšanos tiek aicināts
ikviens novada iedzīvotājs.

ZIEMASSVĒTKU LAIKU GAIDOT
3.decembrī
• plkst. 17.00 Ziemassvētku egles iedegšana Vecpiebalgas
centrā - viesistabā
• plkst. 17.30 Adventa vainaga iedegšana un muzikāla vakarēšana ar dziesminieku Ēriku Loku – bibliotēkā

18. novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas dienā:
• plkst. 17.00 Svētku koncerts
• plkst.18.00 filma „Dvēseļu putenis”
Ieejas maksa – 3,00 eiro

Vecpiebalgas kultūras namā

8. novembrī plkst. 18.00 seminārs „Uzzini mežu!”
un dziesminieks Kārlis Kazāks
Aicinām uz izglītojošu semināru par FSC sertifikātu un
ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Ar padomiem dalīsies
ilggadīgais FSC pārstāvis Latvijā, šobrīd neatkarīgais eksperts Imants Krūze, semināra noslēgumā dalībniekus izklaidēs dziesminieks Kārlis Kazāks ar īpašu koncertu.
Pasākumā ieeja bez maksas
9. novembrī plkst. 15.00 izrāde visai ģimenei
„Nemo un draugi no Madagaskaras”
Daudz pozitīvu emociju sniegs Nemo un viņa Zemūdens
pasaules draugi, Karalis Lauva un viņa draugi no Madagaskaras, haizivs, bruņurupucis un Super Ārsts, kurš visas
izrādes garumā rūpēsies par savu draugu drošību.
Izrādes ilgums – 1h 20 min
Ieejas maksa – 3,00 eiro bērniem, 4,50 eiro pieaugušajiem
15. novembrī plkst. 19.00 Latvijas valsts 101. dzimšanas dienas sarīkojums „Lai laime Latvijā zeļ!”
21. novembrī plkst. 18.00 filma „Dvēseļu putenis”
Ieejas maksa – 3,00 eiro
23. novembrī plkst. 18:00 filma par
motosportistu Kasparu Stupeli

Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā

9. novembrī plkst. 13.00 grāmatas „Kārlis Skalbe.
Mūža raksti” atvēršanas svētki
28. novembrī plkst. 17.00 tikšanās ar žurnālistu, sporta
raidījumu vadītāju, grāmatu autoru Armandu Puči „Saruna par literatūru, sportu, politiku. Mīts un realitāte”
Pasākumus notiek ar Valsts kultūrkaptāla fonda atbalstu.
Laipni aicinām visus interesentus!

SARĪKOJUMS NOVADA
SENIORIEM
Vecpiebalgas kultūras nams un senioru klubs „Pīlādzītis”
aicina novada seniorus uz svētkiem
„Ziemassvētku gaidās lai kluss un mierīgs laiks...”
1. decembrī plkst. 12.00 Vecpiebalgas kultūras namā
Programmā:
*Adventa vainaga iedegšana;
*Svētku koncerts - muzikāls sveiciens no Madonas māksliniekiem;
*Ballēšanās, sadziedāšanās, lustīgas aktivitātes un sarunas
pie kafijas tases ar mūziķi Arni Grapu.
Līdzi ņemams groziņš un svētku noskaņojums!
Informācija: t. 26493591
Esiet mīļi gaidīti!

SĒRU VĒSTS
No mazām sāpēm sirds raud,
No lielām top klusa…
(Z. Lazda)

Mūžībā aizgājuši:

Klaudija Dmitrijeva, Dzērbene;		
Arvīds Sīlītis, Dzērbene;
Oskars Karavics, Ineši;
Astra Veckalniņa, Ineši;
Aina Rasma Steķe, Kaive;
Veronika Markeviča, Taurene.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.
Informāciju apkopoja Dzidra Ješkina. Tālr.: 64107279, e-pasts: vecpiebalga@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”.

