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Šajā numurā:
■ Pirmais darba gads domes 
vadībai
■ Noskaidrotas sakoptākās 
sētas 
■ Skan skolas zvans

  Skola, no tevis ēnas laikam bēg, jo 
tu esi viena no gaišākajām celtnēm, 
vienalga - jauna vai veca, divu vai 
vairākstāvu, kalnā vai līdzenumā, no-
stūrī vai liela ceļa malā! Tevī ir sā-
kums cilvēka lielajai gara gaitai. Zva-
na apdziedātas, virknējas stunda pie 
stundas no pirmās klases pirmā skolas 
rīta līdz izlaiduma vakaram. Un katra 
kaut ko dod mūža augošajam kokam.

(A. Ķirškalne)

  Sveicam izglītības iestāžu audzēkņus 
un viņu vecākus, pedagogus un darbi-
niekus Zinību dienā! Lai jaunajā mā-
cību gadā izdodas sasniegt izvirzītos 
mērķus, atklāt arvien jaunus apvār-
šņus un iekarot zināšanu virsotnes!

Vecpiebalgas novada pašvaldība

Par mūsu ceļiem! 
  Šovasar iedzīvotāji 
ļoti jūtīgi ir uztvēruši 
to, kādā stāvoklī ir 
novadā esošie grants 
seguma ceļi. Un to 
var ļoti labi saprast. 
Kad par šo tēmu 
runāju ar ceļu spe-
ciālistiem, tad viņu 
rezumējums ir šāds 
– ja pērnajā slapjajā 
vasarā domājām, ka 
zemes ceļiem nekas 
sliktāks par pārmē-
rīgo mitrumu nevar 
būt, tad šī vasara to ir apgāzusi – ilgstošais sausuma periods 
zemes ceļus padarīja vēl briesmīgākus. Jā, bet ko iesākt un 
kā mēs varam to risināt? 
  Brīžos, kad ceļu stāvoklis ir slikts, iedzīvotāji ir neap-
mierināti. Un tad trūkties nākas pašvaldībai. Protams, tāpēc 
jau ir pašvaldība, lai risinātu iedzīvotājiem svarīgus jautā-
jumus. Taču te der atgādināt arī to, ka novadā esošie grants 
seguma ceļi iedalās 2 kategorijās – valsts apsaimniekošanā 
esošie (faktiski tie ir visi lielākie un intensīvāk noslogotie 
ceļi) un pašvaldības apsaimniekošanā esošie (tie pamatā 
ir mazie, tuvāk mājām esoši ceļi). Un galvenās problēmas 
parasti ir ar valsts ceļiem, jo šie ceļi ir daudz intensīvāk 
noslogoti, līdz ar to ilgstošā sausumā uz tiem daudz ātrāk 
izveidojas tā saucamā trepe. Protams, līdzīgi notiek arī ar 
pašvaldības ceļiem, taču jāsaka, ka mēs tos daudz savlaicī-
gāk apkopjam un planējam, jo uzturēšanas darbu plānošana 
notiek tepat uz vietas. Protams, vienmēr var lietas risināt 
vēl labāk, un arī pašvaldībai ir kur pielikt roku, lai ceļi būtu 
labāk apkopti – kaut vai ceļmalu tīrīšanas jautājums. To ap-
zināmies un risināsim.
  Jā, bet pašvaldības uzdevums ir rūpēties arī par to, lai 
iedzīvotāji neciestu no nekvalitatīvi vai pavirši apsaim-
niekotiem valsts ceļiem. Šovasar man vairākkārt ir nācies 
mudināt VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU) atbil-
dīgos darbiniekus, lai tie savlaicīgi reaģētu uz problēmām 
un nekavējoties veiktu ceļu planēšanu, kad to pieļauj lai-
ka apstākļi. Vairākkārt esmu saņēmis sausu standarta frāzi 
– uzturēsim atbilstoši klasēm. Lūk, šī iemesla dēļ mums 
pašvaldībā bija saruna ar LAU vadošajām amatpersonām, 
ar kurām vienojāmies, ka turpmāk daudz ciešāk sadarbo-
simies autoceļu uzturēšanas jomā, regulāri apmainoties ar 
informāciju, kā arī pašvaldība sagatavos to valsts grantēto 
autoceļu sarakstu, kuru uzturēšana, mūsuprāt, ir prioritāra 
- atkarībā no sezonas. Ceru, ka turpmāk šādas sadarbības 
rezultātu pozitīvi izjutīs arī iedzīvotāji. Ceru arī turpmāk uz 
jūsu atsaucību, ziņojot par problēmām uz ceļiem.
  Taču bez ceļu ikdienas uzturēšanas svarīgi ir arī citi jautā-
jumi, kas skar ceļu infrastruktūras sakārtošanu un atjauno-
šanu. Šajā jomā darba netrūks nekad, un, lai panāktu kādu 
rezultātu, ir nepieciešams atbildīgajām institūcijām regulā-
ri par saviem problēmjautājumiem atgādināt. Lūk, pirmais 
ko esam panākuši – nākamajā gadā tiek plānota Taurenes 
– Dzērbenes ceļa asfaltbetona seguma atjaunošana, par ko 
solīju iestāties jau tad, kad runājām par skolu tīkla reformu. 
Vienlaikus Satiksmes ministrijā esam iesnieguši detalizētu 
informāciju, ka ir nepieciešams sakārtot pievadceļu Kaives 
pagasta centram, jo šis ir vienīgais no mūsu pagastiem, kura 
centrs ir sasniedzams tikai pa grants segumu. Vienlaikus 
esam vērsuši uzmanību uz nepieciešamību kapitāli renovēt 
kritiskā stāvoklī esošo, ļoti būtisko ceļa posmu Vecpiebal-
ga – Greiveri. Protams, kopīgi ar Ērgļu novada pašvaldību 
intensīvi strādājam pie tā, lai panāktu P-33 ceļa posma Ineši 
– Ērgļi asfaltēšanu, taču šis vairs nav tikai novadu jautā-
jums, bet valstiskas nozīmes objekts, kas savieno jau ka-
pitāli atjaunotus ceļu tīklus gan mūspusē, gan aiz Ērgļiem. 
Turpināsim strādāt, lai arī šie un vēl citi ceļu posmi tiktu 
atjaunoti un sakārtoti. 
  Vienlaikus gribu piebilst, ka vistuvākajā laikā tiks uzsāk-
ti būvdarbi LAD atbalstītajos pašvaldības ceļu renovācijas 
projektos Dzērbenes pagastā (Stacija – Kaupēni), Inešu 
pagastā (Jaunkabulēni – Tožiņi jeb ceļš caur Celmiem) un  
Vecpiebalgas un Taurenes pagastos (Brežģis – Saulgoži). 
Tāpat arī ERAF finansētajā uzņēmējdarbības infrastruktū-
ras atbalsta projektā Inešos, kur tiks asfaltēts ceļu kvartāls, 
kas ir nozīmīgs vairākiem tur strādājošiem uzņēmumiem. 
Ceļu jomā bija, ir un būs daudz darāmā!

Indriķis Putniņš, 
Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs

Septembris 2018. 
Priekšsēdētāja sleja 

KONFERENCĒ  GODINA  PEDAGOGUS
  21. augustā Raunas novada Drustos  notika Amatas, Jaun-
piebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas 
novada izglītības darbinieku konference, lai pirms jaunā mācību 
gada pārrunātu aktuālus nozares jautājumus. Konferencē par no-
zīmīgu ieguldījumu izglītības procesa attīstībā, radošumu un ne-
savtību darbā ar skolēniem tika sveikti pedagogi. Viņu vidū arī 9 
skolotāji no mūsu novada izglītības iestādēm.

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

  Vecpiebalgas vidusskolas dabaszinību, bioloģijas, veselības mā-
cības skolotājai  Agitai Bērziņai par nozīmīgu ieguldījumu iz-
glītības procesa attīstībā, atbildīgu un mērķtiecīgu pieeju mācību 
procesam.

  Vecpiebalgas vidusskolas sākumskolas skolotājai Birutai Kuz-
manei par nozīmīgu ieguldījumu izglītības procesa attīstībā, at-
bildīgu un mērķtiecīgu pieeju mācību procesam.

  Vecpiebalgas vidusskolas bijušajai direktorei Lolitai Žagarei 
par nozīmīgu ieguldījumu izglītības procesa un Vecpiebalgas vi-
dusskolas attīstībā.

APVIENOTĀS IZGLĪTĪBAS 
PĀRVALDES ATZINĪBAS RAKSTS:

Vecpiebalgas vidusskolas mājturības skolotājai  Ijai  Kazakai,
Vecpiebalgas vidusskolas mājturības skolotājam Sergejam Sipčenko,
Vecpiebalgas vidusskolas sporta skolotājai Agitai Kramai,
Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas skolotājai Agitai Brauerei,
Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas skolotājai Mārītei Lācgalvei,
Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas skolotājai Raimondai Kazākai. 

SVEICAM!

ĪSUMĀ
• Izmaiņas no-
vada domē. No 
domes priekšsē-
dētāja vietnieka 
amata atkāpies 
deputāts Edgars 
Bērzkalns. 23. 
augusta domes 
sēdē par Vecpie-
balgas novada 
domes priekšsē-
dētāja vietnieku 
ievēlēts Viesturs 
Melbārdis. Sveicam! 
• Jaunie darbinieki. Vecpiebalgas novada pašvaldības Saim-
niecības nodaļā, nomainot līdzšinējo Vecpiebalgas pagasta 
saimnieku, augustā darbu uzsāka Aldis Mālnieks. 

• Viesojas kolēģi. 9. augustā Taurenes pa-
gasta bibliotēku apmeklēja Pļaviņu novada 
bibliotēku darbinieki un lasītāji. Šodien 
bibliotēkās patiesi domā par izaugsmi, 
virzību, attīstību. Kolēģi atzīst, ka  šādos 
braucienos var gūt  daudz vērtīgu atziņu un 
iedvesmu tālākai profesionālai darbībai.

• „Mazputniņš” izvirzīts Izcilības balvai. 
Vasaras sākumā tika izsludināts ikgadējais 
#BeActive Izcilības balvas konkurss. Šo-
gad Latvijas Sporta federāciju padome sa-
ņēma 16 pieteikumus, no kuriem tālākai cī-
ņai par balvu izraudzījās trīs pretendentus 
– darbavietu kategorijā – “Grindeks” un 
“Sadales tīkli”, savukārt izglītības iestāžu 
kategorijā – PII “Mazputniņš” Vecpiebal-
gā. Konkursa turpinājumā Eiropas Komi-
sija katrā no nominācijām izvēlēsies trīs 
finālistus no visām kampaņas dalībvalstīm, 
kas turpinās cīņu par prestižām balvām.

• Lemj par atbalstu remigrantiem. 24.augustā Valmierā 
uz sēdi pulcējās Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības pa-
dome. Būtiskākais no jautājumiem -  remigrācijas projekta 
ieviešana. Padome lēma  par vērtēšanas komisijas sastāvu, kā 
arī apstiprināja nolikumu projekta konkursam, kura ietvaros 
tiks sniegts finansiāls atbalsts remigrantiem uzņēmējdarbības 
uzsākšanai vai attīstīšanai Vidzemē. Informāciju par izsludi-
nāto projektu konkursu aicinām lasīt http://www.vidzeme.lv .
 
• Sveicam un lepojamies ar mūsu novadnieku! Vecpiebal-
dzēns Kaspars Stupelis ar nīderlandiešu pilotu Etjēnu Baksu 
svētdien Francijā izcīnīja trešo vietu pasaules čempionāta 
blakusvāģu motokrosa kopvērtējumā. Apsveicam!

• Pašvaldību sporta spēles. 31. augustā Priekuļu novada Ve-
selavā norisinājās Cēsu apriņķa pašvaldību darbinieku sporta 
spēles. Konkurējot ar citu novadu kolēģiem, sīvā cīņā mūsu 
pašvaldības komanda (Agris Ankravs, Ginta Babre, Lelde 
Burdaja, Inese un Iveta Ģērmanes, Ivanda un Andris Lauma-
ņi, Indriķis Putniņš, Toms Praulītis, Laura Prūse) izcīnīja 4. 
vietu. Apsveicam!
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde 2018. gada 23. augustā 
Sēdē piedalās deputāti: Arita Andersone, Agnese Caunīte-Bērziņa, 
Viesturs Melbārdis,  Inese Navra, Indriķis Putniņš, Ilona Radziņa.

1. Pieņemt zināšanai L.Burdajas atskaiti par 26.07.2018. domes lēmumu izpildi.
2. Uzsākot pašvaldības struktūrvienību un iestāžu reorganizāciju, reorganizēt sadaļu “Sko-
lu tehniskais personāls”, “Vecpiebalgas vidusskola”, “Inešu pamatskola”:  likvidēt amata 
vienību saimniecības daļas vadītājs (1 likme), likvidēt amata vienību informātikas elek-
trotehnikas tehniķis (likme 0,82), likvidēt amata vienību lietvedis (likme 0,25), likvidēt 
amata vienību sētnieks (1 likme), likvidēt amata vienību tehniskais strādnieks (1 likme), 
samazināt sekretāra  likmi uz 0,5, samazināt laboratorijas speciālista likmi uz 0,6, pārcelt 
amatu - deju kolektīva vadītājs (likme 0,36) uz nodaļu   “Vecpiebalgas kolektīvi”, izveidot 
jaunu amata vietu “direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos”, izveidot jaunu amata 
vietu - pirmsskolas pedagoga palīgs (likme 0,25). Reorganizēt sadaļu “Skolu tehniskais 
personāls”, “Taurenes pamatskola”, “Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatsko-
la”:  likvidēt amata vienību lietvede (likme 0,7), likvidēt amata vienību apkopējs (1 likme), 
likvidēt amata vienību sētnieks (likme 0,5), likvidēt amata vienību deju kolektīva vadītājs 
(likme 0,36), samazināt likmi lietvedis uz 1 likmi, izveidot jaunu amata vietu - pirmsskolas 
pedagoga palīgs ( 1 likme), pārcelt amatu - deju kolektīva vadītājs (likme 0,36) uz nodaļu 
“Dzērbenes kolektīvi”. Izveidot jaunu amata vietu “datorsistēmu tehniķis”. 
3. Apstiprināt izmaiņas Vecpiebalgas novada pašvaldības 2018. gada amata vienību sa-
rakstā. 
4. Noslēgt sadarbības līgumu ar biedrību “Vidzemes tūrisma asociācija” par INTERREG 
EUROPE projekta “Cult-CreaTE: Cultural and Creative Tourism in Europe” īstenošanu. 
5. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības iekšējos noteikumus “Par informācijas 
pieejamību”.
6. Ievēlēt Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijas sastāvā Girtu Upenu un Antru Pēter-
soni.
7. Izslēgt no Vecpiebalgas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāva Andri Lapiņu. 
Iecelt Vecpiebalgas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā Vecpiebalgas saim-
niecības vadītāju Aldi Mālnieku. 
8. Sniegt finansiālu atbalstu krīzes situācijā, piešķirot 1500 eiro būvmateriālu iegādei īpa-
šuma atjaunošanai pēc ugunsgrēka.
9. Piešķirt brīvpusdienas (1,42 eiro)  no 2018. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. mai-
jam Vecpiebalgas novada izglītības iestāžu pirmsskolas vecuma bērniem, kas apmeklē 
pirmsskolas grupas bērniem no piecu gadu vecuma, 5.-9. klašu skolēniem, tiem daudz-
bērnu ģimeņu izglītojamajiem, kuri ir deklarēti Vecpiebalgas novada administratīvajā te-
ritorijā un apmeklē Vecpiebalgas novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupas līdz 5 gadu 
vecumam vai mācās Vecpiebalgas vidusskolas 10.-12. klasēs. Par daudzbērnu ģimeni uz-
skatāma ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aiz-
bildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas 
nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību 
dienas nodaļā. 
10. Apstiprināt 2018./2019. mācību gadam no pašvaldības budžeta līdzekļiem finansēja-
mās pedagoģiskās likmes:  Vecpiebalgas vidusskolai profesionālās ievirzes programmas 
„Vizuāli plastiskā māksla” realizēšanai - mākslas programmas vadītājs - 1 likme, profesio-
nālās ievirzes skolotājs - 1,4 likmes; pirmsskolas izglītībai Vecpiebalgas vidusskolā - iestā-
des vadītāja vietnieks pirmsskolas darbā - 1 likme, pirmsskolas izglītības skolotājs (grupās 
bērniem līdz 4 gadu vecumam) – 5,611 likmes, pirmsskolas izglītības skolotājs (grupās 
bērniem no 5 gadu vecuma līdz 6 gadu vecumam) - līdz 1,5 likmēm, pirmsskolas izglītības 

Pieņemtie lēmumi:

mūzikas skolotājs – 1,15 likmes, logopēds – 0,222 likmes, pirmsskolas izglītības sporta 
pulciņa skolotājs – 0,25 likmes,  pirmsskolas izglītības angļu valodas pulciņa skolotājs 
– 0,08 likmes, pirmsskolas izglītības radošās matemātikas pulciņa skolotājs – 0,1 likme; 
pirmsskolas izglītībai Vecpiebalgas novada pamatskolā - izglītības iestādes vadītāja viet-
nieks pirmsskolas darbā – 0,8 likmes, pirmsskolas izglītības skolotājs (grupās bērniem līdz 
4 gadu vecumam) – 4 likmes, pirmsskolas izglītības skolotājs (grupās bērniem no 5 gadu 
vecuma līdz 6 gadu vecumam) -  līdz 0,8 likmēm, pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs 
– 0,8 likmes, logopēds – 0,2 likmes, pirmsskolas izglītības mūzikas pulciņa skolotājs – 0,2 
likmes,  pirmsskolas izglītības angļu valodas pulciņa skolotājs – 0,03 likmes, pirmsskolas 
izglītības sporta pulciņa skolotājs -  0,2 likmes. 
11. Atcelt Vecpiebalgas novada domes 2018. gada 26. jūlija lēmumu Nr.8 “Par grozīju-
miem Vecpiebalgas novada domes 2018. gada 24. maija lēmumā Nr. 5 “Par dalību Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu ie-
sniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”.  Veikt Vecpiebalgas 
novada domes 2018. gada 24. maija lēmumā Nr. 5 šādus grozījumus - izteikt 2. punktu 
šādā redakcijā: “2. Projekta kopējās izmaksas ir 139010,38 EUR.”; izteikt 3. punktu šādā 
redakcijā: “3. Attiecināmās izmaksas ir 139010,38 EUR.”; izteikt 5. punktu šādā redak-
cijā: “5. Publiskais finansējums ir 125109,34 EUR.”; izteikt 6. punktu šādā redakcijā “6. 
Projekta realizācijas finanšu resursu avots – avanss 20% 25021,87 EUR, kredīts Valsts 
kasē – 113988,51 EUR.”
12. Veikt izmaiņas pašvaldības autoceļu reģistrā, pievienot reģistram  autoceļa B 26 „Ka-
bulēni- Dzirnavas” inženierbūves kadastra apzīmējumu 4254 001 0001 008.
13. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunzemji”  (Dzērbenes pagasts)  izsoles 
rezultātus. Izsolē piedāvātā augstākā cena  - 2485,00 eiro. Pārdot nekustamo īpašumu izso-
les augstākās cenas piedāvātājam.
14. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Dzelzceļa stacija Dzērbene” (Dzērbenes 
pagasts) 589/1949 domājamo daļu  izsoles rezultātus. Izsolē piedāvātā augstākā cena  - 
705,00 eiro. Pārdot nekustamā īpašuma domājamās daļas izsoles augstākās cenas piedā-
vātājam. 
15. Izbeigt 29.09.2017. noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu par nedzīvojamās telpas 
10,4 m² kopplatībā ēkā „Sabiedriskais centrs” Dzērbenē un 28.05.2015. noslēgto zemes 
nomas līgumu par īpašuma „Pagasta zeme” Inešu pagastā 7,2 ha kopplatībā iznomāšanu.   
16. Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas 10,4 m² kopplatībā ēkā „Sabiedriskais centrs” 
Dzērbenē. Apstiprināt nedzīvojamo telpu  publicējamo informāciju, nomas tiesību izsoles 
noteikumus un nomas līguma projektu. 
17. Iznomāt neapbūvēto zemes vienību „Zeme zemes reformas pabeigšanai” Inešu pagastā 
8,87 ha kopplatībā un zemes vienību „Lielkalves” Vecpiebalgas pagastā 0,10  ha koppla-
tībā.  Nomas līgumu termiņi – 5 gadi, nomas maksa  1,5 % apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības. 
18. Atsavināt  Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu - traktoru Zetor 
10145 un automašīnu Dodge Grand Caravan, valsts reģistrācijas Nr.EZ 5059, pārdodot 
transporta līdzekļus par brīvu cenu. 
19. Pamatojoties uz deputātu iesniegumiem, atbrīvot Edgaru Bērzkalnu  no Administratīvo 
aktu apstrīdēšanas komisijas locekļa amata un no Vecpiebalgas novada domes priekšsē-
dētāja vietnieka amata pienākumiem, Inesi Navru  no Darījumu ar lauksaimniecības zemi 
izvērtēšanas komisijas locekles amata un  Invazīvo augu sugas - Sasnovska latvāņa izpla-
tības ierobežošanas ekspertu grupas priekšsēdētājas amata.
20. Ievēlēt deputātu  Viesturu Melbārdi par Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietnieku. 
21. Pagarināt nomas līgumu, kas noslēgts ar VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 
centrs” par telpu nomu 53,50 m2 platībā izmantošanu, līdz 2018. gada 30. septembrim. 
                  

Nākamā domes sēde notiks 2018. gada 27. septembrī. 
Domes sēdes ir atklātas! Laipni lūdzam!

PĀRDOD 
  Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod traktoru Ze-
tor 10145,  valsts reģistrācijas numurs T7995LC, izlaiduma 
gads 1992., motora jauda 101 zs, riteņu piedziņa 4x4, motora 
tips Zetor 8002.1, četru cilindru turbo, hidrauliskā uzkare, 
komplektācijā frontālais iekrāvējs, par brīvu cenu – EUR 
3388,00 (t.sk. PVN).
  Pieteikums par traktora pirkšanu iesniedzams Vecpie-
balgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vec-
piebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, administratorei līdz  
2018. gada 20. septembra plkst. 17.00.
  Ja noteiktajā termiņā piesakās vairāki pretendenti, rīkoja-
ma izsole „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” 
noteiktajā  kārtībā.
Traktors apskatāms, iepriekš sazinoties ar Taurenes saimnie-
cības vadītāju Gunti Eglīti (t.  20232963).

  Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod automašīnu 
Dodge Grand Caravan, valsts reģistrācijas numurs EZ5059, 
izlaiduma gads 2000., motora tilpums 3,3 l, degviela –ben-
zīns/gāze,  par brīvu cenu – EUR  726,00 (t.sk. PVN).
  Pieteikums par automašīnas pirkšanu iesniedzams Vec-
piebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, 

Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, administratorei 
līdz 2018. gada 20. septembra plkst. 17.00.
  Ja noteiktajā termiņā piesakās vairāki pretendenti, rīkojama 
izsole „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” no-
teiktajā  kārtībā.
  Automašīna apskatāma, iepriekš sazinoties ar Taurenes 
saimniecības vadītāju Gunti Eglīti (t. 20232963).

IZSOLES

APTAUJA
  Vecpiebalgas novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus līdzdarboties šī gada “Sakoptākās sētas”  konkursa 
ietvaros sabiedrisko (tirdzniecības un pakalpojumu objekti, ražošanas objekti, baznīcas, iestādes, tūrisma apskates 
objekti u.c.) objektu apzināšanā. 

  Aptauja norisināsies līdz 2018. gada 20. septembrim. Anketas var iesniegt gan papīra formātā (pagastu pārvaldēs), 
gan aizpildot elektroniski www.vecpiebalga.lv un pašvaldības Facebook.com lapā – Vecpiebalgas novads.

Objekta nosaukums
……………………………………………………………………..................................................................................

Pamatojums ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Paldies par atsaucību!

Latvijas iedzīvotāji 
tiek aicināti stādīt 

Laimes kokus

  2018. gada 14. septembrī  plkst. 9.00 Dzērbenes pagasta 
pārvaldes telpās „Pilī” Dzērbenē,  Dzērbenes pagastā, Vec-
piebalgas novadā, notiks nomas tiesību izsole telpai  10,4 m² 
platībā nedzīvojamā ēkā  „Sabiedriskais centrs” Dzērbenē, 
Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā.
  Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs - 0,21 
EUR/m² (bez PVN) mēnesī, izsoles solis – 0,01 EUR.
  Pieteikšanās izsolei līdz 2018. gada 13. septembra plkst. 
16.00. Pieteikumi iesniedzami   Dzērbenes pagasta pārvaldē 
„Pilī” pārvaldes vadītājai. 
  Tālr. informācijai -  26115317, Daina Slaidiņa.

Informāciju sagatavojusi Daina Slaidiņa   15. septembrī norisināsies Vispasaules tīrības diena - 
World Clean Up Day. Arī Lielās talkas organizatori gata-
vojas šai dienai. Ar katru gadu talkas ideja attīstās, tāpēc, 
domājot par valsts simtgadi, Latvijas iedzīvotāji tiek ai-
cināti iestādīt savu, savas ģimenes Laimes koku, kas sim-
bolizē mūsu labās domas un vēlējumus Latvijai kā pārti-
kušai, veselīgai un ilgtspējīgai nākamās simtgades valstij.
  Lielās talkas mājas lapā http://talkas.lv/laimes-koki/ ir 
izveidota īpaša karte, kurā ikviens – gan liels, gan mazs 
- tiek aicināts atzīmēt vietu, kur ir iesējis koka sēkliņu 
vai iestādījis stādiņu, kā arī atstāt vēlējumu Latvijai un 
pasaulei nākamajiem 100 gadiem.
  Akcijas “Stādām Latvijas nākotni – katram savu Lai-
mes koku!” rezultāti tiks parādīti apvienības “Let`s Do 
It! World” rīkotajā Pasaules talkā, kas norisināsies 15. 
septembrī. Tā sāksies Jaunzēlandē plkst.10.00 pēc vietējā 
laika un sekos saulei visas dienas garumā, pārklājot visas 
24 laika joslas. Talka noslēgsies Havaju salās. Plānots, ka 
tajā iesaistīsies brīvprātīgie no vairāk nekā 150 valstīm. 
Pasaules talka būs lielākā kopīgā dabas sakopšanas talka 
pasaules vēsturē.

Viesturis Burjots, Saimniecības nodaļas vadītājs
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Pieredze gada laikā uzkrāta krietna
  Septembrī aprit gads, kopš pie novada domes un pašvaldības vadības stūres stā-
jās gados un pieredzē jauni cilvēki – domes priekšsēdētāja amatā Indriķis Putniņš, 
izpilddirektores postenī Lelde Burdaja. Iepriekšējā gadā  pašvaldībai bija jāpārvar 
ne mazums izaicinājumu, tika pat prognozēts, ka ilgi jaunā vadība savā postenī ne-
noturēsies, taču… Viņi sevi pierāda un pie grūtībām nepadodas. Par jau sasniegto 
un turpmākajām iecerēm arī šī mēneša saruna.  

Atskatoties uz aizvadītajiem divpadsmit mēnešiem… Kas nāk prātā visupirms? 
Indriķis Putniņš: Tie ir bijuši ļoti raibi mēneši ar virkni iepriekš grūti prognozējamiem 
notikumiem un to pavērsieniem. Jau pats sākums bija negaidīts un pēkšņs, kad līdzšinē-
jais ilggadējais kuģa kapteinis, tikko sācis kuģi stūrēt jaunā reisā, to pēkšņi labprātīgi 
pameta, kā rezultātā nācās uzņemties pienākumus, kam tobrīd speciāli nebiju gatavojies. 
Taču pieredze šī gada laikā uzkrāta ir krietna, ir daudz padarīts, tostarp pieņemti lēmumi, 
kas bijuši ļoti smagi... Jā, iespējams, ir lietas, kuras otrreiz darītu nedaudz savādāk, taču 
kopumā esmu gandarīts par to, kas paveikts šī gada laikā, kā arī par mūsu kopējo virzību, 
lai arī politiskais fons un mantojums nebūt nav no tiem pateicīgākajiem.
Lelde Burdaja: Katra aizvadītā gada diena ir bijusi kā jauna mācību stunda, jauns izaici-
nājums, liela atbildība, emociju mikslis, smags darbs ar sevi, gandarījums par paveikto, 
vilšanās par neiespējamo un visam pāri apņēmība turpināt iesākto.

Runājot par pašvaldības darbu, allaž esat uzsvēruši komandas darba nozīmīgumu. 
Vai ir izdevies izveidot labu komandu?
Lelde Burdaja: Labas komandas veidošana ir ilgstošs process, ko nav iespējams veikt 
ne vienā dienā, ne arī vienā gadā. Komanda ir dzīvs organisms, kas pakļauts iekšēju un 
ārēju faktoru ietekmei, tāpēc tās darbības efektivitāti ir iespējams vērtēt tikai ilgtermiņā. 
Komandas veidošanas process sevī ietver gan jaunu cilvēku piesaistīšanu, gan esošās cil-
vēku grupas attīstīšanu līdz pilnvērtīgai un efektīvi strādājošai komandai. Labas koman-
das veidošana nav tikai darbs ar pašiem cilvēkiem, lai veicinātu viņu spēju un potenciāla 
pilnvērtīgu izmantošanu kopīgā mērķa sasniegšanā, bet ļoti svarīga ir arī apkārtējā vide, 
visiem saprotama un pieņemama sistēma, kurā darbinieki strādā. Manuprāt, šobrīd mēs 
esam uz pareizā ceļa, lai mūsu komanda varētu pilnvērtīgi un efektīvi strādāt nākotnē. 
Ir nepieciešams vēl laiks, lai sakārtotu sistēmu, kādu mēs to vēlamies redzēt, uzstādītu 
visiem darbiniekiem skaidrus un saprotamus mērķus, radītu vidi, kurā katrs darbinieks 
nebaidās izteikt savu viedokli, uzņemties atbildību un patstāvīgi pieņemt lēmumus savu 
pilnvaru robežās.
Indriķis Putniņš: Lai arī pašvaldības darbinieku komanda faktiski ir strādājusi nepār-
traukti arī pirms mūsu atnākšanas, komandas vadības kodols bija jāveido pilnīgi no 
jauna – ļoti pēkšņi, bez pārdomāta sagatavošanās laika, jo tāda bija tā brīža situācija. 
Manuprāt, komanda pamazām veidojas ļoti kompetenta. Protams, mums katram ir savas 
īpatnējās rakstura īpašības, tomēr gribu teikt, ka izpilddirektore ir savā vietā un ir at-
taisnojusi cerības. Tāpat ir izdevies piesaistīt kompetentus speciālistus, kā piemērus es 
varu minēt mūsu jauno juristi, kā arī Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta 
nodaļas vadītāju. Ir arī vēl citi jauni un labi speciālisti, tostarp ar ilggadēju pieredzi. Arī 
mikroklimats kolektīvā ir krietni uzlabojies.

Pirmais darba gads ir ugunskristības ikvienam, īpaši jau cilvēkiem vadošajos ama-
tos. Vai ir kas tāds, ko jūs - ar tagadējo pieredzi - darītu savādāk? 
Indriķis Putniņš: Jā, protams, būtu muļķīgi to noliegt. Kaut vai tajā pašā skolu reformas 
jautājumā. Sākotnējo procedūru noteikti būtu organizējis savādāk. Vienlaikus gan jāteic, 
ka šādi jautājumi nekad nebūs visiem labi un pieņemami. Taču skolu reformas jautājumi 
bija jārisina jau sen, un esmu gandarīts par to, ka mēs nenobijāmies.
Lelde Burdaja: Domājot par savu profesionālo darbību, savādāk laikam nedarītu, jo 
katra pieļautā kļūda, iegūtā pieredze dod mācību, kas ļauj uzlabot savu darbību nākotnē. 
Vienmēr var darīt labāk un pareizāk, taču to nav iespējams saprast, neizdzīvojot kon-
krētus procesus un nepārvarot noteiktas grūtības. Ne par velti ir teiciens – no kļūdām 
mācās! Domājot par savu personisko izaugsmi, mazāk satrauktos par lietām, kuras nav 
iespējams ne izmainīt, ne ietekmēt. 

Vienā no intervijām, ko sniedzāt pēc ievēlēšanas amatā, runājāt  par īstermiņa jeb 
tūlīt nomērāmām un izdarāmām pārmaiņām – komunikācijas uzlabošanu, saiknes 
stiprināšanu starp uzņēmējiem un domi, skolu reformu un vidusskolas konkurēt-
spējas veicināšanu. Vai viss norit, kā iecerēts? 
Indriķis Putniņš: Kopumā daudz kas ir izdevies, taču ne viss tik gludi. Manuprāt, ar 
komunikācijas jautājumiem esam tikuši galā vislabāk – gan paši daudz runājam ar iedzī-
votājiem, gan izmantojam sociālos saziņas līdzekļus. Tāpat arī ir izveidota mūsdienīga 
un pievilcīga pašvaldības mājas lapa. Ar uzņēmējiem noteikti varētu vēlēties labāku un 
konstruktīvāku saikni, ir viena daļa uzņēmēju, ar kuriem saikne ir ļoti laba, lietišķa un 
regulāra, taču tā nav sistemātiska. Skolu reformas rezultātus redzēsim nedaudz tālākā 
nākotnē, bet pārmaiņas skolās kopumā, jaunu kadru ienākšana vadībā ir tie priekšno-
sacījumi, kas nepieciešami, lai konkurētspēja tiktu veicināta, jo īpaši vidusskolā. Esmu 
pārliecināts, ka ar laiku pieņemtie sarežģītie lēmumi attaisnosies. 

Šajā gadā pašvaldība uzsāka funkciju auditu, izvērtējot katras iestādes un struk-
tūrvienības darbu. Kādas pārmaiņas gaidāmas? 
Lelde Burdaja: Kopumā funkciju audita rezultāti man nav pārsteigums, drīzāk ganda-
rījums, jo tie apliecina manu vīziju par nepieciešamajām izmaiņām. Funkciju auditore 

atzina, ka Vecpiebalgas novada pašvaldībā darbu sadalījums un slodžu apjoms ir labā-
kais, ko auditam nācies izvērtēt pēdējo 7 gadu laikā. Jau sākotnēji biju pārliecināta, ka 
vērienīgas izmaiņas mūs negaida, taču tas nenozīmē, ka izmaiņas nav nepieciešamas. 
Audita rezultātus un ieteicamās izmaiņas var iedalīt divās daļās. Viena daļa ir tā, kas, 
manuprāt, ir stratēģiski svarīga, lai pašvaldība varētu strādāt labāk un efektīvāk nākotnē, 
bet kopumā tās neradītu redzamu finansiālu ietaupījumu īstermiņā. Tas nozīmētu kādu 
amata vietu likvidēt, lai tā vietā izveidotu citu. Otra daļa ir tā, kas tiešā veidā tūlīt ļautu 
ietaupīt pašvaldības finanšu līdzekļus. Tas nozīmētu likvidēt atsevišķas amata vietas vai 
samazināt atsevišķiem darbiniekiem slodzes. Mana prioritāte ir pirmā daļa, jo man jop-
rojām svarīgi ir izveidot efektīvu komandu, kas nenoliedzami ir veiksmīga vadītāja pa-
matuzdevums. Otrā daļa, protams, nav mazsvarīgāka, taču tas pašos pamatos ir politisks 
lēmums, kas jālemj deputātiem.
Indriķis Putniņš: Šāds neatkarīgs audits ir normāla prakse ne vien uzņēmumos, bet arī 
valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijās. Skats no malas. Tikko esam saņēmuši audita 
rezultātus un ar tiem iepazīstinājuši domes deputātus. Ir ļoti vērtīga viela pārdomām, bet 
tas nenozīmē, ka pilnīgi viss, kas ir minēts ziņojumā, tagad un tūlīt uz karstām pēdām ir 
jāīsteno. Taču noteikti pārmaiņas būs.

Neilgi pēc stāšanās amatā bija jāsāk strādāt pie šī gada budžeta plāna veidošanas. 
Kā pildās pašvaldības maciņš un cik saimnieciski līdzekļus tērējam? 
Indriķis Putniņš: Esam pie varas laikā, kad jādzīvo taupīgi. Visu šo gadu tā esam 
dzīvojuši un ļoti rūpīgi sekojuši līdzi tam, kas notiek gan ar ieņēmumiem, gan ar izde-
vumiem. Šobrīd jau sākam strādāt pie 2019. gada budžeta sagatavošanas. Un te atkal 
jāsaka – pieredze noteikti mums būs sabiedrotā!
Lelde Burdaja: Līdzekļus cenšamies tērēt ar lielāko atbildības sajūtu un rūpīgi se-
kojam līdzi budžeta izpildei. Šis nav bijis viegls gads, it sevišķi vasaras periods, jo 
skolu reorganizācija ir nesusi savas izmaiņas arī sākotnēji plānotajā budžetā. Šobrīd 
budžets ir sabalansēts, un mēs darīsim visu, lai arī gads šādi noslēgtos. Jaunā 2019. 
gada budžeta plānošanu noteikti organizēsim nedaudz savādāk, mācoties no pagājušā 
gada pieredzes.

Kā pašvaldībai ir veicies ar investīciju piesaisti? Kādus projektus pašvaldība paš-
reiz īsteno?
Lelde Burdaja: Ar investīciju piesaisti pašvaldībai ir veicies labi. Šobrīd tiek īstenoti 
projekti par kopējo summu 721519,75 eiro. Joprojām aktuāli ir veselības veicināšanas, 
izglītojamo kompetenču attīstības un zaļā dzelzceļa projekti. LEADER programmas 
ietvaros strādājam pie tā, lai nākamajā vasarā iedzīvotājus priecētu atjaunots Vecpie-
balgas muižas parks un labiekārtota peldvieta pie Dabaru ezera. Noteikti ir jāpiemin 
tik tikko uzsāktais projekts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras 
attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā”, kā ietvaros tiks asfaltēts ceļš Inešu pa-
gastā. Ceram, ka septembrī saņemsim apstiprinājumu četru pašvaldības grants ceļu 
(“Jaunkabulēni-Celmi-Tožiņi”, “Stacija-Brodi-Kaupēni”, “Saulgoži-Brežģis”, “Šose-
ja-Laidzi”) pārbūves projektiem par kopējo summu 760921,34 eiro, kas tāpat kā ie-
priekš minētais projekts, ir liels atbalsts novada uzņēmējiem. Tuvākajā nākotnē plānots 
iesniegt vēl viena grants ceļa “Brežis-Runtes” pārbūves projektu.

Par ko no gada laikā paveiktā jums pašiem ir vislielākais gandarījums? 
Lelde Burdaja: Ņemot vērā to politisko fonu un apstākļus, kādos mēs pirms gada 
nonācām savos amatos, man ir gandarījums par to, ka mēs esam šo savu pirmo gadu 
izturējuši, ka pašvaldības darbs nav apstājies, ka esam uzdrošinājušies risināt smagus 
un ilgstoši sasāpējušus jautājumus un pieņemt nepopulārus lēmumus, ka esošie pašval-
dības darbinieki ir bijuši ar mums, atbalstījuši mūs gan ar savu pieredzi, gan ar labiem 
vārdiem. Ikdienā manam darbam ir grūti redzēt taustāmu rezultātu īstermiņā, tāpēc lie-
lāko gandarījumu gūstu, pabraukājot pa novadu un redzot ikvienu vietu, ko ir izdevies 
sakārtot, izremontēt, labiekārtot vai izveidot.
Indriķis Putniņš: Paveiktajam, kas ir radījis zināmu gandarījumu, es jau iepriekš pie-
skāros. Tomēr es domāju, ka līdz tādam īstam gandarījumam vēl daudz kas jāpadara. 
Ir lietas, kas silda un dzen uz priekšu, tāpat kā ir brīži, kad ir liela neizpratne un 
pārdomas, kam tas viss ir vajadzīgs... Gandarījums noteikti ir par to, ka esam spējuši 
uzdrīkstieties risināt smagus jautājumus. Taču tik daudz kas vēl ir jāizdara...

Lielākās problēmas, ar ko saskaraties savā darbā…
Indriķis Putniņš: Problēmu nav. Vienīgi reizēm traucē mūsu sabiedrībai raksturīgā 
tenkošana, baumošana... Kad no nekā tiek uzburta drāma. Ir viena daļa cilvēku, kuri 
ir tik ļoti izdomas bagāti. Līdz šim savā dzīvē un darba gaitās ne ar ko tādu man nav 
nācies sastapties. Protams, apzinos, ka mūsu amati ir un vienmēr būs uz sabiedrības 
delnas...
Lelde Burdaja: Savā darbā es nesaskaros ar pieminēšanas vērtām problēmām, taču 
katra jauna diena nes jaunus izaicinājumus, kuriem ir jāmeklē atbilstoši risinājumi. 
Izpilddirektora darbs kopumā ir mans līdz šim lielākais izaicinājums, kam no vienas 
puses līdzi nāk savas priekšrocības, bet no otras puses ir jānes arī savi upuri. Mans 
lielākais izaicinājums šī brīža ikdienas darbā ir izmainīt varas sadalījumu novadā no 
centralizētas varas uz decentralizētu, nododot lielāku rīcības brīvību pārvaldēm, noda-
ļu vadītājiem. Manuprāt, nemitīga kontrole pār visiem pašvaldībā notiekošajiem pro-
cesiem neveicina efektivitāti un neatbilst labas pārvaldības principiem.

Nosauciet, lūdzu, trīs svarīgākās pašvaldības darba prioritātes! 
Lelde Burdaja: Manuprāt, ikviena novada attīstības pamatā ir cilvēks, viņa vēlme dzī-
vot konkrētā teritorijā, tāpēc pašvaldības augstākais uzdevums ir strādāt, lai veidotu 
savu novadu par izcilu vietu dzīvošanai. Lai cilvēks izvēlētos dzīvot Vecpiebalgas 
novadā, manuprāt, ir jābūt trim priekšnoteikumiem: pirmkārt, darba vietām; otrkārt, 
sakārtotai videi un infrastruktūrai; treškārt, konkurētspējīgas izglītības iespējām. No šī 
izriet arī pašvaldības darba prioritātes: veicināt uzņēmējdarbības attīstību; strādāt pie 
apkārtējās vides un infrastruktūras sakārtošanas; nodrošināt konkurētspējīgu formālo 
izglītību, sākot no pirmsskolas un beidzot ar vidusskolu, kā arī daudzpusīgu un aizrau-
jošu interešu un neformālo izglītību.
Indriķis Putniņš: Laba vispārējā izglītība jau sākot no bērnudārza, tūrisma jomas at-
tīstīšana, ceļu tīkla pakāpeniska sakārtošana. Jo, ja būs pievilcīga, kvalitatīva izglītības 
vide, tad cilvēki izvēlēsies šeit dzīvot, tostarp tie, kuri var strādāt attālināti. Tūrisma 
joma ir mūsu lielais potenciāls un vienlaikus joprojām izaicinājums. Attīstot to, kāpi-
not tūristu interesi par mums, mēs varam palīdzēt saviem uzņēmējiem, kas darbojas 
dažādās jomās. Savukārt ceļu jautājums caurvij visu šo – ja būs labāki ceļi, tas palīdzēs 
mūsu iedzīvotājiem, brauks vairāk tūristu, un iegūs uzņēmēji.

Dzidra Ješkina



2018. gada septembrisVECPIEBALGAS Novada Ziņas4

Raksta turpinājums nākamajā lpp.

Vidzemes iedvesmas stāstiem jauni varoņi
  17. augustā Lubānas novada “Ezerniekos” jau septīto gadu pēc kārtas norisinājās Vi-
dzemnieku dārza svētki, pulcējot  26 enerģiskus un darbīgus uzņēmējus, kurus godināšanai 
izvirzījušas Vidzemes reģiona pašvaldības. Vidzemnieku dārza svētki, ko organizē  Vidze-
mes Uzņēmējdarbības centrs,  allaž bijis gaidīts pasākums, jo tajā ik gadu atzinību par savu 
darbu saņem gan drosmīgi un idejām bagāti jaunie, gan arī jau sevi pierādījuši un stabilitāti 
ieguvuši uzņēmēji.
  Vieni no 2018. gada stāstu varoņiem ir Kristīne un Ritvars Brīvības, kas saimnieko 
Vecpiebalgas novada Taurenes pagastā. Nodibinājuši SIA “RKB Brīvības”, taurenieši no-
darbojas ar kazkopību un apgalvo, ka laukos jaunajiem ir, ko darīt. Vidzemes plānošanas 
reģiona Vidzemes veiksmes stāstu apkopojumā par Vecpiebalgas novada uzņēmējiem SIA 
“RKB Brīvības” teikts:
  „Vecpiebalgas novadu vislabāk raksturo kalni, lejas, līkumi un uzņēmīgi cilvēki. No 
Brežģa kalna skatu torņa ainavā var redzēt novada lielākos ezerus - Alaukstu, Zobolu, 
Inesi -, bet, ja zina, kur skatīties, arī Taurenes pagasta „Jaunbērziņus”. Šeit ar savu ģimeni 
saimnieko Kristīne un Ritvars Brīvības. Pārņemot lauku īpašumu no vecākiem 2017. gadā, 
viņi dibināja savu kazkopības saimniecību SIA “RKB Brīvības”. 
  Ko darīt lauku īpašumā, domāts ilgi, bet saimniecības veidošana uzsākta strauji un mērķ-
tiecīgi. Ideja par kazkopību radās, izlasot sludinājumu, kurā a/s “Cesvaines piens” meklēja 
saimniecības, no kā pirkt kazas pienu. Pavisam īsā laikā ar Latvijas kazkopības biedrības 
palīdzību tika atrasts, kur iegādāties pirmās 30 kazas, un jaunie saimnieki pašu spēkiem 
ierīkoja kūti, slaukšanas zāli un piena māju. Tikai gada laikā ganāmpulks ir paplašināts līdz 
120 kazām un 30 kazlēniem. 

  SIA “RKB Brīvības” visu izslaukumu nodod piena pārstrādes uzņēmumam. Šāds modelis 
ļāvis ātrāk attīstīties, jo pašiem nav jādomā par tālāku piena realizāciju. Visa pārstrāde, 
loģistika un pārdošana ir pienotavas ziņā. Taču saimniecības tālejošais mērķis ir gan palie-
lināt kazu skaitu un sadalīt ganāmpulku nepārtrauktam slaukšanas ciklam, gan attīstīt piena 
pārstrādi un gatavot sieru, kā arī, iespējams, citus piena produktus.
  Jauno saimnieku degsmi atzinīgi novērtējusi arī Vecpiebalgas novada pašvaldība. Pirma-
jā darbības gadā viņiem piešķirts apbalvojums nominācijā “Gada balva uzņēmējdarbībā”. 
Kristīne apliecina, ka arī reģionos ir nišas, kur iespējams pašiem atrast sev darbu.  “Galve-
nais ir neapstāties, vienalga, ko citi saka. Turpināt darīt, iet uz savu mērķi. Ja izdomājuši 

Kristīne un Ritvars Vidzemnieku dārza svētkos. NODIBINĀJUŠI SIA “RKB BRĪVĪBAS”, 
TAURENIEŠI NODARBOJAS 

AR KAZKOPĪBU UN APGALVO, 
KA LAUKOS JAUNAJIEM IR, KO DARĪT. 

ņemt kazas, lai ņem kazas, lai mēģina! Nopelnīt var. Ir arī interesanti,” iedrošina jaunā 
saimniece.
  Atskatoties uz pirmo darbības gadu, saimniekiem ir gandarījums par paveikto. “Prieks, ka 
mēs saimniekojam, ka esam mājās, ka neesam kaut kur svešumā, ka mums ir pašiem sava 
saimniecība, uzņēmums,” saka Kristīne.
  Vidzemnieku dārza svētkos, sveicot novada veiksmīgos uzņēmējus un atzīmējot jaunās 
Brīvību ģimenes entuziasmu, Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš 
savā uzrunā uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi oponēt tiem, kas ikdienā saka, ka jaunajiem laukos 
nav ko darīt:  „Ja grib, tad var. Brīvību ģimene ir spilgts piemērs tam, ka, ja grib, tad var, 
un var atrast arī, ko darīt, turklāt darot to ļoti sekmīgi. Esam ļoti lepni par viņiem. Viņi 
nav vienīgie šāda tipa cilvēki, kas atrod, ko darīt, taču ir ļoti labs piemērs citiem, paldies 
viņiem par to!”

Vidzemes plānošanas reģiona informācija
Klāva Vasiļevska foto

Sakoptāko sētu novadā meklējot
  No jūlija līdz augusta vidum norisinājās novada pašvaldības rīkotais konkurss „Sakop-
tākā sēta”.    Konkursam pieteiktos īpašumus apsekoja un pēc nolikumā noteiktiem kri-
tērijiem izvērtēja konkursa komisija, kuru vadīja ainavu dizainere, Vecpiebalgas centra 
viesistabas labiekārtošanas projekta autore Vineta Radziņa.  

  Savulaik šāds konkurss Vecpiebalgas pagastā jau bija kļuvis par tradīciju, taču pēc 
2007. gada tas vairs nenotika, līdz šovasar tika atjaunots. Jauns sākums, jauns izai-
cinājums komisijai? 
  Vadīt konkursa „Sakoptākā sēta” komisiju piekritu ar prieku, lai arī uzdevums, kas varbūt 
pirmajā mirklī šķiet vienkāršs, nebūt nav viegls, jo visi dalībnieki ir savējie, vairāk vai ma-
zāk zināmi cilvēki. Esmu kurzemniece, kas jau vairāk kā divdesmit gadus dzīvo Vidzemē. 
Ar Uldi bijām kursabiedri  -  Jelgavā viens otrā ieskatījāmies, un tā nokļuvu Dzērbenē. 
Pētot dzimtas vēsturi, esam noskaidrojuši, ka Radziņi „Lejas – Kaupēnos” dzīvo jau no 19. 
gadsimta vidus.  Godājot senču veikumu, mēs šo savu zemes stūrīti kopjam un lolojam.  
Pēc profesijas esmu mežsaimniecības inženiere, laika gaitā apguvusi  arī ainavu dizainu. 
Mežsaimniekus beidzu  deviņdesmito gadu vidū, bet par ainavu dizaineri strādāju kopš 
2002.gada. Ikdienā mans darbs saistīts ar ainavu modelēšanu  gan mazām teritorijām - te-
rasēm, balkoniem, dārziem ar ierobežotu teritoriju-,  gan  arī lielām lauku saimniecībām, 
muižu parkiem, pilsētu skvēriem un laukumiem. Pieredze, ko ieguvām šajā gadā, lieti no-
derēs  konkursam nākamgad, kas, es ļoti ceru, kļūs par tradīciju novadā.  

   Iedzīvotāji izrādīja interesi par dalību konkursā? 
  Atsaucība bija, bet ne tik liela, kā gaidījām. Braucot pa novada pagastiem, var vērot ļoti 
daudz skaistu, sakoptu saimniecību,  kas būtu pelnījušas piedalīties šajā konkursā. Pro-
tams, nevar vispārināt, jo iemesli šādai atturībai droši vien katram ir savi, bet man šķiet, ka 
latviešiem raksturīgā pieticība šajā gadījumā  ir pilnīgi nevajadzīga īpašība. Mēs dzīvojam 
tik skaistā vietā, esam arī daudz izdarījuši! Cilvēki, kuri laukiem ir palikuši uzticīgi, kopj 
savu zemīti,  ir milzīga bagātība. Savs karogs ir jāspēj turēt augstu pacelts. Un, ja mēs tu-
rēsim godā savu sētu, tad finālā pratīsim lepoties arī ar  savu novadu un valsti. 

  Konkursam pieteiktās sētas tika vērtētas pēc nolikumā norādītajiem kritērijiem. Un 
tomēr pastāv arī sajūtas, ko vārdos ietvert nav iespējams?
  Sabiedriskā  objektā  ir ļoti stingri jāpieturas pie noteikumiem.  Ir likumi, kā formas 
un dabas elementi ietekmē cilvēkus, un profesionālim tie jāzina un jāpielieto. Tikko mēs 
nonākam privātā vidē, kur „mana māja ir mana pils”, uzreiz sāk darboties citi principi. 
Protams,  arī šeit ir kritēriji, pēc kuriem vadāmies,  piemēram, jābūt iezīmētai  reprezen-
tatīvai, dzīvojamai  jeb atpūtas, bērnu rotaļu un saimniecības zonai... Un tomēr galvenais 
pamatlikums -  apkārtnei  jābūt pieskaņotai mājas stilam, īpašnieka gaumei un dzīvesvei-
dam.  Ir jāļauj cilvēkam piepildīt vēlmes un parādīt savu gaumi, jo tā taču ir viņa māja! Nu 
un, ja saimnieks apkārtējo teritoriju nav iekārtojis tā, kā to darītu profesionālis šajā jomā? 
Ja vien ir idejas, radoša pieeja, savu praktisko un finansiālo iespēju apzināšanās, arī tas jau 
ir daudz. Ne viss ieplānotais noteikti jāierīko uzreiz, dārzs var tapt pamazām, gadu no gada 
kaut ko piestādot un labiekārtojot, taču svarīgi apjaust kopsakarības.  

  „Sakoptākās sētas” īpašnieku godināšana notiks Valsts svētkos novembrī, tāpēc žū-
rijas vērtējumu šobrīd neatklāsim, taču nedaudz ieskatīties brauciena piezīmēs par 
redzēto un pozitīvajiem atklājumiem mēs taču varam, vai ne? 
  Vēlos nomierināt visus šī gada konkursa dalībniekus un arī potenciālos nākamgada kan-
didātus, ka no žūrijas komisijas noteikti nevajag baidīties. Protams, tīri cilvēciski ikvienam 
no komisijas bija savs favorīts, bet katrā no apmeklētajām saimniecībām mēs guvām daudz 
pozitīvu iespaidu. Sirsnīgas un aizkustinošas bija sarunas ar īpašniekiem par to, cik daudz 
spēka un izdomas ir ielikts, labiekārtojot savas mājas apkārtni. Ikkatrā sētā ielikta mīles-
tība pret zemi un augiem, un katrs rada tieši tādu vidi, kādā pašam patīk dzīvot un strādāt. 
Ja par redzēto, tad… 
  Krāšņas ziedu kompozīcijas uz balkona rotā ne vien dzīvokli, bet visu daudzdzīvokļu māju, 
padarot to mājīgāku un skaistāku. Priecātos, ja būtu vairāk tādu balkonu kā Vecpiebalgas 
pagasta  Smeiļu ielas  25. dzīvoklim.  Uz pārējās mājas fona šis balkons lieliski izcēlās. 

  Sakoptas sētas meklējumos nokļuvām „Vaišļos” Inešu pagastā, kas harmoniski iekļaujas 
apkārtējā ainavā, priecē ar savu dabisko skaistumu, neprasa īpašu lološanu un ir lielisks 
piemērs, kā brīvdienu māju - absolūti iederīgu vidē – uzturēt ar minimāliem darba resur-
siem. 

  Arī „Vectīrumniekos” Inešu pagastā ir organiski atjaunotas, labi uzturētas ēkas - burvīgi 
iesēdinātas Piebalgas ainavā. Mani īpaši uzrunāja saimnieku izdoma, kā veiksmīgi eks-

Brīvdienu māja „Vaišļi”.

„Vectīrumniekos”.
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  Patīkami, ka cilvēki rūpējas ne tikai par ēku, kurā dzīvo, bet atvēl līdzekļus un iegulta 
darbu saimniecības ēku un apkārtnes labiekārtošanai. To mēs augstu novērtējām, apmek-
lējot  SIA „RKB Brīvības” Taurenes pagastā. Kopaina burvīga – bagātīgs ziedu paklājs 
gar taciņām, baltas kaziņas uz sarkano vasaras puķu fona, ļoti gaumīgi sakopts balkons, 
atjaunots  mūris. 
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ponēt istabas puķes, dodot viņām otro dzīvi vasaras saulītē. Profesionāls un labs veikums 
sētas  izkārojumā  -  kā cimds ar roku sagūlās sēta ar apkārtējo ainavu. 

  „Kalna Grinēni” Inešu pagastā mūs pārsteidza ar vispārēju mīlestība  pret dzimtas man-
tojumu. Vecie ozoli, ko stādījuši  senči, kurus tagadējie māju saimnieki, visticamāk, vaigā 
nemaz nav skatījuši, senā dzimtas māja, nepārtrauktība, pēctecība…  Un šodienas saim-
nieku veikums – iestādīti koki un košumkrūmi, apstādījumu grupas. Dārzs nav pārpucēts 
un blīvs, bet bagātīgs un ražīgs. Te nav ievēroti klasiski daiļdārzniecības kanoni, bet to 
arī nevajag, lai nesabojātu senatnes auru. Cilvēki savā vidē darbojas pēc pašu izjūtām un 
pārmantotajām ģimenes tradīcijām. Tā arī ir sāls, kas šajos konkursos jāmeklē. 

  Taurenes pagasta  „Ceriņos” ļoti patika saimnieku izdoma, pagasta centrā izveidojot at-
pūtas vietu, kur justies kā „pilnīgā dieva ausi”. Nenoliedzami šeit saimnieko cilvēki ar 
zaļajiem pirkstiņiem, kam piemīt  arī tieksme uz neparasto un senatnīgo, skaisto un prak-
tisko. Man pat gribētos šai vietai dot apzīmējumu gudri kopts dārzs, jo atpūtas vieta lauku 
ainavai absolūti perfekta – gan nosacītais trijstūris ar ugunskura vietu, atpūtas stūrīti un  
šūpolēm pareizi „iegrozīts”, gan staigājamās takas lieliski ieguļas ainavā, netālu arī labi 
uzturēta ūdenskrātuve. 
  „Bebriem” Dzērbenes 
pagastā mājas vārds 
dots par godu ezerā 
mītošajiem grauzējiem. 
Dažu labu maigāku būt-
ni bebri nobiedētu, bet, 
kā izradās, māju saim-
niece ar šiem zvēri-
ņiem, kas taisa dambjus 
un apgrauž kokus, labi 
satiek un prot viņu ne-
darbus ievirzīt sev vē-
lamā virzienā.  Šo sētu 
nevar vērtēt pēc kla-
siskiem kritērijiem, jo 
jau pati mājas atrašanās 
vieta  - mežā - pilnīgi 
atšķiras no citu konkur-
santu sētām ar atvērtu 
plānojumu. Taču šis ir 
lielisks piemērs,  kā ar 
minimāliem līdzekļiem, 
ieguldot milzīgu darbu,  
var panākt autentisku 
sajūtu – tu ej un jūties 
kā pasaku valstībā.  
Saimnieki ir atraduši 
savu ulubeli. Un, ja vēl 
izdotos  viņus iedro-
šināt pievērsties tūris-
mam… Tas būtu ļoti 
svētīgi. 

  „Mieriņi” Dzērbenes pagastā ir sēta, kas pirms neilga laika ir piedzīvojusi savu atdzimša-
nu jaunā un modernā veidolā, tāpēc saimnieki var brīvāk ļaut vaļu fantāzijai. Sēta izcēlās ar 
gaišu, atvērtu, pārdomātu dārza plānojumu, kurā dominē  mūsdienīgs dizains. Gados jaunie 
cilvēki ir paveikuši cienījamu un uzslavas vērtu darbu, kad varam runāt jau par profesionā-
li izveidotu ainavu, bet bez profesionāļa palīdzības.  

Senču māja “Kalna Grinēnos”.

Viesojoties SIA „RKB Brīvības”.
 „Mieriņos”.

„Ciedrās”.
  Dzērbenes pagasta „Ciedrās” pārliecinājāmies, ka īpašums ir ne vien svētība, bet arī 
pienākums, darbs un atbildība. Šīs saimniecības pievilcība slēpjas ne tikai krāšņajās puķu 
dobēs, nopļautajā mauriņā, interesanti izveidotajās ūdenstilpēs,  bet arī pašu saimnieku 
vienkāršībā un pozitīvajās emocijās. 

  Saimnieki un vērtēšanas komisija savu darbu ir izdarījuši. Kas tālāk? 
  Paldies visiem, kuri atļāva vērtēšanas komisijai ielūkoties savā privātajā vidē un dalījās 
skaistuma sajūtās! Sētu saimniekus sumināsim Valsts svētku pasākumā, taču brauciena 
laikā komisijai radās ideja par sabiedrības iesaistīšanu šī konkursa norisē, aicinot līdzdar-
boties šā gada sakoptāko sabiedrisko objektu apzināšanā. Tāpēc līdz 20. septembrim tiek 
izsludināta aptauja, kurā aicinām iedzīvotājus novērtēt novada sabiedrisko objektu apkārt-
ni un ieteikt vissakoptāko un apmeklētājiem draudzīgāko - godināšanas vērto - objektu. 

Dzidra Ješkina 
Lauras Prūses foto
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SKOLU ZIŅAS

Dillēs neviens mani nav sūtījis
  Intervija ar dzērbenieti  Eleonoru Skripko - kādreizē-
jo VEF Kultūras pils studijas pašdarbnieci, gleznotāju - 
pseidonaivisti,  vienu no Latvijas Valsts Mežu atbalstītās 
Vidzemes reģiona Kultūras programmas projekta „Amats 
zelta pamats-2018” Radošo brīvdienu „RADI TE!” Botā-
niskās glezniecības meistarklases dalībniecēm. Pasākuma 
laikā kopīgi tika apgleznota Dzērbenes pietura.  

  Sveika, Nora! Ko dari vasarā?
  Makšķerēju, ravēju dārzu un mazliet pagleznoju.

  Cik sen tu dzīvo Dzērbenē?
  Atnācu šurp pārmaiņu laikos. Dzīvojām Rīgā ar suni, kā 
kara laikā. Likvidēja VEF, vagonrūpnīcu, sporta bāzi, kur 
slavenības trenējās, un es paliku bez darba. Tādi inteli-
ģenti cilvēki uzvalkos ar šlipsi pa miskastēm rakājās, un 
dāmas tāpat. Es,  lai nenokļūtu Getliņos, samainīju Šmerļa 
dzīvokli ar visiem parādiem uz Dzērbeni. Dzīvokli samai-
nīt bija vieglāk kā telefonu - vien divas reizes uz Rīgu bija 
jābrauc skaidroties. 

  Kāpēc izvēlējies tieši Dzērbeni?
  Jau padomju laikā braukājām uz Juveri,  Sniķeros drau-
gi bija. Sākumā teltīs, tad jau klētiņā ielaida. Tautas bija 
daudz, ar vilcienu braucām pa taisno. Sniķeros pie Gun-
tiņa un Vijas pulcējās pašdarbnieki - bijām semināros 
sapazinušies. Sniķeros iedalīja dārziņu - tur fotografējām, 
peldējāmies un makšķerējām. Man bail no sliekām sāku-
mā bija. Ej nu uz āķa to dabū virsū! Ķēru tik kaķim. Kā-
jas trīc, sirds dauzās… Pirmo līdaku ābelē uzkāru. Tad 
sāku lasīt grāmatas par makšķerēšanu - tā vesela zinātne -, 
kā pludiņš kustās, kad līnis kožas, kad breksis, kas stumj 

pludiņu augšā, kas velk uz leju. Tagad ar to slima esmu. 
Semināros satikāmies katru vasaru – bijām kādi 30 no da-
žādām studijām.  Mūs baroja, mēs gleznojām, profesionāļi 
mācīja, viss par brīvu bija. Valsts atbalstīja pašdarbnie-
kus. Bijām dažādu profesiju un tautību cilvēki. Bija arī 
semināri Igaunijā, Lietuvā. Taisījām skices, gleznojumus. 
Man Kuldīgā vienreiz nozaga visus viena mēneša darbus! 
Vērsos pie milicijas, tie saka: ”Ko tu tur kreņķējies?  Kai-
miņos piecas vistas viens nozaga!” Sākumā, kad atnācu 
uz Dzērbeni,  gleznoju, bet pietrūka studijas, bezmaksas 
semināru. Tad staigāju pa mežu un vēroju dabu.

  Vai atceries, kā iepazināmies?
  Jā, tu liki mums cimdiņus zīmēt (smejas). Tagad jau pa 
druskai sāc iepatikties. 
  Pamanīji paziņojumu par Botānisko glezniecību 
Dzērbenes pieturā?
   Jā. Atnācu uz pieturu…  Uz pasēdēšanu cerēju, bet izrā-
dījās, ka vajadzēs strādāt. Ikviens jau bija aicināts. Karsts 
dikti bija. Es no rīta ar krāsām sāku viena no pirmajām, 
kamēr Tu, Ērika,  no 20 olām omleti āra krāsnī cepi. Gri-
bēju gleznot pie tā ezera ūdensrozes, zivi, bet beigu beigās 
nebija vietas, un tu iedevi gleznot dilli. Tā labāk iekļāvās 
kopbildē. Dzīve ir interesanta. Plānot neko nevar. 

  Pastāsti, kā pieturā gāja?
  Forši. Sākumā nezināju, kāda tā bilde būs. Tad Vineta 
Radziņa, dārzniece, ar savām meitenēm uzgleznoja lielo 
ūdensrozi ezerā un kreimeni krastā.  Sanāca dažādi ļau-
dis - Viesturs Melbārdis to lapseni uzzīmēja, kas Ingunu 
Baueri, rakstnieci, sakoda, no jaunpienācējiem vēl Sand-
ra vilkvāli uzvilka. Beigās Ivars Sakss uzkāpa augšā un 

mazo ūdensrozīti pie Gvido 
saulītes pievilka. Arī vietē-
jā filmzvaigznes, pianista 
Sašas citplanētietim puķēs 
vieta atradās. Kora koncetr-
meistare Guna ar bērniem 
pusdienu nodzīvojās pa 
pieturu, vietējie puikas In-
gunai zāli un lapas palīdzē-
ja gleznot. Olitas radi vardi 
uz lapas uzsēdināja un arī 
Gunta ar dzelteno krāsu 
zālē pakrāsoja. Visvairāk 
jau Aigars un tu pati glez-
noji. Krāsas par projekta 
„Dažādosim savu ikdienu” 
naudu bija sapirktas daudz, 
plāksnes jau jūs paši pir-
kāt. Jaunie - Aigara meita 
Emīlija Lenkeviča un citi 
no Rīgas Dizaina mākslas 
vidusskolas ar muzikāliem 
draugiem no Jelgavas - 
mūziku spēlēja, katrs kādu 
kaktiņu piegleznoja, bet  
Liene visu safotografēja.

Eleonora Skripko: „Uz pasēdēšanu cerēju, bet izrādījās, 
ka vajadzēs strādāt.”

  Tev patīk gleznot?
  Patīk. Interesanti, jo var ko jaunu atrast, kad sāk gleznot, 
un uzzināt, kāds muļķis esi. Es sāku gleznot, kad nerunāju 
vēl. Iegrābos ar roku baltajā krāsā un tad pa vectēva ska-
pi. Mamma teica: „ O, sievietes siluets!” Tā ilgi stāvēja. 
Mammai patika izšūt, arī labi zīmēja. Kam velk uz to, tam 
vajag gleznot. Man bildes visur ir - Maskavā bija izstādē, 
kur dabūju diplomu un bronzas medaļu par lauksaimniecī-
bas tēmu, jo citas viņiem nebija (smejas). Japānā arī bija, 
Austrālijā, ASV un Savienībā. Gleznas stipri iespaido cil-
vēku. Var izteikt domas, jūtas… Gribas smaidīt, dziedāt, 
pozitīvas emocijas rodas. Kad slikts garastāvoklis, tad gan 
nevajag gleznot. 

  Kāda tavuprāt ir tagad Dzērbenes pietura?
  Normāla. Neviens Ēriku nelamātu, ja pudelītes būtu tur 
rindiņā. Dažs vietējais teica, ka viņa apartamenti esot 
labi izremontēti. Man neiznāk sēdēt pieturā, jo nav laika 
braukt uz Rīgu.

  Vai nāksi  oktobrī ainavas gleznot?
  Ja sēnes neaugs, tad gleznos.

Ērika Māldere, projekta vadītāja, 
Latvijas kultūras vēstniece-2018, māksliniece 

Lienes Jansones fotoKatram sava roka jāpieliek, lai pietura skaista top…

Vecpiebalgas novada pamatskola, 
jauno mācību gadu uzsākot

Skolu reorganizācijas 
procesu (Taurenes pa-
matskolas un Dzērbe-
nes vispārizglītojošās 
un mūzikas pamat-
skolas) no 31. augusta 
juridiski var uzskatīt 
par noslēgušos, to-
mēr lielākais darbs 
vēl tikai  sāksies. 
Šobrīd ir izpildīti pri-
mārie reorganizācijas 
plāna uzdevumi - ir 
pārņemtas abu skolu 
materiāltehniskās bā-
zes, ir nokomplektēts 
skolotāju kolektīvs 
jaunajam mācību ga-
dam, labiekārtota un 
uzlabota skolas  vide 
– izremontēta vie-

na klases telpa, atjaunotas un nostiprinātas trepju margas, 
veikti nelieli kosmētiskie darbi, pielāgotas un iekārtotas 
bērnudārza telpas Taurenes ēkā. Ļoti priecē dambja labie-
kārtošanas darbu pabeigšana – norobežošana, apzaļumoša-
na. Pavasarī skolēnus, vecākus un skolas kolektīvu, kā arī 
noteikti visus iedzīvotājus iepriecinās pašiem savs ceriņu 
dārzs. 
Tomēr lielākie un atbildīgākie darbi vēl priekšā! Mūsu 
prioritāte bija, ir un būs skolēns, arī pirmsskolēns vai bēr-
nudārza audzēknis kā individualitāte un personība. Mums 
ir svarīgi, lai katrs skolēns spētu pilnvērtīgi un daudzpusī-

gi attīstīties, bet īpašu uzmanību pievērst katra īpašajiem 
dotumiem un dāvanām, dodot iespēju tās pilnveidot un at-
tīstīt! Īsi pirms 1.septembra skolā bija pieteikušies 58 sko-
lēni no 1. līdz 9. klasei. Šobrīd vēl līdz galam nav skaidrs 
par interešu izglītības jeb pulciņu piedāvājumu, jo tas cieši 
saistīts ar novada piedāvāto finansējumu, tomēr centīsimies 
realizēt sporta, vides, kokapstrādes, deju, teātra pulciņus, 
ansambli un kādu jaunu ar vizuālo mākslu vai floristiku 
saistītu pulciņu. 
Esam apņēmušies realizēt mūzikas programmu sasaisti ar 
bērnudārza grupām, tādējādi veicinot bērnos interesi par 
mūziku. Esam apņēmušies popularizēt mūzikas program-
mu apguves iespējas sava un kaimiņu novadu skolēniem. 
Ar šā gada pirmo septembri novada pamatskolas slieksnim 
pāri kāps mazie pirmsskolas ķipari - tie kopā ir septiņdes-
mit seši bērni no 1,3 līdz 6 gadu vecumam. Ir prieks, ka visa 
Taurenes ēka ir nodota pirmsskolas apmācībai, jo saprotam, 
cik būtiska bērnam ir mācību vide, kura rosina viņu attīstīt 
savas spējas un būt par sevi pārliecinātam. Šobrīd ēkā ak-
tīvi darbosies viena jaukta vecuma bērnu grupa (21 bērns), 
piecgadīgo bērnu grupa (18 bērni) un sešgadīgo bērnu gru-
pa ( 16 bērni). Dzērbenes ēkā pašreiz  darbosies jaukta ve-
cuma bērnu grupa (21 bērns).  
Kopā ar mazajiem ķipariem būs pedagogi un pedagogu pa-
līgi - septiņi pedagogi, seši pedagogu palīgi, mūzikas sko-
lotājs, angļu valodas skolotājs sagatavošanas grupai, skolo-
tājs logopēds un trīs tehniskie darbinieki.
Lai mācību procesā pirmsskolēni gūtu prieku, esam radījuši 
atsevišķu mūzikas apmācības klasi un dabas zinību klasi. 
Bērni uztura mācību un galda kultūru varēs mācīties atse-
višķā – īpaši šim nolūkam paredzētā - klasē, kā arī sagata-
vošanas grupas bērni varēs apgūt pirmās iemaņas datorzinī-

bās arī īpaši šim nolūkam paredzētā telpā. 
Šobrīd vēl rit darbs pie vides klases iekārtošanas un Mon-
tesori mācību metodikas klases izveides, kā arī ir paredzēta 
telpa smilšu un mūzikas terapijai. 
Ceram, ka visas piedāvātās aktivitātes bērniem sagādās 
daudz prieka. Pirmsskolas skolotāju un darbinieku kolek-
tīvs palīdzēs bērnam pēc iespējas veiksmīgāk pārvarēt pir-
mos dzīves izaicinājumus un grūtības. Skolotāji bērniem 
palīdzēs apgūt pamata prasmes un iemaņas un veicinās pa-
dziļinātu izpratni par apkārtējo pasauli. Vecāku uzdevums 
ir kļūt par pavadoņiem šajā ceļā – būt līdzās bērnam... 
Bērnudārza bērniem kopā ar vecākiem tiks piedāvāts basei-
na apmeklējums. Ļoti šo labo pieredzi gribētos pārņemt  no 
Taurenes skolas jaunajā skolas praksē… Vai izdosies, vēl 
līdz galam nav skaidrs.
Dzīvojam laikā, kad  mainās izglītības sistēma, jo mūsu 
jaunā paaudze ir citādāka un prasa mainīties arī mums kā 
skolai un skolotājiem. Mainās apmācības veids, liekot lie-
lāku akcentu uz skolēnu pašiniciatīvu un izziņas intereses 
veicināšanu – prasmi un vēlmi mācīties un izzināt pašam. 
Šeit ļoti atbilstoša liekas epizode no I. Ziedoņa “Dzintarai-
nās pasakas: „Te ievēroja katru dzintara spīdumiņu un lie-
kumiņu un visas īpatnības saglabāja. Teiksim, ja dzintari-
ņam bija trīs kājas, tad trešo nerāva nost, lai tikai viņš būtu 
līdzīgs divkāju dzintariem, — tā ne. Ja bija četras ausis, tad 
divas nerāva nost, bet atstāja visas četras. Ja dzintars bija 
ar ūsām, tad atstāja to ar ūsām, dabisku, tādu, kāds viņš ir, 
un iznāca skaistas rotaslietas. Te katram dzintara gabali-
ņam pašam ļāva izvēlēties, kas viņam labāk piestāv. “Tev 
labi piestāvētu metāla apkaklīte.” — “Tev — koka rāmītis.” 
— “Tev — sudraba ķēdīte,” teica meistari. Pavisam parasts 
dzintars pagrieza savu īsto pusi, nostājās īstajā vietā, ie-
mirdzējās gaismā, kādā neviens to nebija redzējis, un visi 
nu iesaucās: “Re, kur skaists dzintars!”” Tad nu, lai mums 
izdodas katrā mūsu skolēnā ieraudzīt to īpašo un skaisto, 
izcelt un attīstīt to, vadot ar mīlestību!
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Izglītības jaunās vēsmas Vecpiebalgas vidusskolā

2018/2019. mācību gads skolai ir atnesis jaunu direktoru, 
jaunus skolotājus un jaunu izaicinājumu – veidot intere-
santu un jēgpilnu skolu mūsu bērniem. Izglītības jaunās 
vēsmas prasa no skolotājiem vairāk atbildību pārnest uz 
bērniem, radoši strādāt un veicināt bērnos prasmi darbo-
ties un uzņemties atbildību, tādā veidā bērnos veidojot 
personības un mēģinot radīt vēlmi pašiem mācīties. Neno-
liedzami tas ir augsts mērķis, it sevišķi ņemot vērā mūs-
dienu bērnu īpatnības, tāpēc skolotāji šim mācību gadam 
ir sagatavojuši interesantākas mācību metodes, bērniem 

būs iespēja sevi realizēt interešu pulciņos un sporta no-
darbībās, sevišķi vēlos izcelt un aicināt visus interesentus 
apmeklēt Inešu mākslas skolas piedāvātās iespējas rado-
ši izpausties. Mēs vēl plānojam mākslas nodarbības pie-
augušajiem, kas varētu būt interesants laika pavadīšanas 
veids arī tiem, kas skolā vairs nemācās. 

Pašlaik strādājam pie jaunas mājas lapas izveides - to vē-
lamies padarīt mūsdienīgāku un par galveno skolas darba 
atspoguļotāju, jo šajā mācību gadā ikvienam bērnam būs 
iespēja mājas lapā ievietot savu uzrakstīto rakstu un uz-
ņemto foto. Strādājam arī pie „tvaika nolaišanas istabas” 
1.-3. klašu skolniekiem, lai brīžos, kad vienkārši vajag iz-

trakoties, mums skolā tam ir atsevišķa telpa ar mīkstajām 
rotaļlietām un bumbu vannu, kurā nopeldēties un pēc tam 
ar svaigu galvu atgriezties pie mācībām. Kā skolas direk-
tors vēlos iedibināt jaunu un efektīvu savstarpējo komu-
nikāciju ar bērnu vecākiem, lai skola ar bērnu vecākiem 
„elpotu vienā ritmā” un bērnu vecāki būtu informēti par 
skolā notiekošo bez klasiskajām „lauku baumām”.
Skola ir tā vieta, kurā mācīties uzvedību, savstarpēju cie-
ņu un sadarbību, tāpēc viens no skolas pamatiem vienno-
zīmīgi un nešaubīgi būs bērnu audzināšana, kārtības nod-
rošināšana un sadarbības veicināšana.
Jaunais direktors mācību stundas gan nepasniegs, taču in-
terešu izglītībā sāks piedāvāt juridisko pulciņu, kurā bēr-
niem tiks paskaidrots, kā darbojas tiesību sistēma Latvijā, 
un sāksim ar vidusskolniekiem mācīties izprast dejas filo-
zofiju, lai vīrieši dejā būtu stalti un pārliecināti un zina, ko 
dara, un lai meitenes būtu daiļas un sievišķīgas.
Ir vēl ļoti daudz foršas idejas, kas skolas dzīvi padarīs 
interesantāku, bet tam visam vēl ir nepieciešams laiks un 
visu jūsu atbalsts. Turklāt šajā mācību gadā skolu sagaida 
akreditācija, kas mums visiem būs liels eksāmens.
Kā vēl vienu pozitīvu lietu vēlos pieminēt to, ka Vec-
piebalgas vidusskolā šogad bērnu skaits palielinās, jā – 
bērnu kļūst vairāk, tā viennozīmīgi ir pozitīva tendence, 
kas mums visiem ļauj ar cerību skatīties nākotnē. Līdz 1. 
septembrim uz sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas 
klasēm bija pieteikušies 228 izglītojamie, pirmsskolas 
grupiņās  Vecpiebalgā un Inešos - 94 audzēkņi. 

Veiksmīgu mācību gadu! 

Arvis Kalējs, 
Vecpiebalgas vidusskolas  direktors

IZGLĪTĪBAS JAUNĀS VĒSMAS 
PRASA NO SKOLOTĀJIEM 

VAIRĀK ATBILDĪBU PĀRNEST 
UZ BĒRNIEM, RADOŠI 

STRĀDĀT UN VEICINĀT 
BĒRNOS PRASMI DARBOTIES 
UN UZŅEMTIES ATBILDĪBU, 

TĀDĀ VEIDĀ BĒRNOS 
VEIDOJOT PERSONĪBAS UN 

MĒĢINOT RADĪT VĒLMI 
PAŠIEM MĀCĪTIES. 

Nometne ,,ČETRAS ATSLĒGAS 2018”
  Izglītojoša un atpūtas nometne Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, 
Raunas un Vecpiebalgas novadu talantīgajiem bērniem vecumā no 14 līdz 17 gadiem 
,,ČETRAS ATSLĒGAS 2018” šogad aizritēja Pārgaujas novadā – Straupes pamatskolā.  
Tā ir ikgadēja balva vecāko klašu skolēniem, kas nopelnīta ar čaklu un atbildīgu mācību 
darbu, iesaistīšanos sabiedriskās aktivitātēs visa mācību gada garumā. Nometnes izmak-
sas sedz sadraudzības pašvaldības, lai atbalstītu sava novada talantīgos un mērķtiecīgos 
skolēnus, veicinātu viņu uzņēmību un uzņēmējspēju, drosmi un pārliecību.
  Šogad nometnē jaunieši apguva TOP 10 darba devēju pieprasītākās prasmes skolu ab-
solventiem - kritiskā domāšana un radošums, spriedumu un lēmumu pieņemšana, kom-
pleksa problēmu risināšana,  sadarbība ar citiem (Pasaules Ekonomikas forums 2016).
  Jaunieši mācījās domāt plašāk un dziļāk, apguva prasmi argumentēt, uzrunāt un pār-
liecināt publiku, sadarboties. Kā arī izprast pašiem sevi, savu rīcību. Kā atzina Dāgs 
Gludiņš no Amatas novada: ,,Pārliecinājos, ka izcilība tikai un vienīgi sākas pašam ar 
sevi.” Jaunieši ieguva jaunus draugus, jautri un lietderīgi pavadīja brīvo laiku. Sportoja, 
viesojās Pārgaujas novada skaistākajās vietās, spēlēja galda spēles, prātoja un klausī-
jās, diskutēja, un debatēja, improvizēja, būvēja sapņu skolas un centās rast risinājumus 
trauslu lietu izturības nodrošināšanai brīvā kritiena laikā un, jo īpaši, piezemēšanās brīdī.
  Nometnē kopā ar bērniem darbojās skolotāji no Rīgas, Cēsīm, Pārgaujas, Raunas, Ama-
tas novada, vieslektors Zuarguss, kurš nometnes dalībniekus aicināja domāt par nākotnes 
profesijām un ceļu, kas ejams, lai sasniegtu savus sapņus un ieceres. Nometnē viesojās 
arī Pārgaujas novada lepnums - Gerda Krūmiņa – biatloniste, kura startējusi nozīmīgās 
starptautiskās biatlona sacensībās, tajā skaitā piedalījusies arī Olimpiskajās spēlēs. Viņa 
ar savu dzīves un profesionālās karjeras stāstu mudināja jauniešus nekad nepadoties pie 
pirmajām grūtībām. Savukārt, grupas ,,Transleiteri” muzikanti Edžus Ķaukulis un Lau-
ris Mihailovs iedrošināja jauniešus, ka pietiek ar ideju un uzņēmību, lai paveiktu lielas 
lietas un labus darbus. Tapa bildes, norisinājās autogrāfu medības, jautrība mijās ar no-
pietnību. Viktorija Vildiņa no Amatas novada augstu novērtēja iespēju tikties ar iedves-
mojošiem cilvēkiem, atzīstot, ka tā ir lieliska pieredze – uzklausīt šos stāstus, jo tas dod 
drosmi pamēģināt arī pašiem.

  Pēcpusdienās un vakaros notika aktīvas, radošas nodarbības, sarunu šovi, saliedēšanās 
spēles, viktorīnas, balonu kaujas, bija saldējuma un joku laiks. Un, protams, riktīgi aiz-
raujoša un sportiska pēcpusdiena Mārkulīčos – šķiet viss Pārgaujas novads šīs nedēļas 
laikā rūpējās par nometnes dalībnieku labsajūtu un omulību. Brīvdabas kino vakarā bija 
iespēja noskatīties filmu ,,Purva bridējs”, kurā vairākas epizodes filmētas tieši Straupes 
pamatskolas apkaimē. 
  Par lielisku piedzīvojumu izvērtās vecāku vakars, kurā kopā ar vecākiem tika spēlēts 
futbols un norisinājās jautras viktorīnas. Vecāki teica daudz atzinīgu vārdu gan nometnes 
pedagogiem, gan savām pašvaldībām par iespēju bērniem nedēļas garumā iegūt jaunas 
zināšanas un lieliski atpūsties kopā ar vienaudžiem.
  Uz noslēguma pasākumu bija ieradušies vecāki, lai kopīgi priecātos par nometnes 
,,ČETRAS ATSLĒGAS 2018” laikā bērnu piedzīvoto un apgūto. Jaunieši bija sagata-
vojuši priekšnesumus, kuros demonstrēja gan prasmi darboties komandā, rādot to, ko 
darījuši nodarbībās, gan prasmi publiski uzstāties, radošumu un atraktivitāti. Katram 
dalībniekam šogad tika piešķirts atzinības raksts un īpašs tituls: smaidīgākais, asprātī-
gākais, draudzīgākais, zinātkārākais, jautrākais, sportiskākais un vēl, un vēl, un vēl...
  Šī bija jau piektā reize, kad tika organizēta nometne ‘’ČETRAS ATSLĒGAS”. Iepriek-
šējos gados tā notikusi Amatas, Līgatnes un Priekuļu un Jaunpiebalgas novados.  
    

 Diāna Briede, 
Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības pārvaldes metodiķe

ŠOGAD NOMETNĒ JAUNIEŠI APGUVA 
TOP 10 DARBA DEVĒJU PIEPRASĪTĀKĀS 

PRASMES SKOLU ABSOLVENTIEM - KRITISKĀ 
DOMĀŠANA UN RADOŠUMS, 

SPRIEDUMU UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA, 
KOMPLEKSA PROBLĒMU RISINĀŠANA,  

SADARBĪBA AR CITIEM. 

Sākas trešā pieteikšanās ES fondu 
mācībām pieaugušajiem 11 nozarēs

  No 15. augusta Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) uzsāk trešo pieteikšanās 
kārtu Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences pilnveide”. Tajā ikviens strādājošais un pašnodarbinātais no 
25 gadu vecuma var pieteikties mācībām 11 tautsaimniecības nozarēs, līdz 17. septem-
brim iesniedzot pieteikumu kādā no 70 izglītības iestādēm visā Latvijā.
  Kopumā šajā kārtā iedzīvotāji var izvēlēties apgūt ap 100 dažādas prasmes un kvalifi-
kācijas, ko izglītības iestādes piedāvā mācīties vairāk nekā 400 dažāda ilguma un satura 
izglītības programmās. Visvairāk mācību iespēju šajā kārtā ir elektronisko un optisko ie-
kārtu ražošanas un IKT nozarē, metālapstrādē, mašīnbūvē un mašīnzinībās, kā arī trans-
porta un loģistikas nozarē. Piedāvāto mācību nozaru klāstā ir arī ēdināšanas pakalpojumi 
un tūrisms, kokrūpniecība, enerģētika, būvniecība, tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un 
ādas izstrādājumu ražošana, drukas un mediju tehnoloģijas, ķīmiskā rūpniecība, pārtikas 
rūpniecība un lauksaimniecība.
  Lai pieteiktos mācībām, iedzīvotājiem jābūt sasniegušiem 25 gadu vecumu, strādājo-
šiem vai pašnodarbinātiem. Pieteikties var arī jaunie vecāki, kuri atrodas bērna kopšanas 
atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.
  Ja uz vienu vietu būs vairāki pieteikumi, īpašas priekšrocības uzņemšanā ir strādājo-
šajiem vecumā no 45 gadiem, kuri strādā konkrētās Profesiju klasifikatora pamatgru-
pu profesijās, personām vecumā no 50 gadiem, kuras Nodarbinātības Valsts aģentūras 
(NVA) projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmušas rekomendāciju mācībām, 
kā arī bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
  Mācību dalībniekiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, ko var finansēt arī darba devējs. 
Strādājošajiem ar maznodrošinātā vai trūcīgā statusu mācību maksu pilnā apmērā sedz 
ES fondi un valsts, kā arī ir iespēja saņemt transporta izmaksu kompensāciju, ja šādas 
izmaksas rodas mācību laikā. Savukārt nodarbinātie ar invaliditāti var saņemt kompen-
sāciju asistenta vai surdotulka pakalpojumiem, kas radušies mācību laikā.
Tā kā projekta laikā jaunu profesiju vai zināšanas strādājošie var apgūt tikai vienu reizi, 
NVA 28 filiālēs ir iespēja saņemt karjeras konsultāciju, savukārt 81 projekta sadarbības 
pašvaldībā ir pieejami pieaugušo izglītības koordinatori, kuri var sniegt informatīvu at-
balstu.
  Pieteikšanās notiek izglītības iestādēs, iesniedzot mācību pieteikumu klātienē vai elek-
troniski, nosūtot to e-pastā. Plašāku informāciju par mācību programmām, izglītības ies-
tādēm, pieteikšanās kārtību un citiem praktiskiem jautājumiem iespējams atrast vietnē 
www.macibaspieaugusajiem.lv.
 ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompeten-
ces pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai 
novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu 
gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē 
Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts. Līdz 2022. gada 31. decembrim tajā tiks ie-
guldīti vairāk nekā 25 miljoni eiro.

Valsts izglītības attīstības aģentūras informācija 
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Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.
Informāciju apkopoja Dzidra Ješkina. Tālr.: 64161335; 64107279, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv. Maketētāja Aiva Nebare

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

SĒRU VĒSTS
Ne atsaukt balsi, ne līdzi doties, 
Jo katram savu Dievs lēmis laiku. 

(V.Toma.)

Mūžībā aizgājusi:

Austra Jūlija Adere, Vecpiebalga.
 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

PASĀKUMI
PASĀKUMI  

VECPIEBALGAS  NOVADĀ
Inešu tautas namā 

22. septembrī plkst. 11.00 filma visai ģimenei „BILLE”
Ieejas maksa -  2,00 eiro

Taurenes kultūras namā
7. septembrī plkst. 19.00  filma visai ģimenei  „BILLE” 

Ieejas maksa - 2,00  eiro
Pēc rakstnieces Vizmas Belševicas autobiogrāfiskā 

romāna “Bille” motīviem. 
  Smeldzīgs, vienlaikus dzīvi apliecinošs, asprātīgs un 
cerību pilns stāsts par kāda cilvēkbērna pieaugšanu un at-
tiecībām ar pasauli Latvijā pagājušā gadsimta trīsdesmito 
gadu nogalē. Filma ir veltījums mums šodien, atgādinot 
par īstenām vērtībām – iecietību, uzupurēšanos, nepiecie-
šamību sevi apliecināt. 

19. septembrī plkst. 19.00  populārzinātniska 
dokumentālā filma „BALTU CILTIS“ 

Ieejas maksa -  2,00 eiro
  Filma ar vēsturiskās “realitātes” inscenējumiem un krāš-
ņām, animētām epizodēm par 13. gadsimta baltu tautām, 
kas vēlāk izveidoja latviešu nāciju. 

Taurenes pagasta bibliotēkā
No 10. septembra  līdz 8. oktobrim skatāma  izstāde 

“TAURENES PAGASTS LAIKA RITUMĀ”
Laipni aicināti!

Vecpiebalgas kultūras namā
21. septembrī plkst. 20.00 Vecpiebalgas kultūras namā 

PATEICĪBAS VAKARS  XXVI Vispārējo latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētku dalībniekiem

  Aicināti pievienoties pārējo amatierkolektīvu mākslinie-
ki, lai visi kopā uzsāktu jauno darba sezonu!
 Jūs priecēs:         
• liriska programma  „Vari ienākt pie manis mazliet…” 
(Gunita Bārda, Solvita Būre, Pauls Ēriks Skujiņš),
• ballīte ar lielisko pūtēju orķestri „Cēsis” (turpinājums 
svētku nakts ballītei Rīgas skolā… grīda neielūzīs!),
• vakars pie  galdiņiem ar līdzpaņemtajiem „groziņiem”. 
Esiet mīļi gaidīti!

  *Pasākuma plānā var būt izmaiņas. Lūdzu, sekojiet līdzi 
informācijai pašvaldības mājas lapā, sociālajos tīklos vai 
uz afišām!                                           

INFORMĀCIJAI

  Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā no trešdienas, 
19. septembra, atsāksies nodarbības angļu valo-
dā grupām, kas valodu apgūt iesāka jau iepriekšējos 
gados. Jauniem pieteikumiem vietu skaits ir iero-
bežots, bet vēl ir iespēja interesentiem ar nelielām 
angļu valodas zināšanām pieteikties 2.līmeņa grupā. 
Tālr. informācijai: 20232850. Uz tikšanos!

ANGĻU  VALODAS 
NODARBĪBAS  BIBLIOTĒKĀ

PIEDALIES  FOTO 
ORIENTĒŠANĀS  SPĒLĒ! 

  22. septembrī Inešos pie Vecpiebalgas muižas foto 
orientēšanās spēle “Vai tu redzi Inešus?!” Plkst. 
13.30 reģistrācija,  plkst. 14.00 spēles sākums. Ko-
mandā līdz 5 cilvēkiem. 
  Informācija -  26127653, Laura Prūse.
  *Pasākuma plānā var būt izmaiņas. Lūdzu, sekojiet 
līdzi informācijai pašvaldības mājas lapā, sociālajos 
tīklos vai uz afišām!

Režisores Ināras Kolmanes pilnmetrāžas spēlfilma 
visai ģimenei  „BILLE”:

• 7. septembrī plkst. 19.00  Taurenes kultūras namā, 
• 22. septembrī plkst. 11.00 Inešu tautas namā.

  No sirds pateicos visiem, kas mani sveica darba un 
dzīves jubilejā!

Velga Pumpure

***

  Vissirsnīgākā pateicība Dainai Slaidiņai par snieg-
to atbalstu lielajā ugunsnelaimē, kas piemeklēja mūsu 
ģimeni. Paldies Dacei Caunei  un Viesturam Melbār-
dim, kā arī visiem pārējiem labajiem cilvēkiem, kas 
ziedoja,  lai mēs spētu atjaunot māju! 

Ar vislielāko pateicību Sarmīte Karole ar ģimeni

SPORTS
  Vecpiebalgas novada čempionāts futbolā. Vecpiebalgas novada svētku kulminācijas dienā, 28. jūlijā,   norisinājās 
tradicionālais futbola turnīrs Inešos.  Turnīrā  piedalījās 5 komandas un kupls komandu atbalstītāju skaits. Visas koman-
das tikās savstarpējās spēlēs, bet turnīra uzvarētājs noskaidrojās pēdējā spēlē, kad tikās „Reinkaļvi” un „Ineši”. Spēles 
sākumā vadībā izvirzījās „Reinkaļvi”, bet „Ineši” spēja izlīdzināt rezultātu un spēles pēdējā sekundē iesist uzvaras 
vārtus,  ar rezultātu 2:1 izcīnot 1.vietu .   2.vietu izcīnīja komanda „Reinkaļvi”, bet 3.vietu „Tehno Zirnis”. 

 Lauku dienā apmeklētājus 
aicina iepazīt Vecpiebalgas 

saimniecības
  Visus interesentus aicinām piedalīties Lauku dienās, kas 
šogad notiks 6. septembrī. Pulcēšanās plkst. 10.00 pie 
Vecpiebalgas kultūras nama, lai dotos uz z/s “Zārdiņi”, 
kur uzzināsim par maizes cepšanas tradīcijām, iepazīsi-
mies ar SIA “AG Apsītes” pieredzi kokapstrādē, apmek-
lēsim Lilitas Plūmes un Vladimira Nagļa saimniecību, 
ielūkosimies  z/s “Kaupēni” gaļas kazu audzēšanā, gaļas 
pārstrādē un citās nodarbēs (būs iespēja iegādāties žāvēju-
mus). Maršruts noslēgsies z/s “Niedrītes”, apskatot tūris-
ma pakalpojumu piedāvājumu un baudot kopīgu launagu.
Lai organizētu kopīgu transportu, vēlama iepriekšēja pie-
teikšanās līdz 4. septembrim (tālr. 22031720, Benita Zvej-
niece). Ja kādam ir vēlēšanās pasākuma laikā iegādāties 
īstu mājās ceptu maizi, arī lūgums iepriekš pieteikt.
Uz tikšanos!

Benita Zvejniece, LLKC lauku attīstības 
konsultante Vecpiebalgas novadā

  Pludmales volejbola turnīrs. Vecpiebalgas novada kausa 3. posms, kurš bija arī Vecpiebalgas novada čempionāts, 
notika 4. augustā. Šoreiz noslēdzošajam posmam pieteicās 14 komandas, kas ir lielākais komandu skaits  no 3 posmiem.  
Trīs posmu kopvērtējumā Vecpiebalgas novada kausu izcīnīja Jēkabs Zommers / Kaspars Krieviņš.

  Vecpiebalgas novada Sporta svētki. Pēc vairāku gadu pārtraukuma Vecpiebalgas novadā norisinājās Sporta svētki.   
Pasākums notika Rīgas Stradiņa Universitātes jaunajā sporta bāzē Taurenē, kuru atļāva izmantot RSU, tādā veidā at-
balstot sporta aktivitātes Vecpiebalgas novadā.  Sportistiem bija iespēja piedalīties komandu sporta veidos – basketbolā 
un pludmales volejbolā. Katrā no sporta veidiem piedalījās pa 7 komandām. Individuāli spēkiem mēroties varēja de-
viņos netradicionālos sporta veidos, kuros piedalīties pa spēkam bija ikvienam. Kopā piedalījās 53 dalībnieki. Vēlreiz 
apsveicu visus godalgoto vietu ieguvējus. 
  Paldies RSU par iespēju izmantot sporta bāzi un milzīgs paldies brīvprātīgajiem sporta entuziastiem par sporta veidu 
tiesāšanu!

21. septembris – Olimpiskā diena 2018 Vecpiebalgas novadā. 
Toms Praulītis, sporta organizators

Sportā uzvarētāji noskaidroti

Pludmales volejbola turnīrā uzvarēja Jēkabs Zommers / Kaspars Krieviņš. 2.vieta Matīss Kauls /
Andris Aleksandrs Krūmiņš, 3.vieta Jānis Daļeckis / Ieva Tetere. 


