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Šajā numurā:
■ Pašvaldības 
aktualitātes
■ Vecpiebalgas 
vidusskolai - 320
■ Atskats uz saiešanu 
slātaviešu garā

• no plkst. 15.00 absolventu  reģistrācija  skolā (dalības maksa 5,00 eiro),
• plkst. 16.00  - svētbrīdis Vecpiebalgas ev. lut. baznīcā,
• plkst. 17.20  - pulcēšanās pie skolas gājienam  pa Vecpiebalgu,
• plkst. 18.30  - svētku  uzrunas un koncerts skolas pagalmā 
  (lietus gadījumā  -  Vecpiebalgas k/n),
• pēc koncerta - saviesīgā daļa  (skolas telpās),
• plkst. 22.00  - balle skolas sporta zālē kopā ar grupu „Gauja”.

*Papildinformācija: 
w skolas teritorijā darbosies bufete,
w skolas aktu zālē fotogrāfiju galerijas,
w būs izveidoti  foto stūrīši, kur iemūžināt 
      atkalredzēšanās brīdi (aktu zālē, skolas pagalmā),
w veidosim  kopīgo skolas simbolu  -  OZOLU.

Vecpiebalgas vidusskolas salidojums
 „Izglītībai Vecpiebalgā - 320”

2016. gada 27. augusts

Novadā viesojas sadarbības partneri 
no Birģeles un Aremarkas

   No  27. līdz  31. jūlijam 
Vecpiebalgas novadā vie-
sojās  sadarbības  partne-
ri  no  Birģeles  (Vācija) 
un Aremarkas  (Norvēģi-
ja)  pašvaldības.  Birģeles 
pašvaldības  delegāciju  
četru  cilvēku sastāvā va-
dīja birģermeisters  Johann 
Waschnewski, Aremarkas 
pašvaldību pārstāvēja  mēra 
vietnieks Haralds Nilsens 
un izpilddirektors Jons Fe-
deriks  Olsens. Šajā gadā 
aprit desmit gadi kopš lī-
guma parakstīšanas  ar Bir-
ģeles pašvaldību  -  tas tika 
noslēgts 2010. gada 23. jū-
lijā, paredzot  sadarbību  kultūras, izglītības, sporta, uzņēmējdarbības  un  pašvaldību  darbā. 
Viesi no Vācijas un Norvēģijas  piedalījās kultūras nedēļas pasākumos un oficiālā pieņemšanā 
tikās ar novada pašvaldības vadību, lai pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas. 

Vecpiebalgas vidusskola, salidojumu gaidot

   Vecpiebalgas vidusskolā šovasar, 27. au-
gustā, kārtējais skolas salidojums. 
Visi, visi, kuri jūtaties piederīgi savai sko-
lai, - skolas absolventi, pedagogi un darbi-
nieki , -  tiekat mīļi gaidīti uz atkal tikšanos.
Salidojums ir brīdis, kad var satikt sen ne-
redzētus skolas biedrus un skolotājus. Tas 
ir  brīdis, kad pakavēties atmiņās par to lai-
ku un šodienu. Tas ir brīdis, kad atgriezties 
Vecpiebalgā un savā skolā.
Kāda ir Vecpiebalgas vidusskola  šodien? 
Demokrātiska, kura nes līdzi ikkatra līdz-
atbildību. Skolā ir radīta iespēja ikkatrai 
mācību stundai noritēt modernizēti, jo daļa 
kabinetu atbilst šodienas tehnoloģiskajām  
prasībām  (vēl jāmodernizē vecais skolas 
korpuss).  Skolas ārējā vide kļūst aizvien 
sakoptāka. Pateicoties aktīvai pašvaldības 
darbībai, ir nosiltinātas vairākas  skolai  
piederošās ēkas  - bērnudārzs, kopmītnes un 
sporta zāle, kā arī bērnudārzā izremontētas  
koplietošanas  telpas. Gaidām valsts atbal-
stu projektam, kurā ir paredzēts pārveidot 
skolas stadionu. Esam ļoti priecīgi par paš-
valdības dāvinājumiem: bērnudārzam 30 
gadu jubilejā - bērniem āra spēļu laukums 
un skolai 320 gadu jubilejā - skaisti izre-
montēta un aprīkota skolas aktu zāle. 
Skolā ir jautri, droši, atvērti, darboties gri-
boši un savas personības attīstoši bērni, kuri 
meklē savu vietu šajā dzīvē. Skolēniem, 
kurus motivējot darbam nepietiek ar vārdu 
„obligāti”, ir jārod skaidrojums par zināša-
nu un prasmju pielietošanu reālajā dzīvē. 
Skolā ir radoši pedagogi, kuri gūst jaunas 
atziņas, pilnveido savos skolēnos ne tikai 
zināšanas konkrētajos mācību priekšmetos, 

bet arī attīstīta īpašības, bez kurām dzīvē 
neiztikt - atbildību, mērķtiecību, gribasspē-
ku, zinātkāri. Paralēli  ikdienas  tradicionā-
lajām stundām tiek piedāvātas nestandarta 
mācību stundas (ekskursijas, dažāda veida 
akcijas, tikšanās ar dažādu profesiju pār-
stāvjiem, literārie pasākumi, praktiskās 
nodarbības u.c.), caur kurām skolēniem ir 
iespēja iepazīt tuvāk gan profesijas, gan 
dzīves prasmes, gan paplašināt savu re-
dzesloku. Vecpiebalgas vidusskola  izse-
nis ir skola, kura rada iespēju, pateicoties 
pašvaldības un atsevišķu vecāku atbalstam, 
skolēniem piedalīties dažādos ārpus skolas  
pasākumos: konkursos, sporta sacensībās 
u.c. veida aktivitātēs. Esam lepni, ka paši ar 
saviem spēkiem vēl aizvien varam noorga-
nizēt  svētkus sev un citiem (gada koncerti, 
Ziemassvētku eglītes, izlaidumu un Žeton-
vakaru uzvedumi). Mums pašiem ir savi ak-
tieri, dejotāji, dziedātāji. Prieks, ka arī sko-
lotāji dejo un dzied. Skolēni, kuri beiguši 
vidusskolu, ir sagatavoti dzīvei - ir kļuvuši 
atraisītāki, komunikablāki, zinošāki, dro-
šāki, mērķtiecīgāki. Ar prieku un lepnumu 
vērojam ikkatra skolēna izaugsmi. Varbūt 
dažbrīd skolas ikdienā daudz kam paskrie-
nam garām, bet brīžos, kad skolēniem sevi 
jāprezentē un jāpārstāv, tad redzam, ka pie-
liktās pūles nav bijušas veltas. Protams, ne-
iztikt bez prasīgiem vecākiem. Prieks ir par 
vecākiem, kuri ne tikai pasaka kādu kritisku 
piezīmi, bet piedāvā arī risinājumus. Vecāki 
ir atbalstoši un pretimnākoši. Aizvien lie-
lāks ir to vecāku pulks, kuri aktīvi atbalsta 
skolu, līdzdarbojoties skolas un klases dzī-
vē. Tā kopīgiem spēkiem cenšamies audzi-
nāt ŠODIENAS skolēnu. Kamēr skolā būs 
SKOLOTĀJS, kurš spēs aizraut ikkatru 
skolēnu, tikmēr skola pastāvēs. 
Parasti svētkos apsveic jubilāru, bet man 
gribētos apsveikt  ikvienu, kurš ar savu pa-
domu, atbalstu, darboties gribēšanu ir atbal-
stījis skolu. 
Svētki ir laiks, kad var pateikt labus vār-
dus par katra ieguldīto darbu. Īpašs paldies 
sakāms Vecpiebalgas novada pašvaldībai, 
kura nav liegusi savu atbalstu un padomu, 
iespēju robežās, ikkatrā vajadzībā. Paldies 
aktīvajiem vecākiem, skolotājiem, skolas 
darbiniekiem, kas palīdz veidot un turpina 
rūpēties par Vecpiebalgas vidusskolas attīs-
tību!  
Uz tikšanos salidojumā!

Lolita Žagare, 
Vecpiebalgas vidusskolas direktore

Aizved mani uz Munameģi jeb kā taurenieši 
ekskursiju baudīja

  Tur, kur būsim mēs,  tur  nelīs, teica gide Valda no tūrfirmas “Balt- Go”, un tā arī bija. Tāpēc 
baudīt dabu, sakoptos  muižu  parkus, izdarības pēc bānīša lietus netraucēja. Tikai noslēgumā 
Stāmerienā tas pasteidzināja ļaudis veiklāk doties uz autobusu.
  Vispirms uz  Gaujienu. Pie O. Vācieša un J. Vītola iedvesmas  radītājiem  - neatkārtojamās 
līkumotās Gaujas dabas  ainavām  (Gaujai pāri braucām reizes piecas)  un uz  Gaujienas pili ar 
muižas ēkām, kur jūtama senatnes elpa. Pilī tagad ir skola, muižas ēkās - dzīvokļi, bet pils parks 
skaisti izkopts. Gaujienā, tāpat kā Taurenē, zem pils uz “Lauvas muti” tek pulsējošs avotiņš, 
kam piemīt dziedinošas īpašības. Bet no vecās Atzeles  pils, kas celta 1238. gadā stratēģiski 
svarīgā vietā  (Gaujas ūdensceļš un Pleskavas- Rīgas ceļš), bet sagrauta 1702. gada Ziemeļu 
kara laikā, palikušas drupas un takas, kas veidotas no sagrautās pils laukakmeņiem un dolomīta.
  Tad dodamies uz Zvārtavu.  Skaistā neogotikas pils - Starptautiskais Mākslas un izglītības 
centrs. Koka un akmens skulptūras, modernismi, apgleznots porcelāns, gobelēni, kokgriezumi, 
vitrāžas, izstādes, viesu nams - tā pils pelna naudu savai pastāvēšanai. Starp citu - naktsmītne 
maksā 10 - 60 eiro! Pils izturējusi visas varas pārmaiņas, dažas mēbeles saglabājušās  pat no 
1881. gada. Mūsu vērību saistīja  skaistās,  kokgriezumiem rotātās gultas.  Gids - pils saim-
nieks - stāstīja, ka Zvārtavas pils ir vienīgā pils Latvijā,  kurai ir labvēlīga aura -  to noteikuši 
gan ekstrasensi, gan Amerikas indiāņu šamaņu simpozija dalībnieki. Uz sliekšņa tai ir uzraksts 
-  “Te mājo Laime. Neviens ļaunums te neienāks”, kas to sargā. 
  Uz Munameģi! Braucot ar liftu, skatu tornī pacēlāmies  346,7 m augstumā. Kalnā nudien 
nebija grūti uzkāpt. Dārgi suvenīri, dārgs kāpiens vai brauciens tornī. Tomēr  kadiķkoka  svies-
ta nazīša smarža attaisno igauņu prasmi pelnīt naudu par ērtībām un lepoties ar to, kas viņiem 
pārāks par mums.
  Braucam atpakaļ uz Latviju. Uz Dzērbeni ar Pitalovas vilcienu. Vai, atvainojiet! Tāda jau 
vairs nav! Iztiksim ar mini... Brauksim ar bānīti no Alūksnes uz Stāmerienu. Visi saspiežamies 
vienā vagonā. Labi, ka tā, jo ceļā pie mums „iebrūk” romu pāris - lamājas, jokojas, izklaidē  un 
iesaista mūs arī.  Un neaplaupa, bet cienā ar “Krūmu rūgto” un  divām  lielām  uzkodu  paplā-
tēm.   Un piespiež, nē, precīzāk -  iekārdina iegādāties suvenīrus ar  bānīša tematiku. Tā mūsu 
somās nokļūst  magnēti, krūzītes, svilpītes, ko tirgo romu dēliņš,  čigāniņš  Peciņš. Izklaides 
- rotaļas turpinās arī pēc izkāpšanas. 
  Tad šoferītis Andis aizved mūs uz pēdējo apskatāmo objektu  -  Stāmerienas  pareizticīgo baz-
nīcu, un seko interesants gida stāstījums  (baznīcā mūs ielaida bez galvassegām un ar garajām 
biksēm),  dedzām svecītes... Diemžēl saule nespīdēja, tāpēc neredzējām mirdzam kupolu  krus-
tos iestrādātos kalnu kristālus. Gids mums stāstīja arī par Stāmerienas pils likteni, izstaigājām 
parku, pabijām piknika vietā ezera krastā. 
Paldies novada domei par autobusu, mūsu slepenajam sponsoram par dāvāto naudu, lai ekskur-
sija iznāktu lētāk, Ritai par cienastu, Edītei par gardu gardajiem pīrādziņiem, šoferītim Andim 
par pacietību un precizitāti, “Balt- Go” gidei Valdai par patiesu interesi savas zināšanas  sniegt  
mums visa garā ceļa laikā, bet vislielākais   PALDIES  Silvijai par šo iespēju  tik daudz redzēt, 
dzirdēt, sajust, turklāt  par  pavisam simbolisku  - 13 eiro -  līdzmaksājumu!  Ekskursijas  va-
dītāja  Silvija atvainojas par to, ka visiem braukt gribētājiem neiznāca vieta autobusā, jo šis 
brauciens tika organizēts kā Taurenes  pagasta  pensionāru ekskursija, bet vietu skaits autobusā 
ir ierobežots.   

Maija Bārzdiņa,  ekskursijas dalībniece no Taurenes
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes ārkārtas sēde 2016. gada 11. jūlijā
Sēdē piedalās deputāti: Ella Frīdvalde - Andersone,  Līva Grudule,  Viesturs Melbārdis,  
Inese Navra,  Daina Skrastiņa, Ilona Radziņa.
Pieņemtie lēmumi:
1. Veikt precizējumu Vecpiebalgas novada domes sēdes 22.06.2016.lēmumā Nr.3 “Par 
aizdevumu pieprasījumu pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 
padomei”,  izsakot  1. punktu šādā redakcijā: 
Ņemt aizņēmumus pašvaldības prioritāro projektu un Zivju fonda atbalstīto projektu 
realizācijai:
   1.1. Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Alauksta 
   ezerā - 7361,64 eiro;  
   1.2. Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Ineša  
   ezerā  - 7361,64 eiro; 
   1.3. Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Taurenes 
   ezerā - 827,64 eiro;
   1.4. Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Juvera 
   ezerā -2037,64 eiro.
2. Ņemt aizņēmumu EUR 4833,77 no Valsts kases pašvaldības prioritārajiem inves-
tīciju projektiem, kam piešķirts Zivju fonda finansējums: „Ekspluatācijas noteikumu 
izstrāde Vecpiebalgas novada Alauksta ezeram”, „Ekspluatācijas noteikumu izstrāde 
Vecpiebalgas novada Inešu ezeram”, „Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Vecpiebalgas 
novada Juvera un Taurenes  ezeram”. Aizdevuma gada procentu likme tiks noteikta at-
bilstoši Valsts kases aizdevuma nosacījumiem. Aizdevumu izmantot 2016. gada laikā. 
Atmaksas termiņu aizņēmumam noteikt trīs gadus.

Pieejams atbalsts daudzdzīvokļu 
māju renovācijai

  No šā gada pavasara Latvijā ir pieejama jauna valsts atbalsta  programma  no  Eiropas  
struktūrfondiem daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes  paaugstināšanai.
  Par daudzdzīvokļu  māju  energoefektivitātes programmu stāsta  “Attīstības finanšu 
institūcijas “Altum””  Valmieras reģionālā centra vadītāja Olita Untāla.
  Kas var izmantot jauno daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes programmu?
  Ja daudzdzīvokļu  mājā  ir vismaz  pieci  dzīvokļi  un vienam īpašniekam pieder mazāk 
nekā 20% no dzīvokļu skaita un nedzīvojamās telpas neaizņem vairāk  nekā  25 % no ko-
pējās mājas platības, dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību var pieteik-
ties programmai. Pilnvarotā  persona  ir  iedzīvotāju pilnvarots pārstāvis, kas iedzīvotāju 
vārdā paraksta dokumentus un īsteno visus energoefektivitātes pasākumus.
  Kāds valsts atbalsts pieejams daudzdzīvokļu  ēkas energoefektivitātes  paaugsti-
nāšanai?
  Programma  piedāvā  daudzpusīgu  atbalstu: bezmaksas konsultācijas, grantu (neat-
maksājams finansiālais atbalsts līdz 50%  no projekta izmaksām), aizdevumu garantiju, 
kā arī iespēju piesaistīt  “Attīstības finanšu institūcijas “Altum”” (ALTUM) aizdevumu 
projekta realizācijai.  
  Kādus darbus var veikt ar programmas atbalstu?
  Energoefektivitātes  projekta  ietvaros  var veikt  šādus būvdarbus  -  sienu, pagraba, 
bēniņu  siltināšanu, logu nomaiņu, apkures  sistēmas  renovāciju, karstā  ūdens sistēmas  
renovāciju, inženiersistēmu  renovāciju un citus nepieciešamos ēkas uzlabošanas darbus. 
Veicot energoefektivitātes  paaugstināšanas pasākumus mājā, ir iespējams  uzlabot mājas 
kopējo tehnisko stāvokli, pagarināt tās mūžu un paaugstināt dzīvokļu tirgus vērtību.
  Kas ir svarīgākais, lai uzsāktu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasāku-
mus?
  Lai sekmīgi varētu veikt nepieciešamos uzlabošanas darbus daudzdzīvokļu  mājās, 
dzīvokļu īpašniekiem jābūt aktīviem un jāiesaistās lēmumu pieņemšanā par savas mājas 
renovāciju un dzīves apstākļu uzlabošanu. Dzīvokļu  īpašnieku  atbildība  par  māju  ir  
daudz  lielāka nekā tikai atbildība katram par savu dzīvokli. Lēmumos par mājas uzlabo-
šanas darbiem ir jāiesaistās visiem  dzīvokļu  īpašniekiem, lai māja būtu sakārtota un tajā 
būtu patīkami dzīvot. Lielākais ieguvums pēc energoefektivitātes  projekta  īstenošanas 
ir tas, ka būtiski samazināsies izmaksas par apkuri.
  Programmā pieejamais finansējums ir 166 miljoni eiro, un ar šī finansējuma palīdzību 
būs iespējams nosiltināt  apmēram  1700  no Latvijā esošajām  36 000 daudzdzīvokļu 
mājām. Finansējums būs pieejams nelielai daļai no daudzdzīvokļu mājām, līdz ar to aici-
nām būt aktīviem un izlēmīgiem un laikus pieteikties finansējumam  jūsu  daudzdzīvokļu  
mājas renovācijai. 
  Pieteikties programmai varēs līdz 2022. gada 31. decembrim vai līdz brīdim, kamēr tiks 
izsmelts viss pieejamais programmas finansējums.
  Programmu īsteno ALTUM.  ALTUM aicina dzīvokļu īpašniekus būt aktīviem un iz-
mantot pieejamo finansējumu. Pieteikties programmā var ar pilnvarotās personas starp-
niecību, līdz ar to dzīvokļu īpašniekiem jāizlemj, kam uzticēt mājas renovācijas īsteno-
šanu. Pilnvarotā persona var būt esošais mājas apsaimniekotājs vai mājas biedrība, vai 
kāda cita juridiska persona, kam dzīvokļu īpašnieki uzticas un kuru  pilnvaro energoefek-
tivitātes  projekta  realizācijai.
  Plašāka informācija par programmas  nosacījumiem un piedāvātajām iespējām  pieeja-
ma ALTUM  mājaslapā www.altum.lv , kā arī aicinām interesentus nākt uz konsultācijām  
klātienē ALTUM reģionālajos centros, tostarp Valmierā,  Rīgas  ielā 9,  un konsultāciju 
birojos visā Latvijā.

Informācija sagatavota pēc 
“Attīstības finanšu institūcijas “ALTUM”” materiāliem

160 stundu kursi lauksaimniekiem 
“Bioloģiskās lauksaimniecības pamati”

  Jaunajā plānošanas periodā bioloģiskajiem lauksaimniekiem, kuriem nav pieredze 
bioloģiskās lauksaimniecības saimniekošanas sistēmā, ir jāapgūst bioloģiskās lauk-
saimniecības produkcijas ražošanas pamatiemaņas, apmeklējot vismaz 160 stundu 
ilgus apmācību kursus par bioloģiskās lauksaimniecības  praksi un metodēm, pama-
tojoties uz MK noteikumiem  Nr. 171. 
  Vidzemes reģiona bioloģiskajiem lauksaimniekiem ir iespēja šos kursu apmeklēt  
Priekuļos,  Profesionālās tālākizglītības  un pilnveides izglītības iestādē “STC mā-
cību centrs”. 
“STC mācību centrs”  piedāvā  profesionālās tālākizglītības  programmu  “Bioloģis-
kās  lauksaimniecības  pamati”, kas sastāv no dažādiem blokiem  lopkopībā, augko-
pībā, pārstrādē  un mārketingā. Kursa ietvaros jaunajiem lauksaimniekiem klātienē 
būs iespēja iegūt praktiskas zināšanas par bioloģiskās lauksaimniecības  metodēm, 
ko sniegs profesionāli un pieredzējuši nozares eksperti un pasniedzēji. Šī mācību 
programma  atbilst prasībām, kuras izvirzītas jaunajiem lauksaimniekiem, piedalo-
ties  Eiropas izsludinātajos projektu  konkursos. Mācības tiks uzsāktas šī gada rude-
nī - SEPTEMBRĪ, mācību ilgums 160 stundas. Mācības notiks bez maksas ar 100% 
atbalsta intensitāti. Pēc sekmīgas mācību kursa apgūšanas tiks izsniegta apliecība 
par profesionālās pilnveides izglītību. 
  Sīkāka informācija pieejama  www.stc.lv  vai pa telefonu 22720761.  

Zane Rubika, STC mācību centra vadītāja

Valsts  Kultūrkapitāla  fonds  atbalsta Vecpiebalgas  
pagasta  bibliotēkas projekta pieteikumu

 Valsts  Kultūrkapitāla fonds ir atbalstī-
jis Vecpiebalgas  pagasta  bibliotēkas 
projekta pieteikumu „Sarunas ar rakst-
niekiem Vecpiebalgas pagasta biblio-
tēkā. Lasītājs  rakstnieka   pasaulē”. 
Projekta mērķis ir, organizējot pasākumus - tikšanās ar grāmatu autoriem, dažādot  kul-
tūrvidi un norises pagastā un veicināt  sabiedrības  interesi  par  latviešu  literatūru  un   
literātiem. Pateicoties Kultūrkapitāla fonda finansiālajam atbalstam, rudens pusē biblio-
tēkā  tiksimies ar Jāņa Baltvilka un Latvijas Literatūras gada  balvas laureāti, rakstnieci 
Luīzi Pastori, populāru grāmatu autori, žurnālisti, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri Līgu 
Blauu un Latvijas literārās prēmijas laureāti un konkursa “Preses nama grāmata” uzva-
rētāju, rakstnieci  Signi Kvaskovu.

                                                                 Dzidra Ješkina

Domes sēde 2016.  gada 28. jūlijā
Sēdē piedalās deputāti: Ella Frīdvalde-Andersone, Valdis Cīrulis, Līva Grudule, 
Inese Navra, Ilona Radziņa, Jānis Vīlips.

Pieņemtie lēmumi:
1. Rīkot iepirkuma procedūru „Siltumenerģijas piegāde Vecpiebalgas novada Taurenes 
pagasta centralizētās siltumapgādes vajadzībām” laikā no 2016. gada 1. oktobra līdz 
2017. gada 1. februārim. 
2. Rīkot iepirkuma procedūru „Siltumenerģijas piegāde Vecpiebalgas novada  Dzērbe-
nes pagasta centralizētās siltumapgādes vajadzībām”. Veikt ekonomisko  izvērtējumu  
pašvaldības  komercdarbībai  siltumenerģijas  piegādei  Dzērbenes pagasta centralizētās  
siltumapgādes vajadzībām.
3. No 2016. gada 1. septembra līdz 2018.gada 31.augustam noteikt pirmsskolas pedago-
gu amata likmi EUR 620,00 par 40 darba stundām nedēļā.
4. Apstiprināt Vecpiebalgas  novadam  piešķirtās valsts mērķdotācijas  mācību līdzekļiem 
-  18,92 eiro vienam bērnam - sadalījumu starp novada izglītības iestādēm 2016. gadam.
5.  Papildināt maksas pakalpojumu sarakstu „Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Vec-
piebalgas, Inešu, Dzērbenes, Taurenes, Kaives pagasta pārvaldes”  un „Maksas  pakal-
pojumi, ko sniedz Vecpiebalgas novada izglītības iestādes”  ar  jaunu  pakalpojumu  
-  telpas izmantošana naktsmītnēm  viena  diennakts - EUR 2,00 (bez PVN).  
6.  Pieņemt dāvinājumus  kultūras nedēļas „Vecpiebalga atver durvis” rīkošanai - no SEB 
bankas  - EUR 500,00, SIA „RECRO” - EUR 500,00  un  A. Daļeckas z/s „Pūpoli” -  EUR 
200,00 (padomju retro auto brauciena rīkošanai).
7. Sniegt finansiālu atbalstu biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Cēsu komitejai EUR 
1500 apmērā Vecpiebalgas novada pašvaldības 12 cilvēku sociālā riska ģimeņu ar bēr-
niem  līdzdalībai  Norvēģijas Sarkanā Krusta rīkotajā nometnē.
8.  Piešķirt finansiālu atbalstu 350,00 EUR BMX riteņbraucējam Rinaldam Jānim Kārkli-
ņam dalībai BMX riteņbraukšanas Eiropas čempionātā Veronā, Itālijā.
9.  Iznomāt biedrībai „RIDEIT” publiskās ūdenstilpes Alauksta ezera daļu - 2,03 ha pla-
tībā uz pieciem gadiem  atbilstoši zemes vienības daļas izvietojuma shēmai un  izmanto-
šanas mērķim - rekreācijai (atpūtas uz ūdeņiem un peldvietu organizēšanai). Veikt nomas 
objekta nomas maksas apmēra noteikšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju.  
10.  Nodot lietošanā medību tiesības 35 zemes gabalos 151,6 ha platībā mednieku  un  
makšķernieku klubam  „Vecpiebalga”.
11. Uzstādīt  sešas  ceļa zīmes  -  „Maksimālā ātruma ierobežojums”  (30 km stundā)  - uz 
pašvaldības  autoceļa B89  (Rāgažas- Roznēni-Gailīši), divas  uz  autoceļa  B90 ( Roznē-
ni- Mazroznēni), divas  uz  autoceļa  B91 (Greiveri - Kriemeļi).  Uzstādīt  vienu  ceļazīmi  
„Dodiet ceļu” uz pašvaldības  autoceļa  B90  (Roznēni- Mazroznēni). Uzstādīt  vienu  
ceļa zīmi  „Masas ierobežojums” uz pašvaldības  autoceļa B91 (Greiveri - Kriemeļi).
12. Piešķirt Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājai Ellai Frīdvaldei - Andersonei 
atvaļinājumu no šā gada 1. līdz 8. augustam. Domes priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā 
aizvieto priekšsēdētājas vietnieks Valdis Cīrulis.
13. Komandēt  domes priekšsēdētāju  Ellu Frīdvaldi-Andersoni dalībai Innovation Circ-
le Network valdes sēdē no šā gada 15. līdz 18. augustam  Oslo, Norvēģijā. Innovation 
Circle Network sedz avio biļešu un viesnīcas izdevumus. Domes priekšsēdētāju koman-
dējuma laikā aizvieto domes priekšsēdētājas vietnieks Valdis Cīrulis.
14. Dzēst nekustamā  īpašuma nodokļa parādu sešiem  nodokļa maksātājiem, kuriem triju 
gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu 
maksājumu piedziņu  un parāda kopsumma nav lielāka par 15 eiro. Kopējā dzēsto parādu 
summa - EUR 41, 22.
15. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu trīs  nodokļa  maksātājiem, kuri ir izslēgti  
no Uzņēmumu reģistra datiem un iestājies kreditoru prasījumu tiesību noilgums. Kopējā 
dzēsto parādu summa - EUR  687,85.
16. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu 11 nodokļa maksātājiem. Kopējā dzēsto 
pārmaksu summa - EUR 73,38.
17. Slēgt nomas līgumu par pašvaldībai piederošo nedzīvojamo  telpu 29,0  m2 platībā 
ēkā “Katlumāja” (Dzērbenes pagasts) iznomāšanu uz 12 gadiem. Nomas maksu noteikt 
EUR 0,21 par vienu kvadrātmetru mēnesī un PVN - 21%. Nomnieks papildus nomas 
maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
18.  Atsavināt Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Rūķī-
ši”-1 (Taurenes pagasts),  pārdodot to par brīvu cenu - EUR 400. 
19. Apstiprināt SIA „Latīpašums - mērniecības birojs” zemes ierīkotājas Lienes Vecgai-
les izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Augstlīči” (Vecpiebalgas 
pagasts). Piešķirt no īpašuma  zemes atdalāmajai zemes vienībai 2,04 ha kopplatībā no-
saukumu „Mazkārkli”.

Sēžu norise tiek fiksēta audioierakstā (skatīt www.vecpiebalga.lv /novada dome/ lēmumi).
Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 

2016. gada 25. augustā Vecpiebalgas pagastā.
Domes sēdes ir atklātas! Laipni lūdzam!
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Saiešanai  slātaviešu  garā  „Vecpiebalga  atver durvis” 5.  jubilejas gads
  Uz pasākumiem nedēļas garumā aicināja un par svētku norisi gādāja Vecpiebalgas novada 
pašvaldība, mūzikas nams „Daile” , Piebalgas muzeja apvienības „Orisāre” un Vecpiebalgas 
novada visu piecu pagastu kultūras dzīves vadītāji un amatiermākslas kolektīvi. 
Novada  domes  priekšsēdētāja  Ella Frīdvalde - Andersone ir gandarīta gan par šī gada 
pasākumu norisi un  par kuplo apmeklētāju skaitu un atzīst: „Vasaras lielākais notikums ne-
dēļas garumā nav  ne  novada, ne kultūras svētki. Saiešana slātaviešu garā nozīmē, ka protam 
ieskatīties vēsturē  nedaudz dziļāk un  vēlamies  mācīties  ne tikai no šodienas, bet arī no seno 
piebaldzēnu pieredzes. Turklāt Vecpiebalgā kultūrvēsturiskais  slānis ir tik biezs, ka katru gadu 
atklājam ko jaunu.  5. saiešanu slātaviešu  garā  iesākām ar kultūrvēsturisku konferenci  „Pie-
baldzēni un mūzika”, jo kopš 19. gadsimta, kad  Vecpiebalgas zemnieku koris prata nodziedāt 
Jozefa Haidna skaņdarbus četrbalsīgi, nekas nav mainījies  -  piebaldzēni  ar savām  radošām 
izpausmēm,  amatu un mākslas  prasmēm priecē  tuvus un tālus cilvēkus arī šobaltdien. Tā arī 
bija saiešanas slātaviešu garā sākotnējā koncepcija  -  sasaistīt vēsturi ar šodienu, ko mēs, katru 
gadu rīkojot svētkus, cenšamies darīt. Turklāt raugāmies ne tikai uz seniem notikumiem, kas 
daudziem, iespējams,  saistās ar mērniekiem vai viduslaiku pils svētkiem, bet piedāvājam  arī 
atskatīties  uz jaunāko  laiku vēsturi ar Mariannu Okolokolaku un padomju  retro auto brau-
cienu, kurā dalībnieku skaits ar katru gadu pieaug. Šogad saiešana  slātaviešu  garā  noritēja 
komponista  Imanta Kalniņa jubilejas zīmē, kas ar savu talantu spējis iekarot  daudzu klausītāju 
sirdis. Mīlestības apliecinājumu  un ziedu komponistam un mūziķiem  netrūka ne konferencē 
un atmiņu stundā Jāņaskolā, ne „Mazajās Kalniņa dienās” Inešos un koncertā Vecpiebalgas 
baznīcā.  Neņemot vērā to, ka Imantdienu  40-gadi atzīmēja  Rīgā, Liepājā un Cēsīs, daļa 
no apmeklētājiem, īpaši jaunākā paaudze, tikai saiešanā slātaviešu garā uzzināja, ka pirmās 
Imantdienas  pirms 40 gadiem notika tieši Piebalgā, Jāņaskolā, bet laikā, kad padomju vara tās 
aizliedza,  kulmināciju šie svētki  sasniedza  Inešu  estrādē. Ar ko šī gada saiešana slātaviešu  
garā atšķīrās no iepriekšējiem gadiem…  Esmu gandarīta  par novada iedzīvotāju  atsaucību  - 
cilvēki nāk ar savām idejām par jaunu pasākumu iekļaušanu saiešanas norisē, aktīvi iesaistās 
pasākumos, kā to šogad rādīja Saimnieču diena Vecpiebalgā, ģimeņu diena Taurenē, bērnu 
sporta svētki Alauksta krastā un folkloras svētki Dzērbenē.  Tas liecina, ka šādus svētkus vajag 
un tiem ir nākotne.  Priecājos par svētku rīcības komiteju - tā to sauc Piebalgā -, kas nāk ar 
savām idejām un gatavību tās realizēt, un jau rudenī, kad pirmo reizi sākam apspriest jauno 
programmu, piedāvā savu redzējumu, turklāt visiem iesaistītajiem atbildības latiņa ir augsta  un 
darbošanās - patstāvīga. Savukārt sadarbības partneri - mūzikas nams „Daile” -  mums palīdz 
noturēt svētku māksliniecisko līmeni.  Un tas ir ļoti svarīgi, jo piebaldzēniem prasības pret sevi 
un citiem vienmēr ir bijušas ļoti augstas. Tāpēc piedāvājums ir gana plašs, turklāt, neskatoties 
uz to, ka pasākumi notiek nedēļas garumā un arī darba dienās, tie netraucē ikdienas ritmu, jo 
sākas vakaros pēc darbalaika un beidzas laikus.  
Paldies visiem par atsaucību, radošumu  un  darbotiesgribu!”

Mūzikas nama „Daile” direktore, producente Anda Zadovska par sadarbību kultūras nedēļas 
organizēšanā stāsta: „Tas bija Zigfrīda Muktupāvela ierosinājums -  Kārļa  Skalbes 130. jubi-
lejas gadā ar komponista Jāņa Lūsēna jauno programmu „Zelta sirds” pamuzicēt izcilā pasaku 
ķēniņa mājā. Tad arī iepazināmies ar muzejniecēm Līvu un Ilonu - aizrautīgām kultūrvēstures 
mantojuma kopējām un lieliskiem cilvēkiem. Togad, organizējot Salacgrīvas starptautisko  mū-
zikas festivālu, radās ideja par latviešu mūzikas  popularizēšanu  - patiesi vērienīgu, interesantu 
un atmiņā paliekošu pasākumu. Un kur gan citur, ja ne latviskākajā novadā  - Vecpiebalgā, par 
kuru režisors Varis  Brasla ir teicis, ka šeit kultūras dižgari vai no katras mājas sauc pretī. Kopā  

Novadpētnieks, piebaldzēns  Jānis Polis konferencē „Piebaldzēni un mūzika” Jāņaskolā. 

ar  Jāni Lūsēnu  un savu ieceri 2010. gadā devāmies pie novada priekšsēdētājas Ellas Frīdval-
des - Andersones. Laikam kosmosā mūsu domas saslēdzās, jo arī pašvaldības kultūras cilvēki 
bija radošas svētku idejas meklējumos,  un tā mēs esam šeit.  Nebūdami piebaldzēni,  kopā ar 
jums jau piecus gadus atveram durvis saiešanai slātaviešu garā. Iespējams, tāpēc, ka tas bija kas 
jauns, bet no iepriekšējiem četriem gadiem atmiņā visspilgtāk ir palicis  pirmais festivāls  ar  
lielo tautas  sadziedāšanos, kad  dziesmas no  lieluzveduma -  „Draugs, kur laimīgs esi bijis”, 
„Ja tik mīļa ielūgšana” un citas - uzreiz aizgāja tautā …  
Pieci gadi ir paskrējuši nemanot. Sākotnējā iecere ir  piepildījusies. Prieks, ka saiešana  slā-
taviešu  garā ir kļuvusi atpazīstama arī plašākā mērogā, piemēram, galvaspilsētā jau tūlīt pēc 
jaunā gada atnākšanas cilvēki interesējas, kas tad vasarā notiks Vecpiebalgā. Izvēlēties kvalita-
tīvu piedāvājumu dažādām apmeklētāju gaumēm ar katru gadu kļūst sarežģītāk, tāpēc, strādājot 
un veidojot jaunu programmu, izvērtējam iepriekšējā festivāla norisi - ko vajadzētu mainīt, ko 
papildināt, pie kā jāpiestrādā un kas cilvēkiem patīk. 
Saiešanas  slātaviešu garā veiksmes stāsts ir bagātā kultūrvide un atsaucīgie cilvēki, lielākā 
problēma - mainīgi un slikti laikapstākļi. Taču, ja cilvēks ir pienācīgi apģērbies, tad svētku  
prieku nekas nespēj sabojāt.
Par nākotnes plāniem  -  ceram uz sadarbības turpinājumu, lai sagaidītu arī kultūras nedēļas 
desmitgadi.  Ļoti iespējams, ka vēl pēc pieciem gadiem Vecpiebalgas baznīca varēs lepoties ar 
torni, par ko mums būs īpašs prieks.”
     
Jaunpiebaldzēniete Vēsma Johansone par uzzināto konferencē  raksta: 
„Noteikti  zināju, ko darīšu 25. jūlijā, jo klāt saiešanas „Vecpiebalga atver durvis” ieskaņas 
pasākums. Nešaubījos ne mirkli, ka pasākumā - konferencē „Piebaldzēni un mūzika” gūšu 
pozitīvas emocijas.  Nepārstāstīt visu to, ko no jauna uzzināju. Un tomēr - mazliet mēģināšu! 
  Par  Dālmaņu  dzimtu un vijoļmeistaru...  te aizdomājos par piebaldzēnu vēlmi pēc izglītības 
un viņu mīlestību uz mūziku. Tik daudzie talanti, un tieši piebaldzēni! Prātā nāk jaunpiebal-
dzēni  - mūziķi: komponisti, diriģenti, mūzikas skolotāji, kuri dzimuši vai darbojušies Jaunpie-
balgā - Pēteris Ulpe, Jūlijs Voldemārs Bišers, Aleksandrs  Būmanis, Jānis Rubenis, Voldemārs  
Aparjods, Pēteris  Ceriņš, Marģeris  Zariņš ar tēvu Otto, Pēteris  Šāvējs, Oļģerts  Grāvītis u.c.
  Par mūziķi Voldemāru  Evanu  dzirdēju  pirmo reizi. Vēsturnieks  Jānis  Polis ar tikai viņam 
vien piemītošo šarmu atklāja minētā mūziķa saikni ar dzejnieku Leonīdu Breikšu. 
Jau iepriekš lasīti pētījumi par komponistu Emīlu Dārziņu, par Ē.P. kritiku presē, par E. Dārziņa 
traģisko, laikam nekad neizzināmo patieso viņa  nāves iemeslu, bet interesantus dokumentus 
bija sameklējusi Ieva Vilnīte, brāļu Jurjānu muzeja vadītāja. 
  Uz jautājumu - vai komponistam Imantam Kalniņam  iedvesmu  radošajam  darbam dod 
Vecpiebalga - atbildi deva Ligita Ašme, Rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas eksperte. 
Prātā nāk pirmie Imanta Kalniņa koncerti Jāņaskolā, kuros bijām klāt visa ģimene. Emocijas 
sita augstu vilni gadā, kad aizliedza koncertēt, tad visi devāmies uz Imanta Kalniņa mājām, kur 
mūs sagaidīja Jānis  Blūms, teikdams, ka nebūtu bijis prātīgi par katru cenu iet pretī vējam. (Par 
Imantdienām gan saruna vēl būs, par ko priecājos!)
  Interesantus faktus par jaunajiem mūziķiem, kuri beiguši Jaunpiebalgas mūzikas skolu, snie-
dza Aija Sila, skolas direktore.
  Paldies par  komponista Jāņa Lūsēna, dziedātājas Kristīnes Zadovskas un flautistes Evijas 
Mundeciemas koncertu! 
Paldies par kafiju, maizītēm, par zirņiem! Viss kā toreizējo Imantdienu laikā, kā Jāņaskolas 
pasākumos senāk! Paldies Līvai un Ilonai! Paldies Guntiņai un Ārijai!”

Jāņa Lūsēna dziesmu programmu Jāņaskolā izpildīja  Kristīne Zadovska 
un flautiste Evija Mundeciema. 

Saimnieču  dienā  godā  cēla siera sējēju prasmi. No kreisās: Ieva Veinberga, Inese Suta, 
Marta Kozlovska, Vaira Taujinska, Valda  Sakenfelde, Lilija Bērziņa, Inga Gulbe  

(prezentē vīramātes Mudrītes Veltas Gulbes sieto sieru). 

Vīru kopas „Vilki” koncerts Dzērbenes pilī un vakarēšana Jāņkalniņā pulcēja lielu 
skaitu folkmūzikas draugu. Tautas tradīciju dienā aktīvi iesaistījās arī folkloras grupa 

„Māras  bērni” (vadītāja  Mārīte Šķēle un Ausma Kaštanova).
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Ģimeņu pēcpusdienā Nēķena muižas parkā bērni koncertēja un kopā ar pasaku 
varoņiem iesaistījās dažādās izklaidēs un atrakcijās. Inešu pamatskolas dejotāji un izrādes 

“Medus rausis” varoņi.

Tirgū netrūka ne nieka, arī Ķencis (Mārīte Lācgalve) un Pāvuls (Ilze Vilde) 
atrada sev tīkamas lietas.

Kaivēniešu paldies Mariannai Okolokolakai (Ilona Muižniece) un Arodbiedrībai (Rigonda 
Prīse) par 5.padomju retro auto brauciena veiksmīgu aizstūrēšanu līdz mērķim.

Svētdien ar skaistu koncertu Vecpiebalgas baznīcā noslēdzās 5.saiešana slātaviešu garā. 
Imanta Kalniņa dziesmu programma “Kamēr vien gliemeži skrien”. Daumants Kalniņš- 

balss un oboja, Kaspars Zemītis- balss un ģitāra.

Alauksta krastu piektdienas rīta pusē pieskandināja pirmsskolēnu sporta 
svētku dalībnieku gaviles.

Dziesminieka Haralda Sīmaņa koncerts Apšu baznīcā.

Atmiņu stundā “Jāņaskolā”. Komponists Imants Kalniņš un dzīvesbiedre Agra , muzeju 
apvienības vadītāja Līva Grudule un jaunās paaudzes klausītāja Lizete. 

Foto: Egils Johansons
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vietu. Urrā!  Man bija milzīgs  prieks.
Vita Lapiņa: Skolas laikā patika mācīties un lasīt grāmatas. Tam arī bija izšķirošā  nozī-
me, ka izvēlējos kļūt par latviešu valodas skolotāju.
2. Skolas piedāvātās aktivitātes, kurās aktīvi piedalījies.
Agita Bērziņa: Orientēšanās sporta pulciņa treniņos, sacensībās un nometnēs. Konkursā 
„Mēs tavi saimnieki, zeme!”, kur kolhoza speciālistu vadībā gatavojāmies un guvām uz-
varas Cēsu rajona un republikas mērogā. Skolas komjaunatnes komitejā, kura organizēja 
dažādas ārpusstundu aktivitātes. „Lotos” vienība, kurā tika apvienots  darbs kolhozā un 
atpūta kopā ar klases biedriem mēnesi pēc 10. klases beigšanas.
Anda Balode: Skolas laikā aktīvi darbojos skolas pašpārvaldē. Tajā laikā gan to sauca ci-
tādi, bet darījām to pašu, ko tagad parlaments. Arī klasē paši organizējām visu, kas saistījās 
ar aktivitātēm. Es pati organizēju braucienus uz Rīgu, teātra apmeklējumus un ekskursijas. 
Toreiz drošības noteikumi nebija tik stingri, un audzinātājas vietā ekskursijās mums līdzi 
bieži vien brauca Ingas tētis.  Priekšnesumus skolas Žetona vakaram, Jaungada un citiem 
pasākumiem arī domājām un iestudējām paši. Skolā bieži tika organizēti atpūtas vakari, 
kuros kā neatņemama sastāvdaļa bija kāds interesants priekšnesums. Vēl daudzus gadus 
zāles grīdā atradās izdedzināts caurums no kāda priekšnesuma ķīmijas mēnešnieka noslē-
gumā. Mūsu vidusskolas audzinātāja  bija  skolotāja Margarita  Stradiņa, un viņa šīs akti-
vitātes pilnībā atstāja mūsu ziņā. Apgūtās organizatoriskās  prasmes man noder arī tagad 
- uzņemties atbildību un izdarīt.
Anita Jurgena: Vidusskolas laikā, kad mācību gads bija beidzies (tas bija jūnijā),  es 
ļoti labi atceros „Lotosa” vienības laikus. Bija jāravē kolhozā „Alauksts” bietes. Tas bija 
interesants un aizraujošs mēnesis, daudz pozitīvu emociju, piedzīvojumu, pēcpusdienas 
pasākumu.
Antoņina  Glāzere: Dziedāju skolas korī, ansamblī, kurus vadīja skolotāja  Māra  Beķere. 
Aktīvi nodarbojos ar sportu, paldies skolotājiem Klāvam Zommeram, Jurim Brakmanim.
Baiba  Krūmiņa: Skolas laikā dziedāju korī, cik vien sevi atceros. Tad dejoju tautiskās 
dejas, spēlēju basketbolu  (tas nekas, ka biju maza auguma). Ļoti patika Klāva Zommera 
vadītais orientēšanās pulciņš. Ar skolotāju  Klāvu  Zommeru apbraukājām daudzas Latvi-
jas vietas, piedaloties sacensībās. Spilgtā atmiņā ir palikusi nometne pie Zvārtas ieža, kur 
gulējām teltīs, skrējām pa mežu un naktīs cits citu biedējām.
Rigonda  Prīse: Bija organizācijas - oktobrēni, pionieri, komjaunieši. Piedalījos visās, tās 
ļāva veidot organizatora, līdera u.c. prasmes. Iemācīja daudz sadzīvisku lietu - iekurināt 
ugunskuru, orientēties apkārtnē, sakopt telpas, ravēt dārzu un kopt puķes. Bija koris, deju 
kolektīvi un sporta pulciņi. 
Svetlana Kociņa: Viss, kas bija saistīts ar sportu - basketbols, tautas bumba, vieglatlētika, 
skriešana, peldēšana, orientēšanās, (GDA) šaušana, automātu jaukšana - salikšana.
Vita Lapiņa: Dziedāju korī, meiteņu ansamblī, darbojos skolēnu padomē - biju mācību 
darba organizatore un noformētāja. Piedalījos arī dažādās sporta sacensībās rajona mērogā.
Māris Krams: Skolēnu organizāciju pasākumos, kuros maz uzmanības veltīju politiskai 
nokrāsai, lai gan savi ,,mesli” bija jāmaksā - svinīgie ziņojumi, konferences, kongresi - 
pionieru, komjauniešu. Dejoju tautu dejas, sportojām visos iespējamos sporta veidos, pat 
brīvajā cīņā!
3. Raksturo tā laika attiecības „skolēns - skolēns”, „skolēns - skolotājs”, „skola - ve-
cāki”.
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Vecpiebalgas vidusskola laika gaitā
 Gaidot skolas salidojumu un jubileju, parasti veic atskatu pagātnē. 2015./2016. mācību 
gadā skolā daudzi pasākumi tika veltīti tēmai „Izglītībai Vecpiebalgā - 320”. Tika izzināta 
skolas vēsture un zināšanas pierādītas skolēnu  pašpārvaldes  rīkotajos  konkursos „Es Tevi 
mīlu, Vecpiebalgas vidusskola!”, projektu nedēļā tika papildināti informatīvie materiāli 
mapītēs par  skolas bijušajiem un esošajiem pedagogiem, darbiniekiem. Tika izveidotas  
ozola  lapiņas, kurās ir absolventa un pedagoga vārds. To piespraudīs pie SKOLAS OZO-
LA (maketa) salidojuma laikā, tā veidojot Vecpiebalgas vidusskolas skolēnu un pedagogu 
saimes simbolu - OZOLU. Kopīgi nosvinējām 5. maijā skolas jubileju, kurā ēdām konfekšu 
torti. Tika organizētas tikšanās ar absolventiem, dinastijām. Interesanti bija dzirdēt atmiņas 
par senākiem skolas laikiem. Gribējās salīdzināt ar šodienu. Tā arī tapa intervija ar skolo-
tājiem, kuri ir Vecpiebalgas vidusskolas absolventi. 
1. Mana skolas laika veiksmes stāsts.
Baiba Krūmiņa: Par savu veiksmes stāstu varu uzskatīt daudzās tikšanās ar tā laika pazīs-
tamākajiem cilvēkiem - Paulu  Putniņu, Liliju  Dzeni, Adīnu  Ķirškalni, Miervaldi Birzi. 
Māris Krams: Liekas, ka viens no veiksmes stāstiem varētu būt, ka lielākā daļa skolēnu, 
kuri mācījās, tika audzināti neatkarīgi no mācību sekmju rezultātiem un ir atraduši savu 
vietu dzīvē, lielāko tiesu ir apmierināti, bet ir spējīgi spriedelēt, kā būtu ja...
Rigonda  Prīse: Mans veiksmes stāsts ir tas, ka es dzīvoju Vecpiebalgā un mācījos Vec-
piebalgas  vidusskolā. Paldies maniem vecākiem, kuri man neļāva šo skolu pamest, kad 7. 
klasē izvēlējos iet mācīties uz Murjāņiem. 
Svetlana Kociņa: Man veiksme uzsmaidīja “Pipariņos”, kad Cēsu rajona krosā ieguvu 1. 

Agita Bērziņa: Attiecības ar klases biedriem bija 
pozitīvas - draudzīgas, saprotošas un izpalīdzīgas. 
Kopīgie  piedzīvojumi  ekskursijās, klases vakaros, 
rudens talkās, dažādās skolas aktivitātēs saliedēja 
un vienoja klases kolektīvu. Skolotājs bija autoritā-
te. Skolēni uzticējās skolotājiem, jo viņi bija sapro-
toši, gudri, ar humora izjūtu, reizēm stingri.
  Antoņina Glāzere: ,,Skolēns - skolēns” - ,,viens 
par visiem un visi par vienu”,  ,,skolēns - skolotājs” 
- skolotājs autoritāte.
Baiba Krūmiņa: Šķiet, ka tajā laikā mēs, bērni, cits 
par citu vairāk zinājām, tagad katrs aizņemts pats par 
sevi. Vakari  tika  pavadīti kopā, vai nu sportojot, vai 
dejojot, vai vienkārši kopā ejot pastaigāties. Tagad 
cits par citu bērni uzzina no sociālajiem tīkliem, tas 
varbūt nav tik personīgi, kā tad, kad draudzene savu 
asaru, savu bēdu stāstu izstāstīja klātienē. 
  Skolotāja - skolēna attiecības ir krasi mainījušās. 
Mēs savu skolotāju noteikti cienījām, mums skolo-
tājs bija autoritāte. Neatceros, ka skolas laikā kādam 
skolotājam būtu pateikusi -„Tu”. Tagad bērniem tas 
šķiet pilnībā pieņemami - uzrunāt skolotāju uz „Tu”. 
  Skolas laikā nebiju  jau nekāda  priekšzīmīgā skol-
niece, tāpat  bija gan savi nedarbi, gan kāds neizpil-
dīts mājas darbs. Šobrīd man liekas, ka mani vecāki 
nemaz īsti nezina, kā man skolā gāja, jo viņi bija 
aizņemti ar darbu kolhozā, ka nebija laika pat vaka-
rā pajautāt: „Kā, meit, šodien skolā gāja?”. Uz skolu 
mana mamma tika izsaukta vienu reizi - par tādām 
sīkām meiteņu klačošanās lietām, vairāk maniem 

vecākiem ar skolu  saskarsme  īsti  nebija, ar visu pati tiku galā. Vecāki atnāca uz vecāku 
sapulcēm, koncertiem un izlaidumiem. Skolotājs vecāku neinformēja par katru sīkumu, 
paši tikām ar visu galā.
Rigonda  Prīse: Tolaik  visiem  mācīja  atbildību par otru - kolektīvā audzināšana. Visi 
bija vairāk vienoti, nevis kā tagad - katrs par sevi.  Skolotājs bija kaut kas pārāks par ci-
tiem. Viņu cienīja, kaut arī bija neciešams. Skolotājam vienmēr bija taisnība, un viņš bija 
jāklausa.
  Vecāki respektēja skolu, un uz skolu viņus izsauca tikai „ekstra” gadījumos. Vecāki ļoti 
paļāvās uz to, ka skolā visu dara pareizi, un skolas teiktais bija likums. Skola atļāvās arī 
vecākus paaudzināt, norādot, ko viņi dara nepareizi bērnu audzināšanā, un tāpēc vecāki 
daudz skolas dzīvē nemaisījās, vismaz man tā liekas. 
Vita Lapiņa: Tajā laikā kā skolēni, tā vecāki izjuta lielāku respektu un cieņu pret skolo-
tāju. Nebija iespējama situācija, kad skolēni kādā no mācību priekšmetu stundām publiski 
apspriestu citu skolotāju darbu vai rīcību. Skolotāju un skolēnu starpā valdīja pieklājīga 
distance, kuras bieži pietrūkst šodien. 
Māris Krams: Skolēni bija vienādi pēc sava izskata (formas), kopgalds viens visiem, 
kādam makā vairāk naudas, bet ar to, liekas, neviens nedižojās. Negodīgos, blēdīgos un 
pasaku teicējus ātri nolikām pie vietas, noteicošais bija - vai tu esi ar mums un ko tu vari?  
Vecāki  skolas  prasības respektēja, ļāva skolēniem pašiem ar savu dzīvi  tikt galā, ļoti retās 
reizēs nāca risināt jautājumus par savstarpējām attiecībām.  Atsevišķi skolotāji, politiskie 
izlēcēji, saasināja problēmas par nacionālo jautājumu, vienīgās partijas  lielo nozīmi. Sko-
lotāja  vārds bija likums, neloģisku rīkojumu bija maz. Atsevišķi skolotāji izcēlās ar lielāku 
partijas mīlestību, bet par tiem iesmējām, „mēreniem” pakļāvāmies un sapratām, ka tā ir 
sava veida nodeva.
Anita Jurgena: No sākumskolas laikiem atceros, ka pret skolotājiem  izturējāmies  ar lielu 
cieņu, bijām emocionāli mierīgāki, nosvērtāki, klusāki, biklāki, pieklājīgāki. Atceros, kā  
sākumskolā  (varbūt arī pamatskolā) starpbrīžos bija skolas zālē jāstaigā pa apli, skriet pa 
zāli nedrīkstēja. Mūs pieskatīja skolas dežūrklases daži skolēni. Cik es atceros pēc savām 
sajūtām, ka vecākiem bija cieņa pret skolotāju. Ja vecāks šo cieņu bija ieaudzinājis savā 
bērnā, tad arī bērns cienīja skolotāju.
4. Kas Tevī ir mainījies no laika,  kad biji Vecpiebalgas vidusskolas skolēns un tagad, 
kad esi darbinieks?
Antoņina Glāzere: Skolas laikā biju centīga, apzinīga, labi mācījos, centos visu padarīt 
laikā, biju godīga - tāda arī esmu palikusi šodien.
Anita Jurgena: Kas manī ir mainījies???... Skolas laikā man ļoti patika rokdarbu stundas. 
Tā kā mans skolotāja darbs ir saistīts ar radošumu, tad es domāju, ka esmu kļuvusi radošā-
ka un nepārtraukti sevi pilnveidoju.
Baiba Krūmiņa: Skolā esmu nostrādājusi sešus gadus. Esmu priecīga par man doto ie-
spēju strādāt skolā, iepazīt skolas  dzīvi, skolēnus un skolotāju darbu. No malas, esot tur 
- ārpusē -, viss šķiet daudz savādāk. Tagad zinu, ka skolotājs, izejot no skolas, neaizver 
vienkārši durvis un visu neaizmirst. Skolotājs aiziet mājās ar domu par skolēnu, skolu un 
kolēģi un, varētu teikt, tad sākas otra darba diena, lai nākamajā  dienā varētu atkal nākt 
uz skolu ar jaunām pārdomām. Darbs skolā man ļoti patīk. Esot starp bērniem, tā lielākā 
vērtība ir viņu uzticība, draudzība, atklātība. Pateicoties darbam skolā, arī savus bērnus es 
spēju labāk izprast.
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Ar skolēniem skolas jubileju svinējām 5. maijā, kad ēdām konfekšu torti. 

Rigonda  Prīse: Mainījusies ir mana attieksme pret dzī-
vi. Labprāt būtu atkal skolēns. Pamatā visam ir attiecības 
- attiecības starp skolas biedriem ir patiesākas. Pieaugu-
šajiem tās ir sarežģītas. 
Svetlana  Kociņa: Apprecējos. Esmu kļuvusi par mam-
mu diviem bērniem - meitai un dēlam. Esmu omīte. Man 
ir superīga mazmeitiņa.
Vita Lapiņa: Gan toreiz, gan šobrīd izjūtu atbildību par 
savu darbu. Šķiet, ka nekas daudz nav mainījies kopš 
tā laika, kad gāju skolā. Patīk katru darbu veikt rūpīgi, 
precīzi un laikā.
Māris Krams: Spēja domāt ilgtermiņā, redzēt kopsaka-
rības un saprast būtiskākās lietas, redzēt algoritmu  visās  
dzīves  jomās, nav mainījies patriotisms - piebaldzēns, 
latvietis ar noteiktu un skaidru vīziju, kuru ne vienmēr 
un visur ir jāskandina.
5. Kā pietrūkst šodienas skolas dzīvē?
 Anda Balode: Manuprāt, tagadējiem skolēniem pie-
trūkst atbildības pašiem par savu dzīvi. Viņi vairāk gai-
da, lai kāds visu noorganizē, un tad viņi novērtēs - patīk 
vai nepatīk.
Antoņina Glāzere: Pietrūkst mierīga dienas ritējuma. 
Tagad ir liela steiga, deguni telefonos, nav laika aprunā-
ties citam ar citu.
Rigonda Prīse: Mērķtiecības.
Svetlana Kociņa: Lai skolā veidotos veiksmīga sadar-
bība, pašiem  skolotājiem  ir jāsadarbojas savā starpā, jo  
skolā jābūt vienotām prasībām. Uzmundrināt un iedroši-
nāt kautrīgu bērnu. Paslavēt palaidni pat par vismazāko 
labi paveikto darbu, jo uzslavas var veicināt vēlmi mainīt savu uzvedību. Bērnam ir svarīgi 
sajust, ka viņš ir labs un kārtīgs cilvēks. Svarīgi jautāt bērna viedokli, domas un idejas  par 
viņa paša darbu. Atvērt sevi sadarbībai, vecākiem  noticēt, ka skola  un  pedagogi  ir uzti-
cēšanās  un  sadarbības  vērti, un skolotājiem noticēt, ka vecāki ir vērtīgi partneri.
Vita Lapiņa: Toreiz skolā notika interesanti tematiskie atpūtas vakari, kuros vienmēr spē-
lēja dzīvā mūzika. Muzicēja un dziedāja skolēnu mūziķu grupa. Šie pasākumi bija ļoti 
plaši apmeklēti kā no skolēnu, tā skolotāju puses. Šodien jau ir grūti atrast ko jaunu, ar ko 
vēl varētu skolēnus ieinteresēt, jo savstarpējo komunikāciju ir aizstājis mobilais telefons.
Māris Krams: Uzticēšanās, ticības, ka veidojam  jaunieti ilgtermiņā, ne tikai vienam brī-
dim. Slinkums, izlikšanās, pseido  patriotisms, dīvaina  pozicionēšanās, kura nesakrīt ar 
reāliem darbiem, savu kļūdu neatzīšana, daudz ārišķības, vienkāršu lietu samudžināšana.
6. Kuri pedagogi no sava skolas laika ir palikuši atmiņā? Kāpēc?
Agita Bērziņa: Audzinātājas Zenta Gorbāne un Ināra Oša. Marija Supe, Mirdza Zommere, 
Gunta Riža, Juris Sīmanis ar interesantām, aizraujošām mācību stundām. Klāvs Zommers  
ar orientēšanās sacensībām un nometnēm. Vija Jansone ar sadarbību ārpusstundu nodar-
bībās.
Anda Balode:  Skolas laika paraugs man bija skolotāja Gunta Riža  - atsaucīga un gaumī-
ga. Viņa mums mācīja ne tikai latviešu valodu, bet arī tautiskās dejas. 
Agita Šulca: Mans laiks Vecpiebalgas vidusskolā bija tik labs, ka noteikti ietekmēja arī 
manu profesijas  izvēli, kuru nekad neesmu nožēlojusi. Man bija daudz erudītu, interesantu  
un  atsaucīgu skolotāju. Kā daudziem bērniem Vecpiebalgā senāk un arī tagad, mana pirmā 
skolotāja  bija Mārīte Freimane, kura iemācīja, manuprāt, galveno - mācīties, būt atbildī-
gam un izdarīt. Ļoti priecājos, ka arī manai krustmeitai Alisei, kura šogad beidza Vecpie-
balgas vidusskolu, skolotāja Mārīte paliks atmiņā kā viena no mīļākajām skolotājām. Ar 
pateicību atceros daudzus skolotājus: nopietno un interesanto dabaszinību apgūšanu pie 
skolotājas Vijas Asares, vācu valodas  locīšanu  pie skolotājas Maijas Sīmanes iemācījos 
tik labi, ka varētu atskaitīt vēl tagad, pat nakts vidū pamostoties, skolas direktore Marija 
Supe ienesa jaunas vēsmas skolā -  arī atklātās stundas, uz kurām aicināja vecākus. Palicis 
prātā, kā mana mamma vienīgā  bija atnākusi uz krievu valodas stundu, kuru vadīja direk-
tore, un mani šajā stundā izsauca atbildēt daudz vairāk  nekā citus, bet stundas beigās ļoti 
saslavēja. Jā, esmu daudz mācījusies un paņēmusi pūrā savam skolotājas darbam no ma-
niem mīļajiem bērnības skolotājiem: pašam jāmīl tas, ko dari, jāstrādā tā, lai arī skolēniem  
iepatiktos  tavs priekšmets, jāprot noturēt tādu balansu, ka draudzīgas attiecības nenozīmē, 
ka drīkst neizdarīt vai arī negribēt darīt, bet gan tieši otrādi - mudina censties vēl vairāk.
Anita Jurgena: Mana pirmā audzinātāja bija skolotāja Mārīte Freimane, un viņa man šo-
brīd ir arī kolēģe. Skolotāja bija mierīga, stingra, sirsnīga, labsirdīga. No skolotājas esmu 
ļoti daudz mācījusies un mācos vēl arī tagad.  No sākumskolas laikiem vislabāk man pali-
cis atmiņā ir tas laiks, kad gatavojāmies  ierindas skatei. Mūsu klases telpa atradās blakus 
skolas zālei, un, ja stundas laikā  skolas zāle bija brīva, tad tik soļojām, bet nebija slikti, jo 
arī ieguvām pirmās vietas. 8. klasē un vidusskolā audzinātāja bija skolotāja Māra Špela. Ar 
skolotāju  pēc stundām mums patika runāt par dzīvi, un tās bija ļoti interesantas sarunas. 
Skolotājs Juris Sīmanis mācīja krievu un vācu valodu. Stundas bija interesantas, jo viņš 
pastāstīja  notikumus  no savas dzīves, izteica savas domas par to, kas notiek gan Latvijā, 
gan visur citur pasaulē. Interesanti bija klausīties viņa stāstījumos.
Antoņina  Glāzere: Klases audzinātāja Mirdza Zommere, sporta skolotāji Klāvs Zommers 
un Juris Brakmanis, mūzikas skolotāja Māra Beķere, mana darba audzinātāja Monika Tei-

lāne, skolas direktors Gunārs Jansons, matemātikas skolotāja Ausma Rauza - cilvēki, no 
kuriem varēja smelties zināšanas, saprotoši, draudzīgi, līdzjūtīgi pedagogi.
Baiba Krūmiņa: Visspilgtāk atmiņā man ir palikusi audzinātāja Vija Asare. Stingra, pra-
sīga, bet ļoti sirsnīga, dāsna skolotāja.  Atceros skolotājas lielo mīlestību uz puķēm, kas 
mūsu klasi padarīja par zaļāko telpu skolā. Kas to lai zina, cik puķu podu toreiz bija de-
žurantam jāaplaista. Mums, skolotājas  audzināmajiem, lielu interesi izraisīja skolotājas 
bioloģijas laboratorija. Tā mums bija tāda kā „slēgtā zona”, bet tas, kas ir aizliegts, tas jau 
bērnus vairāk interesēja. Atceros, ka pēcpusdienās,  kad skolotāja jau bija aizgājusi mājās, 
mēs centāmies tikt iekšā laboratorijā  (tagad pat neatceros, kā mēs to darījām) un tad varē-
jām izpētīt gan čūskas kolbās, gan mēs, meitenes, - skolotājas daudzos kurpju pārus. Tad 
mēs kurpes visas pēc kārtas piemērījām, jo tās bija cita  par citu skaistākas. Nezinu, vai 
skolotāja nepamanīja mūsu nedarbus, bet nekad mēs aizrādījumus nesaņēmām.
  Nevaru nepieminēt Ernu Krišjāni, Juri un Maiju Sīmaņus un, protams, Mirdzu Zommeri. 
Tie ir skolotāji, kurus satiekot vēl tagad man ir vislielākā cieņa par viņu sniegtajām  zi-
nāšanām. Skolotāja Zommere mums, tā laika bērniem, parādīja, cik pasaule ir plaša un 
interesanta, jo mācīja ģeogrāfiju un angļu valodu. Skolotājai bija daudz interesantu ārzem-
ju žurnālu, kuros varēja aplūkot pasaules varenību. Skolotājs Juris Sīmanis mācīja vācu 
valodu. Skolā vienmēr eleganti saģērbies un ar lielu pieklājību izturējās pret skolas dāmām 
(skolotājām - kolēģēm). Skolotājam patika mācīt ne tikai vācu valodu, bet vienmēr ar 
mums parunāja arī par politiku. Šķiet, ka skolotājs vienmēr zināja atbildi uz visiem  mūsu  
uzdotajiem  jautājumiem. Un te ir atbilde uz  5. Jautājumu. Tādu skolotāju man šobrīd 
pietrūkst skolā - dzīves gudru, vispusīgu, tālredzīgu.
Rigonda Prīse: Skolotāja Erna  Krišjāne  - spēja latviešu valodu iemācīt jebkuram un 
pareizrakstības apgūšanai lietoja dažādus  skaitāmpantus, kuri  ļāva likumus uztvert vien-
kāršāk. Bija ļoti stingra. Skolotāja  Mirdza Zommere - saprotoša, gudra, radoša, ar spēju 
aizraut. Skolotāja Vija Asare  ļoti mīlēja savu priekšmetu, tāpēc varēja visus ieinteresēt. 
Skolotāja  Marija  Supe - stingra, prasīga, savu priekšmetu mīloša, cilvēcīga. 
Svetlana  Kociņa: Skolas direktors J. Neimanis,  M. Supe. Pirmā audzinātāja Kristīne 
Dzene, otrā audzīte no 4. līdz 11. klasei - Mirdza Zommere. Atceros visus skolotājus, kuri 
mani mācīja un strādāja skolā, kad es mācījos.
Vita Lapiņa: Katrs skolotājs jau ar savu personību ir palicis prātā. Krievu valodas skolo-
tāja Velga Cīrule ar sirsnību un iejūtību, ģeogrāfijas skolotāja un audzinātāja Mirdza Zom-
mere ar sirds gudrību un ieinteresētību, bioloģijas skolotāja Margarita Stradiņa ar fanātisku 
aizrautību pret 5. Daugavpils tanku korpusa vēstures izpēti, latviešu valodas skolotāja Erna 
Krišjāne ar prātojumiem par dzīves pamatvērtībām.
Māris Krams: Daudzi - visus nav iespējams nosaukt. Prasīgākie, godīgākie un savā iz-
skatā savāktākie, elegantāk ģērbušies, ar labu un īpatnēju humora izjūtu - Maija un Juris 
Sīmaņi, J. Brakmanis, K. Greiškalns, M. Teilāne, V. Vaskis,  Vija  un Gunārs Jansoni, K. 
Zommers.  Jaunās Rīgas meitenes - I. Grunte, O. Djengina, N. Sparāne.
7. Kas īpašs, Tavā skatījumā, ir mainījies skolas dzīvē un vidē no pagājušā skolas 
salidojuma (2010. gads).
Agita Bērziņa: Labiekārtoti un aprīkoti ar mūsdienīgām tehnoloģijām mācību priekšmetu 
kabineti. Īstenoti siltināšanas  projekti  internāta, sporta  zāles un bērnudārza ēkām. Skaisti 
izremontēta skolas zāle.
Anda Balode:   Skola ir kļuvusi modernāka. Mums beidzot ir skaisti izremontēta aktu zāle.
Antoņina Glāzere: Esam atvērtāki, drošāki, dalāmies atziņās par jaunā ieviešanu.
Rigonda Prīse: Būtiski ir nomainījies  skolotāju kolektīvs, viņu attieksme pret darbu un 
skolu. Ir mainījusies skolas apkārtne, ir veikti daudz un dažādi remonti, lai uzlabotu skolas 
fizisko vidi - sporta zāle, bibliotēka, mācību kabineti, skolas internāts. 
Vita Lapiņa: Skumji, ka manā latviešu valodas kabinetā, kur pašreiz strādāju, nekas nav 
mainījies no tā laika, kad es gāju skolā - nekādu tehnoloģiju, nav pat interneta.  
Māris Krams: Laiks, skolēnu daudzums, vairāk konfrontācijas, mazāk kopīgu mērķu, sa-
darbība visos līmeņos ir mazinājusies, nav redzējuma, kādēļ un uz kurieni ejam, jo katram 
ir savas intereses un katrs nav spējīgs  darboties  komandā, ja viņam nav iedalīta ,,pirmās 
vijoles” nozīme.
Tāds sanāca redzējums skolotājiem absolventiem par TO un ŠO laiku. Interesanti! Pār-
domājoši! Ko šodienas skola var paņemt no pagātnes? Saglabāt esošās vērtības, attīstīt 
skolēnos un sevī atbildību par itin visu - savu darbu, vārdiem un rīcību. Mūsu skolas moto 
ir audzēknim atbilstoši   vecumam veiksmīgi iekļauties dzīves procesos savu spēju līmenī. 
Esam šobrīd ļoti atkarīgi no valdības mainīgajiem lēmumiem un finansēm. Pašiem jāspēj 
būt stipriem. Ja skolotājs būs spējīgs mainīties līdzi straujajam dzīves tempam, ieinteresēts 
ikdienas skolas darbā, nepazaudējot  vērtīgāko  - CILVĒKU (gan sevī, gan citos) -, tad viss 
būs kārtībā. Kopība mūsos ir! Mēs visi cenšamies, lai lauku bērnam varētu radīt iespējas, 
kurās iegūt plašāku informāciju par visu - gan apgūstot zināšanas, pilnveidojot  prasmes un 
iemaņas, gan mācoties dzīvot un sadzīvot.
 Par skolas aktivitātēm var lasīt mājaslapā www.vecpiebalgasvsk.tk.

Atbildes apkopoja Vecpiebalgas vidusskolas direktore 
Lolita Žagare
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Skujenes pamatskola vides izglītības ekskursijā

  27. jūnijā skolotāja Ilona Sopule - Žēpere skolēnus aicināja izglītojošā ekskursijā. 
Rīts nesolīja saulainu dienu. Bija apmācies un nedaudz smidzināja lietus, tomēr devāmies ceļā. 
Vasarā skola parasti ekskursijas neorganizē, tāpēc bija prieks satikties ar skolasbiedriem un 
skolotājiem. Kopā ar mums bija arī dažu skolēnu vecāki. 
Braucām uz jūru. Pirmo reizi pie jūras izkāpām, lai apciemotu vairāk nekā divus metrus augsto 
un aptuveni 70 tonnu smago Lauču jūrakmeni, sauktu arī par “Akmeņu karali”, ko 1853. gada 
pavasarī ledus blīvēdamies izstūmis no jūras. Daži skolēni jau tā sapriecājās par jūru, ka metās 
viļņos un ļāvās, lai tie slapina apģērbu.
 Tālāk mūsu ceļš veda uz Salacgrīvu, kur Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā dabas izglītības 
centrā „Ziemeļvidzeme” mums notika nodarbība. Bija interesanti. Mēs darbojāmies grupās, 
prezentējām savu veikumu. Plašāk iepazinām jūru, dzīvnieku atstātās pēdas piekrastē, iepazi-
nām piekrastes un pļavu augus, uzzinājām dažas lietas par zivīm. 
Dabā apmeklējām Salacas Sarkanās klintis. Tā ir smilšakmens krauja, kas stiepjas vairāk nekā 
400 m garumā. 
  Ainažos apmeklējām jūrskolas muzeju. Uzzinājām, ka Ainažos 1864. gadā vietējie Ainažu 
kuģinieki, kuģniecības entuziasta Krišjāņa Valdemāra iedvesmoti, par pašu ziedotiem līdzek-
ļiem nodibināja jauna tipa jūrskolu - pirmo jūrskolu, kurā bez maksas jūras zinības varēja apgūt 
latviešu un igauņu zemnieki.
  Nu jau bija pienākusi pēcpusdiena, vējš krietni padzenājis mākoņus, un mēs sākām priecāties 
par saulīti. Ar nepacietību gaidījām pikniku. Nebija jau ļoti nekas jāgaida, jo laiks visu laiku 
bija piepildīts. Vēl tikai gājiens pa Ainažu Ziemeļu molu, kas sakrauts no lieliem laukakme-
ņiem aptuveni 500 m garumā. Tā būve galvenokārt bijusi saistīta ar senā šaursliežu dzelzceļa 
atzarojuma ierīkošanu no Ainažu stacijas līdz viļņlauzim, lai padarītu ērtāku kuģu kravu iz-
kraušanu.
  Lai arī diena nelutināja ar siltumu, tomēr pievakarē visi priecājāmies par iespēju peldēties jūrā 
un baudīt pikniku pie „Baltās saules”. Tā ir tēlnieka Viļņa Titāna veidota piemiņas zīme  K. 
Valdemāram, kas tapusi 1998. gadā. “Baltā saule” ir viena no projekta “Saules tilts pāri līcim” 
sastāvdaļām, pārējās - Kolkas ragā un Roņu salā.
Mums visiem bija prieks par šo ekskursiju. 

Maija  Miķelsone, Skujenes  pamatskolas  9. klases skolniece

Skujenieši Vidzemes jūrmalā (foto no skolas arhīva). 

SPORTS
Vecpiebalgas šautriņu mešanas čempionātā 

uzvar Oskars Kuzmans
  Noslēgusies jau piektā šaut-
riņu mešanas sezona, ko rīko 
šautriņu mešanas klubs “Vec-
piebalga”. Šogad deviņu mēne-
šu garumā šautriņu mešanas en-
tuziasti no Latvijas pilsētām un 
novadiem pulcējās Vecpiebalgā, 
lai cīnītos par čempiona  titulu. 
Kopumā  vismaz  vienā  no pos-
miem piedalījās  59  dalībnieki, 
no tiem 20 - Vecpiebalgas nova-
da cilvēki.

  Oskaram  Kuzmanam  ļoti pār-
liecinošs sniegums visas sezo-
nas garumā  (4 uzvaras posmos) 
un izcīnīts pirmais čempiona  ti-
tuls. Iepriekšējās divās sezonās 
Oskaram nācās samierināties 
ar nepatīkamo  4. vietu. Otrajā  
vietā  madonietis  Gunārs Zom-
mers, bet trešajā -  Zeltīte Stra-
de no Lizuma. Pēdējā posmā 
kārotajā Top - 6 iekļuva Matīss  
Bauers. Ja  iepriekšējo  sezonu 
dāmas un kungi spēlēja atseviš-
ķi, tad šosezon  kopējā  turnīrā. Dāmu konkurencē čempiones  tituls  Zeltītei  Stradei, 
kura sastādīja sīvu  konkurenci  kungiem. Otrajā un trešajā vietā mūsu vietējās spēlē-
tājas  - Avelīna  Lāce un Zanda Jurkāne. 
  Sezonā labākie  - Oskars  Kuzmans, Anna  Kalniņa, Gatis  Lancers, Avelīna  Lāce, 
Antons  Kuzmans un Zeltīte  Strade. Vairāk informācijas kluba mājaslapā: www.darts-
vecpiebalga.lv .
Šautriņu  mešanas klubs “Vecpiebalga” saka paldies Vecpiebalgas novada domei, Pie-
balgas  porcelāna fabrikai, kafejnīcas “Laura” kolektīvam, spēļu  tirgotavai “Games-
4you”, Gatim  Brūverim, viesu nama “Dzirnavas” īpašniekam  Ilmāram  Šķerbergam 
un sacensību dalībniekiem par piedalīšanos mūsu rīkotajos turnīros.
Septembrī  ŠMK “Vecpiebalga” komanda dosies uz Lietuvu, lai piedalītos pasaules 
reitinga sacensībās “Baltic Cup Open”, bet Vecpiebalgas čempionāta  2016./2017. gada 
sezonu sāksim  septembra  beigās. Gaidām jaunus dalībniekus!

                                          
Ilgvars Lācis, ŠMK „Vecpiebalga” priekšsēdētājs

Sezonā labākie - 
Oskars Kuzmans, 

Anna Kalniņa, 
Gatis Lancers, 
Avelīna Lāce, 

Antons Kuzmans 
un Zeltīte Strade. 

SKOLU ZIŅAS

ZAAO aicina līdz Latvijas simtgadei kopīgi  paveikt 100 vides darbus
  Gatavojoties Latvijas simtgadei, atkritumu apsaim-
niekošanas uzņēmums ZAAO ir uzsācis vides iniciatī-
vu „100 darbi Latvijai” un aicina iedzīvotājus apvie-
not savas zināšanas, idejas, prasmīgās darba rokas un 
resursus, lai  līdz  2018. gada 18. novembrim kopī-
giem spēkiem paveiktu vismaz 100 nozīmīgus darbus 
vides labiekārtošanā, izdaiļošanā un izglītībā.
  Kultūras  ministre  Dace  Melbārde: “Latvijas ainava 
ir daļa no Latvijas nacionālās identitātes. Tieši Lat-
vijas daba ir viena no spēcīgākajām saitēm, kas cil-
vēkiem Latvijā ļauj sajusties piederīgiem simboliskai 
kopienai. Tāpat mūsu ainavas savdabība un ar to sais-

tītās tradīcijas arī ārzemēs dzīvojošajos latviešos rada visspēcīgāko vēlmi kādreiz 
atgriezties Latvijā. Tādēļ simtgades kontekstā ir svarīgi ar rūpēm un lepnumu izcelt 
šo neizsīkstošo piederības avotu.” 

  „„100 darbi Latvijai” mērķis ir sapost Latviju uz tās nozīmīgo jubileju, mudināt 
iedzīvotājus padarīt skaistāku savu apkārtējo vidi un izcelt tos pozitīvos un palie-
košos darbus, kas stiprinās Latvijas dabas vērtības nākotnē. Visi darbi tiks apkopoti 
vienotā kartē iniciatīvas mājaslapā www.100darbilatvijai.lv, vērienīgākie un oriģi-
nālākie tiks iemūžināti īpašos video žurnālos, bet projekta noslēgumā taps Latvijas 
simtgadei veltīts vides tūrisma ceļvedis,” stāsta ZAAO valdes priekšsēdētājs Aivars 
Sirmais. 
  ZAAO ir apņēmies šos labos vides darbus apkopot  un, uzrunājot pēc iespējas 
plašāku sabiedrību, savest kopā tos, kuriem ir idejas, resursi un amata prasmes. Sa-
darboties vides darbu realizācijā apliecinājušas jau 28 Vidzemes un Latgales puses 
pašvaldības. Interesi par šo projektu izrādījuši arī uzņēmēji, kuri ir gatavi ieguldīt 
savus resursus apkārtējās vides uzlabošanā. 
  Darbus veikt ir aicināts ikviens - iedzīvotājs vai iedzīvotāju grupa, nevalstiska or-
ganizācija, uzņēmums, pašvaldība, valsts vai pašvaldības iestāde, kas ceļā uz Latvi-

Darbus veikt ir aicināts ikviens  -  iedzīvotājs vai 
iedzīvotāju grupa, nevalstiska organizācija, uzņē-
mums, pašvaldība, valsts vai pašvaldības iestāde, kas 
ceļā uz Latvijas simtgadi vēlas paveikt ko paliekošu 

un nozīmīgu.

jas  simtgadi vēlas paveikt ko paliekošu un nozīmīgu. Tie var būt dažādi vides labie-
kārtošanas, izdaiļošanas, atjaunošanas un sakopšanas darbi, kā arī aicinām organizēt 
vides izglītības aktivitātes ar mērķi radīt sabiedrībā skaidru izpratni par savas rīcības 
ietekmi uz vidi. Darbiem nav ierobežojumu un rāmju, tos var īstenot gan privātā, gan 
publiskā teritorijā ar vienīgo nosacījumu, ka darba augļus bauda pēc iespējas lielāka 
sabiedrības daļa. 
  Savu labo vides darbu aicinām laikus piereģistrēt www.100darbilatvijai.lv  sadaļā 
„Piesaki savu darbu”, jo tiek plānota interesantāko darbu filmēšana. Līdz pat mūsu 
valsts dzimšanas dienai vides iniciatīvas notikumiem varēs sekot līdzi arī sociālajos 
tīklos  - Facebook un YouTube. 
  Vides iniciatīvas  „100 darbi Latvijai” autors ZAAO ir pašvaldību dibināts uz-
ņēmums, kas nodrošina kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus 28 
novados Vidzemes un Latgales pusē. Līdzās savai pamatdarbībai uzņēmums veic 
ievērojamu sabiedrības informēšanas un izglītošanas darbu ar mērķi radīt izpratni 
par pareizu atkritumu apsaimniekošanu un cilvēku rīcības sekām uz vidi. 2015. gadā 
ZAAO saņēma Valsts vides dienesta apbalvojuma “Zaļās izcilības balva” augstāko 
vērtējumu.
  Papildu  informācija: Līga Ivanova, „100 darbi Latvijai” koordinatore, 26464686,  
info@100darbilatvijai.lv
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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. Avīze iespiesta SIA “Latgales druka”

PASĀKUMI  
VECPIEBALGAS  NOVADĀ

Dzērbenes pagastā
14. augustā plkst. 17.00 Augstā kalna 

estrādē grupas „Bet bet” 25 gadu 
jubilejas koncerts 

Biļetes iepriekšpārdošanā Dzērbenes  
pārvaldes kasē un 

www.bilesuparadize.lv 

Kaives pagastā 
5. augustā plkst. 20.00 ikmēneša kino 

seanss - filma “Varenais no Oza zemes” 
(3D, apskaņota krievu vai angļu valodā)

Ieeja no 12 gadu vecuma 
Ieejas maksa - EUR 1,00

Taurenes pagastā
20. augustā  plkst. 22.00 estrādē 

zaļumballe ar īsto vīru  Jāni  Krūmiņu 
no grupas „APVEDCEĻŠ” + Dj Gunchs

Mūzika dažādām gaumēm
Vakara gaitā dzīvā mūzika un starplaikos 

jūs iekustinās Dj gan ar jaunākiem latviešu 
deju mūzikas hītiem,  

gan ar 80. un 90. gadu mūziku
Darbosies bufete!                                                                           

Ieejas maksa -  EUR 5,00

27. augustā  plkst. 19.00  estrādē Amatas  
novada  Ģikšu  amatierteātra  kopas „Taka” 

izrāde  - A. Birbeles  komēdija 
”Šauj viņu nost!”

 Ieejas maksa - EUR 1,00

Vecpiebalgas pagastā
20. augustā  plkst. 19.00 Vecpiebalgas 

ev.lut. baznīcā uzstāsies ērģelniece Larisa 
Carjkova un mecosoprāns Baiba Renerte 

ar jauno kopdarbu - programmu 
“Manas dvēseles logs”

PASĀKUMU AFIŠA APSVEIKUMI
Dzīve ir kā samezglota dzija,
Kuras risinājums grūts, bet skaists.
Neskaitīsim dienas, kurās lietus lija,
Mirkļus skaitīsim, ko žēl ir projām laist. 

Sveicam Tevi,  augusta  jubilār!
Īpašie gaviļnieki:

65  -      Modris Ķuzis Dzērbenē
 Rainers Olte Kaivē
 Lidija Vītoliņa Taurenē
70 -  Māris Eglītis Taurenē
75 -  Vilnis Grāvelis Kaivē 
 Biruta Sirmā Kaivē
 Anita Suta Kaivē
 Ināra Vagule Taurenē

Bērns  mums  atdod  to pasauli,
ko esam pazaudējuši, -
brīnumu pasauli.

SĒRU VĒSTS
Bērza zaros vakars zvana,
Baltā diena aizgājusi.
Aiziet diena, aiziet doma,
Sastingst darbi nedarīti.

Sveicam  mazuļus  un  viņu  vecākus!

No viena acu skata
Tik viegli kļuva man!
No viena mīļa vārda
Viss tālums dzidri skan.

                   (J. Ziemeļnieks)

Noslēgtas laulības:

Sveicam, kopējo dzīves ceļu sākot!

Jaunākie Vecpiebalgas novadā:

Verners Bērziņš, Dzērbene;
Juris Isakovs, Taurene;
Maija Matveja, Taurene.

PIESAKIES  EKSKURSIJAI!
  Dzērbenes pensionāru padome aicina pievieno-
ties dzērbeniešiem braucienā uz Daugavpili 10. 
augustā.
Izbraukšana paredzēta plkst.6.00 no Dzērbenes. 
Mērķis - Daugavpils  un tās apkārtnes iepazīšana. 
Paredzamās izmaksas - ne vairāk kā EUR 15,00. 
Pieteikšanās pie Mārītes  Ozolantes, tālr. 28371465.

Agnese Kalniņa un Rihards Jans;

Dārta Ģērmane  
Dzērbenes pagastā;

Gabriela Purne 
Inešu pagastā.

APSVEIKUMI

Kristīne Groza un Ritvars Brīvība;

KAPUSVĒTKU DIEVKALPOJUMI
Ķemerkalna kapos 13. augustā plkst.12.00;
Sila kapos 13. augustā plkst.13.00;
Lodes - Apšu kapos 13. augustā plkst.15.00;
Leimaņu kapos 14. augustā plkst.13.00.

Ilze Lejniece un Ints Ķergalvis

Mūžībā aizgājuši:

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem. 

PĀRBAUDI  SAVU VESELĪBU!
  13. augustā no plkst. 10.00 līdz plkst. 13.00 Vec-
piebalgas Doktorātā pacientus no visiem novada 
pagastiem bez maksas pieņems gastroenterologs 
Hosams Abu Meri. Iepriekšēja pieteikšanās pa tel. 
64161317  (Vita Antone).

PIEDĀVĀ DARBU
 Piedāvā darbu virtuves strādniekam ēdināšanas 
uzņēmumā Vecpiebalgā. Tālr. 29159393.

SPORTA DIENA KAIVĒ
  Svētdien, 7. augustā, Kaives parkā pulcēsies 
volejbolisti, lai izcīnītu godalgotas vietas. Lieliem 
un maziem sporta entuziastiem būs iespēja 
piedalīties dažādās stafetēs un atrakcijās, kā arī 
vienoties sarunās pie ugunskurā vārītas zupas. 
Gaidīsim visus!

Reģistrācija plkst.10.00.

IZMANTO IESPĒJU EKSPRESVEIDĀ 
BEZ MAKSAS PĀRBAUDĪT

SAVU KĀJU VĒNU STĀVOKLI!
Vecpiebalgas novada pašvaldības  

SOCIĀLĀ DIENESTA TELPĀS
Taurenes pagasta “Rudiņos”

15. septembrī no plkst.10.00.

  Laipni lūdzam iepriekš 
pierakstīties pa tel.: 26318775

… ir vēnu slimība, kas ar laiku rada nepatīkamas iz-
maiņas ādā - tā kļūst bieza, parādās brūni vai balti 
plankumi, vissmagākā pakāpe ir čūlas. Šī slimība ir 
vismaz vienai trešdaļai cilvēku un sākas diezgan ne-
manāmi - ar smaguma sajūtu kājās dienas beigās, to 
tirpšanu, sāpīgu nogurumu, niezēšanu, krampjiem. 
Šie simptomi norāda, ka slimība ir sākotnējā stadijā. 
Šīs sajūtas nedrīkst ignorēt, tas jau ir pirmais trauk-
smes signāls, lai nepieļautu tālāku slimības progresu!

TIKŠANĀS AR DEPUTĀTIEM
 Ceturtdien,18. augustā, plkst. 17.00 Kaives 
pagasta pārvaldē tikšanās ar novada domes 

deputātiem Inesi Navru un Edgaru Bērzkalnu.


