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Šajā numurā:
■ Jūlijs - svētku laiks
■ Inguna Bauere - jubilejas 
intervija 
■ Vecpiebalgā būs zobārsts!

Par mūsu autoceļiem!

   Cienījamie Vecpiebalgas novada iedzīvotāji!
  Autoceļi mūsdienās ir galvenā publiskā infrastruktūra 
ikvienam valsts iedzīvotājam – arī mūsu novadā. Bez ce-
ļiem nav iedomājama mūsu ikdiena. Līdz ar to arī prasī-
bas pēc kvalitatīviem ceļiem pieaug, un tas ir pašsaprota-
mi. Ja runājam par ceļu infrastruktūras apsaimniekošanu, 
tad tā pamatā sadalās divās daļās – lielākie (tostarp gran-
tētie) ir valsts pārziņā, mazākie (kas atzarojas un ved tu-
vāk iedzīvotājiem) – pašvaldības pārziņā. Taču sekmīgai 
ceļu apsaimniekošanai ir vajadzīgi vēl vismaz divi svarī-
gi nosacījumi – finansējums, kā arī savstarpējā sadarbība 
starp valsti, pašvaldību un iedzīvotājiem.
  Finansējums nekad nav bijis ne tuvu pietiekošs, lai va-
rētu pienācīgi augstvērtīgā līmenī uzturēt visus autoceļus. 
Tiesa gan beidzamajos gados šī situācija ir kļuvusi labā-
ka. Kā redzams, tad valsts beidzamajos gados daudz in-
vestē ceļu būvē, un tas ir redzams arī mūspusē – kaut vai 
P30 autoceļa Cēsis – Madona kapitālā rekonstrukcija. Arī 
pašvaldība - savu iespēju robežās - cenšas uzlabot mazos 
autoceļus. Beidzamo pāris gadu laikā, apgūstot Eiropas 
Savienības fondu līdzfinansējumu, esam renovējuši 2 au-
toceļu posmus Taurenes un Inešu pagastos, bet šovasar 
tiek īstenots jauns projekts Dzērbenes pagastā. Ar ERAF 
atbalstu ir īstenots arī apjomīgs uzņēmējdarbības atbalsta 
pasākums, noasfaltējot veselu kvartālu Inešos. Šopavasar 
pašvaldība par saviem resursiem ir atjaunojusi divus ceļu 
posmus Inešu un Taurenes pagastos. Iespēju robežās tur-
pinām arī ikdienas uzturēšanas darbus – veicam ceļmalu 
izpļaušanu, kas gan nenotiek uzreiz visur vienā dienā. 
Tad, kad laikapstākļi atļauj, veicam arī ceļu planēšanas 
darbus. Diemžēl daudz kas ir atkarīgs no laikapstākļiem, 
kas šovasar nav labvēlīgi autoceļu virsmas planēšanai.
  Taču, kā jau uzsvēru, tad ļoti svarīga ir savstarpējā sa-
darbība starp valsti, pašvaldību un iedzīvotājiem, jo tikai 
tādējādi ir iespējams pēc iespējas labāk uzturēt un sakār-
tot kopējo autoceļu tīklu. Ņemot vērā iedzīvotāju lūgu-
mus, esam vērsušies pie VAS “Latvijas Valsts ceļi” un 
VAS “Latvijas Autoceļu uzturētājs” par ceļu atputekļoša-
nu vismaz ciematu teritorijās. Tā rezultātā atputekļošanas 
darbi jau ir veikti Kaives ciemata centrā, kā arī turpmāk 
tiek solīts regulāri to veikt arī citviet mūsu ciematu teri-
torijās. Lai mēs sasniegtu rezultātu, ir nepieciešams re-
gulāri uzturētājus informēt par tiem ceļu posmiem, kur 
nepieciešams veikt atputekļošanas darbus. Tāpēc aicinu 
iedzīvotājus vērsties pašvaldībā ar informāciju, lai varam 
apkopot šos posmus. Protams, ir jāsaprot, ka nebūs iespē-
jams atputekļot posmus, kuru noslodze ir maza. Tas no-
zīmētu faktiski visu balto autoceļu atputekļošanu – tādos 
apmēros līdzekļus atrast būtu neiespējami gan valsts, gan 
pašvaldības budžetos. Runājot par savstarpējo sadarbī-
bu un ņemot vērā pašvaldības sniegto informāciju valsts 
institūcijām par prioritāri renovējamiem ceļiem, esam 
panākuši to, ka šogad beidzot tiks veikta atliktā asfalta 
seguma atjaunošana ceļa posmam starp Taureni un Dzēr-
beni, kā arī tiks veikta vismaz grants seguma atjaunošana 
P33 ceļa posmam starp Inešiem un Jumurdu.
  Aicinu iedzīvotājus būt pacietīgiem, ņemot vērā, ka ceļu 
uzturēšana karstā vasarā nav tik vienkārša. Taču vienlai-
kus aicinu iedzīvotājus informēt pašvaldību par problē-
mām uz mūsu autoceļiem, zvanot pa tālruni vai rakstot 
e-pastā, jo, kā jau minēju vairākkārt, savstarpēji sadar-
bojoties, mēs varam daudz labāk un operatīvāk atrisināt 
šādas situācijas. 

Indriķis Putniņš, domes priekšsēdētājs

Jūlijs 2020. 
Priekšsēdētāja sleja. SVEICAM!

17. jūnijā Latvijas Kara muzejā notika svinīgs un 
daudziem muzeju speciālistiem nozīmīgs pasākums.   

Kultūras ministrs Nauris Puntulis pasniedza pateicības 
rakstus  muzeju darbiniekiem, kas nostrādājuši 

muzejos 25 gadus. Uzrunā muzeju ļaudīm ministrs 
akcentēja, ka tās ir kā sudrabkāzas ar savu profesiju.  

Apbalvoto vidū arī PMA “Orisāre” 
vadītāja Līva Grudule. Sveicam!

  Noteikumi, kas marta vidū  mainīja ikdienas dzīvi,  turpinās, bet jau ar iespēju 
lēnām atgriezties pie ierasto lietu kārtības. Respektējot situāciju, ievērojot sanitāro 
protokolu, pamazām atdzīvojas kultūras dzīve.  
  Novada svētki „Vecpiebalga atver durvis 2020”  tiek pielāgoti pašreizējiem ap-
stākļiem, tiek strādāts pie idejām, lai varētu svinēt  pēc iespējas drošāk un labāk. Šī 
gada svētku koncepcija paredz, ka dažādas aktivitātes notiks  jūlija pēdējās nedēļas 
izskaņā Inešos un Vecpiebalgā,  bet  pārējos novada pagastos vasaras gaitā notiks 
kāds īpašs koncerts, kas tiek finansēts no svētku budžeta. 
  24. jūlijā - Vakara pasaciņa bērniem pļaviņā aiz kultūras nama, jaunās strūklakas 
atklāšana Vecpiebalgas viesistabas dīķī. Atklājot strūklaku,  muzicēs duets  „ZeMe” 
(Laima Jansone un Dj Monsta).  
  25. jūlijā - K. Skalbes muzejā “Saulrieti’’ tiks atklāta  audiovizuālā ekspozīcija 
„Ienāc pasakā!”. Vecpiebalgas centra birzītē notiks tradicionālais Amatnieku tir-
gus un  adīšanas sacensības  „Mācies, meitiņ, zeķi adīt!” kultūras namā.  Dienas 
noslēgumā grupas  „Autobuss debesīs” Mazo Kalniņa dienu koncerts Vecpiebalgas 
muižas parkā Inešos. 
  26. jūlijā - svētku dievkalpojums Vecpiebalgas ev. lut. baznīcā, bet tradicionālais 
noslēguma koncerts „Krustojumi” (Aija Vītoliņa, Mārcis Auziņš), visticamāk, no-
tiks laukumā pie baznīcas.
  Jūlija sākumā  valdība vēlreiz izvērtēs  pulcēšanās ierobežojumus un sniegs reko-
mendācijas pasākumu organizatoriem, vadoties no tā, taps precīza arī mūsu svētku 
programma un reklāma. Sekojiet līdzi www.vecpiebalga.lv,  kā arī facebooc.com  
lapā un afišās!
  Apmeklētāju  skaits uz Mazajām Kalniņa dienām būs ierobežots, tāpēc biļetes 
varēs iegādāties tikai internetā www.bilesuparadize.lv

Zigrīda Ruicēna, Kultūras nodaļas vadītāja

Novada svētki būs arī šogad! 

Vēl var pieteikties konkursam „Sakoptākā sēta”
  Turpinās pieteikumu iesniegšana pašvaldības organizētajam konkursam „Sakoptākā sēta”. Konkursa mērķi – noskaid-
rot sakoptākās privātmājas, lauku saimniecības, viesu mājas, iestādes un uzņēmumus, balkonus Vecpiebalgas novadā, 
ieinteresēt un iesaistīt novada iedzīvotājus labiekārtot un sakopt sev piederošos īpašumus. Konkurss notiek no 15. jūlija 
līdz 15. septembrim. Pieteikumi konkursam jāiesniedz līdz 14. jūlijam pašvaldības administratīvajā centrā Alauksta 
ielā 4 Vecpiebalgā, pagastu pārvaldēs vai elektroniski, sūtot uz e-pastu vecpiebalga@vecpiebalga.lv. 
  Pieteikumus var iesniegt gan īpašnieki vai īpašumu apsaimniekotāji, gan radi, draugi, kaimiņi un citi labi cilvēki, ja 
īpašnieks vai apsaimniekotājs piekritis izvirzīšanai.
  Konkursa „Sakoptākā sēta” nolikums apstiprināts 2018. gada 22. martā un publicēts pašvaldības interneta vietnē www.
vecpiebalga.lv sadaļā Dokumenti – Nolikumi.
  Ceram, ka šī gada konkursam saņemsim daudz pieteikumu, ka uzdrošināsies pieteikties vai ļausies tikt pieteikti arī tie 
saimnieki, kuri pagājušajā gadā nebija pierunājami, un vērtēšanas komisijai būs daudz darba un atklājumu prieka par 
ieraudzīto, satikto, pamanīto, novērtēto!

Daina Slaidiņa, nekustamā īpašuma speciāliste
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ

Izsoļu turpinājums nākamajā lpp.

Domes sēde 2020. gada 25. jūnijā 
Sēdē piedalās deputāti: Edgars Bērzkalns, Agnese Caunīte-Bērziņa, Kristaps 
Driķis, Viesturs Melbārdis, Inese Navra, Indriķis Putniņš, Ilona Radziņa.

1. Pieņemt zināšanai pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaiti par 28.05.2020. 
domes sēdes lēmumu izpildi un  darbu no 2020. gada 23. aprīļa līdz 25. jūnijam.
2. Apstiprināt  Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019. gada publisko pārskatu. 
3. Pārjaunot 2019. gada 30. aprīlī noslēgto nomas līgumu par tūrisma informācijas centra 
telpu nomu.
4. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2020. gada 25. jūnija saistošos noteiku-
mus Nr.3/2020 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Vecpiebalgas novadā”. Saistošie 
noteikumi tiks publicēti pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālas 
attīstības ministrijas.
5. No 08.07.2020. līdz 12.07.2020. nodot iznomāšanai SIA “Mandala” nedzīvojamās 
telpas īpašumā “Zemnieki” Inešos bērnu radošās nometnes “Rotaļlaukums” organizēšanai. 
Noteikt nomas maksu EUR 0,21 par vienu kvadrātmetru mēnesī un PVN 21%. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā par komunālajiem pakalpojumiem.
6. Apstiprināt nolikumu “Amatnieku tirgus Vecpiebalgā”. Nolikums publicēts pašvaldī-
bas tīmekļa vietnē www.vecpiebalga.lv sadaļā Pašvaldība/Nolikumi.
7. Apstiprināt  Zeķu adīšanas konkursa “Mācies, meitiņ, zeķi adīt” nolikumu. Nolikums 
publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē www.vecpiebalga.lv sadaļā Pašvaldība/Nolikumi.
8. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Lejas 
Birzītes” Inešos.
9. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Gaujas iela 
5-19 Taurenē.
10. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt nekusta-
mo īpašumu „Starpgabals” Kaivē, „Patērētāji”  Inešos, „Leimaņkalns”  Inešos zemes 
vienību  sagatavošanu atsavināšanai. 
11. Precizēt Vecpiebalgas novada domes 2020. gada 28. maija lēmumu Nr.21 „Par nekus-
tamā īpašuma  „Ezeri” Kaives pagastā  sadalīšanu  un piekritību pašvaldībai”.  
12. Atsavināt, pārdodot  atklātā izsolē, kustamo mantu automašīnu Peugeot Partner, au-
tomašīnu VW Caravelle,  autobusu Mercedes Benz. 
13. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Tuči” Taurenē 
sadalīšanai. 
14. Slēgt nomas līgumu uz 5 gadiem  ar SIA „ApiMi” par pašvaldībai piederošo nedzīvo-
jamo telpu 16,6   m² platībā iznomāšanu administrācijas ēkā “Pils” Inešos. Nomas maksu 
noteikt 0,26 eiro/m2 mēnesī un PVN 21%. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam 
maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
15. Slēgt nomas līgumu uz 5 gadiem  ar z/s „Pekas” par pašvaldībai piederošo nedzī-
vojamo telpu 45,0   m² platībā iznomāšanu ēkā “Vecmuiža” Taurenē. Nomas maksa 0,15 
eiro/m2 mēnesī un PVN 21%. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR 
likumos noteiktos nodokļus.
16. Noslēgt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma  „Birzītes dārzi” Vecpiebalgā   
zemes vienības 0,1 ha platībā nomu lauksaimnieciskai izmantošanai personiskās palīg-
saimniecības vajadzībām, nomas līguma termiņš - 5 gadi. Zemesgabala nomas maksa gadā 
ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par minimālo zemesgabala  
nomas maksu - 5 eiro. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos 
aktos noteiktos nodokļus.
17. Atzīt, ka nekustamā īpašuma  „Mežšķeperi” Kaivē  zemes vienība 16,82 ha kopplatī-
bā  ir  starpgabals, jo tā nav savienota ar koplietošanas ceļu. Noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi - mežsaimniecības zeme. Atzīt, ka nekustamais  īpašums  ir  piekritīgs 
pašvaldībai.
18. Atzīt, ka nekustamā īpašuma  „Veckauliņi” Vecpiebalgā   zemes vienība 0,2267 ha 
kopplatībā  ir  piekritīga pašvaldībai, jo zeme nepieciešama zemes lietotājam viņam pie-
derošās ēkas uzturēšanai, un ēkas īpašnieks to varēs atsavināt  Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde plānota 2020. gada 23. jūlijā.
Domes sēdes ir atklātas.

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

Pieņemtie lēmumi:

Paskaidrojuma raksts grozījumiem “Par Vecpiebalgas 
novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”

 Ieņēmumi
  Budžeta ieņēmumus ir plānots palielināt par EUR 23 503, no kuriem transfertu palie-
linājums par EUR 16 844 un budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums par EUR 6 659, 
kopsummā ieņēmumiem plānojot  EUR 5 804 382.
  Transfertu palielinājums ir saistīts ieņēmumiem LEADER projektam “Bērnu rotaļu lauku-
ma izveide Vecpiebalgā” un Kultūrkapitāla fonda projektiem Vecpiebalgas kultūras namam 
un muzeju apvienībai “Orisāre”.
  Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2020. gada 1. janvāri bija EUR 718153. 

Izdevumi
  Budžeta izdevumi plānoti EUR 6 072 883 apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu 
pamatsummas atmaksas). Izdevumus plānots palielināt par EUR 49 593. 
Vispārējie valdības dienesti 
  Izdevumus plānots palielināt EUR 1 239 apmērā, papildus ieplānojot dezinfekcijas lī-
dzekļu un inventāra iegādi Covid 19 pandēmijas laikā, kopā gada plānu sastādot EUR 465 
725.
  Sabiedriskā kārtība un drošība
  Izdevumus plānots palielināt par EUR 3 710  sabiedriskās kārtības nodrošināšanai Vec-
piebalgas novadā, kopā izdevumiem sastādot EUR 57 253.
  Ekonomiskā darbība
  Izdevumus plānots palielināt lauksaimniecībai par  EUR 23 740, t.sk.:
• Nekustamo īpašumu kadastrālai uzmērīšanai EUR 20 000;
• Teritoriju sakopšanai un labiekārtošanai EUR 3 000.
  Ekonomiskās darbības kopējie izdevumi plānoti EUR 739 328.
  Vides aizsardzība
  Izdevumu palielinājums ir EUR 100, kopā plānojot EUR 37 344.
  Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
  Plānots izdevumu samazinājums par EUR 5 567, t.sk.:
• palielinājums par EUR 1 137 darbiniekiem bēru pabalstiem;
• samazinājums par EUR 15 000 nekustamo īpašumu kadastrālai uzmērīšanai; 
• palielinājums par EUR 2 400 transportlīdzekļu remontiem;
• palielinājums par EUR 5 110  projektam “Izstāžu taka Vecpiebalgas viesistabā”.
  Kopējie izdevumi plānoti EUR 1 251 683.
  Atpūta, kultūra un reliģija
  Izdevumus  plānots palielināt par  EUR 3 371, t.sk. izdevumi darbiniekiem bēru pabal-
stiem, dezinfekcijas līdzekļiem bibliotēkām, Vecpiebalgas kultūras nama un muzeju apvie-
nības “Orisāre” Kultūrkapitāla fonda projekta izdevumiem. 
  Kopējie izdevumi plānoti EUR 634 015.
  Izglītība
  Izdevumus plānots palielināt EUR 21 013, galvenokārt LEADER projektam “Bērnu rota-
ļu laukuma izveide Vecpiebalgā”. Kopā izglītības funkcijas nodrošināšanai izmaksas plā-
nojot EUR 2 419 687.
  Sociālā aizsardzība
  Sociālā dienesta budžeta izmaksas plānots palielināt par EUR 1 987, kas galvenokārt 
saistīts ar informācijas tehnoloģiju pakalpojumu izmaksām un transportlīdzekļa remontu. 
Sociālajai aizsardzībai izmaksas plānotas EUR 376 944.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
  Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2020.gadā paredzēts atmaksāt 
aizņēmumu pamatsummas EUR 774 992. 
  Pašvaldība papildus iepriekš plānotajiem aizņēmumiem paredz veikt aizņēmumu pro-
jektam “Bērnu rotaļu laukuma izveide Vecpiebalgā” (orientējoši EUR 20 000). Savukārt 
projektam “Vecpiebalgas novada grants ceļu pārbūve” un “Uzņēmējdarbības attīstībai ne-
pieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā” aizde-
vuma atmaksu plānots samazināt par EUR 24 049.                                    
  Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetā 2020. gadam plānots atlikums uz perioda bei-
gām EUR 47 038.

Novada domes priekšsēdētājs:     I.PUTNIŅŠ

IZSOLES
  Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli au-
tobusu Mercedes Benz 0309, valsts reģistrācijas numurs EG4679, izlaiduma gads 1986., 
motora jauda 96 kw, piedziņa 4x2, motors 5.7 l, 25 sēdvietas, dīzeļdegviela, izsoles sā-
kumcena – EUR 500.00 (t.sk. PVN).
  Izsole notiks 2020. gada 15. jūlijā plkst. 9:00 Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas 
pagastā, Vecpiebalgas novadā. Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 14. jūlija plkst. 16:00 
Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, pie 
administratores vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
  Autobuss apskatāms, iepriekš sazinoties ar Māri Kalniņu (t. 29442653).

*****

  Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli au-
tomašīnu VW Caravelle, valsts reģistrācijas numurs FO2685, izlaiduma gads 1994., moto-
ra jauda 57 kw, piedziņa 4x2, motors 2.4 l, 8 sēdvietas, dīzeļdegviela,   izsoles sākumcena 
– EUR 1320.00 (t.sk. PVN).
  Izsole notiks 2020. gada 15. jūlijā plkst. 9:30 Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas 
pagastā, Vecpiebalgas novadā. Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 14. jūlija plkst. 16:00 
Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, pie 
administratores vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
  Automašīna apskatāma, iepriekš sazinoties ar Vecpiebalgas novada saimniecības vadītāju 
Viesturi Burjotu (t. 20238995).

*****

  Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
automašīnu Peugeot Partner, valsts reģistrācijas numurs GO7043, izlaiduma gads 2007., 
motora jauda 66.2 kw, piedziņa 4x2, motors 1.6 l, 5 sēdvietas, dīzeļdegviela, izsoles sā-
kumcena – EUR 1410.00 (t.sk. PVN).
  Izsole notiks 2020. gada 15. jūlijā plkst. 10:00 Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas 
pagastā, Vecpiebalgas novadā. Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 14. jūlija plkst. 16:00 
Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, pie 
administratores vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
  Automašīna apskatāma, iepriekš sazinoties ar Vecpiebalgas novada saimniecības vadītāju 
Viesturi Burjotu (t. 20238995).

*****

  A P S T I P R I N Ā T I 
Ar Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 

2020. gada 28. maija lēmumu (protokols Nr.12, 2.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
2020. gada 28. maijā         
 Nr.2/2020

Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagastā

Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 23.01.2020. saistošajos noteikumos 
Nr.1/2020 „Par Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu, 
likumu “Par pašvaldību budžetiem”,

likumu “Par valsts budžetu 2020. gadam”

1. Apstiprināt grozījumus saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Vecpiebalgas novada 
pašvaldības budžetu 2020.gadam” 2.1 un 2.2 punktā  saskaņā ar 1.pielikumu:
 1.1. “2.1. Ieņēmumos 5 804 382 eiro apmērā”;
 1.2. “2.2. Izdevumos  6 072 883 eiro apmērā”.
2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un 
turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2020. gadam šādā apmērā – 362 430 eiro.
3. Saistošie noteikumi Nr.2/2020 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par 
Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi 
pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, un tie publicējami 
pašvaldības mājas lapā internetā.   

Novada domes priekšsēdētājs:   INDRIĶIS PUTNIŅŠ
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Izsoļu turpinājums.

KULTŪRA  UN  SABIEDRISKĀS  AKTIVITĀTES

INFORMĀCIJAI
  Tuvākajā laikā tiks uzsākti ceļa posma “Taurene – Dzērbenes pils” atjaunošanas 
darbi. 12. jūnijā ar SIA CBF “Binders” ir noslēgts līgums par valsts vietējā autoceļa 
V299 km 13,79 – 17,70 seguma atjaunošanu. Projekta ietvaros paredzēts atjaunot as-
faltbetona segumu, sakārtot ūdens atvades sistēmu (rakt grāvjus), veikt krūmu ciršanu, 
kokus paredzēts cirst tikai vietās, kur tie traucē grāvju rakšanai, tiks veikta arī koku 
vainagu kopšana (kokiem, kuru zari traucē kravas automašīnām un autobusu satiksmei). 
Dzērbenes centrā paredzēts atjaunot autobusa platformu pie paviljona un izbūvēt jaunu 
platformu, lai no autobusa izlaistajiem pasažieriem nebūtu jākāpj grāvī un dubļos.

Didzis Zvirbulis, VAS “Latvijas Valsts ceļi” Cēsu nodaļas būvinženieris

  Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamo īpašumu Gaujas iela 5-19 Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas nova-
dā, kadastra Nr. 4286 900 0115, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 40.5 m²  platībā  un 
405/15928  kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes vienības „Gau-
jas iela 5”.
  Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 2900.00, nodrošinājuma nauda EUR 290.00, reģis-
trācijas nauda EUR 20.00. 
  Izsole notiks 2020. gada 14. augustā plkst. 9:00 Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebal-
gas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
  Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 14. augusta plkst. 8:50 Vecpiebalgas novada pašval-
dībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, pie administratores  vai elektro-
niski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
  Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr. 64170464, 26115317. 

*****

  Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamo īpašumu “Lejas Birzītes” Inešu pagastā,  Vecpiebalgas novadā, kas sastāv 
no neapbūvētas zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0352  0.11 ha platībā. 
  Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 540.00,  nodrošinājuma nauda EUR 54.00, reģis-
trācijas nauda EUR 10.00. 
  Izsole notiks 2020. gada 14. augustā plkst. 9:30 Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebal-
gas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
  Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 14. augusta plkst. 8:50 Vecpiebalgas novada pašval-
dībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, pie administratores vai elektronis-
ki vecpiebalga@vecpiebalga.lv. 
  Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr. 64170464, 26115317.

Informāciju sagatavojusi Daina Slaidiņa, nekustamā īpašuma speciāliste

Aktīvās atpūtas laukums un jauno prasmju 
darbnīca Kaives pagastā

  Jau trešo gadu projekts „Jauno prasmju darbnīca ” dāvina iespēju Vecpiebalgas nova-
da Kaives pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem darboties ar modernām iekār-
tām. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas ietvaros sadarbībā ar Cēsu rajona lauku partnerību (CRLP) 2018. gadā Kaives 
pagastā tika īstenots biedrības „Līdzās” projekts  „Jauno prasmju darbnīca” (proj. Nr. 
18-09-AL18-A019.2202-000003).
  Projektu finansē Lauku atbalsta dienests (ELFLA) un Vecpiebalgas novada pašvaldība.
Kaives pagasta rokdarbu pulciņa telpās ir iespēja adīt pie trīs adāmmašīnām, šūt ar šuj-
mašīnu un veidot apsveikumus ar griezējprinteri, kurš griež papīru, kartonu, filcu un pat 
ādu. Nodarbības apmeklējiet otrdienās 16.00 – 18.00 rokdarbu pulciņa „Saulessvece” 
telpās vai piesakoties individuāli pa tālr. 26309040!
  Jau ceturto gadu Kaives pagasta iedzīvotāji un viesi brīvo laiku var pavadīt biedrības 
“Līdzās” sadarbībā ar Cēsu rajona lauku partnerību (CRLP) (projekts Nr. 16-09-AL18-
A019.2202-000012) izveidotajā aktīvās atpūtas laukumā Kaives muižas parka teritori-
jā. Projektu finansēja LEADER (ELFLA fonds) un līdzfinansēja Vecpiebalgas novada 
pašvaldība. Kaives pagasta iedzīvotāji un viesi ir atzinīgi novērtējuši izveidoto atpūtas 
laukumu. Tā ir iespēja ne tikai pavadīt laiku aktīvi un saistoši, bet arī satikties.  
  Priecājamies, ka mums ir dota iespēja dažādot atpūtas iespējas savā pagastā. Pateica-
mies projektu finansētājiem un atbalstītājiem par iespēju dažādu paaudžu iedzīvotājiem 
daudzveidīgi pilnveidot prasmes!

Agnese Caunīte-Bērziņa, biedrības „Līdzās” vadītāja

Jau ceturto gadu Kaives pagasta iedzīvotāji un viesi brīvo laiku var pavadīt aktīvās 
atpūtas laukumā Kaives muižas parka teritorijā.  

Gauži nāca, drīz aizgāja tā lielā Jāņa diena…
  Taurenes seniori  pēc ne-
aizmirstami jauka 8. marta 
pasākuma beidzot satikās 
Jāņu ielīgošanas vakarā. 
Pa vidu bija  vīrusa laiks, 
kas liedza satikšanos, toties 
lika pārdomāt par dzīvības 
vērtību. “Klusajā periodā” 
arī “Randiņš” zaudēja sev 
tuvus cilvēkus, kurus pie-
minējām ar klusuma brī-
di. Tomēr dzīve turpinās. 
Mūsu pulciņam šogad kopā 
pulcējoties, varējām lepo-
ties  ar krāšņām cepurēm, 
kuras dekorētas atbilstoši 
Saulgriežu laikam, un arī 
Jānis tika pie netradicio-
nāla vainaga - pušķotas 
cepures. Piebiedrojās Ruta. 
Pie ugunskura Gaujmalā 
apsveicām savus jubilārus, 
cienājāmies ar sieru, alu 
un citiem saimnieču sarū-
pētiem cienastiem. Vakara 
gaitā izlozējām iespējamās 
ekskursijas virzienu, pārru-
nājām par turpmākajām tikšanās reizēm un noslēgumā Taurenes estrādē, kurā turpmāk 
spīdēs Dzērbenes mākslinieku Ērikas un Aigara Saulgriežu saule, klausījāmies koncertu, 
ko sniedza Roberts Pētersons un Iveta Baumane.
  Paldies Gintai par Saulgriežu sagaidīšanas organizēšanu - tirdziņu, atrakcijām bērniem, 
koncertu un kā vienmēr -  atbalstu senioriem.

Pērn bij’ Jāņi, šogad Jāņi,
Citu gadu  vēl būs Jāņi.

Jauku vasaru visiem!
Sarmīte Lielā 

Daba rada, mākslinieki rāda
  Dzērbe-
nes Radošā 
māja MEM-
BERI pro-
jekta DABA 
RADA ietva-
ros  29., 30. 
jūnijā un 1. 
jūlijā aicināja 
māksliniekus 
uz PAPĪR-
L I E Š A N A S 
nodarb ībām. 
Nākamā inte-
resentu tikša-
nās un darbu 
t u r p i n ā š a n a 
notiks no 11. 
līdz 16. au-
gustam. Tad paredzēta ekoprinta tehnika - dabas druka, kas radusies no mūsu tautas 
senās olu krāsošanas prasmes. Izgatavosim savas drukas klišejas, izmēģināsim dažādus 
materiālus - celulozi, zīdu, kokvilnu. No iepriekš sagatavotajiem materiāliem 22.,23. 
augustā kopīgi radīsim iepriekš neparedzamus interjera vai tērpu aksesuārus un papīr-
lietas. Visas aktivitātes ir savstarpēji saistītas, paralēli darbosies četru veidu nodarbības. 
Projekta noslēgumā no 9. līdz 11. oktobrim  notiks lampu izgatavošanas darbnīca. Dalība 
ir bezmaksas, un vietu skaits ir ierobežots. Visi materiāli būs pieejami uz vietas. Līdzi 
ņemama pusdientiesa (blakus ir arī veikals).

  Projekts iecerēts kā atbalsts mākslinieku radošai darbībai laukos, lai attīstītu un veici-
nātu jaunradi, jaunu darbu rašanos, darbojoties vairākiem māksliniekiem, amatniekiem 
un dizaineriem mijiedarbībā un izmantojot vietējos dabas resursus – augus. Radošā pro-
cesa gaita un gala rezultātā izgatavotie darbi tiks demonstrēti facebook vietnē MEMBE-
RI. Projektu organizē un nodarbības vadīs LAMPU DIZAINA DARBNĪCAS mākslinieki 
- grafiķe Ērika Māldere un dizainers Aigars Lenkevičs, kā arī tekstilmāksliniece Ērika 
Zutere.
  Mākslinieku darbības laikā darbnīca būs atvērta un darbošanās process būs apskatāms 
ikvienam interesentam. Pieteikšanās 29424560 (Ērika M.), 29232289(Aigars).

Ērika Māldere

NĀKAMĀ INTERESENTU TIKŠANĀS UN 
DARBU TURPINĀŠANA NOTIKS 

NO 11. LĪDZ 16. AUGUSTAM. 
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Pārgājiena dalībnieki ceļā no “Jaunogriņiem” uz “Kalna Burkāniem”.

Kaives pagastam 55
  „Nav laime tālumā jāmeklē. Liec ausi pie zemes, pie savas zemes, kurā tu 
esi izaudzis un kurai tu piederi, un klausies bez nepacietības, lēni, uzmanīgi: 
nāks tava baltā diena, ja ne šodien, tad rīt vai parīt, tikai drusku jāpagaida, 
un pār purvu plīvošās malduguntiņas nav jāuzskata par vadzvaigznēm.” 

(Zenta Mauriņa)
 Kopš Kaives pagasta 50. jubilejas svi-
nībām steidzīgā laika ritumā nemanot ir 
paskrējuši pieci gadi. Atmiņas un vēs-
ture mūs vieno, palīdz dzīvot šodienā 
un sapņot par nākotni… Gatavojoties 
svētkiem, tika apkopoti bijušo un esošo 
kaivēniešu atmiņu stāsti.  Ieskatam kai-
vēniešu domas par savu pagastu un tā 
nākotni. 

  Mirdza Fridrihsone, ciema padomes priekšsēdētāja no 
1975. gada līdz 1989. gadam: „Kaut gan Kaivē neesmu 
dzimusi, tomēr uzskatu sevi par kaivēnieti, jo šeit esmu 
nodzīvojusi un nostrādājusi veselus divdesmit piecus ga-
dus - visgarāko mana mūža nepārtraukti vienā vietā no-
dzīvoto laiku. Ierados Kaivē 1971. gadā kopā ar visu savu 
prāvo 7 cilvēku ģimeni no Latvijas otras malas – Kurze-
mes. Pirms tam abi ar vīru bijām jaunas dzīves vietas mek-
lējumos nonākuši  Cēsu rajona Kaives ciemā. Pārcelšanās 
nebija viegla, atbrauca manis pieprasītās trīs automašīnas 
ar šoferiem. Tie brīnījās, ka mēs no trīsistabu dzīvokļa pil-
sētā gribam pārcelties uz kolhozu. Skaidrojām, ka tas ir 
saistīts ar bērnu veselības problēmām. Vēl lielāku izbrīnu 
viņos radīja tas, ka teju vai puse no vienas mašīnas kra-
vas izrādījās kastes ar grāmatām. Kolhozā kadri mainījās 
bieži, un vietējie jaunos atbraucējus uzņēma ar šaubām un 

neuzticību, vērtēja katru soli. Pirmais vērtējums jau bija pēc tā, cik daudz mantas atbrau-
cējiem bija un kādas esot mēbeles – kārtīgas vai „metamas”. No šoferiem ievāktās ziņas 
bija mums pozitīvas, tomēr tikai pavasarī, kad iegādājāmies govi, vietējie mūs pieņēma 
pilnīgi. Tagad uz Kaivi braucu ar prieku, zinot, ka mani sagaida draudzīgi, atsaucīgi 
cilvēki.”

  Anna Caunīte, pagasta padomes priekšsēdētāja līdz 
novada izveidošanai: „Šogad Kaives pagastam – 55. 
gadskārta…   Kaives vārds vēsturei ir zināms krietni 
agrāk, bet mēs nevaram precīzi pateikt, vai tie ir 100, 
200 gadi vai kāds cits skaitlis, tādēļ par atskaites punk-
tu pieņēmām 1965. gada 29. jūliju, kad ar LPSR Aug-
stākās Padomes Prezidija dekrētu tika izveidota Kaives 
ciema padome, un šādās robežās pastāvam kā pagasts 
līdz šodienai, robežojoties ar Skujenes, Taurenes, Vec-
piebalgas, Inešu, Ērgļu, Jumurdas, Mazozolu un Zau-
bes pagastiem.
  Ik pēc pieciem gadiem pulcējāmies uz jauku pasā-
kumu, lai satiktos ar labiem kaimiņiem, draugiem un 
viesiem. Pateicība tiem, kuri dara savu ikdienas darbu 
un uztur mūsu pagastu dzīvu.
  Kaive atrodas skaistā vietā, gleznainajā Vecpiebalgas 
novadā, bet saimniekot šeit nav viegli – zemīte nav ne 
līdzena, ne sevišķi auglīga un prasa lielu darbu un iz-
manību. Skumji, ka iedzīvotāju skaits Kaivē, tāpat kā 

Latvijā, sarūk ar katru gadu. Esam gājuši cauri dažādiem attīstības lokiem kopā ar mūsu 
valsti. Pārmaiņas bija, ir šodien un būs rīt, dzīve nestāv uz vietas – vienmēr jābūt gata-
viem jauniem izaicinājumiem. Tiekam pārbaudīti gan visi kopā, gan katrs atsevišķi. 
  Jubilejas reizē atceramies arī mūsu pagasta un valsts vēsturē nozīmīgos cilvēkus - 
Andreju Pumpuru (rakstnieku, strādājis par mērnieku Leimaņos), Jonāsu Miesnieku 
(rakstnieku, dzīvojis Raušos, miris ASV), Augustu Braču (rakstnieku, kultūras darbinie-
ku), Zinaidu Lazdu (dzejnieci, dzimusi Tanuļos), rakstnieku Pēteri Ozoliņu (Ramizaru), 
dzimušu “Jaudzumu” mājās”, un daudzus citus.
Aizvadītajos gados, sākotnēji kā pagasta pašvaldība, vēlāk, iekļaujoties Vecpiebalgas 
novadā, ir paveiktas daudzas labas lietas - gan saimnieciskajā dzīvē, gan kultūras jomā, 
tiek realizēti dažādi projekti, rīkoti pasākumi. Lepojamies ar skaisto un sakopto Kaives 
parku, Kaives ezeru. Man prieks, ka mūsu pagasta cilvēki ir darbīgi, gaiši un nenolaiž 
rokas grūtību priekšā. Lai mums laba dzīvošana mūsu pagastā!”

  Didzis Zūzens: „Kaive - te mūsu mājas, dzimtā vieta, kur katra vieta, katrs kaktiņš 
samīļojams. Te savas tradīcijas un siltas atmiņas. Kaivēnietis nekad otru nepametīs ne-
laimē,  Šeit rodu spēku un uzņemu iedvesmu, kontaktējoties ar jaukiem, gaišiem cilvē-
kiem.” 

Sandra Burjote: „Kaives priekšrocība ir  nepiesārņotā, ainaviskā vide, miers. Kaivē-
nietis ir atsaucīgs darbos un nedarbos, mīl jokoties, izāzēt citus, ir kārs uz lustēšanos un 
ballēšanos (vairāk gan savās mājās, nevis publiski).”

Kaives pagasta 55. jubileju svinēsim 4. jūlijā Kaives muižas 
parka teritorijā:

– plkst. 19.00 estrādē svētku atklāšana; 
– turpinājumā – koncerts, kurā priecēs mūziķi Jānis un Atis Auzāni. 

Vakara gaitā apmeklējiet izstādes un iegādājieties vietējo ražotāju veikumu! 
Gaidīsim svētkos!

Nepiemirstiet ievērot distanci!

Agnese Caunīte-Bērziņa, 
pagasta kultūras dzīves organizatore un deputāte

  Rita Čičkanova, Kaives pagasta pārvaldes 
vadītāja no 2009. gada: „ Kad man  piedāvā-
ja kļūt par jaunizveidotās pārvaldes vadītāju, 
piekritu, jo,  strādājot par zemes ierīkotāju un 
agronomi, biju iepazinusi gan apkārtnes ļaudis, 
gan pagasta saimniecisko dzīvi. Kā jau pirms 
ikvienas reformas,  arī tolaik bija neliels ap-
jukums un neskaidrība, kas notiks tālāk. Man 
ļoti patīk dzimtās puses neskartā daba,  svai-
gais gaiss un cilvēki, kuri šeit ir izvēlējušies 
dzīvot. Kaives pagasts ir vērtība. Pie mums  ir 
paugurains reljefs, tāpēc  galvenā  nodarboša-
nās ir piena un gaļas lopkopība. Kaives pagastā 
ļoti daudzi  iztikas līdzekļus savām ģimenēm 

nodrošina,  strādājot savās piemājas un zemnieku saimniecībās. Diemžēl sarūk to saim-
niecību skaits, kurās vecāku iesākto turpina jaunā paaudze.   Pēdējos gados Kaives pa-
gastā lauku mājas iegādājas pilsētnieki,  un tostarp arī valstī atpazīstami mākslas jomas 
pārstāvji. Daļai pilsētnieku  tās kalpo kā vasaras mājas, citi ierīko plašāku saimniekošanu 
- iekopj gan augļu, gan sakņu dārzus, audzē sīklopus... Raugoties nākotnē, gribu novēlēt 
Kaives pagastam vēl ilgu pastāvēšanu un tā iedzīvotājiem nepagurt darbu ritumā un pa-
likt tādiem, kādi tie ir - vienkārši, atsaucīgi un vērtējoši.

Turpinās Inešu pagasta iepazīšana
  20. jūnijā, ievadot Vasaras saulgriežus un gada garāko dienu, gandrīz 40 soļotāji devās 
12 km garā pārgājienā, apstaigājot Inešu pagasta pusi, kas kādreiz - 20. un 30. gados 
- saucās Briņģu (Pāvītes) pagasts. No lauku sētām, kas kādreiz bijušas, mūslaikus sa-
gaidījušas vien dažas. “Kalna Aptekās”, kur dzimis un audzis gleznotājs Jūlijs Jēgers, 
tikai ozols ļauj nojaust par to, ka šeit kādreiz bijušas mājas. Karš un kolhoza laiki šo 
pusi daudz postījuši. Burkānkalnā, kas ir viena no senākajām apdzīvotām vietām Vecpie-
balgas pusē, mūs sagaidīja “Kalna Burkānu” saimnieki Kristīne un Juris. Tikām uzņemti 
saskaņā ar senām Līgo tradīcijām. Bija tik skaisti!
  Pārgājiens noslēdzas „Jaunogriņos” pie saulgriežu ugunskura. 

Paldies, paldies, Jāņu tēvs, līgo, līgo!
Par to laipno uzņemšanu!
Paldies, paldies, Jāņu māte, līgo, līgo! 
Par to siera rituliņu, līgo!

Anita Katlapa, Inešu bibliotēkas vadītāja
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Pirmsjubilejas saruna ar novadnieci,  rakstnieci  INGUNU BAUERI

  23. jūlijā iesoļosi jaunā gadu desmitā. Kā jūties, ga-
viļniec?
  Jāatbild godīgi? Jūtos čābīgi, jo dzīvot atlicis mazāk, 
nekā jau nodzīvots, bet dzīvots vēl tik maz! Lūk, tāds ka-
lambūrs prātā. Un negaidiet, ka teikšu, ka viss ir skaisti 
un rozā, jo katrs taču ir tik vecs, cik viņš jūtas, un tā tālāk. 
Sešdesmit ir nopietns slieksnis. Sešdesmit ir baigi daudz, 
bet sajūta, ka tikai tagad esmu tā pa īstam ieskrējusies, lai 
rakstītu un rakstītu, un rakstītu… Skaidrs, ka šis tas būs 
jānoliek malā, jo vienkārši nepaspēšu. Starp citu, sadzīvē 
arī jau daudzas lietas nākas nolikt malā, ko gluži proza-
iski vairs nejaudāju. Pieskatot mazdēliņu, jāpievelk tuvāk 
ķeblītis, jo nespēju izjoņot viņam līdzi. Staigājot ar suni, 
jāskatās, kur kāju liec, lai neietenterētu grāvī. Lasot vai 
rakstot jāmeklē arvien stiprākas brilles, kuras vēl piede-
vām mistiskā veidā visu laiku kaut kur pazūd.  Mēģinu 
noskaņoties un domāt pozitīvi, bet nesanāk. Varbūt, kad 
beidzot pārrāpšos pār to augsto slieksni un samierināšos 
ar neizbēgamo, kļūs labāk. Cerēsim. 

  Pēc horoskopa - esi dzimusi uz robežas starp Vēzi un 
Lauvu. Kas Tevī dominē vairāk?
  Reiz viena astroloģe teica, ka esmu Lauva, un kā lau-
va arī jūtos. Ātri sabožos, ierēcos, nervozēju, ņemos. Bet 
diezgan ātri atkal nomierinos un murrāju kā liels kaķis. 
Apvainojumi ļoti gremž, kaut netīšām savā straujumā un 
tiešumā, iespējams, es kādu apvainoju pirmā, ko nemaz 
nepamanu. Vispirms pasaku un tikai pēc tam domāju. Bie-
ži uzlecu uz ecēšām, kamēr citi vēl nogaida. Patīk ar vi-
siem pa labam, kaut arī no malas varbūt ir citāds iespaids. 
Esmu neapdomīga, vispirms man balts ir balts un melns ir 
melns, un pelēcīgās nokrāsas kaitina. Manas mīļākās krā-
sas ir dzeltena un sarkana. Patīk košums, ko savos gados 
vairs īsti neuzdrīkstos atļauties. 

  Vidzemē ieprecējusies kurzemniece... Kur Tu vislabāk 
jūties un ko Tev nozīmē Vecpiebalga?
  Ar vīru Aigaru iepazināmies, sākot studēt LLA, appre-
cējāmies 1981. gada rudenī, uz Vecpiebalgas kolhozu 
,,Alauksts”, kura stipendiāts viņš bija, atnācām 1984. 
gada augustā. Tā kā esmu dāma cienījamā vecumā, tad 
nemelošu un atzīšos, ka liepājniecei Vecpiebalgā iejusties 
nebija vienkārši. Tagad man jau vienalga, bet toreiz viss 
likās ļoti… hmmm… interesanti. Kad tu tiec zem tās lielās 
vietējās sabiedrības lupas, bet savā naivumā iedomājies, 

ka ,,visi man labi bija, kad es pati laba biju”… Toreiz taču 
lielākā daļa Vecpiebalgas ļautiņu strādāja kolhozā. Cits 
citu pazina līdz pēdējai vīlītei. Tā attieksme, sak, mēs te 
esam vietējie, paaudžu paaudzēs dzīvojam, bet tu ienā-
cēja, un tāpēc no tevis diez kas nav – tā kaut kur sirds 
dziļumos ir palikusi. Skaista vieta, mana mājvieta, manu 
bērnu dzimtene, bet vai esmu šeit pa īstam piederīga, to 
vēl šodien nezinu. 

  Saka, ka dzīve vienmēr piespēlē izvēli, jāmāk tikai 
izdarīt pareizo.  Vairāk kā divi desmiti grāmatu ap-
liecina, ka esi trāpījusi desmitniekā. Kas vēl Tevi dara 
laimīgu?
  Ir dažas lietas, ko mēs neviens nevaram izvēlēties – pie-
dzimšanu, aiziešanu, vecākus un radiniekus. Kā nu ir, tā 
ir, jāpateicas Dievam un jādzīvo. Bet pastāv arī tevis pie-
minētās izvēles, ko dzīve piespēlē un ko tu akceptē vai no-
raidi. Tās nosaka visu pārējo. Kļūdīsies – dziedi vai raudi, 
bet laimīgs nebūsi. 
  Pirmā svarīgākā izvēle – īstais cilvēks, ar kuru apņemies 
būt kopā priekos un bēdās. Šai izvēlē daudz kas atkarīgs 
no veiksmes, ne katram tā uzsmaida, un jauki iesākta kop-
dzīve var izvērsties par bēdu ieleju. Žēl, protams, bet, ja 
nesanāca, tad šķiries, nemokies pats un nemoki otru, un 
meklē citu iespēju! Dzīve ir viena, paši to veidojam. Sa-
cūkosi, bet otras vairs nebūs. 
  Ļoti svarīga izvēle – profesija. Kādreiz saviem audzēk-
ņiem teicu – tas nekas, ja pabeidz arodskolu un saproti, 
ka tev šis darbs nepatīk. Vari taču mācīties visu mūžu un 
apgūt kaut ko jaunu, lai izlabotu kļūdu profesijas izvēlē. 
Tas ir briesmīgi – vilkt dzīvi kā smagu vezumu kalnā, strā-
dājot darbu, kas tev riebjas, bet tikai tāpēc, ka citu neproti 
un vajag nopelnīt. Feisbukā redzu, ka liela daļa manu pui-
šu ir nomainījuši celtnieka arodu pret citu nodarbošanos. 
Malači, ka tā. Galvenais - justies priecīgam, ejot uz darbu, 
jo tev tas patīk. Ne tā kā es pirms trīsdesmit gadiem – vil-
kos uz kolhozu kā uz katorgu. Gluži pretēji jutos skolā. 
Bet tagad viss ir vienkārši ideāli, jo daru to, kas padodas 
un ļoti patīk. 
  Tas arī dara laimīgu. Ka svarīgākās izvēles ir izdevušās. 

  Un par ko mēdz dusmoties?
  Neesmu no dusmotājiem. Kādi sīkumi dažreiz pakaitina, 
bet dusmas? Drīzāk man ir no sirds žēl, kad redzu, ma-
nuprāt, nepareizības. Tas, ko daži politiķi reizēm gvelž, 

katrs domādams par sevi un savu labumu un itin nemaz 
neieklausīdamies citos – nu, ko tur izdusmosies? Tas, kā 
visādi kiviči ar savām lienēm ,,zīmējas”, neatstājot vietu 
normālām ziņām un rādot jaunatnei aplamu paraugu – nu 
Dievs ar viņiem. Omīte teica, ka dusmas bojājot skaistu-
mu, pie tā arī pieturos. Man ļoti žēl, kad redzu apnicinātus 
savus svētumus – Latviju, latvietību, mūsu pagātni, cilvē-
ku sāpes, senču mantojumu. Un vēl ļoti sāpīgi, kad pama-
nu, ka vecums tiek novērtēts kā kaut kas pazemojošs. Jau-
najiem brašuļiem derētu aizdomāties, ka nemaz jau tik ilgi 
viņi paši arī jauni un stipri nebūs. Notrausu aizkustināju-
ma asaru, kad mans kaimiņš Kārlis Apalups bija ievietojis 
FB bildi, kur viņš ir kopā ar savu vectēvu, un  nebaidījās 
atzīties – es ar opi lepojos. Arī tādu jauniešu netrūkst, bet, 
kā saka, darvas piliens sabojā medus mucu. Kad īsi pirms 
aiziešanas no skolotājas darba piedalījos skolēnu zinātnis-
ko darbu prezentācijā un tur viens ,,varonis” ar savu ikurāt 
lappusi garo ,,darbu” bezkaunīgā veidā nolika uz ausīm 
visu pieredzējušo pedagogu kolektīvu, tad sapratu – ātri 
prom, lai otrreiz nekas tāds vairs nav jāpiedzīvo! Jā, toreiz 
biju ļoti dusmīga. Nu re, atcerējos! Es dusmojos, kad jūtos 
bezspēcīga klajas nekaunības priekšā. 
  
  Pavasarim atnākot,  sociālajos tīklos aicināji atsaukties 
cilvēkus, kas vēlētos ierunāt Tavu romānu fragmentus… 
  Kā radās ideja? Kāda bija atsaucība?
  Rau, šis jau ir daudz labāks jautājums :) ! Ideja radās 
prātojot, ko labu pasākt, lai pareklamētu savus jau maz-
liet aizmirstos darbus, kas izdoti pirms pieciem, desmit 
un piecpadsmit gadiem un pamazām aizslīd pagātnē. Ie-
domājos par apaļo jubileju, ko svinēt negribu, bet atskats 
uz padarīto gan iepriecinātu. Un ieliku FB aicinājumu 
– ja atrodas kāds, kurš vēlētos nolasīt sev tīkamu manas 
grāmatas fragmentu, lai piesakās. Mīļo dieniņ, gribētāju 
uzradās tik daudz, ka vēl tagad lidoju uz rozā mākonīša, 
jo nupat būs sasniegts (kā man sākumā šķita) nereāls mēr-
ķis – 60 lasījumu sērijas! Tie ir divi mēneši – katru dienu 
pa fragmentam. Tie ir visdažādākie cilvēki, un es katram 
no viņiem esmu no sirds pateicīga par šiem pārsteiguma, 
prieka un laimes mirkļiem, ko viņi man sagādājuši! Dau-
dzi, kas nav uzdrošinājušies, tomēr sūta vēstules un saka 
paldies. Cilvēkiem, izrādās, patīk klausīties lasījumus. Un 
nemaz nav jābūt aktierim, arī vienkāršas balsis izklausās 
tik skaisti, dabiski, interesanti! Kad neviens video vairs 
nepienāks, lūkošu samontēt no visiem vienu kopīgu filmu, 
ko atdot muzejam :) . 

  Vai jubilejas gadā gaidāma jaunas grāmatas atvērša-
na? Kura personība šobrīd nodarbina Tavas domas un 
radošo garu?
  Šogad jaunas grāmatas nebūs. Lai cik daudz strādāju, da-
žādi apstākļi tomēr piebremzē. Un nevajag arī katru gadu 
pa grāmatai, tas nav normāli! Kad atvērām ,,Mazo kluso 
sirdi”, es jau domāju, cik cilvēku atnāks uz pasākumu, jo 
visiem taču ir apnicis atkal un atkal nākt. Pateicība vi-
siem, kas mani atbalsta, paldies par jūsu uzticību - zāle 
bija piepildīta un rakstniece laimīga. 
  Šobrīd strādāju pie diviem jauniem darbiem. Abu galve-
nās varones ir 18. gadsimta dāmas, labi situētas un aug-
sti titulētas kundzes, kuras daudz darījušas latviešu labā. 
Sevišķi viena no viņām – Valmiermuižas ģenerāliene 
Magdalēna Elizabete fon Hallarte, pirmā mecenāte, ja tā 
var teikt, un kundze, kuras ,,sirds dega par viņas mīļiem 
latviešiem”. Otra tiek saukta par pirmo apgaismības laik-
meta sievieti mūspusē, un tā bija Elīza fon der Reke, dzi-
musi Mēdema, Kurzemes hercoga Bīrona sievas Dorotejas 
pusmāsa. Tas īsumā. Šoreiz būs vairāk par pilīm, nevis 
būdiņām. Pamazām mācos dejot menuetu, gavoti un ale-
mandi un izbaudīt spiritisma seansus, kā arī apdomāju, kā 
vakarā izģērbjas dāma, kuras apģērbšanās no rīta prasījusi 
vismaz stundu :) .

  Daudz laimes dzimšanas dienā, Inguna!

Rakstnieci uzrunāja Dzidra Ješkina
Aivara Ošiņa foto
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   Pēc vairāk kā desmit gadu pārtraukuma Vecpie-
balgā durvis atkal vērs zobārstniecības kabinets. 
Privātpraksi Doktorātā ir izveidojusi zobārste 
INGŪNA RUMA, kura,  palīdzot cilvēkiem un 
atvieglojot viņu sāpes, rūpējoties par mutes ve-
selību un skaistu smaidu, šajā darbā aizvadījusi 
nu jau 34 gadus.  Neliela iepazīšanās intervija ar 
vecpiebaldzēnu  ilgi gaidīto zobārstīti. 

  Daudziem ir bail doties pie zobārsta. Īpaši bērniem, 
vai ne?
  Nē, tieši vīrieši ir tie, kuriem visgrūtāk saņemties zobārs-
ta apmeklējumam (daktere ar smaidu atzīst). Bērnu bailī-
guma pamatā ir vecāku rīcība  - tas, kā vecāki attiecas pret 
bērna veselību, zobu higiēnu, laicīgu zobārsta apmeklēju-
mu. Ja pirmā vizīte pie zobārsta ir bijusi „nesāpīga”, tad 
bērni nāk pat ar prieku. 

  Vai jums arī pašai kādreiz ir bijis bail? 
  Protams. Bailes no zobārsta ir cieši saistītas ar negatīvu 
iepriekšējo pieredzi.  Es neesmu izņēmums. Kad mācī-
jos skolā ceturtajā klasē, bija ļoti sasāpējies zobs – tā, ka 
nācās izņemt nervu. Padomju gadu medicīna šādos gadī-
jumos neatzina anestēziju. Tās vienkārši nebija!  Ui, kā 
sāpēja… Zobārste, mēģinot novirzīt manas domas, mie-
rinādama prasa, par ko es gribētu kļūt. Ļoti labi atceros 
savu atbildi – tikai ne par zobārsti. Kad pēc augstskolas 
sadales nokļuvu tai pašā Jelgavas poliklīnikā, daktere, 
mani atpazīstot, šo apņemšanos atgādināja. Un tāpēc “ne-
kad nesaki nekad” jau kļuvis man par sakāmvārdu! Līdz 
ar neatkarības  atgūšanu zobārstniecība ļoti strauji ielēca 
Eiropas līmenī. Pilnīgi citas iekārtas, anestēzijas līdzekļi, 
jauni materiāli un tehnika - nesalīdzināmi ar agrāko, tā-
pēc šobrīd cilvēkiem galīgi nebūtu jābaidās no zobārsta 
apmeklējuma, galvenais nākt savlaicīgi. Jā, patīkama pro-
cedūra tā nav, it sevišķi, ja jau par vēlu…

  Izvēle savu nākotni saistīt ar medicīnu parasti ir ļoti 
pārdomāts solis. Kāpēc tomēr nolēmāt studēt stoma-
toloģiju?
  Mani sapņi par to, kas es būšu, bērnībā mainījās vairāk-
kārt – vienu brīdi gribēju kļūt par mežsargu, citu - par fri-
zieri, tad - par medmāsu, vidusskolas gados sapņi saistījās 
ar sportu - biju Latvijas izlasē smaiļošanā. Uz medicīnu 
mani aizvirzīja vecāki, vismaz viņi paši tā apgalvoja. At-
ceros, ka vēl, vedot dokumentus uz Rīgu, nevarēju izšķir-
ties, kurā fakultātē mācīties…

  Kādas  rakstura iezīmes ir svarīgas, lai varētu strādāt 
šo darbu?
  Svarīgas ir daudzas, taču nosaukšu četras -  iejūtība, pa-
cietība, roku veiklība un, protams, zināšanas.  Tās vistie-
šākajā veidā izjūt pacienti. Kad stājāmies institūtā, dekāns 
teica – ja jūs nodarbojaties ar rokdarbiem, tad tā ir jūsu  
priekšrocība. Veiklas, izveicīgas rokas tandēmā ar pārējo 
nodrošina lielisku rezultātu.  

  Vienam cilvēkam zobi ir veselīgāki, citam – īpaši bie-
ži jāmeklē zobārsta palīdzība. Kas, jūsuprāt, tam par 
iemeslu?

Nekad nesaki nekad!
  Ģenētikai ir zināma nozīme, bet “iedzimst” ģimenes tra-
dīcijas - kā mēs ēdam un kā kopjam zobus. Sliktu iedzim-
tību ļoti labi var koriģēt ar rūpīgu zobu kopšanu un parei-
zu uzturu.  Zobi nav atrauti no pārējā organisma. Viss, ko 
mēs ēdam, ietekmē mūsu zobu stāvokli.  

  Skaistam smaidam daudzi izvēlas zobu balināšanu? 
Cik kaitīgi vai nekaitīgi tas ir? 
  Nododot Hipokrāta zvērestu, mediķi sola nenodarīt ļau-
nu, tāpēc esmu pret zobu balināšanu un savā praksē to 
neveicu.  Tas vairāk tāds amerikāņu menedžments – ja tev 
nebūs skaisti zobi, tad tevi nemīlēs vai darbā neņems… 
Saprotu, ka zobu balināšana  ir bizness, taču tas nozīmē 
„uzsēdināt cilvēku uz adatas”. Balināšanas efekts ir uz 
trīs vai četriem gadiem. Pie tam zobi kļūst uzņēmīgāki 
pret krāsvielām, emalja zaudē savu mirdzumu. Tā nav pil-
nīgi nekaitīga procedūra zobiem… Nekas nav skaistāks 
par veselu zobu! Šajā sakarā man ir kāds pastāsts –paziņa 
uzskatīja, ka viņas brālis nevar sakārtot attiecības ar pre-
tējo dzimumu tāpēc, ka viņam nav pievilcīgi zobi. Labi, 
izveidojām teju „Holivudas smaidu”. Satieku savu paziņu 
pēc gada un vaicāju – kā tad brālim klājas? Viņa atmet ar 
roku – vai tad sāls ir zobos?   

  Jums bija ļoti iecienīta zobārstniecības prakse Sigul-
dā. Kas nolieca svaru kausus par labu Vecpiebalgai? 
  Dzīve mani vairākkārtīgi ir mētājusi. Dzimusi esmu Cē-
sīs - uzaugu Riekstukalnā, taču tad ģimene pārcēlās uz 
Jelgavu, kur pabeidzu skolu un kur bija mana pirmā darba 
vieta pēc augstskolas diploma saņemšanas.  Deviņdesmi-
tajos gados pārcēlāmies uz Līgatni, bija interesanti pār-
maiņu laiki! Paliku bez darba un izveidoju privātpraksi 
Līgatnē. Tad pārcēlāmies uz Siguldu. Lai darbs būtu tuvāk 
mājām, 2000. gadā atvēru praksi Siguldā. Par Vecpiebal-
gu… Laikam gribējās lauku miera, pie tam - ja vēlies la-
bas attiecības ar bērniem, labāk dzīvot tālu prom. Katram 
jādzīvo sava dzīve! Mums Cēsu puse vienmēr bijusi mīļa, 
daudz meklējām, līdz atradām mums piemērotu namiņu. 
Aizbraucām paskatīties un … uzreiz iemīlējām šo vietu. 
Sākumā doma veidot praksi nemaz nebija, bet jūsu novad-
nieks pameta ideju. Un kāpēc ne? Lai ikdienā nevajadzētu 
mērot  80 kilometrus uz darbu, nolēmu riskēt un izvei-
dot savu privātpraksi šeit. Neviens no bērniem  neaizgāja 
manā profesijā, tāpēc  Siguldas kabinetu atdāvināju  savai 
jaunajai kolēģei. Bet, ja kāds jaunietis grib kļūt par zob-
ārstu un strādāt Vecpiebalgā, lai  mācās – būs, kam nodot 
tālāk ….

  Esat jau Inešos iedzīvojusies?
  Es šeit jau uzreiz jutos labi, arī cilvēki ir ļoti atsaucīgi. 
Mums ir māja kārtīgos laukos – apkārt meži, blakus Briņ-
ģu ezers. Cenšamies draudzīgi sadzīvot ar stirnām, zaķiem 
un citām meža radībām, kas ir bieži viesi pagalmā. Šova-
sar pirmo reizi redzēju baltos gārņus – tie apmetušies pie 
mūsu ezera.  

  Kā atpūšaties pēc darba?
  Pašreiz vēl vaļaspriekiem daudz laika neatliek, taču, Si-
guldā dzīvojot,  braucu uz Kaļķugravas avotiem peldēties 
– ne tikai vasaras sezonā, bet visu cauru gadu, nedaudz 
zīmēju - par gleznotāju sevi neuzskatu, bet tā man ir sava 
veida relaksācija, ziemā patīk slēpot – gan ar kalnu, gan 
distanču slēpēm, braucu ar velosipēdu, nūjoju.

  Kādus zobārstniecības pakalpojumus piedāvājat un 
kad varam sākt pieteikties vizītēm?
  Gan ārstēju, gan rauju, gan protezēju. Kabinets Vecpie-
balgā ir pilnībā iekārtots un tehniski ļoti labi aprīkots. 
Bērni smejas, ka lielveikalā mani var viegli laist - es jau 
pēc  stundas izsprūku laukā, bet zobārstniecības veikalā 
varu „iekrist” uz visu dienu. Manas Siguldas prakses mā-
siņa pēc tam, kad atbraucu no kādas stomatoloģijas līdzek-
ļu izstādes un liku rēķinus uz galda, vienmēr tā teatrāli 
nopūtās – ak, atkal Turcija (Kipra, Ēģipte) gar degunu! 
Pierakstu vēl neveidoju, jo jāsagaida Veselības inspekci-
jas atzinums. Šobrīd  procesā ir juridiskā puse – dažādu 
instanču atļauju un atzinumu saņemšana, kas ir sarežģīta 
un prasa laiku. Domāju, ka visas tehniskās pārbaudes drī-
zumā  tiks veiktas, vērtējumi saņemti un jūlija sākumā jau 
varēšu sākt pieņemt pacientus. Par pieteikšanos vizītēm 
informācija tiks ievietota pašvaldības mājas lapā un būs 
pieejama Vecpiebalgas Doktorātā. Plānoju strādāt trīs vai 
četras dienas nedēļā, vismaz pāris reizes mēnesī būs ie-
spēja izmantot arī higiēnista pakalpojumus. Siguldā manai 
praksei bija līgums ar Nacionālo Veselības dienestu par 
bezmaksas zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu bēr-
niem.  Šeit viss ir jākārto no jauna, jo mainās reģions. Ļoti 
ceru, ka drīzumā arī šo līgumu izdosies noslēgt, bet līdz 
tam brīdim diemžēl zobārstniecības pakalpojums bērniem 
būs par maksu.   
  Ar nepacietību gaidīsim kabineta oficiālo atvēršanu. 
Informācijai sekojiet pašvaldības mājas lapā!  
 

Dzidra Ješkina
Aivara Lapiņa foto

  20. jūnijā – pēc vairāk  nekā trīs mēnešu klusuma kul-
tūras dzīvē – satikāmies Taurenē pirmsjāņu pasākumā pie 
Jaunās saules, kas tagad grezno estrādi.  Liels paldies 
māksliniekiem Ērikai Mālderei un Aigaram Lenkevičam, 
kas piekrita manai iecerei par estrādes noformējuma vei-
došanu. Kopīgā tandēmā – Ērikas gleznojums, Aigara – 
konstrukcijas uzstādīšana - darbs tika paveikts īsā laikā. 
Par skatuves gleznojuma ideju Ērika saka: „Jau ziemā 
man radās iecere veidot latviskās zīmes, izmantojot bišu 
šūnu dalījumu. Vispateicīgākā  šādam uzdevumam izrādī-
jās etnogrāfiskā saules zīme, kas senāk izmantota villaiņu 
rakstos un izšuvumos. Ornaments saliekas kopā no dau-
dzām mazākām daļām, šūnām, kas - tāpat kā bitei - kat-
ra ir jāpiepilda.  Es izvēlējos dažas šūnas atstāt baltas un 
dzeltenas, bet citas piepildīt ar atšķirīgām krāsu niansēm, 
gan košām, gan tumšākām, kas  ļauj izcelties  baltajām. 
Savā koptēlā veidojums atgādina it kā rotējošu ziedu ar 
izteiktu centru. Saule spīd cauri visiem gadalaikiem - koši 
zaļais, par pavasari, kas aizved uz vasaras brieduma zaļo, 
caur rudens lapu zeltu uz Ziemassvētku zilo mieru un at-
kal pie pavasara debesu ziluma un zaļās dzīvības. Neviena 
šūna nav nevajadzīga un lieka. Kādai šūnai no raksta iz-
paliekot, ornaments izjūk, robojas, neveidojas, nesaliekas. 

Taurenes estrādē turpmāk 
spīdēs šūnu SAULE

Tāpat ir ar cilvēku kopīgi darītiem darbiem. Vēlējos pa-
rādīt, ka visiem, ikkatram, kas šeit kopā dzīvojam vietējā 
kopienā, ir sava loma ar savu pienesumu, savu pildījumu, 
savām domām, spējām, klātbūtni, centieniem un gribu. 
Ikkatram ir neatsverama loma visā kopējā rakstā, mūsu 
kopējās  dzīves izveidē. Un ar šo krāsu prieku svētku reizē 
mēs visi kopā varam uzgavilēt - līdzīgi kā svētku uguņo-
šana debesīs! Rit, riti, saulīte, mēnesis dzenas!”

Ginta Babre, Taurenes kultūras nama vadītāja

JAU ZIEMĀ RADĀS IECERE 
VEIDOT LATVISKĀS ZĪMES, 
IZMANTOJOT BIŠU ŠŪNU 

DALĪJUMU.
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INFORMĀCIJAI

  Jūlijā aprit gads, kopš esmu apstiprināta Vecpiebalgas 
vidusskolas direktora amatā, tāpēc vēlos atskatīties uz 
šajā laika posmā paveikto, balstoties uz mūsu skolas 
prioritātēm: kvalitatīva mācību stunda, atbildība un vide.
Lai mācību process noritētu produktīvi, manuprāt, bū-
tiski faktori ir skolotāja personība un emocionālā inte-
liģence, informācijas tehnoloģiju (IT) nodrošinājums un 
prasme jēgpilni ar tām darboties. Visā valstī aktuāls ir 
atsevišķu mācību priekšmetu pedagogu (svešvalodas, 
eksaktie mācību priekšmeti) vakances jautājums, un 
arī Vecpiebalgas vidusskola nav izņēmums. Tāpēc prie-
cājos, ka pagājušajā mācību gadā esam ieguvuši divus 
labus pedagogus – angļu valodas skolotāja Inese Ozo-
la un matemātikas skolotāja Baiba Bērziņa savus darba 
pienākumus veic atbildīgi, mērķtiecīgi un radoši. Jaunās 
skolotājas ir ieinteresētas ne tikai katra skolēna mācību 
sasniegumos, bet arī skolas kopīgajā darbā, ir sirsnīgas 
un atsaucīgas kolēģes. Taču joprojām esam dažu mācību 
priekšmetu skolotāju meklējumos un izlīdzamies ar pa-
gaidu variantiem. 
  2018./2019.mācību gadā tika uzsākti (paldies toreizē-
jam skolas direktoram Arvim Kalējam!) un turpinājās 
visu iepriekšējo mācību gadu skolas datortīkla sakārto-
šanas darbi, kā rezultātā tika uzstādīti arī 24 jauni datori 

365 dienas amatāSKOLU  ZIŅAS

2019./2020.mācību gads Vecpiebalgas vidusskolā 
  Šogad skolas gaiteņos čalas apklusa neierasti ātri un darbs pie savu prasmju, spēju un 
talantu attīstīšanas bija jāturpina, mācoties attālināti. Kad norimis arī eksāmenu izrai-
sītais satraukums, mazliet vēl par lielākajiem sasniegumiem mācību darbā 2019./2020.
mācību gadā.
  Šajā mācību gadā pieaudzis to skolēnu skaits, kas mācību gadu beidza ar ļoti labām sek-
mēm. Gadā liecībā tikai 8, 9 un 10 balles bija 15 skolēniem: sākumskolā Madara Asare, 
Jēkabs Baumanis, Elza Ezeriete, Klāvs Gavars, Beatrise Kondratjeva, Gatis Šulcs (2.kl.), 
Mārcis Bridāgs, Armands Gulbis, Kate Ķepīte, Agnese Lapiņa (3.kl.), pamatskolā Annija 
Līna Berķe (4.kl.), Elizabete Cīrule, Simona Radvilaviča, Elīza Ratniece (6.kl.) un Indra 
Gita Bērziņa (8.kl.).
  Visaugstākais vidējais vērtējums visās klašu grupās noturējies teicamā līmenī: 1. - 
3.klašu grupā Klāvam Gavaram (9.50), 4. - 9.klašu grupā Annijai Līnai Berķei (9.30), 
10. - 12.klašu grupā Martai Agnesei Asarei (9.00) (skatīt tabulu).
  Šogad 9. klasi ar visaugstāko vidējo vērtējumu beidza Dārta Kancēviča, 12. klasi – 
eksaktajā programmā Silvestrs Pētersons un vispārizglītojošajā programmā Ralfs Jānis 
Bērzkalns. 

Augstākie vidējie vērtējumi 

informātikas kabinetā un aprīkotas ar nepieciešamajām 
programmām 20 planšetes. Lai efektīvi spētu realizēt 
kompetenču pieejā balstītu mācību saturu, nopirktas 3 
digitālās tāfeles, ko paredzēts uzstādīt 1.klasē, 4.klasē 
un 7.klasē, kas nākamajā mācību gadā uzsāks realizēt 
pilnveidoto mācību saturu. Līdz mācību gada sākumam 
plānots nomainīt datorus arī skolotājiem un skolas bib-
liotēkā izveidot ar IT nodrošinātu lasītavu. Jāatzīst, ka 
daļa skolotāju IT stundās izmanto kūtri, bet attālinātais 
mācību process piespieda mūs (skolotājus, bērnus un arī 
vecākus) pilnveidot savas prasmes darbā ar IT. Aptau-
jā par attālināto mācību procesu skolotāji norādīja, ka 
apgūti jauni IT rīki un platformas, kas ļaus organizēt 
daudzveidīgāku un radošāku mācību procesu. 

  Atbildības līmeni palīdzējusi celt mūsu skolas iesais-
tīšanās  Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā ,,Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb 
,,PuMPuRS”. Pateicoties projekta piedāvātajām aktivi-
tātēm (individuālās konsultācijas, konsultatīvās sarunas 
un psihologa pakalpojums skolēniem, supervīzija un 
darbnīcas pedagogiem) un speciālās izglītības skolotā-
jas Baibas Krūmiņas mērķtiecīgai sadarbības plānošanai 
un organizēšanai, veiksmīgāk spējām risināt klasvadības 
jautājumus, tā rezultātā mazinājies neattaisnoti kavēto 
stundu un disciplīnas pārkāpumu skaits. 
  Lai veicinātu visu mācību procesā iesaistīto pušu līdzat-
bildību par skolas darba kvalitātes uzlabošanu, projekta 
,,Droša skola” ietvaros un attālinātā mācību procesa lai-
kā organizējām skolēnu, vecāku un skolotāju aptaujas, 
kas aktualizēja lielākos izaicinājumus un rosināja meklēt 
tiem labākos risinājumus. Skolēni veica arī skolas darba 
SVID (stiprās puses, vājās puses, iespējas, draudi) analī-
zi, kas vairāk lika domāt par nepieciešamajām izmaiņām 
skolas vidē. Tā, piemēram, veicām izmaiņas tehniskā 
personāla sastāvā un noslogojumā, nodrošinot skolā arī 

vienu dežūrapkopēju un dārznieku. Rezultātu atzinīgi 
novērtē daudzi, jo ikdienā skolas telpas kļuvušas tīrākas 
un apkārtne patīkamāka.
  Visvieglāk novērtēt  paveikto skolas fiziskās vides sa-
kārtošanā, un sadarbībā ar vietnieku  saimnieciskajā dar-
bā Reini Rāvieti padarīts ir daudz. Domājot par drošību, 
demontēti nedrošie objekti (zaļā klase, skolas estrādes 
soli, sporta inventāra noliktava, patrepē ierīkotā darbarī-
ku novietne apkopējām) un nozāģēts satrupējušais vītols 
pie skolas dīķa. Lai veidotu skolas apkārtni estētisku, 
dārznieces Antras Miezītes vadībā rosīgi darbojušies visi 
skolas tehniskie darbinieki: sakopta bijusī skolas lauciņu 
teritorija un zālāji pie kopmītnēm, iestādīti košumkrū-
mi un nomainītas flīzes pie kopmītņu gala ieejas, katlu-
mājas norobežošanai sastādītas tūjas,  atjaunotas puķu 
dobes pie skolas dīķa un sarkanās skoliņas. Gaumīgas 
vides veidošanā talkā nāk arī mākslas programmas sko-
lotājas un audzēkņi, tā, piemēram, vasarā jaunu veidolu 
ieguvuši vēsturiskās draudzes skolas logi. Ar pašvaldī-
bas atbalstu izremontētas mākslas programmas telpas un 
foajē kopmītnēs, līdz jūlijam tiks pabeigti remontdarbi 
bērnudārzā (4 virtuves, 2 ģērbtuves, 1 grupas telpa), līdz 
augustam – zēnu mājturības kabinetos, kāpņu telpā un 
gaitenī pie mājturības kabinetiem. 
  Skolas emocionālā vide ir daudz lielāks izaicinājums. 
Piemēram, emocionāli smaga bija vizuāli plastiskās 
mākslas programmas un bērnudārza grupas ,,Zīlītes” 
pārvietošana no Inešiem uz Vecpiebalgu, bet laiks ir pie-
rādījis, ka šie lēmumi sevi ir attaisnojuši – bērni ir iegu-
vēji. Rudens pusē pieauga spriedze mākslas programmas 
kolektīvā, bet, Ivetai Ērglei pārņemot vadību, mākslas 
programmā atgriezies radītprieks un radošā sadarbība. 
Šīs un līdzīgas situācijas liek domāt par to, ka jāpiln-
veido sarunu un diskusiju kultūra (jāmācās ieklausīties 
un pieņemt citu viedoklis, jāmācās runāt atklāti citam 
ar citu, nevis aizmuguriski), vadītājam vairāk jāskaidro 
savi lēmumi, lai tie nešķistu nepārdomāti un netaisni.
  Pirmais gads amatā nav bijis viegls: esmu pieļāvusi 
kļūdas, saņēmusi kritiku un smagi vīlusies atsevišķos 
cilvēkos, bet tajā pašā laikā esmu piedzīvojusi mazākas 
un lielākas uzvaras, guvusi gandarījumu un kļuvusi stip-
rāka pārliecībā – darbi runā paši par sevi. Skolas darba 
kvalitāti un rezultātu nosaka mūsu kopdarbs, tāpēc vēlos 
pateikties par sadarbību skolas kolektīvam, skolēnu ve-
cākiem un Vecpiebalgas novada pašvaldībai.

Ilona Strelkova, Vecpiebalgas vidusskolas direktore 
Aivara Ošiņa foto

VADĪTĀJAM VAIRĀK 
JĀSKAIDRO SAVI LĒMUMI, 

LAI TIE NEŠĶISTU 
NEPĀRDOMĀTI UN 

NETAISNI.

2019./2020.mācību gads Vecpiebalgas vidusskolā  
 

Šogad skolas gaiteņos čalas apklusa neierasti ātri un darbs pie savu prasmju, spēju un 
talantu attīstīšanas bija jāturpina, mācoties attālināti. Kad norimis arī eksāmenu izraisītais 
satraukums, mazliet vēl par lielākajiem sasniegumiem mācību darbā 2019./2020.mācību gadā. 

Šajā mācību gadā pieaudzis to skolēnu skaits, kas mācību gadu beidza ar ļoti labām 
sekmēm. Gadā liecībā tikai 8, 9 un 10 balles bija 15 skolēniem: sākumskolā Madara Asare, 
Jēkabs Baumanis, Elza Ezeriete, Klāvs Gavars, Beatrise Kondratjeva, Gatis Šulcs (2.kl.), Mārcis 
Bridāgs, Armands Gulbis, Kate Ķepīte, Agnese Lapiņa (3.kl.), pamatskolā Annija Līna Berķe 
(4.kl.), Elizabete Cīrule, Simona Radvilaviča, Elīza Ratniece (6.kl.) un Indra Gita Bērziņa (8.kl.). 
Visaugstākais vidējais vērtējums visās klašu grupās noturējies teicamā līmenī: 1. - 3.klašu grupā 
Klāvam Gavaram (9.50), 4. - 9.klašu grupā Annijai Līnai Berķei (9.30), 10. - 12.klašu grupā 
Martai Agnesei Asarei (9.00) (skatīt tabulu). 

Šogad 9. klasi ar visaugstāko vidējo vērtējumu beidza Dārta Kancēviča, 12. klasi – 
eksaktajā programmā Silvestrs Pētersons un vispārizglītojošajā programmā Ralfs Jānis 
Bērzkalns.  

 
Augstākie vidējie vērtējumi  

 
Klas
e 

1.vieta 2.vieta 3.vieta 

2. Klāvs Gavars (9.50) Madara Asare (9.00) 
 

Jēkabs Baumanis (8.50) 
Elza Ezeriete 

Beatrise Kondratjeva 
Gatis Šulcs 

3. Armands Gulbis (9.33) Kate Ķepīte (9.00) 
Agnese Lapiņa 

Mārcis Bridāgs(8.67) 

4. Annija Līna Berķe (9.30) Krista Žeiba (8.60) Marija Anna Krastiņa 
(8.40) 

Rūdolfs Rozmans 
5. Anete Kazlauska (8.36) Keitija Naprejenko (7.91) Kate Vilčiauska (7.73) 
6. Simona Radvilaviča 

(9.14) 
Elīza Ratniece 

Elizabete Cīrule (8.79) Viesturs Puriņš (7.64) 

7. Agnese Volmane (8.50) Markuss Bērziņš (8.19) Linards Ločmelis (8.00) 
8. Indra Gita Bērziņa (8.65) Luīze Elīza Baltputna 

(8.06) 
Kristaps Polis (7.59) 

9. Dārta Kancēviča (8.59) Elza Oļševska (8.18) Dagmāra Gulbe (7.71) 
Rēzija Krieviņa 

10. Marta Agnese Asare 
(9.00) 

Elīna Līva Pozņakova 
(8.13) 

Signe Lāsma Strazdiņa 
(8.00) 

11.E Elizabete Kate 
Antone(8.75) 

Anna Balode (8.71) Elīna Meldere (8.31) 

11.V Samanta Vāce (6.22) Renārs Pundurs (5.61) Emīls Žēpers (5.53) 
12.E Silvestrs Pētersons (8.53) Mikus Cimdiņš (7.20) Sandra Vītoliņa (6.60) 
12.V Ralfs Jānis Bērzkalns 

(7.38) 
Mārcis Goba (6.88) 

Jurika Kristīne Ņemikina 
Simone Vāce (6.81) 

  Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Anša Zeltiņa stipendiju par dzimtās valodas izkopša-
nu, godāšanu un popularizēšanu saņēma Elīna Līva Pozņakova (10.kl.), Mikus Cimdiņš 
(12.kl.) un skolotāja Marina Grīnberga.          
  Paralēli ikdienas mācību darbam daudzi skolēni mērķtiecīgi un rezultatīvi iesaistījās 
arī dažāda mēroga ārpusstundu aktivitātēs (skatīt tabulu).  
  Diemžēl daļa olimpiāžu, konkursu un sacensību, iesākoties ārkārtējai situācijai, tā arī 
nenotika!

Paldies skolēniem, pedagogiem un vecākiem par veiksmīgo sadarbību!

Monta Gavare, 
Vecpiebalgas vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā

 
Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Anša Zeltiņa stipendiju par dzimtās valodas izkopšanu, 
godāšanu un popularizēšanu saņēma Elīna Līva Pozņakova (10.kl.), Mikus Cimdiņš (12.kl.) un 
skolotāja Marina Grīnberga.           
Paralēli ikdienas mācību darbam daudzi skolēni mērķtiecīgi un rezultatīvi iesaistījās arī dažāda 
mēroga ārpusstundu aktivitātēs (skatīt tabulu).   
Diemžēl daļa olimpiāžu, konkursu un sacensību, iesākoties ārkārtējai situācijai, tā arī nenotika! 

 
Ārpusstundu aktivitātes 1.vieta 2.vieta 3.vieta Atzinība Kopā 

Mācību priekšmetu olimpiādes 2 2 3 3 10 

Pētniecisko darbu konferences  2 1  3 

Konkursi 12 12 12 44 80 

Sporta sacensības 3 4 5  12 

Kopā 17 20 21 47 105 

 
Paldies skolēniem, pedagogiem un vecākiem par veiksmīgo sadarbību! 

Monta Gavare, Vecpiebalgas vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā 
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Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.
Informāciju apkopoja Dzidra Ješkina. Tālr.: 20232850, e-pasts: dzidra.jeskina@vecpiebalga.lv. Maketētāja Aiva Nebare

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

SĒRU VĒSTS
Es aizeju, kurp aiziet nakts un diena,
Un mūžīgs atveras man zvaigžņu lauks.
  (E.Stērste)

Mūžībā aizgājuši:
Valdis Graudiņš, Ineši;
Maija Bārzdiņa, Taurene;
Zigrīda Skrastiņa, Taurene;
Jānis Vītols, Taurene;
Imants Āzacis, Vecpiebalga;
Aivars Aļeksejevs, Vecpiebalga.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.
Donoru diena Dzērbenes pilī  16. jūlijā no plkst.10.00  līdz plkst. 14.00.
Būsiet mīļi gaidīti!
Neaizmirsīsim paņemt līdzi pasi vai ID karti un bankas konta numuru!

Dzērbenes pagastā
18. jūlijā:
- plkst. 11.00 radošajā mājā MEMBERI dzērbeniešu un 
viesu satikšanās „Vectēva stāstos’’;
- plkst. 13.00 Augstajā kalnā Mārtiņa Egliena un grupas 
„Ornaments” koncertprogramma. 

Kaives pagastā
4. jūlijā muižas parka teritorijā:
– plkst. 19.00 estrādē pagasta svētku atklāšana; 
– turpinājumā – koncerts, kurā priecēs mūziķi Jānis un 
Atis Auzāni. 

Ieeja bez maksas

1. augustā plkst. 19.00 estrādē  īsluga “Teika par Kaivi”
 Autore un režisore Baiba Jukņēviča. Uzstājas amatierteātris 

“Aka” un Dzērbenes tautisko deju kolektīvs “Juveris”. 
Ieeja bez maksas 
Visi mīļi aicināti! 

DONORU  DIENA

PASĀKUMI VECPIEBALGAS NOVADĀ 

Jauniešu vasara ir sākusies
  Lai arī jaunatnes lietu speciā-
listi visu karantīnas laiku ak-
tīvi komunicēja ar jauniešiem, 
īstenoja dažādus nelielus attā-
linātus pasākumus, piemēram, 
konkursus, diskusijas, tomēr  
jauniešu dzīvē trīs ierobežoju-
mu mēneši bija ļoti garš laiks.  
Apjomīgākais projekts, ko at-
tālinātā darba laikā īstenojām, 
bija video akcija “Mēs varam 
kopā!”. Akcijas mērķis bija 
iedvesmot pašiem sevi, jaunie-
šus, citus jaunatnes darbinie-
kus, ka mēs joprojām – arī at-
tālināti - varam vairākas lietas 
darīt kopā ar citiem jauniešu 
centriem, organizācijām. Ide-
jai atsaucās 28 organizācijas 
no Latvijas, Spānijas, Somijas, 
Anglijas, Vācijas, Portugāles 
un Ukrainas. Tomēr klāt būša-
na, ideju apmaiņa un realizē-
šana mums ļoti pietrūka. Tika 
atceltas daudz lielas un labas 
gada sākumā  izlolotās idejas. 

  Tiklīdz bija zināms, ka ierobežojumi būs mazāki, tika plā-
nots pirmais atkal kopīgais pasākums – jauniešu mākslas 
dienas “Esi brīvs no ikdienas”. Tikšanās Brāļu Kaudzīšu 
memoriālajā muzejā “Kalna Kaibēni” bija sirsnīga, labām 
emocijām pilna un ļoti radoša. Divas dienas 14 jaunieši ve-
cumā no 9 līdz 18 gadiem attīstīja savas prasmes sadar-
boties, uzticēties, sastrādāties, ļauties savam radošumam. 
Kopā radījām skaistas lietas. Skolotāju Annijas Sniedzes, 
Ingas Miezītes vadībā tika izveidots metāla zieds, ābeļu 
dārzs ietērpās krāsainos zirnekļu tīklos, košās krāsās tika 
gleznoti Ķencis un Pāvuls, Matīss un Reinis Kaudzītes, 
Piebalgas pļavu ziedi un mežu putni, lapenīte ābeļu dārzā 
tagad aicina pazust taureņos. Pasākums noslēdzās ar kopī-
gu dziedāšanu ģitāras pavadījumā. Lai gan jaunieši mainās, 
mūzikas gaume mainās, tomēr par vislabāk kopā dziedama-
jām dziesmām arī šodienas jaunieši atzīst Imanta Kalniņa, 
Prāta vētras,  tautasdziesmas un, protams, “Vecpiebalgas 

JAUNĀKAJIEM JAUNIEŠIEM VECPIEBALGĀ “VASARAS 
PIEDZĪVOJUMS” GAIDĀMS AUGUSTA SĀKUMĀ.

Atsākas sporta pasākumi novadāSPORTS

  Samazinoties valsts noteiktajiem  ierobežojumiem, atsākusies sporta dzīve novadā. 20. jūnijā norisinājās Vecpiebalgas 
novada 1. posms pludmales volejbolā. Šoreiz turnīrā piedalījās ļoti  meistarīgas komandas un sīvās cīņas uzvaru izcī-
nīja komanda “Bračkas’’. 2. vietu izcīnīja komanda “Guntars”, bet trešā vieta komandai “Parādu piedziņa” (uzvarētāju 
komandas attēlā). Paldies veikalam “Nodus’’ par sarūpētajām balvām. Šajā sezonā novada kauss tiks izcīnīts 3 posmos. 
Nākamais turnīrs norisināsies 25. jūlijā. 

Tradicionālais futbola turnīrs notiks Inešos 25. jūlijā plkst. 11.00.
Komandā var pieteikt 9 spēlētājus, uz laukuma 5+1 vārtsargs.
Informācija pa tālr. 28204453.

ūdensrozes”. Aicinām doties uz „Kalna Kaibēniem” un ap-
lūkot mūsu radošo veikumu, kamēr laika apstākļi ir māks-
las darbiem labvēlīgi! 
  Turpinot tradīciju, arī šogad jaunākajiem jauniešiem tiek 
piedāvāts vienas nedēļas aktivitāšu cikls “Vasaras piedzīvo-
jums Dzērbenē”. Nedēļas garumā 15 mazjauniešiem vecu-
mā no 7 līdz 13 gadiem ir iespēja apgūt dažādās prasmes un 
lieliski pavadīt laiku. Lai prieks būtu visiem, programmā ir 
gan sports, gan dejas, gan rokdarbi, gan māksla, gan fizikas 
un ķīmijas eksperimenti, gan nelieli izbraucieni, viesojoties 
visu iemīļotās un izglītojošās vietās. Spāņu brīvprātīgais 
Alberto, kas Vecpiebalgā darbojas projektā “Vērtība+”, lai 
iepriecinātu “Vasaras piedzīvojuma” dalībniekus, ir sagata-
vojis “Lielās spēles”. Vecpiebalgā jaunākajiem jauniešiem 
“Vasaras piedzīvojums” gaidāms augusta sākumā. 

Baiba Roze, Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja

Jauniešu mākslas dienas “Kalna Kaibēnos”.

1. posma uzvarētāji.

Toms Praulītis, sporta organizators

KAPUSVĒTKU 
DIEVKALPOJUMI

Dzērbenes Jaunajos kapos  25. jūlijā plkst. 14.00 
Dzērbenes  Vecajos kapos 25. jūlijā plkst. 15.00 
Vecpiebalgas kapos 26. jūlijā plkst. 14.00 
Ķemerkalna kapos 8. augustā plkst. 12.00
Sila kapos 8. augustā plkst. 13.00 
Lodes-Apšu kapos 8. augustā plkst. 15.00 
Leimaņu kapos 9. augustā plkst. 13.00


