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Šajā numurā:
■ Izglītības reforma novadā
■ Jauni uzņēmumi 
Dzērbenē
■ Sportā - medaļas 
un kausi

ĪSUMĀ
• Jaunākie Vecpiebalgas novadā. Aizvadītajā mēne-
sī Vecpiebalgas novada dzimtsarakstu nodaļā reģis-
trēts viens jaundzimušais - meitenīte Taurenes pagas-
tā. Sveicam mazuli un viņas vecākus!

• Visi uz slēpēm! 11. martā plkst. 12.00 Vecpiebalgā, 
Smeiļu pļavu trasē, notiks  vienas stundas slēpojums. 
Pievienojies arī Tu!

• Biatlonisti startē Otepē. Novada biat-
lonisti - Rūdis Balodis, Dzintars Daļeckis, 
Krista Razgale, Kristers Slavēns un trenere 
Aija Praulīte - Latvijas izlases sastāvā no 24. 
februāra līdz 4. martam piedalījās  Pasaules 
jauniešu un junioru čempionātā Igaunijā 
(Otepe). Sacensībās spēkiem mērojās spor-
tisti no 37 valstīm. Vislabāk veicās Rūdim 
Balodim, kurš jauniešu konkurencē indivi-
duālajā distancē izcīnīja 41. vietu, lieliski 
veica savu stafetes etapu un nodeva stafeti 

augstajā 8. vietā 20 komandu konkurencē. Krista Razgale, kura apvieno mācības augstskolā ar 
treniņu darbu, izcīnīja divas 57. vietas.

• Citādā bibliotēka. Ja esi draugos ar fotoka-
meru, patīk filmēt vai vienkārši vēlies izmēģi-
nāt ko jaunu, atsaucies Vecpiebalgas novada 
bibliotēku aicinājumam un izveido 2 - 3 min 
videoklipu par savas bibliotēkas ikdienu, pie-
dāvātajiem pakalpojumiem… Netradicionālā 
un interesantā veidā pastāstot savu bibliotē-
kas stāstu. Gaidīsim Tevi ciemos līdz pat 
15. aprīlim, lai savu videoklipu Tu varētu de-
monstrēt jau šī gada Bibliotēku nedēļā,  kuras 
tēma ir “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrī-
ba” un kas risināsies no 23. līdz 29. aprīlim.  

25. martā - Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena

  1949. gada 25. marta deportācija ir iecirtusi dziļu brūci Latvijas vēsturē 
un kļuvusi par padomju totalitārā režīma represiju raksturīgāko izpausmi, 
kas vērtējama kā noziegums pret cilvēci. Pēc Latvijas Valsts arhīva datiem, 
kas publicēti grāmatā „Aizvestie 1949”, no tolaik Cēsu apriņķī ietilpsto-
šajiem Taurenes, Vecpiebalgas, Veļķu, Dzērbenes un Skujenes pagastiem 
1949. gada 25. martā izsūtīti 284 cilvēki. No Dzērbenes - 93, Taurenes - 
47, Skujenes - 79, Vecpiebalgas - 56, Veļķu - 9.

Deju kolektīvu sadancošanās Vecpiebalgā “Mīlestības skurbulī”

  10. februārī Vecpiebalgas kultūras namā notika jau par tradīciju kļuvusī  tautisko deju ko-
lektīvu sadancošanās “Mīlestības skurbulis”. Šogad tas bija solis pretī lielajiem svētkiem. 
Latvijas valsts simtgades zīmē notiekošie XXVI Vispārējie  latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētki norisināsies Rīgā no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam. Daugavas stadionā ap 17 000 
dejotāju caur kustību un tautas dejas soli, caur laukumā izveidoto ornamentu, mūziku, ener-
ģiju, ritmu un krāsu izstāstīs Latvijas bagāto vēsturi lieluzvedumā “Māras zeme”. Vecpie-
balgā savu gatavību svētkiem  pārbaudīja un skatītājus  priecēja 12 kolektīvi:  deju ansamblis 
„Daiļrade”,  D grupas kolektīvs „Daiļrade”, deju kolektīvs „Auseklītis” no Rīgas, vadītāja 
Cēsu deju apriņķa virsvadītāja Iveta Pētersone Lazdāne; deju kolektīvs „Žuburi” (B un C 
grupas) no Lubānas, vadītāja Laila Ozoliņa; deju kolektīvs „Trejdeviņi” no Raunas, vadītāja 
Ilona Klince; deju kolektīvs „Rūdis” no Ērgļiem, vadītāja Antra Grinberga; deju kolektīvs 

ATCERES PASĀKUMI 25. MARTĀ:
plkst. 12.00 piemiņas brīdis pie represēto pieminekļa „Ar sapni par Dzim-
teni” Taurenē;
plkst. 12.00 piemiņas brīdis pie represēto pieminekļa Dzērbenē;
plkst. 12.30 kinofilma “Lidija” un  atmiņas pie tējas tases Dzērbenes pilī.
Aicināti visi novada iedzīvotāji! 

*Transportu, ja nepieciešams, lai nokļūtu uz piemiņas brīdi un pasākumu 
Dzērbenes pilī, lūdzam pieteikt pagastu pārvaldēs.

„Juveris” no Dzērbenes, vadītājs Uldis Blīgzna; pašmāju deju kolektīvi - „Mudurainis XO”, 
„Mudurainis”, „Slātaviņa”, vadītāja Antra Grinberga, un  „Balga”, vadītājs Kaspars Brauns, 
viņš arī deju ansambļa „Daiļrade” viens no pamanāmākajiem dejotājiem. 
  Koncertā  “Rendez-vous”  pēc  mūsdienīgiem  Blaumaņa laika  motīviem  savijās 30 dejas. 
Kolektīviem tā bija lieliska iespēja nostiprināt dejas sniegumu pirms skatēm, savukārt skatī-
tājiem - iepazīties ar svētku repertuāru, vienu un to pašu deju redzēt dažādu kolektīvu izpil-
dījumā, kolektīvu vadītājiem - izvērtēt savu un kolēģu kolektīvu sniegumu, kā arī uzklausīt 
deju apriņķa virsvadītājas  Ivetas Pētersones Lazdānes profesionālos padomus. Pēc koncerta 
dejotāji atpūtās lieliskā ballītē kopā ar grupu “Elpojiet dziļi”.

Zigrīda Ruicēna, kultūras nama vadītāja
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde 2018. gada 22. februārī 
Sēdē piedalās deputāti: Arita Andersone, Edgars Bērzkalns, Kristaps Driķis, 
Edžus Ķaukulis, Viesturs Melbārdis, Inese Navra, Indriķis Putniņš, Ilona Radziņa. 

1. Pieņemt zināšanai L. Burdajas atskaiti par 25.01.2018. domes lēmumu izpildi.
2. Apstiprināt noteikumus par Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu 
(skat. www.vecpiebalga.lv/normatīvie akti ). 
3. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības darba kārtības noteikumus (skat. www.
vecpiebalga.lv/normatīvie akti). 
4. Apstiprināt valsts mērķdotāciju apmēru Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm peda-
gogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika perio-
dam no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. augustam: pamata un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai EUR 320 272, tai skaitā piemaksām par iegūto 
3. kvalitātes pakāpi EUR 6 056 un piemaksām par 4. kvalitātes pakāpi EUR 6 344;  interešu 
izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai EUR 16232, tai skaitā piemaksām 
par 3. kvalitātes pakāpi EUR 688; bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 
pedagogu darba samaksai EUR 35160, tai skaitā piemaksām par 3. kvalitātes pakāpi EUR 
1640. Apstiprināt valsts mērķdotāciju laika periodam no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. au-
gustam pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
sadalījumu starp novada izglītības iestādēm.
5. Atbalstīt projekta - Latvijas skolu jaunatnes foto konkursa “Mana zeme skaistā” - īste-
nošanu. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 187,00 projekta interneta risinājuma izveidei, kas 
nodrošinātu novada skolēnu darbu ievietošanu, aplūkošanu un balsošanu.
6. Piešķirt pabalstu atbilstoši  Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa 
likuma 15.1 pantam divu minimālo mēnešalgu apmērā bijušajam pagasta padomes vadītā-
jam,  nosakot, ja personai vienlaikus ir tiesības uz noteikto pabalstu un invaliditātes pen-
siju, vecuma pensiju vai atlīdzību par darbspēju zaudējumu, tad izmaksā to pabalsta daļu, 
kas pārsniedz attiecīgi invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai atlīdzības par darbspēju 
zaudējumu apmēru. 
7. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikumu par Vecpiebalgas novada atbalstu 
augstas klases sportistiem 2018. - 2021. gadā (skat. www.vecpiebalga.lv/normatīvie akti).
8. Piešķirt finansiālu atbalstu sportistiem, lai sagatavotos 2018. gada pasaules čempionāta 
sezonai  vienam sportistam EUR 1140,00,  trīs sportistiem dalībai pasaules jauniešu un 
junioru čempionātā biatlonā EUR  640,00 katram,  vienam jaunietim EUR 360. 
9. Veikt grozījumus 2015. gada 27. augusta domes sēdes lēmumā Nr. 12 (protokols Nr.13) 
“Par grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības maksas pakalpojumos” par novada 
kultūras un tautas namu izmantošanu pasākumu organizēšanai,  izsakot maksas pakalpo-
jumu saraksta pielikuma   Nr.7  2.3. punktu šādā redakcijā: „2.3. Vecpiebalgas novadā 
deklarētām personām vai personām, kam juridiskā adrese ir Vecpiebalgas novada admi-
nistratīvajā teritorijā, piemērojama atlaide 50%.”
10. Piedalīties LAD administrētajā projektā „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vec-
piebalgas novada Alauksta ezerā”. Projekta kopējās izmaksas ir  EUR 8199,86,  Zivju fon-
dam pieprasītais finansējums - EUR 6720,00,  pašvaldības līdzfinansējums  - 1479,86 EUR 
(PVN + transporta izmaksas). Projekta ietvaros ielaist ezerā 28000 gab. līdaku mazuļu. 
Projekta īstenošanai ņemt kredītu Valsts kasē. 
11. Piedalīties LAD administrētajā projektā „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vec-
piebalgas novada Ineša ezerā”. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 8206,39,  Zivju fon-
dam pieprasītais finansējums - EUR 6720,00,  pašvaldības līdzfinansējums - 1486,39 EUR 
(PVN + transporta izmaksas). Projekta ietvaros ielaist ezerā 28000 gab. līdaku mazuļu. 
Projekta īstenošanai ņemt kredītu Valsts kasē.
12. Piedalīties LAD administrētajā projektā „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpie-
balgas novada Juvera  un Taurenes ezerā”. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 2972,60, Zivju 
fondam pieprasītais finansējums - EUR 2400,00, pašvaldības līdzfinansējums -EUR 572,60 
(PVN + transporta izmaksas). Projekta ietvaros ielaist ezeros 10 000 gab. līdaku mazuļu. 
13. Noteikt kustamās mantas - transportlīdzekļa PEUGEOT 307, valsts reģistrācijas Nr. 
EP7708, atsavināšanas veidu, pārdodot par brīvu cenu. Skatīt www.vecpiebalga.lv
14. Piekrist, ka tiek nododas apakšnomā telpas 11,3 m2 kopplatībā  nedzīvojamā ēkā „Kat-
lumāja” (Dzērbenes pagasts) manikīra pakalpojumu veikšanai.
15. Atlikt lēmuma „Par telpu nomas līguma slēgšanu” ar SIA „Vecpiebalgas Doktorāts” 
izskatīšanu uz nākamo sēdi. 
16. Apstiprināt Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju. Vecpiebalgas no-
vadu komisijā pārstāvēs Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš un 
Saimnieciskās nodaļas vadītājs Andris Lapiņš.
17. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par vienistabas dzīvokļa Nr. 9 izīrēšanu “Norkal-
nos 2” (Vecpiebalgas pagasts).
18. Apstiprināt SIA „Ametrs” izstrādātos zemes ierīcības projektus nekustamajiem īpašu-
miem -“Pļavas” un “Rubeņi” (Kaives pagasts).
19. Veikt nekustamā īpašumu „Veļķi” (Vecpiebalgas pagasts) un dzīvokļa  īpašuma „Saulī-
tes”-14 (Inešu  pagasts) sagatavošanu atsavināšanai - atsavināšanas vērtības noteikšanu un 
izsoles noteikumu projekta  sagatavošanu.
20. Iznomāt uz pieciem gadiem zemes vienības „Zeme blakus Dabariem” (Inešu pagasts) 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu  1,5   ha kopplatībā lauksaimnieciskai izmanto-
šanai. Nomas maksa 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
21. Slēgt nomas līgumu uz pieciem gadiem par pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu  
14,0  m²  platībā   iznomāšanu ēkā “Internāts” (Vecpiebalgas pagasts) manikīra pakalpo-
jumu sniegšanai. Nomas maksa EUR 0,21 par vienu kvadrātmetru mēnesī un PVN 21%. 
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos no-
teiktos nodokļus.
22. Slēgt nomas līgumu uz 10 gadiem par pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu 26,5 m²  
platībā   iznomāšanu ēkā “Pils” (Inešu pagasts) friziera pakalpojumu sniegšanai. Nomas 
maksa EUR 0,15 par vienu kvadrātmetru mēnesī un PVN 21%. Nomnieks papildus nomas 
maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
23. Slēgt nomas līgumu uz 10 gadiem ar mednieku klubu „Dzērbene” par pašvaldībai pie-
derošo nedzīvojamo telpu  117,9 m²  platībā   iznomāšanu saimniecības ēkā “Līdumi”. 
Nomas maksa EUR 0,07 par vienu kvadrātmetru mēnesī un PVN 21%. Nomnieks papildus 
nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
24. Slēgt nomas līgumu uz pieciem  gadiem par pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu 
10,8  m²  platībā iznomāšanu   ēkā “Pagasta Dārziņi” (Kaives pagasts) friziera pakalpojumu 
sniegšanai.  Nomas maksa EUR 0,21 par vienu kvadrātmetru mēnesī un PVN 21%. Nom-
nieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos 
nodokļus.
25. Slēgt nomas līgumu uz pieciem gadiem par pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu 
10,6  m²  platībā  iznomāšanu ēkā “Skola” (Vecpiebalgas pagasts) friziera pakalpojumu 
sniegšanai. Nomas maksu noteikt EUR 0,21 par vienu kvadrātmetru mēnesī un PVN 21%. 
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos no-
teiktos nodokļus.  

Pieņemtie lēmumi:

Vecpiebalgas novada domes ārkārtas sēde
2018. gada 26. februārī
Sēdē piedalās deputāti: Arita Andersone, Edgars Bērzkalns, Kristaps Driķis, 
Edžus Ķaukulis,  Viesturs Melbārdis, Inese Navra, Indriķis Putniņš, Ilona Radziņa.

1. Par Inešu pamatskolas pievienošanu Vecpiebalgas vidusskolai, atklāti balsojot: PAR 
- Arita Andersone, Edgars Bērzkalns, Kristaps Driķis, Edžus Ķaukulis,  Viesturs Melbār-
dis, Inese Navra, Indriķis Putniņš, Ilona Radziņa PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
Pievienot Inešu pamatskolu  Vecpiebalgas vidusskolai, kā rezultātā ar 2018. gada 1. sep-
tembri Inešu pamatskola beidz pastāvēt.  Noteikt, ka Inešu pamatskolas pievienošana 
Vecpiebalgas vidusskolai pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. augustam.  No-
teikt, ka Vecpiebalgas vidusskolā pēc lēmuma izpildes īsteno šādas izglītības programmas: 
pirmsskolas izglītības programma, pamatizglītības programma, speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem ar psihiskās attīstības aizturi un grūtībām mācībās, kuri integ-
rēti vispārējās izglītības iestādē, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 
mācīšanās traucējumiem, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem, vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas 
virziena programma, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, 
vizuāli plastiskā māksla. Noteikt, ka pirmsskolas izglītības programma tiek īstenota divās 
adresēs: “Upmalas”-1 Inešu pagastā un Ziemeļu iela 13 Vecpiebalgas pagastā, vizuāli plas-
tiskās mākslas programma tiek īstenota adresē “Zemnieki” Inešu pagastā,  pārējās izglītī-
bas programmas tiek īstenotas Gaismas ielā 2 Vecpiebalgas pagastā. Līdz 2018. gada 15. 
martam izveidot Inešu pamatskolas likvidācijas komisiju.
2. Par Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas un Taurenes pamatsko-
las reorganizāciju,  atklāti balsojot: PAR - Arita Andersone, Edgars Bērzkalns, Kristaps 
Driķis, Edžus Ķaukulis,  Inese Navra, Indriķis Putniņš, Ilona Radziņa PRET - Viesturs 
Melbārdis, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj: 
1.Veikt Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas un Taurenes pamatskolas  
reorganizāciju, tās apvienojot. Uz reorganizējamo izglītības iestāžu bāzes līdz 2018. gada 
31. augustam izveidot Vecpiebalgas novada pašvaldības pakļautībā esošu izglītības iestā-
di - Vecpiebalgas novada pamatskolu.  Noteikt, ka pirmsskolas izglītības programma tiek 
īstenota divās adresēs: ,,Skola”, Dzērbenes pagastā un Krasta iela 2 Taurenes pagastā. 
Pamatskolas izglītības pamatizglītības programma, speciālās pamatizglītības programma 
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, speciālās pamatizglītības programma izglī-
tojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem tiek īstenota Krasta ielā 2 Taurenes pagas-
tā, mūzikas izglītības programmas tiek īstenotas ,,Skola” Dzērbenes pagastā.  Līdz 2018. 
gada 15. martam izveidot izglītības iestāžu reorganizācijas komisiju. Uzdot Vecpiebalgas 
novada pašvaldībai atbilstoši normatīvajiem aktiem izsludināt konkursu uz Vecpiebalgas 
novada pamatskolas direktora amatu.

Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde sasaukta 2018. gada 22. martā plkst.15.00.
                

Sēžu audioieraksti: www.vecpiebalga.lv/novada dome/lēmumi

Pieņemtie lēmumi:

Novada ezeri - mūsu bagātība
  Vecpiebalgas novada 
pašvaldības brīvprātī-
gie pilnvarotie vides 
aizsardzībā un zivju 
resursu uzraudzībā 
sadarbībā ar Valsts vi-
des dienesta Valmie-
ras RVP inspektoriem 
un Valsts policiju rīko 
profilaktiskus reidus 
Vecpiebalgas novada 
administratīvās  teri-
torijas ezeros. Regulā-
ri  tiek pārbaudīti gan 
makšķernieku doku-
menti, zvejas rīki, gan 
noķertā loma atbilstība 
normatīvajiem aktiem. 
Sods par pārkāpumiem 
ir liels - pat līdz mantas konfiskācijai un kriminālatbildībai. Tomēr, neņemot to vērā, 
Inešu ezerā  nesen tika izņemtas 17 nelegālas ūdas. Diemžēl šoreiz vainīgie pamanījās 
aizbēgt. Paldies aktīvajiem  Vecpiebalgas novada pašvaldības brīvprātīgajiem pilnvaro-
tajiem vides aizsardzībā un zivju resursu uzraudzībā par ieguldīto laiku un darbu mūsu 
novada zivju resursu saglabāšanā!
  Zemkopības ministrija nosaka zivsaimniecības nozares politiku zivju resursu pārvaldī-
šanas jomā. Pēc Zemkopības ministrijas un Valsts vides dienesta speciālistu  ieteikuma 
Vecpiebalgas novada Alauksta, Ineša, Taurenes un Juvera publiskajos ezeros, kas nodoti  
pašvaldības valdījumā, netiek izsniegtas rūpnieciskās zvejas licences. Tiek izsniegtas 
licences tikai fiziskām personām - mūsu novada iedzīvotājiem - pašpatēriņa zvejai ar 
murdiem, kā arī netiek ierobežotas pārējo  makšķernieku tiesības. Jebkurš cilvēks, ie-
vērojot normatīvos aktus, var makšķerēt mūsu novada publiskajos ūdeņos. Pateicoties 
tam, mūsu novada publiskos ezerus apmeklē daudz makšķernieku un tūristu, papildinot 
ienākumus gan mūsu novada veikaliem un ēdināšanas uzņēmumiem, gan atpūtas bāzēm 
un kultūras iestādēm. Lūgums mūsu novada iedzīvotājiem laikus iesniegt  pašvaldībā 
pieteikumus pašpatēriņa zvejai, lai bez rindām varētu saņemt licences Valsts vides die-
nesta Valmieras RVP.
  Lūgums makšķerniekiem  neatstāt uz ezeriem un to tauvas joslās atkritumus.  Tauvas 
josla pieder konkrētam īpašniekam. Šis jēdziens bieži rada konfliktus starp zemes īpaš-
niekiem un pārējiem. Vieni grib atpūsties ūdeņu krastos, bet otri aizstāv savu teritoriju, 
kura atbilstoši normatīvajiem aktiem īpašniekam jāuztur kārtībā. Pēc saskaņošanas ar 
zemes īpašnieku tauvas joslā ir atļauta laivu un kuģu piestāšana, to izkraušana un pa-
gaidu uzglabāšana, laivu un kuģu pārziemošana, būve un remonts, zvejnieku apmetņu 
ierīkošana, atpūta, zvejas rīku žāvēšana un citas ar zveju saistītas darbības. Tauvas joslas 
izveidošanas mērķis ir stingri noteikts un to bez minētās saskaņošanas nevar izmantot 
atpūtai, ugunskuru kurināšanai, sauļošanās, tūristu apmetņu ierīkošana u.c.

            
Andris Praulītis, Vecpiebalgas novada pašvaldības brīvprātīgais pilnvarotais 

vides aizsardzībā un zivju resursu uzraudzībā
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Intervija ar Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāju Indriķi Putniņu 
Svarīgākie darbi, kas šobrīd ir pašvaldības administrācijas dienas kārtībā?
Visus domes deputātus esmu iepazīstinājis ar savu redzējumu par pašvaldības tuvākā 
laika uzdevumiem. Ar viņiem tos esam pārrunājuši un visi esam vienisprātis, kuri ir tie 
darbi, kas tuvākajā laikā jāpaveic. Piemēram, līdz ar jaunās Attīstības plānošanas un 
uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītājas Girtas Upenas ienākšanu komandā plāno-
jam ķerties klāt novada plānošanas dokumentu caurskatīšanai. Ir virkne dokumentu, kas 
jāaktualizē vai jāizstrādā no jauna. Kaut vai, piemēram, Vecpiebalgas novada attīstības 
programma, kas beidzas 2019. gadā. Šobrīd jāsāk plānot  nākamais periods. Vienlaikus 
sadarbībā ar Jaunpiebalgas novada pašvaldību būtu nepieciešams izstrādāt vienotu Pie-
balgas novada tūrisma attīstības stratēģiju, izvērtējot iespējas sadarboties arī ar citām 
kaimiņu pašvaldībām. Lielas cerības lieku uz Lauru Prūsi, mūsu novada jauno tūrisma 
speciālisti, kas ar lielu entuziasmu ir uzsākusi savu darbu.
Jau šobrīd esam pašvaldības atbildīgajām amatpersonām uzdevuši veikt pašvaldības 
saistošo līgumu izvērtēšanu, to atbilstību pastāvošajām likumu normām un pašvaldības 
interesēm, par pamatu ņemot saimniecisko izdevīgumu ilgtermiņā, nepieciešamības ga-
dījumā, protams, piesaistot kompetentus un neatkarīgus konsultantus. Tāpat ir nepiecie-
šams veikt pašvaldības nekustamo īpašumu lietderīguma izvērtēšanu, nepieciešamības 
gadījumā lemjot par īpašuma iznomāšanu vai atsavināšanu. Manuprāt, ir virkne īpašumu, 
kuru uzturēšana mums ir pārlieku dārga un nerentabla, bet, nododot tos uzņēmējiem, 
rastos daudz labu lietu - gan darbavietas, gan būtisks pašvaldības budžeta atslogs. Starp 
citu, ja runājam par nekustamajiem īpašumiem, tad ļoti svarīga ir mūsu mežu resursu 
izvērtēšana un apsaimniekošanas plāna izstrāde, jo esam konstatējuši, ka ir virkne īpašu-
mu, kuru īpašumu dokumenti nemaz nav sakārtoti, līdz ar to daļa meža resursu ir pakļauti 
bojāejas riskam.
Lēmums par skolu reorganizāciju ir pieņemts. Kas sekos tālāk? 
Lai arī lēmumi par skolu reformu ir tikko pieņemti, ar to jau nekas nebeidzas, bet drī-
zāk tieši tagad sākas. No tā, kā pašvaldība rīkosies tālāk, ir ļoti daudz kas atkarīgs. Lai 
reformai būtu kāda jēga un tā izdotos, nepieciešams vispirms konkursa kārtībā atrast 
Taurenes un Dzērbenes apvienotās skolas - Vecpiebalgas novada pamatskolas -direktoru. 
Lielā mērā tieši no direktora, protams, cieši sadarbojoties arī pedagogiem, vecākiem un 
pašvaldībai, būs atkarīgs, kāda veidosies skola nākotnē. Tieši tas pats attiecināms uz 
Inešu un Vecpiebalgas skolas savienošanos. Ja arī tīri juridiski Vecpiebalgas vidusskolai 
nekas nemainīsies, tad sabiedrība šobrīd prasa pavisam konkrētas pārmaiņas. Jau šobrīd 
esmu uzsācis sarunas ar skolas vadību par turpmākās rīcības plānu.
Pēdējā laikā izskan pārmetumi par pašvaldības darba efektivitāti, kā arī ierosinā-
jumi samazināt darbinieku skaitu. Kāds ir domes vadības viedoklis šajā jautājumā?
Sabiedrībā lielus iebildumus sacēla pašvaldības darbinieku atalgojuma palielināšana. Ie-
meslu tam jau vairākkārt esmu skaidrojis. Taču nenoliegšu, ka, iespējams, mūsu pašval-
dības aparāts ir pārlieku smagnējs, tāpēc esam uzsākuši pašvaldības darbinieku funkciju, 
atbilstības, noslogojuma, darba apjoma un kvalitātes izvērtējumu. Domāju, ka rezultātā 
noteikti redzēsim, kur mēs neefektīvi tērējam pašvaldības līdzekļus un varbūt redzēsim, 
kur mums pietrūkst kapacitātes, lai savus uzdevumus veiktu pēc iespējas kvalitatīvāk. 
Februāra domes sēdē esam apstiprinājuši Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku 
novērtēšanas noteikumus. Savukārt februāra Finanšu un Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komiteju apvienotajā sēdē tikāmies ar speciālisti, kas šopavasar varētu veikt 
šo funkcionālo auditu.
Programmās visas vēlētāju apvienības solīja atbalstu uzņēmējiem.  Vai plānojat arī 
kādus jaunus atbalsta pasākumus?
Šī gada budžetā mums ir iestrādāts atbalsts uzņēmējdarbības grantiem. Šāds atbalsta 
mehānisms ir daudzviet citās pašvaldībās, pie mums tas ir jaunums. Doma ir par atbalstu 
jaunajiem vai topošajiem uzņēmējiem, lai viņiem būtu neliels finanšu atspēriens biznesa 
idejas uzsākšanai vai iedzīvināšanai. Vēl gan nepieciešams izstrādāt konkursa nolikumu, 
ko veiks mūsu Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa, konsultējoties 
ar Uzņēmēju konsultatīvo padomi. Turpinās darbs arī pie infrastruktūras projektiem, to-
starp vairākiem uzņēmējiem svarīgo pievadceļu sakārtošanas Inešos.
Informācijas aprite un komunikācija ar iedzīvotājiem. Ko uzlabosiet šajā jomā?
Ļoti ceru, ka vistuvākajā laikā varēsim sabiedrībai prezentēt jauno novada mājaslapas 
versiju, kura pašlaik tiek izstrādāta. Esmu redzējis, kā tā top, tāpēc esmu pārliecināts, ka 
būs ļoti kvalitatīvs un estētisks rezultāts. Mājaslapu sadarbībā ar mūsu speciālistiem iz-
strādā SIA Bumbierkoks - uzņēmums, kura vadītāji - Poikānu ģimene - ir pārcēlusies uz 
pastāvīgu dzīvi Vecpiebalgas novadā. Līdz ar to ir prieks, ka varam šo uzdevumu uzticēt 
sava novada iedzīvotājiem.
Aicinu iedzīvotājus ar saviem jautājumiem droši vērsties pašvaldībā.  Jautājumus var 
uzdot gan ar avīzītes starpniecību, gan tieši - zvanot, kā arī atnākot pie manis personīgi 
pieņemšanas laikos, kas arī katru nedēļu tiek publicēti novada mājaslapā.

Dzidra Ješkina

Ar skatu nākotnē

Labas kaimiņattiecības ir veiksmīgas sadarbības pamatā.  Domes priekšsēdētājs 
pieredzes apmaiņā pie  Madonas kolēģiem.  

APTAUJA
  Vecpiebalgas novada pašvaldībā tiek pārskatīti iekšējie darba kārtības noteikumi, tāpēc 
vēlamies zināt Jūsu viedokli par Jums izdevīgāko pašvaldības administrācijas un pagasta 
pārvalžu darba laiku.

  Lūdzu atzīmējiet vienu variantu! Aptaujas anketu iesniedziet novada pašvaldībā vai sava 
pagasta pārvaldē līdz 16. martam! 

  Aptauja pieejama arī elektroniski pašvaldības mājaslapā: www.vecpiebalga.lv , sociālajā 
tīklā Facebook - Vecpiebalgas novads. 

APTAUJA
 
Vecpiebalgas novada pašvald b  tiek p rskat ti iekš jie darba k rt bas noteikumi, 
t p c v lamies zin t J su viedokli par Jums izdev g ko pašvald bas 
administr cijas un pagasta p rvalžu darba laiku. 
 
L dzu atz m jiet vienu variantu! Aptaujas anketu iesniedziet novada pašvald b  
vai sava pagasta p rvald  l dz 16. martam!  
 
Aptauja pieejama ar  elektroniski pašvald bas m jaslap : www.vecpiebalga.lv , 
soci laj  t kl  facebook (pašvald bas lap ).  
 

� Pirmdien s l dz piektdien s no plkst. 8.00 l dz 12.00 un 13.00 - 
17.00 
 
 

� Pirmdien s no plkst. 8.00 l dz 12.30 un 13.00 - 17.30 
     Otrdien s l dz ceturtdien s no plkst. 8.00 l dz 12.30 un 13.00 - 
17.00 

Piektdien s no plkst. 8.00 l dz 12.30 un 13.00 - 14.00 
� Pirmdien s no plkst. 8.00  l dz 12.00 un 13.00 - 18.00 

Otrdien s l dz ceturtdien s no plkst. 8.00 l dz 12.30 un 13.00 - 
17.00 
Piektdien s no plkst. 8.00 l dz 12.30 un 13.00 - 14.00 

� Pirmdien s no plkst. 8.00 l dz 12.00 un 13.00 - 18.00 
Otrdien s l dz ceturtdien s no plkst. 8.00 l dz 12.00 un 13.00 - 
17.00 
Piektdien s no plkst. 8.00 l dz 12.00 un 13.00 - 16.00 

� Cits variants: 
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Iedzīvotāju atbalsts LEADER projektiem

  2018. gada 19. janvārī biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātajā atklāta 
konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtā Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta 
vietējā attīstība)” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai atbilstoši 
Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savie-
nības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana sa-
skaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” Vecpiebalgas novada pašvaldība 
iesniedza piecus projektu pieteikumus.
  Viens no projektu pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem bija iedzīvotāju  vajadzības, 
nepieciešamības un  atbalsta apliecinājums izvēlētajam sasniedzamajam rezultātam.
  Kā jau pašvaldības izdevuma februāra numurā informējām, Vecpiebalgas novadā pēc 
25.01.2018. domes sēdes, kurā deputāti nobalsoja par dalību projektu konkursā, iedzīvo-
tāji tika aicināti paust atbalstu projektu iniciatīvai un ieceru realizēšanai.  Katrā pagastā 
bija pieejamas aptaujas lapas. Iedzīvotāji ar saviem parakstiem apliecināja nepieciešamību 
projektus īstenot. Projekta pieteikumu “Vienotu viensētu norāžu izvietošana Vecpiebalgas 
novadā” atbalstīja 443 iedzīvotāji,  “Vecpiebalgas muižas parka atjaunošana” - 110, “Peld-
vietas labiekārtošana pie Dabaru ezera” - 119, “Vecpiebalgas pagasta centra labiekārtoša-
na, II kārta” - 120, “Dzērbenes pils torņa daļēja atjaunošana” -  elektroniski aizpildītas 92 
anketas, papīra veidā - 45   anketas.
  Paldies par aktivitāti un atsaucību! Gaidīsim veiksmīgu projektu pieteikumu izvērtēšanas 
un īstenošanas gaitu!

Daiga Šatrovska, projektu vadītāja

 ESF projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā” 
(Nr.9.2.4.2/16/I/104)

semināru/mācību/citu pasākumu grafiks 2018. gada martam

6. 13. 20. martā no plkst. 17.30 Vecpiebalgas bērnudārza zālē biodejas kursi pieauguša-
jiem un jauniešiem. Nodarbības vada Anita Čapkovska. 
9. un 23. martā peldbaseina „Rifs” apmeklējums Vecpiebalgas vidusskolas skolē-
niem. Pasākums ir atklāts, lūgums sazināties ar atbildīgo par braucienu - Agitu Kramu, t. 
26111964. 
20. martā no plkst. 15.00  jauniešu centrā „Balgas strops” interaktīvas nodarbības bēr-
niem “Ēdīsim veselīgi!”. Nodarbību vada Ija Kazaka. 

Informācija lauksaimniekiem
  No 2018. gada 1. marta līdz  5. aprīlim varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kop-
šanai apakšpasākumā “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības 
uzlabošanai”. Šī būs jau piektā projektu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finan-
sējums ir 2,015 miljoni eiro. Atbalsta pretendenti - zemes īpašnieki, juridiskas personas, 
pašvaldības - meža zemes īpašnieki, kas apsaimnieko īpašumā esošu zemi. Atbalstītas 
tiek šādas aktivitātes: jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar atzarošanu, ne-
produktīvo mežaudžu nomaiņa, valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa sugu mežau-
dzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs. Plašāku informāciju var lasīt 
Lauku atbalsta dienesta mājaslapas sadaļā “Atbalsta pasākumi”. Lauku atbalsta dienests 
aicina visus mežsaimniekus, kuri nesaņēma finansējumu iepriekšējā minētā pasākuma 
kārtā, pieteikties atbalsta saņemšanai šajā kārtā.

Benita Zvejniece, Vecpiebalgas novada LAK
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ikviens Vecpiebalgas no-
vada iedzīvotājs ir laipni 
gaidīts ciemos pie mums, 
Dzērbenes pilī. 
  Nosaukumi “Araisis” 
un “Zemenītes sniegā”. 
Kāpēc tāda izvēle? 
  SIA “Araisis” nosau-
kums ir pilnīgs domu 
lidojums, kas materiali-
zējās brīdī, kad ieradā-
mies Dzērbenē. Blakus 
Dzērbenes pilij ir ezers ar tieši šādu nosaukumu... Vai tas 
nav liktenis?  “Zemenītes sniegā” ir nosaukums, kas rada 
sajūtas... Sajūtas, ko spēj sniegt mūsu radītās lietas... At-
miņas, patiesu prieku, maigumu un, protams, mīlestību.
  Kāds bija lielākais pārsteigums, uzsākot savu biz-
nesu? 
  Uzņēmējdarbībā pārsteigumi ir ik “uz stūra”, mazāki 
vai lielāki, bet ik dienas ar kādu saskaramies. Protams, 
vislielākos pārsteigumus sagādā valsts, kas visu laiku 
rada jaunus šķēršļus uzņēmējdarbības attīstībai, īpaši šie 
nepārdomātie lēmumi ietekmē mazos uzņēmējus.
  Abu mūsu uzņēmumu specifika ļauj vadīt uzņēmumus 
no jebkuras vietas, galvenais, lai ir pieejams interneta 
pārklājums un tālrunis. Vairums mūsu klientu nedzīvo 
laukos, bet gan pilsētās. Tāpēc nenoliedzami, atrodoties 
pilsētās, iespējas ir lielākas, tomēr katrā vietā ir sava 
“odziņa”, ar ko var strādāt. Laukos dzīvo ļoti radoši un 
atsaucīgi cilvēki, kas noteikti ir ļoti labs pamats, piemē-
ram, tūrisma attīstībai, kas arī ir viens no mūsu pašreizē-
jiem izaicinājumiem. Pasaulē arvien pieaug interese par 
visu “zaļo”, “eko”, “neskarto”, kas ir precīzs mūsu lauku 
raksturojums. Atliek tikai to pareizi pasniegt un nodot 
patērētājam, un priecīgs būs gan vietējais lauku cilvēks, 
kuram ir iespēja nopelnīt, gan tūrists, kurš saņēmis to, 
ko vēlējies. Mēs bieži vien nenovērtējam to, kas mums 
pieder, vai arī tik ļoti vēlamies paturēt visu sev, ka noslē-
gumā paši esam zaudētāji. 
  Šobrīd ļoti populāri ir vārdu salikumi „uzņēmēj-
darbības vides uzlabošana” vai  „uzņēmējdarbības 
veicināšana”.  Kā jūs vērtējat līdzšinējo sadarbību ar 
pašvaldību? Un ko varētu vēlēties uzlabot šajā sadar-
bībā? 
  Ņemot vērā, ka esam jaunpienācēji, sadarbība ar pašval-
dību ir bijusi neliela, tomēr pozitīva. Mēs ļoti priecātos, 
ja saspringtā politiskā situācija novadā norimtos, jo tas 
tīri cilvēciski ir ļoti nepatīkami. 
  Uzņēmēji par nākotnes plāniem parasti runā atturī-
gi. Un tomēr…  
  Vecpiebalgas novads ir ļoti ainavisks, ar dziļām kultūras 
un vēstures saknēm, tādēļ mēs vēlamies izmantot savu 
pieredzi un zināšanas, lai pastāstītu par šīm vērtībām arī 
citiem - tuvākiem un tālākiem viesiem.  Vēlamies savus 
pakalpojumus piedāvāt arī novada teritorijā, veidojot 
dažādas programmas un piedāvājumus tūristu grupām, 
kāzu un pasākumu organizatoriem u.c. Esam vērsušies 
Vecpiebalgas novada pašvaldībā ar lūgumu izskatīt ie-
spējamās sadarbības iespējas, kas varētu nest labumu ne 
tikai vietējai uzņēmējdarbībai, bet arī vietējiem iedzīvo-
tājiem. “Zemenītes sniegā” plāno sākt Vecpiebalgas su-
venīru izgatavošanu, pamazām radot vairāku produktu 
kopumu - suvenīru līniju.

Ar uzņēmējiem sarunājās Dzidra Ješkina
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Siera siešanas mākslā dalās Vaira Taujinska. 

Par savstarpējiem norēķiniem 2018. gadā par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
  Finanšu ministrijas izstrādātie noteikumi Nr. 418, ko Ministru kabinets apstiprināja 2016.
gada 28. jūnijā „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības ies-
tāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, paredz kārtību, kādā pašvaldības, kuru administratīvajā 
teritorijā deklarētie iedzīvotāji izmanto citas pašvaldības izglītības iestādes sniegtos pakal-
pojumus, noslēdz līgumus ar attiecīgajām pašvaldībām par sniegto pakalpojumu samaksu. 
Protams, ka ne visus izdevumus drīkst iekļaut savstarpējos norēķinos. Ministru kabineta 
noteikumi stingri reglamentē, ka izglītības iestāžu izmaksu aprēķinā izdevumi pārskata 
gada norēķiniem ir  jāaprēķina pēc iepriekšējā gadā uzskaitītiem izdevumiem un tajos ne-
drīkst iekļaut valsts budžeta finansējumu skolai, ES un ārvalstu finanšu palīdzību, ārvalstu 
mācību un darba  komandējumus, transporta līdzekļu nomas maksu, degvielas izdevumus, 
ēdināšanas izdevumus un kapitālo remontu izdevumus.
  2018. gada 25. janvāra Vecpiebalgas novada domes sēdē tika apstiprinātas izmaksas uz 
vienu audzēkni Vecpiebalgas novada izglītības iestādēs (skat.1.tab.).

1. tabula
Izmaksas uz vienu audzēkni

Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2018. gadā

  Novada skolās mācās vairāk nekā 85 bērni no citiem novadiem. 2017. gadā par savstar-
pējiem norēķiniem ieņēmumos citas pašvaldības ieskaitīja vairāk nekā 160 tūkstošus eiro, 
savukārt Vecpiebalgas novads samaksāja vairāk nekā 78 tūkstošus eiro par Vecpiebalgas 
novadā deklarētajiem bērniem, kas izmanto citu novadu izglītības iestādes.
  Manuprāt, situācija būtu labāka, ja iedzīvotāji deklarētu dzīvesvietu tur, kur patiešām 
dzīvo, jo dīvaini šķiet, ka Vecpiebalgas novada iedzīvotāji dzīvo šeit un ik dienu apmek-
lē pirmsskolas iestādi Baldonē, Ventspilī, Mērsragā jeb mācīties brauc uz skolu Jūrmalā, 

 Noslēgumā vēlos atzīmēt, ka novadam būtu mazāki izdevumi par skolu savstarpējiem 
norēķiniem, ja Vecpiebalgas novada iedzīvotāji, kuri deklarējuši dzīvesvietu šeit, bet paši 
dzīvo un bērnus ved uz pirmsskolas grupām un skolām citos novados, savu dzīvesvietu 
deklarētu tur, kur dzīvo.

                                                         Gita Janševica, ekonomiste

Jēkabpilī vai Alūksnē. Cilvēki pat nepadomā, ka Vecpiebalgas novads ik mēnesi par Vec-
piebalgas novadā deklarētu, bet citur dzīvojošu bērnu, kurš apmeklē izglītības iestādi citā 
pašvaldībā, trīs reizes gadā šai pašvaldībai pārskaita ievērojamas summas. 
  Ja analizējam novada izglītības iestāžu izdevumus uz vienu bērnu, tad salīdzinājumā ar 
citām pašvaldībām tie nav mazi. Izmaksās tiek iekļauts pašvaldības finansējums pedagogu 
atalgojumam, tehnisko darbinieku atalgojumam un pakalpojumu izmaksas. Ja skolu re-
monti tiek veikti regulāri, tad izdevumi strauji nemainās, bet, ja kādā laika posmā ir veikti 
apjomīgi darbi, gada vidējās izmaksas uz vienu bērnu objektīvi sanāk lielākas un šādos ga-
dījumos nākas situāciju skaidrot citu novadu ekonomistiem, kuri cenšas apstrīdēt izmaksu 
korektumu. Ministru kabineta noteikumos Nr. 418 ir paredzēts, ka pakalpojuma saņēmē-
jam, kurš nepiekrīt piedāvātajiem līguma nosacījumiem un atsakās slēgt līgumu, rakstiski 
jāpamato atteikuma iemesls. Šādas situācijas praksē nav bijušas, jo visus jautājumus esam 
atrisinājuši mutiski, skaidrojot situācijas un izdevumu pamatotību.
  Viena audzēkņa izmaksas tiek pārskatītas  divas reizes gadā - uz 1. janvāri un uz 1. 
septembri. Analizējot izmaksas laikā no 2016. līdz 2018. gadam, jāteic, ka būtiski tās ir 
palielinājušās 2018. gadā  (skat.2.tab.), kas skaidrojams ar valsts noteiktās minimālās algas 
palielināšanu un veiktajiem skolu uzturēšanas izdevumiem iepriekšējā gadā.

2. tabula
Viena izglītojamā izmaksas mēnesī

Vecpiebalgas novada izglītības iestādēs 2016. g.-2018. g. (EUR)

UZŅĒMĒJDARBĪBA LAUKOS
Ticēt un darīt pa īstam 

un līdz galam
  Šobrīd daudz diskutē par uzņēmējdarbības veicināšanas 
pasākumiem, par to, kā panākt, lai laukos atgriežas cilvē-
ki.  Ulda Paseka abi uzņēmumi ir reģistrēti un darbojas 
Dzērbenē, jo tā kopš neilga laika kļuvusi arī par viņu ģi-
menes mājvietu, par ko Indra saka: „Dzērbenei ir kāds 
netverams šarms, kas ierauj... Tā notika arī ar mums.” 
„Araisis” un „Zemenītes sniegā” ir ģimenes uzņēmumi, 
kuros lielāko darbu daļu veic pats īpašnieks, savukārt sie-
va Indra ir neaizstājams palīgs, kad pienākumu sakrājas 
tik daudz, ka vienam ar visu galā netikt. Kāpēc par uz-
ņēmējdarbības vidi Paseku ģimene izvēlējās laukus, ne 
pilsētu, kur tomēr ir daudz lielākas iespējas? Jo iespējas 
ir arī šeit, turklāt daudz un dažādas, galvenais - ticēt un 
darīt pa īstam un līdz galam. Par to ir pārliecināti Indra 
un Uldis Paseki, kuri arī piekrita atbildēt uz jautājumiem 
par savu uzņēmumu darbību un vietu novadā.   
  SIA „Araisis” un „Zemenītes sniegā”  vizītkarte, 
veiksmes stāsts… 
  SIA “Araisis” ir organizācija, kas nodarbojas ar aktīvās 
atpūtas un vēstures piedzīvojumu pasākumu organizēša-
nu. Galvenokārt organizējam vai piedalāmies pasākumos 
ar viduslaiku tematiku -pilsētas svētkos, korporatīvos pa-
sākumos un viduslaiku sporta spēlēs, veidojam un reali-
zējam arī piedāvājumus tūristu un skolēnu grupām. Viens 
no segmentiem, ar ko strādājam, ir kāzas - piedāvājam 
kāzu vārtus, pārbaudījumus jaunajam pārim un izklaides 
kāzu viesiem viduslaiku noskaņās.  
  Jau vairāk nekā 15 gadus nodarbojos ar viduslaiku re-
konstrukciju, kopā ar domubiedriem apguvām zināšanas 
par vēsturi, zobencīņu, paši gatavojām bruņojumu, ap-
ģērbu. Pamazām šī aizraušanās pārtapa nopietnākos pro-
jektos, līdz  2009. gadā sākām veidot piedāvājumus tū-
risma grupām. Gadiem ejot, esam izveidojuši interesantu 
piedāvājumu, ko novērtē gan pasākumu aģentūras, gan 
tūrisma aģentūras, kā arī uzņēmumu darbinieki, kuriem 
esam organizējuši korporatīvos pasākumus. Galvenokārt 
mūsu uzņēmuma darbība ir saistīta ar izbraukumiem, bet, 
kļūstot par dzērbeniešiem aizpagājušā gada nogalē, sa-
pratām, ka Dzērbenes pils un tai piegulošā teritorija ir 
ideāla vieta, kur mēs varētu realizēt savas idejas - pils un 
apkārtne ir ļoti ainaviska, tai ir sena vēsture, kas, pateico-
ties vēstures interešu klubam “Serben”, ir izpētīta. 
  „Zemenītes sniegā” ir zīmols, kas darbojas kopš 2003. 
gada, kas visus šos gadus nav zaudējis savu galveno vēr-
tību - radīt “dāvanas ar mīlestību...”, kas arī ir zīmola 
moto. “Zemenītes sniegā” zīmols pieder ģimenes uzņē-
mumam IK “Pasakainas lietas”. Pagājušā gada nogalē 
“Zemenītes sniegā” savu darbnīcu pārcēla no Rīgas uz 
Dzērbenes pili, kas bija diezgan nopietns solis, jo lie-
lākais vairums klientu atrodas Rīgā. Tomēr, pateicoties 
mūsdienu piegādes iespējām, mūsu klienti savus pasūtī-
jumus saņem jau nākamajā dienā, tāpēc lielais attālums 
nav šķērslis. Piedāvājam gan individuālo dāvanu izveidi 
no idejas līdz realizācijai, uzņēmumu suvenīru līniju iz-
veidi, grafiskā dizaina pakalpojumus, gravēšanu, veido-
jam gardumu grozus no vietējiem labumiem, apdrukājam 
krūzītes, spilvendrānas... Vienvārdsakot - radām skaistas 
lietas ar mīlestību. “Zemenītes sniegā” sadarbojas gan 
ar individuāliem klientiem, gan uzņēmumiem, tāpēc 

  Maz ticams, ka būtiski mainās tas, ko 
vecāki sagaida no pirmsskolas jeb bērnu-
dārza, - lai bērns būtu drošībā, paēdis un 
samīļots, tomēr pedagogi atzīst, ka šīm 
pamatprasībām arvien vairāk nāk klāt 
vecāku interese par to, ko bērnudārzs 
sniedz izglītības jomā, kā nodrošina bēr-
nu apmācību, kādas papildu nodarbības 
tiek piedāvātas. Tas priecē, jo tikai kopā 
sasniedzams labs rezultāts - zinātkārs, 
dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi 
un aktīvi, mācās, darbojoties ieinteresē-
ti, ar aizrautību un prieku, līdzdarbojas, 
radoši izpaužas, gūst pirmo pieredzi par 
sevi, citiem, apkārtējo pasauli un to sav-
starpējo mijiedarbību. Psihologi teic, ka  
30% bērnos jāiegulda bērnudārzam, bet 
70% - ģimenei. Jā, tieši tik liela ir ģime-
nes ietekme un atbildība.
  No nākamā mācību gada pirmsskolās 
Latvijā paredzēta pāreja uz lietpratību jeb kompetenču pieeju izglītībā.
  Šāda pāreja tiek pamatota ar to, ka, pirmkārt, mainoties ekonomiskai, 
politiskai, sociālai situācijai,  mainās mūsdienu cilvēkam nepieciešamās 
prasmes, otrkārt, Latvijas skolēnu sekmju salīdzinājums liek uztraukties 
par viņu tālākajām akadēmiskajām un profesionālajām iespējām, treš-
kārt, mainījies skolēns un tas, ko viņš sagaida no izglītības.
 Kvalitatīvas pārmaiņas nevar notikt pēkšņi vienā dienā, bet tās vispirms 
jāiepazīst, jāapdomā, jāpieņem, arī jāizmēģina, par tām, protams, jāin-
formē arī visas iesaistītās puses.   
  Vecpiebalgas bērnudārza pedagoģiskais kolektīvs, iepazīstoties ar jau-
no pieeju gan teorētiski kursos un semināros, gan dodoties pieredzes 
apmaiņā uz citām pirmsskolām, gan izmēģinot teoriju praksē, darbojo-
ties ar bērniem, secina, ka saturs, kas jāapgūst bērnam pirmsskolā, ir ļoti 
līdzīgs tam, ko bērni apguvuši līdz šim, taču atšķiras apguves veids, kas 
tiek piedāvāts. Tagad vairs ne kā rotaļnodarbība, bet gan kā rotaļdarbī-
ba. Tajā bērnam tiek dota izvēles iespēja. Sarežģītākais šādā apmācības 
modelī ir pedagogam sekot, lai bērns neizdarītu vienveidīgas izvēles, 
jāatrod ieinteresēšanas paņēmieni, nodrošinot, lai bērnam būtu iespēja 
apgūt visu pirmsskolas programmā paredzēto. 
  Vēlreiz, lasot jaunā mācību satura projektu, pārliecināmies, ka, lai 
mācītu bērnus un izvirzītu prasības, arī pašiem vecākiem un skolotā-
jiem jābūt kā paraugam, jo iedarbīgākais, spēcīgākais mācību uzskates 
līdzeklis ir PARAUGS.  
  Bērni atdarina. Dažos vecumos vairāk, citos mazāk, bet atdarina. Psi-
hologi atzīst, ka bērnam līdz 7 gadu vecumam veidojas ieradumi, kas ir 
personības pamats. Tātad pirmsskolas vecums ir īstais un vissvarīgākais 
laiks, kad vecākiem un skolotājiem palīdzēt šos ieradumus veidot, t.i.,  
ieradumu mācīties, ieradumu sadarboties, domāt, pirms ko iesāk, iera-
dumu radoši izpausties. 
  Skolotājas secina, ka ne viss no iepriekšējām mācību metodēm pirms-
skolā ir nederīgs, tāpat kā ne viss no jaunā ir derīgs, tāpēc centīsies sa-
glabāt labāko no vecā un paņemt vērtīgāko no jaunā.  
  Viss, kas tiek darīts pirmsskolā, ir ar noteiktu mērķi - kaut ko bērnā 
veidot, attīstīt, pie tam tā var būt viena darbība, viens notikums, bet 
mērķi var būt vairāki. Tāpēc cenšamies dažādot dzīvi pirmsskolā, lai 
būtu pēc iespējas vairāk veidu, kā uzzināt, apgūt, redzēt, mācīties, sa-
just, darboties. 
  Arī vecākiem ir jādara viss, lai lielais mērķis - veicināt bērna attīstību 
- īstenotos.  

Agita Šulca, 
Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas metodiķe

Pāreja uz lietpratību jeb kompetenču 
pieeju izglītībā arī pirmsskolā
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  Reorganizācija, reforma, cits teiks - likvidēšana….   Lai kā arī mēs šo novada skolu tīkla sakārtošanu savstarpējās sarunās dēvētu,  tas patiesi ir ļoti smags 
process, kas ierasto ikdienas dzīvi daudziem būtiski pārmainīs. Turklāt šis sabiedrībā nepopulārais lēmums saistās ar darbavietu zaudēšanu, ar nepieciešamību 
bērniem mērot tālāku ceļu līdz jaunajai skolai un iejušanos jaunajā kolektīvā,  ar pagastu dzīvotspējas un pašapziņas jautājumiem un nākotnes perspektīvām. 
Vienlaicīgi tie ir arī finanšu resursi, ko pašvaldība var novirzīt izglītības kvalitātes uzlabošanai, skolu modernizācijai.  Pirms lēmuma pieņemšanas iedzīvotāji 
tika aicināti uz sarunām ar skolu reorganizācijas darba grupu  -  9 domes deputātiem - katrā no novada izglītības iestādēm. Papildus tam uz kopīgu tikšanos 
tika aicināti Taurenes un Dzērbenes iedzīvotāji, jo viedokļi, kur pēc reorganizācijas darboties apvienotajai pamatskolai, dalās. Vieniem šķiet, ka lielākas 
priekšrocības ir Taurenes pamatskolai, citi uzskata, ka Dzērbenes skolas ēka ir atbilstošāka, lai uzņemtu ap simts pamatskolēnu. 26. februāra domes ārkārtas 
sēdē lēmums par skolu reorganizāciju ir pieņemts, tomēr neskaidri jautājumi vēl pastāv. Uz tiem tad arī lūdzu atbildēt deputātus - novada domes priekšsēdētāju 
Indriķi Putniņu, Izglītības, sociālo un kultūras jautājumu komitejas vadītāju Inesi Navru, deputātu Edžu Ķaukuli.

Novada skolas pārmaiņu priekšā. Vai cerēto rezultātu sasniegsim?

Vai šobrīd darba grupai ir vienots redzējums par skolu 
reorganizāciju un izglītības iestāžu nākotnes perspektī-
vu?
  Indriķis Putniņš: „Darba grupā esam daudz diskutējuši un 
tiekušies uz to, lai mēs nonāktu pie kopīga viedokļa. Jo šajā 
jautājumā pieņemt lēmumu ar vienas, divu balsu pārsvaru 
nebūtu tas pareizākais signāls sabiedrībai. Esam vienisprātis 
par to, ka četras skolas novadā, ņemot vērā kopējo skolēnu 
skaitu un tā dinamikas tendences, ir par daudz, tāpēc nepie-
ciešams apvienot Dzērbenes un Taurenes skolu, kā arī Inešu 
pamatskolu pievienot Vecpiebalgas vidusskolai. Līdz ar to 
novadā turpmāk būs divas  skolas  - Vecpiebalgas novada pa-
matskola un Vecpiebalgas vidusskola. Šis bija kompromisa 
lēmums, ko pieņēma deputāti, un es ļoti labi saprotu Dzērbe-
nes iedzīvotāju bažas. Bet mēs centīsimies darīt visu, lai sa-
biedriskā dzīve šajā pagastā neapsīktu un izglītības iespējas 
bērniem tiktu nodrošinātas vēl labākā kvalitātē kā līdz šim.”
  Edžus Ķaukulis: „Izvērtējot iespējamos riskus, demogrā-
fiskās tendences, ekonomiskos rādītājus un uzklausot skolu 
pedagogus un vecākus, deputātiem bija jāpieņem grūts lē-
mums, kurā izdevās rast vienprātību. Lēmums bija sāpīgs 
ikvienam iesaistītajam, tomēr priekšā vēl daudz darāmā, lai 
novadā veicinātu izglītības attīstību un daudzveidību. Esam 
pārliecināti, ka, nākot kopā pašvaldībai, skolu vadībai un ve-
cākiem, mēs spēsim izveidot tādu skolu tīkla modeli, kāds 
būtu pievilcīgs ikvienam novada iedzīvotājam.”
  Inese Navra: „Pašvaldība ilgu laiku centās saglabāt visas 
novada skolas, taču pienāk brīdis, kad lēmums par reorgani-
zāciju tomēr jāpieņem. Negribu piekrist tiem izglītības ie-
stāžu darbiniekiem un iedzīvotājiem, kuri tagad saka, ka esot 
bijis pārāk maz informācijas par to, ka būs skolu reforma, 
ka tā ir notikusi tik strauji. Jā, iespējams, ka šo procesu va-
jadzēja veikt citādāk, taču par nepieciešamajām pārmaiņām 
runājam jau vairākus gadus, turklāt tieši šis - 2018. - gads 
visu laiku ir ticis minēts kā laiks, kad plānojam veikt izglī-
tības iestāžu reorganizāciju. Turklāt arī paši iedzīvotāji bija 
tie, kuri norādīja uz pārmaiņu nepieciešamību, esot nemierā 
gan ar mācībām apvienotajās klasēs, gan izsakot pārmetu-
mus par izglītības kvalitāti un vēl daudzām citām būtiskām 
lietām. Tāpēc, ja vēlamies mūsu bērniem sniegt iespēju sa-
ņemt labu un konkurētspējīgu izglītību, nevar pastāvēt skola, 
kāda tā bija pirms gadiem 20, 10 vai pat 5. Balsojums domes 
ārkārtas sēdē parādīja, ka jautājumā par skolu tīkla sakārto-
šanu varam vienoties, un šeit netiek veidota politika, daloties 
opozīcijā un pozīcijā.”
Kādi ir galvenie iemesli, kas tika ņemti vērā, izstrādājot 
jauno izglītības iestāžu reorganizācijas plānu?  
  Indriķis Putniņš: „Ja trijās no četrām novada skolām ir 
kritiski mazs skolēnu skaits, vienlaikus uz skolēnu kopskai-
tu ir ļoti daudz pedagogu, kā rezultātā mazajās skolās valsts 
budžeta mērķdotācija nenosedz visu pedagogu atalgojumu, ir 
saprotams, ka ir nepieciešamas pārmaiņas un skolu savieno-
šana. Lai arī Inešos jau izsenis ir bijis ļoti kvalitatīvs mācību 
process, diemžēl,  skolēnu skaitam arvien samazinoties, sko-
las darbību turpināt bez pārmaiņām būtu ļoti sarežģīti. Tur-
klāt skolai beidzas akreditācijas termiņš, līdz ar to lēmums 
bija jāpieņem šogad. Attiecībā par Taureni un Dzērbeni situā-
cija ir pavisam cita. Skolas savā ziņā ir līdzvērtīgas, skolē-
nu skaits abās ir kritiski mazs, savukārt attālums starp abām 
skolām ir gaužām niecīgs - tikai četri kilometri. Par to, ka uz-
svars liekams uz mācību procesa turpināšanu tieši Taurenes 
skolā, vienojāmies darba grupā. Domas dalījās, jo argumenti 
par labu vienai vai otrai skolai ir pietiekami līdzvērtīgi, taču, 
kā jau retoriski vaicājāt pirmajā jautājumā, mums bija jāat-
rod kopīgs risinājums.” 
  Inese Navra: „Dzīvojot mazā novadā, pazīstam teju katru 
pagasta iedzīvotāju, tāpēc ir divkārt smagi lemt par kādas 
iestādes slēgšanu, it īpaši, ja runa ir par skolu, kas laukos ir 
katra pagasta lepnums un sabiedrisko aktivitāšu centrs. Tīri 
cilvēciski ir saprotamas arī cilvēku emocijas. Diemžēl darba 
grupai bija jāpieņem šis svarīgais, bet  nepopulārais lēmums. 
Demogrāfiskā situācija novadā nav iepriecinoša, nevaram 
arī cerēt, ka nākotnē iedzīvotāju skaits strauji palielināsies. 
2017. gadā Inešu un Vecpiebalgas  pagastā dzimuši - 14 
bērni, 2016. gadā - 17 bērni, 2015. gadā - 12 bērni, 2014. 
gadā - 13 bērni, 2013. gadā - 16 bērni. Dzērbenē un Taurenē  
2017. gadā dzimuši - 10 bērni, 2016. gadā - 10 bērni, 2015. 
gadā - 14 bērni, 2014. gadā - 20 bērni, 2013. gadā - 17 bērni.  
Skolēnu  skaits,  izglītības iestādes darba kvalitāte, mācību 
rezultāti un sekmības dinamika, finansiālo ieguldījumu ap-
joms, kas būs nepieciešams, lai skolās nodrošinātu atbilstošu 
mācību vidi, - šie ir galvenie kritēriji, kas tika ņemti vērā, 
izvērtējot katras skolas pastāvēšanu.”
Vai pēc šīs reorganizācijas izveidotās skolas varēs pastā-
vēt jaunajā statusā un pēc pāris gadiem nesekos jauna 
reforma?  
  Indriķis Putniņš: „Ir viena lieta, ka demogrāfiskās tenden-

ces visā valstī nav iepriecinošas. Tajā pašā laikā, ja mēs vei-
cam reorganizāciju, tad ir visas iespējas un priekšnosacīju-
mu, lai attiecīgo mācību iestādi restartētu. Līdz ar to mums ir 
iespēja noteikt konkrētus uzstādījumus direktoru konkursam, 
izraudzīties piemērotāko kandidātu un prasīt no viņa rezul-
tātus. Jo arī lauku skolas var attīstīties, ja tās ir pievilcīgas 
ar savu piedāvājumu un mācību kvalitāti. Taču, ja tam uz-
manību nepievērsīsim, tad drīz vien var atkal nākties slēgt 
skolas.”
  Inese Navra: „Vairumā gadījumu cilvēki dzīvos tur, kur ir 
darbs, un tieši labi apmaksātu darbavietu trūkums ir tas, kas 
tukšo lauku novadus. Nenoliedzami, izvēloties dzīvesvietu, 
jaunajām ģimenēm ir svarīgi, vai tuvumā ir bērnudārzs un 
skola un vai šajās iestādēs ir atbilstoša vide bērna attīstībai. 
Tāpēc  pastāvēs tās skolas, kas spēs to piedāvāt. Pārmaiņas 
ieviest nav viegli, jo cilvēki, lai arī saprot to nepieciešamī-
bu, baidās no nezināmā.  Pirmajā gadā pēc reformas varētu 
būt arī skolēnu samazinājums, jo vecāki emociju vai kādu 
citu iemeslu dēļ saviem bērniem var arī neizvēlēties kādu no 
divām novada skolām. Reorganizētajām izglītības iestādēm 
būs sevi jāpierāda un jāapliecina ar savu darbu. Tā ir vispār-
pieņemta prakse, ka pārmaiņu rezultātus var izmērīt ne ātrāk 
kā pēc diviem gadiem. Tad arī varēsim runāt, vai reformas 
mērķi ir sasniegti.”
Kādas ir šīs reorganizācijas izmaksas un kāds finansiāls 
ietaupījums no tās būs novada pašvaldības budžetam?
  Indriķis Putniņš: „Reorganizācija vienmēr kaut ko maksā. 
Ja tās rezultātā kāds paliek bez darba, tad ir jāparedz līdzekļi 
arī kompensāciju izmaksām. Taču tikai reorganizācijas pro-
cesa gaitā būs iespējams saprast, kuri turpinās darbu, kuri nē. 
Šobrīd jau ir pieņemti tikai konceptuāli lēmumi par to, ko da-
rīsim. Turpmākā pusgada laikā šī reorganizācija tiks īsteno-
ta dzīvē. Ja runājam par kopīgo ietekmi uz novada budžetu, 
tad, ja mēs joprojām turpinām uzturēt visu līdzšinējo skolu 
ēkas, tad ietaupījumi ir salīdzinoši mazi. Jā, protams, mēs 
varam ieekonomēt uz pedagogu atalgojuma, bet šie ietau-
pījumi būtu jānovirza skolotāju algas paaugstināšanai. Tas 
nozīmē, ja minimālo likmi varēsim nodrošināt no valsts bu-
džeta mērķdotācijas un šajā ziņā vairs nevajadzēs piemaksāt 
no pašvaldības budžeta, tad ietaupītos līdzekļus mēs varēsim 
novirzīt skolotāju algu paaugstināšanai un konkurences vei-
cināšanai, lai tā vairs nebūtu tikai minimālās pedagoģiskās 
likmes apmērā.”
Vai jau ir zināms, cik strādājošo zaudēs darbu, cik skolo-
tājiem nāksies pārkvalificēties?
  Indriķis Putniņš: „Tas, ka visiem darba nebūs, ir jāatzīst. 
Bet pagaidām par konkrētiem skaitļiem un pedagogu skaitu 
būtu pāragri spriest.”
Vai ir domāts par to, kam uzticēt vadīt apvienotās sko-
las? Kā tiks veidots jaunais izglītības iestāžu pedagogu 
un darbinieku kolektīvs?
  Indriķis Putniņš: „Reorganizācijas procedūra automātiski 
nozīmē jauna direktora konkursa izsludināšanu, līdz ar to, 
apvienojot Taurenes un Dzērbenes skolas un izveidojot Vec-
piebalgas novada pamatskolu, mēs nekavējoties konkursa 
kārtībā meklēsim jaunu vadītāju. Jaunā vadītāja uzdevums 
būs veidot arī skolas personālsastāvu. Inešu un Vecpiebal-
gas gadījumā situācija ir nedaudz atšķirīga - likums neparedz 
jauna direktora meklēšanu, taču esam vienisprātis, ka būtis-
kām pārmaiņām ir jābūt arī Vecpiebalgas vidusskolā.”
Kāda būs šīs reformas ietekme uz infrastruktūru un  kas 
notiks ar ēkām, kurās vairs nenotiks mācības?
  Indriķis Putniņš: „Pēc pašreizējās koncepcijas vismaz 
pagaidām mācību process notiks visur. Jo Dzērbenē no-
teikti paliks gan bērnudārza grupiņas, gan mūzikas skola, 
tāpat domāsim par mūžizglītības attīstību un telpu izno-
māšanu uzņēmējdarbībai, par ko jau ir bijusi interese. Sa-

vukārt Inešu skolas ēkas nākotne vēl būs jāapspriež pla-
šākā lokā, taču šobrīd to redzam kā sava veida mākslas 
centru. Tur darbu varētu turpināt mākslas programma, jo 
ir cieša sadarbība ar Piebalgas porcelāna fabriku, kā arī 
esam runājuši ar Vecpiebalgas audēju kopu. Arī audējām 
ir vajadzīgas plašākas telpas par tām, kas šobrīd ir pieeja-
mas Vecpiebalgā. Nepieciešams izvietot gan ekspozīciju, 
gan uzstādīt arī papildu stelles. Šajā ziņā redzu arī māks-
las programmu attīstības iespējas.”
Ko, jūsuprāt, nozīmē kvalitatīva izglītība? Kā tā tiks 
nodrošināta pēc reorganizācijas?
  Indriķis Putniņš: „Par kvalitatīvu izglītību liecina rezul-
tāti, ko skolēni sasniedz dzīvē. Bet, manuprāt, šā brīža gal-
venā problēma ir tā, ka mums ir labas, parastas skolas, kas 
galvenokārt kalpo esošo novada iedzīvotāju vajadzībām. 
Taču mums vajadzētu radīt tādus apstākļus, lai mūsu sko-
las būtu interesantākas par citām un tās izvēlētos arī citu 
novadu iedzīvotāji. Savulaik tā jau ir bijis. Ir daudz ģime-
ņu, kas vēlas pārcelties uz dzīvi tālāk prom no centriem, 
vairāk uz lauku vidi, jo mūsdienās daudzās profesijās var 
strādāt attālināti. Šādas ģimenes ir arī mūsu novadā. Bet 
vajadzētu vēl vairāk. Un tad viens no priekšnosacījumiem, 
lai viņus pārliecinātu nākt dzīvot šeit, ir kvalitatīva, inte-
resanta izglītība, sākot jau no bērnudārza.”
  Inese Navra: „Šajā jautājumā diezin vai dzirdēsiet vien-
nozīmīgu atbildi, jo katram no mums ir sava izpratne par to. 
Manuprāt, galvenais ir panākt, lai palielinās skolēnu kon-
kurētspēja un izglītības iestāde orientējas ne vien uz zinā-
šanu apguvi, bet iemāca skolēniem arī dažādas prasmes un 
iemaņas turpmākajai dzīvei. Rādītājs, protams,  ir arī eksā-
menu rezultāti un spēja iestāties augstākās izglītības mācī-
bu iestādēs. Tāpat zināšanas un prasmes, ko bērns iemācās 
pamatskolā, ir labs priekšnosacījums mācībām vidusskolā.   
Zemas algas, cieņas trūkums, nav pienācīga novērtējuma… 
Šie ir tikai daži no argumentiem, kas tiek minēti saistībā ar 
pedagogu darba kvalitāti. Mēs, deputāti, varam veidot tādu 
politiku, lai pedagogiem ir atbilstošs atalgojums, lai tiek 
uzlabota izglītības iestādes materiāli tehniskā bāze, piešķirt 
lielāku finansējumu iestādes ikdienas vajadzību nodrošinā-
šanai…  Var jau ieguldīt līdzekļus, bet vai skolas būs gata-
vas mainīties?  Vide, pedagogu kolektīvs - tā ir iestādes va-
dītāja kompetence. Ir jābūt sadarbībai visos līmeņos - bērni, 
vecāki, pedagogi, pašvaldība.”
Kā motivēsiet skolēnus izvēlēties mājām tuvāko izglītī-
bas iestādi un nedoties uz citu novadu skolām?
  Indriķis Putniņš: „Šis ir ļoti sarežģīts jautājums. Skolu 
reorganizācija vien negarantē, ka vecāki izvēlēsies reorga-
nizēto skolu. Tas ir zināms risks. Mums kā pašvaldībai ir 
jādomā arī par atlaidēm vai kādiem citiem bonusiem sa-
viem iedzīvotājiem, lai ieinteresētu viņus palikt mūsu sko-
lās. Protams, paralēli pašas skolas jāpadara pievilcīgākas 
jeb tādas, kas atšķiras no citām skolām.”
Daudziem skolēniem attālums līdz jaunajai skolai būs 
jāmēro garāks, tas nozīmē arī agrāku celšanos rītos un 
vēlāku atgriešanos mājās vakaros. Vai par šo jautājumu 
ir domāts? 
  Indriķis Putniņš: „Likumdošana nosaka, ka skolēnu pār-
vadājumi mums ir jānodrošina. Līdz šim to esam spējuši 
nodrošināt un nedomāju, ka turpmāk tā būs problēma. Pro-
tams, tad, kad būs skaidrs skolēnu skaits un sastāvs, būs 
operatīvi jāizplāno maršruti. Taču mūsu šā brīža skolas to-
mēr ir ļoti tuvu viena otrai - Taurene un Dzērbene četru ki-
lometru  attālumā, no Inešiem līdz Vecpiebalgai arī ir tikai 
seši kilometri pa labu asfaltētu ceļu. Tādēļ teikt, ka kādam 
būs būtiski agrāk jāceļas, diez vai būtu pamatoti.”

Dzidra Ješkina
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Dzērbenes balvas izcīņas sacensības

SKOLU ZIŅAS
Puteņu mēnesis Dzērbenes vispārizglītojošā 

un mūzikas pamatskolā

  Latviešu valodas pēcpusdienā 5.-9. klases skolēni minēja krustvārdu mīklas, lasīja 
ziņas no žurnāliem kā radio diktori, rakstīja glītrakstus, veidoja reklāmu un ar to iepa-
zīstināja skolasbiedrus, rediģēja rakstus.  Darbs bija jāveic komandā, jāprot sadarboties, 
saskaņot viedokļus. Skolēniem ļoti patīk strādāt ar žurnāliem  - meklēt informāciju, sev 
interesējošus rakstus. Tikai žēl, ka ģimenēs vairs nepasūta un nepērk avīzes uz žurnālus.  
Noslēgumā - klusā lasīšana. Balvā - konfektes! 

Aktivitātes Inešu pamatskolā
  No 1. līdz 9. februārim  darbošanās  jomas  “Zinātņu un tehnoloģiju pamati” gaisotnē:
• skolas un reģionālās mācību olimpiādes;
• dalība konkursos: “100 darbi Latvijai” un “Gada būve”;
• skolas konkurss “Gudrs, vēl gudrāks”, mūsu skolas gudrinieks 2018 - 7. klases skol-
niece Karīna Tomsone.
  No 12. līdz 24. februārim jomas “Valodas” nedēļas. Šajā laikā ārpusstundu aktivitātēs 
īpaši akcentējām dzimtās valodas nozīmīgumu:
• aktivitātē “ Dzimtās valodas diena”;

Februāris Vecpiebalgas vidusskolā
  Arī februārī skolā tika piedāvātas dažādas aktivitātes, kuras caurvija mīlestība, ko pastipri-
nāja “sirsniņu lietus” skolā. Ziemas spelgoņā sirds iesila ikvienam, lai prieku dāvātu sev un 
citiem.
  2. februārī Vec-
piebalgas vidussko-
las sākumskolas 1. 
- 3. klases skolēni 
savas zināšanas, 
prasmes un iemaņas 
pārbaudīja kom-
binētajās mācību 
olimpiādēs angļu 
valodā, latviešu 
valodā, dabaszinī-
bās, matemātikā un 
sociālajās zinībās. 
Vislabāk veicās 1. 
klasē A. Dulbergai, 
2. klasē R. Rozma-
nam, 3. klasē A. 
Kazlauskai. Vis-
lielākais paldies 
māmiņām, kuras 
palīdzēja olimpiāžu 
dienas norisē.
  6. februārī Vecpiebalgas vidusskolas 7. un 11. klases skolēni kopā ar audzinātājiem devās 
ekskursijā uz Rīgu, kur apmeklēja  Latvijas Kara muzeju un Latvijas Okupācijas muzeju.  Ie-
pazina latviešu tautas vēsturi, kā arī piedalījās interesantā nodarbībā „Padomju deportācijas”. 
  Mūzikas namā „Daile” piedāvātā Valmieras Drāmas teātra viesizrāde „Labie bērni” neat-
stāja vienaldzīgu nevienu, jo jauno aktieru tēlojums bija emocionāls un profesionāls.  Lugas 
saturs ir mūsdienīgs un lika aizdomāties par vidusskolēnu ballītēm un to sekām. Mūsdienu 
pasaulē, kas pārņemta ar tehnoloģijām, jaunieši bieži aizmirst tādas vērtības kā draudzība, 
izpalīdzība, līdzjūtība un cieņa.  
  9. februārī ESF projekta ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 
pamatskolas 3. un 4. klases skolēniem notika nodarbības par robotu darbības dzīves ciklu, 
ozobotu sensoru pielietojumu informācijas iegūšanai, apstrādei.
  10. februārī skolā viesojās dažādu skolu direktori no visas Latvijas,  lai sevi profesionāli 
pilnveidotu, apgūtu zināšanas un prasmes, mācoties Direktoru akadēmijā. Skolas direktore 
L. Žagare arī ir šīs akadēmijas dalībniece. Katra nodarbība norit citā Latvijas skolā, kur var 
ne tikai mācīties paši, bet iepazīties ar kolēģu darbavietu. Februārī mācības notika Alūksnē 
un Vecpiebalgā. Direktore iepazīstināja kolēģus ar Vecpiebalgu un skolu. Viesus patīkami 
pārsteidza viesmīlība un skolēnu muzikālais sveiciens. 
  No 12. līdz 16. februārim notika projektu nedēļa sākumskolā. Projektu nedēļas noslēgumā 
žūrija katrā klašu grupā izvirzīja skolēnu, kurš ieguva ceļazīmi uz sākumskolas skolēnu mazo 
pētniecības konferenci “Mazs cinītis gāž lielu vezumu”. Ceļazīmes ieguva E. Dulberga ar 
projektu “Mana dzimta laiku lokos”, M. A. Krastiņa ar projektu “Sveces”, K. Vilčiauska ar 
projektu “Drošība” un A. Kazlauska ar projektu “Maize”. 
  14. februārī arī mūsu skolas  8. - 12. klases skolēni piedalījās Ēnu dienā. Visaktīvākie 
ēnotāji bija 9. klases skolēni. Ēnoja Rīgā, Madonā, Cēsīs, Smiltenē un arī Vecpiebalgas no-
vadā. Skolēni bija izvēlējušies sev interesējošas profesijas: vetārsts, elektrotehniķis, ties-
nesis, lauksaimnieks, fizioterapeits, acu ārsts, ugunsdzēsējs - glābējs, uzņēmuma vadītājs, 
pirmsskolas skolotāja, frizieris, IT drošības analītiķis. Lielākā daļa skolēnu pēc Ēnu dienas 
apstiprināja, ka izvēlētā profesija ir viņiem īstā, tikai daži pārliecinājās, ka ēnotā profesija 
nav viņiem piemērota.
  Gan skolā, gan pirmsskolā notika Valentīndienas aktivitātes.
Šajā mēnesī notika „Top kausa” atlases sacensības volejbolā visās vecuma grupās,  ku-
rās piedalījās tikai Cēsu skolu, Līgatnes novada vidusskolas un Vecpiebalgas vidusskolas 
komandas. Ar nosaukuma (sponsora “Lāses”) maiņu spēļu spraigums nav gājis mazumā. 
Pamatskolā tika izcīnītas medaļas - zēniem sudrabs, meitenēm bronza. Ceļazīmei uz fināl-
sacensībām Rīgā pietrūka nieka divu punktu. Pamatskolas puišu komandā startēja K.Vilde, 
R. Kuzmans, H. Segliņš, A. Pundurs, K. Krūmiņš, M. Šatrovskis, D. R. Lielups, meiteņu 
komandā - E. Meldere, A. Eglīte, S. Gobiņa, K. Rozenova, D. Gulbe, R. Krieviņa, D. Kancē-
viča.  Vidusskolas grupā puiši izcīnīja 5. vietu, meitenes  -  4. vietu. 
  16. februārī pirmsskolā notika Ciemiņu diena. Mērķis - sniegt vecākiem priekšstatu par 
pirmsskolas izglītībā gaidāmajām pārmaiņām nākamajā mācību gadā, uzklausīt skolotājas 
par prasmēm, kuras bērnam būtu nepieciešams apgūt pirmsskolā, lai veiksmīgi iekļautos 
skolā, kopā ar bērniem pastrādātu rotaļnodarbībās un uzklausītu Vecpiebalgas novada bāriņ-
tiesas priekšsēdētāju I. Sirmo.
  21. februārī notika starpnovadu slēpošanas sacensības Priekuļu biatlona bāzē. Lai gan no 
rīta bija bargs sals (-24 grādi), sacensībās piedalījās 15 mūsu skolas slēpotāji. Vidusskolas 
grupā M. Cimdiņš izcīnīja 3. vietu, pamatskolā - A. Jekimovs - 1. vietu un D. Gulbe - 2. vietu. 
Februārī turpinājās mācību priekšmetu 2. posma olimpiādes (sk. tabulu).

Skani, mana valodiņa!

  6. klases skolēni kopā ar skolotāju A. Graumani šogad nolēma pārsteigt skolas biedrus 
un skolotājus ar Valentīndienas pasākumu. Visa norise un dekorācijas tapa lielā slepenī-
bā. Ieejot zālē, bijām patīkami pārsteigti- rotājumi, galdiņi, noskaņa! Sekoja rotaļas un 
dejas.  Skolēni skolotājai iesūtīja arī savus dzejoļus, kurus pasākumā autori nolasīja. Visi 
dzejnieki un apsveikuma kartīšu autori saņēma balvas un saldumus.

Ērika Arāja, direktore 

Sveiciens Sirsniņdienā!

  16. februārī Dzērbenes sniegotajos un saules apspīdētajos pakalnos spēkiem mērojās 
distanču slēpotāji no Vecpiebalgas novada skolām. Slēpotāji pārbaudīja savas prasmes 
un sagatavotību,  bagātināja savu sacensību pieredzi. Protams, baudīja sauli, sniegu un 
sacensības garu. Dalībnieki balvas izcīnīja četrās vecuma grupās. Veiksmīgākie un labā-
kie šogad:
  E gr. meitenes - 1. v. - A. Kazlauska (Vecpiebalga), 2. v.- S. Eglīte (Dzērbene), 3. v.-A. 
Brence (Ineši); E gr. zēni - 1. v. - R. Gnedlers (Taurene), 2. v.- E. Krieviņš (Vecpie-
balga), 3. v.-R. Ikners (Dzērbene); D gr. meitenes - 1. v.- L. Jekimova (Vecpiebalga), 
2. v. - L. Rudzīte (Vecpiebalga), 3. v. - D. Bērziņa (Vecpiebalga); D gr. zēni - 1. v.- P. 
Šmits (Dzērbene), 2. v. - V. Toks (Vecpiebalga),  3. v.- A. Putniņš, (Vecpiebalga),  C gr. 
meitenes - 1. v.- D. Gulbe (Vecpiebalga), 2. v. - P. M. Stepāne (Vecpiebalga), 3. v. - K. 
Tomsone (Vecpiebalga),  C gr. zēni - 1. v. N. K. Metums (Ineši), 2. v. - K. Polis (Ineši), 
3. v. - M. Šatrovskis (Vecpiebalga),   B gr. meitenes - 1. v.- K. Rozenova (Vecpiebalga), 
2. v. - S. Gobiņa (Vecpiebalga),  3. v. - M. Pundure (Vecpiebalga); B gr. zēni - 1. v.- A. 
Jekimovs (Vecpiebalga), 2. v. - K. Freimanis (Vecpiebalga),  3. v. - T. Ņizins (Dzērbe-
ne).
  Kopvērtējumā skolu komandām kausu ieguva Vecpiebalgas vidusskolas slēpotāji. Pal-
dies visiem sacensību dalībniekiem par startu sacensībās un sacensību tiesnešiem un 
trases sagatavotājiem!
  Uz tikšanos nākamgad, jo Dzērbenes sniegotie pakalni nezudīs nekad un aicinās mūs 
uz tikšanos!

Sarmīte Stērste, sporta skolotāja

• studijas “Vārds” organizētajā gadskārtējā konkursā ar moto -  “Pupa kāpa debesīs” 
titulu “Stāstnieks 2018” ieguva  4. klases skolniece Elizabete Cīrule (jaunākā grupa) 
un 7. klases skolniece Karīna Tomsone (vecākā grupa);
• mākslas  programmas audzēkņu darbu izstādē “Dažādības spēks ilustrācijā”, veidojot 
ilustrācijas populāru latviešu dzejnieku un arī pašu sacerētiem dzejoļiem.
  Negantos vīrusus baidījām, piedaloties  slēpošanas sacensībās Dzērbenē un skolas 
Kustību dienu aktivitātēs, kā arī apmeklējot koncertuzvedumu  “Čučumuižas lielākais 
brīnums”, bet sākumskolas skolēni atkārtoja drošības noteikumus CSDD organizētajā 
nodarbībā “Apgūstam ceļu satiksmes noteikumus”.
  Visiem veselīgus nākamos skolas mēnešus!

Gunta Dadeika, skolas direktore

Konkursa “Stāstnieks” sākumskolas dalībnieki. 
Otrā no kreisās - uzvarētāja Elizabete Cīrule.

  I. G. Bērziņa piedalījās 14. atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādes “Mēs - Latvijas 
simtgadei” 1. kārtā, guva labus rezultātus un ir uzaicināta uz valsts olimpiādes 2. kārtu Rīgā, 
bet mājturības un tehnoloģiju izstādē “Spēka zīmes - atslēgu piekariņi” augstāko vērtējumu 
saņēma A. Volmane, K. K. Sābule un M. P. Stepāne (skolotāja V. Jansone).

Informāciju apkopoja Antra Eškina, Sigita Upeniece

Olimpi de Skol na v rds, 
uzv rds 

Rezult ts Skolot js 

Latviešu valodas olimpi de 10. - 
12. kl. 

S. V ce 2. I. Strelkova 

P. D. Šulca 3. V. Lapi a 

Ekonomikas olimpi de 10.-12. kl. 

(Izvirz ta uz valsts olimpi di) 

P. D. Šulca 1. A. Piruška 

M jtur bas un tehnolo iju 
olimpi de 

 5. - 9. kl. 

M. P. Step ne 3. V. Jansone 

K. Rozenova 3. I. Kazaka 

A. Viš ovs 3. S. Sip enko 

Fizikas olimpi de 9.-12. kl. A. Balode 3. A. Mi is 

Krievu valodas olimpi de 8.-12. 
kl. 

V. Tolkunova 2. T. Gorb ne 

Matem tikas olimpi de 5. - 8. kl. K. Rozenova 3. R. 
Šarkovska 

 
 I. G. B rzi a piedal j s 14. atkl taj  m jtur bas un tehnolo iju olimpi des “M s 

- Latvijas simtgadei” 1. k rt , guva labus rezult tus un ir uzaicin ta uz valsts 
olimpi des 2. k rtu R g , bet m jtur bas un tehnolo iju izst d  “Sp ka z mes - 
atsl gu piekari i” augst ko v rt jumu sa ma A. Volmane, K. K. S bule un M. P. 
Step ne (skolot ja V. Jansone). 

 
Inform ciju apkopoja Antra Eškina, Sigita Upeniece 
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  Olimpisko spēļu noskaņās 18. 
februārī notika vienas stundas slē-
pojums. Dalībnieki stundas laikā 
centās noslēpot pēc iespējas vai-
rāk kilometru pa trīs dažāda garu-
ma apļiem - 1,2 km, 1,5 km un 2,5 
km. Slēpojuma mērķis bija iesais-
tīt sportiskās un fiziskās aktivitā-
tēs novada iedzīvotājus neatkarīgi 
no fiziskās sagatavotības pakāpes.  
Slēpojumam nebija sacensību for-
māta, taču dalībniekiem sportiskā 
azarta netrūka.  Kopā piedalījās 
20 distanču slēpošanas cienītāji, 
kas kopā veica 174,7 km. Katrs 
dalībnieks finišā saņēma simbo-
lisku salduma balviņu enerģijas 
atgūšanai. Visi dalībnieki piedalī-
jās kopējā saldumu balvu izlozē. 
Nākamais vienas stundas slēpo-
jums tiek plānots 11. martā. 

                                       
 Toms Praulītis, 

sporta organizators

SPORTA LAPPUSĪTE Sudrabotais 
“Apkārt Alaukstam” 

aizvadīts
  Pēc divu gadu pārtraukuma, ko ietekmēja nelabvēlīgie lai-
ka apstākļi,  beidzot tika dots starts 25. slēpošanas mara-
tonam  “Apkārt Alaukstam”, ko šoreiz atbalstīja “Latvijas 
valsts meži” un Vecpiebalgas novada pašvaldība. Sudrabo-
tais, jo sniegs sestdienā uz Alauksta un tā apkaimē vizēt 
vizēja sudrabā… Sudrabotais,  jo varam vilkt paralēles ar 
sudrabkāzām, kas tiek atzīmētas pēc 25 laulībā nodzīvo-
tiem gadiem. 
  Sporta kluba “Alauksts” pārstāvis Uvis Avens saka lielu 
paldies visiem slēpojuma dalībniekiem par aktivitāti: “Da-
lībnieku interese parādīja, ka šī slēpojuma popularitāte nav 
zudusi, jo startam pieteicās apmēram pieci simti dažāda ve-
cuma dalībnieku. Varbūt ne visi ieradās, bet, ņemot vērā, ka 
šajā dienā notika arī vairāki citi slēpojumi, varam teikt, ka 
šis bija viskuplāk apmeklētais no šajā datumā notikušajiem 
mačiem.  Vēlreiz paldies par uzticību!”
  Kā jau jubilejas pasākumā pieņemts, katrs dalībnieks, kas 
slēpojumā šķērsoja finiša līniju, saņēma piemiņas medaļu. 
Īpaši tika sveikti arī tie, kuri piedalījušies visos līdz šim 
notikušajos 25 slēpojumos. Balvas par šādu uzticību šim 
pasākumam saņēma Ilmārs Jukēvics, Aivis Cīrulis, Nils Jo-
hansons, Ilmārs Glāzers. 

Balvu par uzticību slēpojumam saņēma Aivis Cīrulis, 
Ilmārs Glāzers, Ilmārs Jukēvics, Nils Johansons. 

Viena stunda uz slēpēm

  Bija padomāts arī par svētku cienastu - gardu zivju zupu, 
ko dalībniekiem bija sarūpējis viens no pasākuma rīkotā-
jiem - Aivars Avens.  
  Pirmie distancē devās visjaunākie dalībnieki, kuri piedalī-
jās “INBOX.LV” bērnu slēpojumā. Visjaunākajā grupā 500 
m distancē ātrāka par visiem bija Amēlija Zaķe, bet 1600 m 
distancē uzvarēja Rolands Arnis. 
  Tad starts tika dots “Delfi” veselības maratonam 8,5 km 
distancē un “SPORTLAND” tradicionālajam tautas marato-
nam 16 km distancē. 
  “Delfi” veselības maratona uzvarētājs Renārs Pundurs no 
Vecpiebalgas,  2. vietā finišēja Oļegs Zabirko, bet 3. - Vaino 
Markuss Kārkliņš. Sieviešu konkurencē pirmais trijnieks 
-  Marta Pundure no Vecpiebalgas, Liene Pušpura, Diāna 
Ceplīte. 
  “SPORTLAND” maratonā vīriešu konkurencē absolūtajā 
vērtējumā uz goda pjedestāla kāpa slēpotāju aprindās labi 
zināmie sportisti - Raimonds Vīgants, Juris Damškalns, Ro-
berts Slotiņš. Arī dāmu vērtējumā ātrāko uzvārdi komentā-
rus neprasa. Pirmā Anda Muižniece, otrā - Kitija Auziņa, 
trešā - Raivita Birkentāle.
  Balvas saņēma arī trīs labākie atsevišķās vecuma gru-
pās. Ar šiem rezultātiem var iepazīties mājaslapā: www.
alauksts.lv.
  Slēpojumā “Apkārt Alaukstam” vienmēr bijusi zināma 
karnevāla pieskaņa. Arī šoreiz netrūka slēpotāju, kuri bija 
ieradušies netradicionālā apģērbā. Dažs distanci veica ar 
vecām koka slēpēm, un visi šie slēpotāji saņēma īpašas pie-
miņas medaļas. Neatņemama slēpojuma sastāvdaļa ir bijusi 
arī mantu izloze, un izņēmums nebija arī šī reize. Galvenā 
balva sadarbībā ar “Verners DE” veikaliem bija ledusska-
pis.   
  Sakot paldies dalībniekiem, Uvis Avens aicina ierak-
stīt savos kalendāros jau nākamā slēpojuma “Apkārt 
Alaukstam” norises datumu - 2019.  gada 9. februāri. 
Bet, ja ir vēlme vasarā apskriet apkārt Alaukstam, to varēs 
izdarīt otrajā pļavu skriešanas maratonā “Apskrien Alauk-
stu”, kas notiks  25. augustā. Vairāk informācijas: http://
apskrienalaukstu.lv
  Slēpojuma rīkotāji informē, ka veikt distanci iespējams 
joprojām, jo tā ir atvērta slēpot gribētājiem. 

    
Sporta klubs „Alauksts”

Alauksta kauss pulcē vairāk nekā 120 hokejistus

  Sportiskākā nedēļas nogale šogad Piebalgā aizvadīta. 
Februāra otrajā sestdienā visi iespējamie slēpojumi, savu-
kārt svētdien - IV Alauksta kauss hokejā. Kausi,  medaļas 
un balvas šogad tika izcīnītas ļoti aizraujošās, līdzvērtī-
gu pretinieku cīņās. Daudzu maču likteni izšķīra pēdējo 
sekunžu vārti. Pamatturnīrā cīnījās 24 komandas ar plašu 
pārstāvniecības ģeogrāfiju  (vairāki Vecpiebalgas novada 
pagasti, Jaunpiebalgas, Ērgļu, Madonas, Olaines novads, 
Rīga un ne tikai), Meiteņu līgā  - 3 un Junioru līgā 4 vie-
nības. Kopumā vairāk nekā 120 hokejistu krustoja nūjas 
Vecpiebalgā uz birzītes dīķa ledus laukumiem. Absolūts 
rekords!
  2018. gada ALAUKSTA KAUSU izcīnīja komanda PIL-
SĒTNIEKI no Madonas (Toms Kohanovs, Pēteris Putniņš 
un Jānis Plāte). Trijatā, bez maiņām, ar meistarības un 
veiksmes palīdzību puiši cēla kausu virs savām galvām, iz-
mantojot iepriekšējā gada čempionu stratēģiju - pieteikties 
turnīram pašā pēdējā brīdī, atbraukt, ieraudzīt un uzvarēt. 
2. vieta OZOLI (Edžus Suts, Einārs Biķernieks, Rolands 
Putniņš un Žeņa Fiņčuks). 3. vieta GAISMAS STARS (Al-
dis Spila, Emīls Slavskis, Oļegs Golubovs, Ojārs Balce-
raitis). 4. vieta  INEŠI (Māris Pilsētnieks, Reinis Praulītis, 
Kārlis Miķelsons, Armands Mivrenieks).
  Milzu prieks par Meiteņu līgu. Tik daudz pašaizliedzības, 
cīņasspara un degsmes! Sīvās cīņās, kur visu izšķīra vienu 
vārtu attiecība, uzvarētāju kauss aizceļoja pie komandas 
NAMEIZ - trīs burvīgām trīs bērnu māmiņām - Vivitas Lo-
čmeles, Ilzes Vanagas un Agitas Šulcas. 2. vieta TREŠAIS 
PUSLAIKS (Maija Miķelsone, Anete Dzene, Lelde Prūse 
un Laura Prūse). 3. vieta CRAZY LADIES (Loreta Loč-
mele, Beate Viļuma no tālās Ugāles un Gunita Gūtmane. 
Paldies, meitenes, par uzdrīkstēšanos! Jūs bijāt pasākuma 
nagla un iedvesma daudziem jo daudziem!
  Junioru līgā aizvadītajā gadā iegūto 1.vietu aizstāvē-
ja SPĪTĪGIE VELNI (Linards Ločmelis, Mārtiņš Dzenī-
tis, Edgars Gulbis, Viesturs Toks, Andris Kaštanovs). 2. 
vieta KURŠ NOLAIDA? (Jānis Riža, Jēkabs Riža, Ēriks 

Maurs-Boks, Adrians Bukšs, Gustavs Vorps). 3. vieta R & 
B UNITED JR (Miks Fleišmanis, Toms Fleišmanis, Rū-
dis Putniņš, Jāzeps Počs). 4. vieta BMX VECPIEBAL-
GA (Adelīna Kārkliņa, Rinalds Dzenis, Armands Gulbis, 
Klāvs Gavars, Gustavs Vagulis, Ruslans Jānis Drīlis). 
Paldies jaunajiem hokejistiem un viņu vecākiem! Šeit aug 
varena maiņa brīdim, kad mums pašiem būs jāiet pensijā. 
Paši mazākie puiši un meitene - jūs bijāt vienkārši SUPER!
  PALDIES manai ģimenei, kura visos iespējamajos veidos 
mani atbalsta un iesaistās trako ideju realizācijā, Edžum 
Ķaukulim par neatsveramu palīdzību un saliedēto darbu 
komandā gan laukumu sagatavošanā, gan turnīra vadīšanā 
un arī, protams, par ideālā ALAUKSTA KAUSA 2018 vi-
deo tapināšanu, Vecpiebalgas novada pašvaldībai un īpaši 
Tomam Praulītim, Andrim Lapiņam un saimniecības daļas 
vīriem - šī bija ļoti izdevusies sadarbība, izjutu jūsu patie-
so interesi un iesaistīšanos, lai pasākuma tehniskās nianses 
tiktu atrisinātas iespējami labākajā līmenī, visiem brīvprā-
tīgajiem, kuri pēc maniem aicinājumiem iesaistījās ledus 
laukumu tīrīšanā, Diānai Tuntei par brīnišķīgajām pasāku-
ma bildēm, kuras mūs priecē,  līdzjutējiem, kuri ieradās 
atbalstīt savējos vai arī vienkārši pavērot hokeja mačus, 
sportiskajiem un azartiskajiem turnīra dalībniekiem par 
ziemas un hokeja mīlestību! 
  Milzu PALDIES visiem ALAUKSTA KAUSA labvēļiem, 
kas palīdzēja balvu sagādāšanā - Rolandam Tjarvem un 
Dinamo Rīga, Jānim Ronim un Piebalgas porcelāna fab-
rikai, Arnim Tuntem, Jānim Vanagam, Lindai Tuntei un 
Vecpiebalgas restorānam „Ūdensroze”, personīgi Rihar-
dam Enikam un Lāsmai Enikai, par supergardajām divām 
dažādajām putrām! Jūs esat ideālie atbalstītāji - paši, bez 
aicināšanas, piesakāties un nesavtīgi sniedzat vērtīgu at-
balstu, lai turnīra dalībniekus varētu priecēt ar vērtīgām 
balvām! Paldies par to!
  Sargiet sevi, bet esiet aktīvi! Tiekamies jau kādā citā pa-
sākumā.

Mārcis Ločmelis, pasākuma organizators

Meiteņu līgas čempiones - Vivita Ločmele, Agita Šulca un Ilze Vanaga.
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PASĀKUMI
PASĀKUMI  VECPIEBALGAS  

NOVADĀ
Dzērbenes tautas namā

24. martā plkst. 16.00 “Isidora pagalms” ielūdz 
uz vārda dienas pasākumu.

No 13. aprīļa amatnieku darbu izstāde - 
tirdziņš. 

Roku darbu darītāji, mājražotāji! Būsiet laipni gaidīti 
ar saviem darinājumiem (gan pārdodamiem, gan pa-
rādāmiem) līdz 9. aprīlim Dzērbenē.  Lūdzu, saviem 
darbiem cieši piestipriniet savu vārdu, cenu, ja pār-
dodams, un savu telefona numuru.

Inešu tautas namā
24. martā plkst. 19.00 dziedātāja Elza Rozentāle 

un etnodžeza grupa “Bur mani!” 
koncertā “Viegla vētra”. 

Dziedātāja pazīstama ar savu muzikālo daudz-
veidību un ir  īsts mūzikas hameleons - vienlīdz 
ērti jūtas džezā, tautas mūzikā, rokā un popmūzi-
kā. Lai gan plašāka sabiedrība viņu pamanīja TV 
šovā “Izklausies redzēts”,  jau astoto gadu viņa 
piedalās režisora Viktora  Runtuļa veidotajos ca-
baret koncertuzvedumos. 
Biļetes iepriekšpārdošanā Vecpiebalgas novada 
pašvaldības kasēs - 7,00 eiro, pirms koncerta tau-
tas namā - 10,00 eiro. 

Kaives pagastā
17. martā plkst. 19.00 pagasta pārvaldes zālē 

ģimeņu vakars “Stiprie pāri”.
Sumināsim 2018. gada stipros pārus, kuri laulībā 
nodzīvojuši 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 un 

vairāk gadus.
Turpinājumā groziņu vakars un balle kopā ar 

Pēteri Leibomu.
Ieejas maksa ballei -  2,00 eiro

Taurenes kultūras namā
14. martā plkst.18.00 filma „Paradīze 89”.

Ieejas maksa -  2,00  eiro.   
Sirsnīga filma visai ģimenei. Ir 1989. gada vasa-
ra. Rīdzinieces Paula un Laurēns vasaras brīv-
laiku pavada mazpilsētā pie māsīcām Maijas un 
Lindas. Uz patiesiem notikumiem balstīts deviņga-
dīgās Paulas pieaugšanas stāsts laikā, kad Latvija 
spēra savus pirmos soļus pretī neatkarībai.

29. martā  plkst.18.00 filma “Turpinājums”.    
Ieejas maksa - 2,00  eiro.

Lieliski turpina iepriekšējās filmas - “Paradīze 
89” - aizsākto tēmu par priecīgo un reizē arī smel-
dzīgo bērnības stāstu. Pieci Latvijas bērni no da-
žādiem Latvijas novadiem sāk iet pirmajā klasē… 

Vecpiebalgas kultūras namā
9. martā plkst. 19.00 Vecpiebalgas vidusskolas 

Žetonu vakars.
 
10. martā plkst. 18.00 filma „Nameja gredzens”

Režisors - Aigars Grauba
“Nameja gredzens” runā par vērtībām, ko svarī-
gi apzināties ikvienam. Tās veido mūsu nacionālo 
pašapziņu un izceļ unikālo brīvības kodu, ar ko 
varam lepoties.                             
 Ieejas maksa - 3,00 eiro

16. martā plkst. 19.00 internacionālais Talantu 
šovs sadarbībā ar JIC „Balgas strops”. 

23. martā plkst. 12.30 dokumentālā filma 
„Turpinājums”

Dokumentālā filma ir veidota divu gadu garumā, 
sekojot sešiem bērniem, kuri 2015. gadā uzsāka 
skolas gaitas dažādās Latvijas vietās, arī Vecpie-
balgas vidusskolā.
Ieejas maksa - 2,00 eiro 

24. martā plkst. 20.30  -  21.30 Vecpiebalgas 
centrā „Viesistaba” „Zemes stunda” 

Aicinām iedzīvotājus simboliski uz stundu izslēgt 
gaismu un kopīgi pavadīt laiku, veidojot gaismas 
apli un baudot akustisko mūziku uz salas. 
Vairāk informācijas pa tālruni - 26127653, Laura.

Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā
Līdz 15. maijam skatāma fotogrāfa - Vecpiebal-

gas vidusskolas absolventa - veselavieša Kaspara 
Daļecka fotoizstāde.

  No 5. līdz 11. februārim Vecpiebalgas novada jaunie-
ši Madara Višņova, Annija Sniedze, Maira Asare, Paula 
Šulca, Elīna Zivtiņa, Igors Zvaigzne un grupas vadītāja 
Līna Paimiņa  devās uz Grieķiju pārstāvēt Vecpiebalgas 
novadu Erasmus + programmas projektā, kura tēma bija  
„Why you think/do what you think/do”. Kopā ar 25 jau-
niešiem no Grieķijas, Spānijas un Beļģijas nedēļas garumā 
diskutējām par, manuprāt, jauniešiem ļoti svarīgām un ak-
tuālām tēmām - cilvēku rīcību, dažādību, aizspriedumiem, 
vienlīdzību un domāšanas veidu.  
  Nedēļa aizritēja ļoti ātri - diskusijas un aktivitātes sā-
kās desmitos no rīta un turpinājās līdz vēlam vakaram, 
tāpēc varu teikt, ka dienas bija ļoti piepildītas un noti-
kumiem bagātas. Debates  par aizspriedumiem mūsdienu 
sabiedrībā bija aizraujošas un parasti ieilga, jo ikvienam 
no  projekta dalībniekiem bija savs pamatots viedoklis. 
Manuprāt, viena no visinteresantākajām tēmām bija par 
stereotipiem. Grupās, kur bija vismaz pa vienam dalībnie-
kiem no katras valsts,  diskutējām par to, ko domājam par 
citām valstīm, pat ja tur ne reizi neesam bijuši. Bija inte-
resanti dzirdēt, ko citi saka par Latviju. Piemēram, mums 
ļoti garšojot kartupeļi, gaļa, mēs esot ļoti klusi un ne visai 
komunikabli, ka Latvijā dzīvojot daudz skaistu sieviešu. 
Ja par kartupeļiem un gaļu mēs piekritām, tad par komu-
nicēšanu… Šis stereotips tika sagrauts jau pirmajās iepa-
zīšanās minūtēs, jo visus pārsteidza latviešu aktivitāte dis-
kusijās, kā arī savas valsts popularizēšana. Nedēļas beigās 
daudzi dalībnieki atzina, ka nekad nav satikuši cilvēkus, 
kuri tik ļoti lepojas ar savu valsti, tās kultūru un vēsturi. 
  Projektā iegūtā pieredze un zināšanas ir nenovērtējamas. 
Pat ja mūsu - 25 jauniešu - viedokļi sīkumos atšķīrās, lie-
lais vadmotīvs un secinājumi pēc projekta visiem bija ko-
pīgs - lai uzlabotu vidi, kurā dzīvojam, ir jāsāk ar sevi, arī 
sīkumos. Iedomājieties, ja mēs katrs  dienā  izlietotu par 
vienu plastmasas iepakojumu mazāk, sniegtu smaidīgu 
„labrīt” īgnam pretimnācējam vai kārtējā politiskā skan-
dāla vietā „facebook” nošērotu smieklīgu kaķu video… 
Vai tas nebūtu labs sākums? 
  Liels paldies Vecpiebalgas novada pašvaldībai par atbal-
stu un  iespēju šīs apmācības apmeklēt!  
 

Madara Višņova, brauciena dalībniece

Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.
Informāciju apkopoja Dzidra Ješkina. Tālr.: 64161335; 64107279, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv. Maketētāja Tija Seiksta
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JAUNIEŠIEM

Dzērbenes jauniešu centrā:  

JIC „Balgas strops”:
1., 2., 6., 7., 15., 27. martā  centrs slēgts - jaunatnes 
darbiniece apmācībās un kursos.
Ceturtdienās  plkst. 17.30 - angļu valoda ar
Kiriyaki un Tomasu. Laipni aicināti visi 
interesenti!  
5., 13.,20., 26. martā plkst. 15.00 - spēļu diena 
ar Tomasu. 
16. martā - Internacionālais talantu šovs. 
29. martā plkst. 15.00 Kiriyaki kulinārijas darbnī-
ca.

Informāciju sagatavoja Līna Paimiņa

6., 15., 27. martā  centrs slēgts - jaunatnes darbi-
nieks apmācībās un kursos.
9. martā  plkst. 18.00 filmu vakars. 
15. martā  plkst. 16.00 monopola turnīrs. 
23. martā  plkst. 17.00 kulinārijas darbnīca. 

PASĀKUMI  JAUNIEŠIEM 

 PATEICĪBA
Mīļš paldies Kārļa un Klāva Gavaru tētim par at-
saucību! Mūsu lellēm tagad ir tik skaistas  mēbe-
les, ka mums nemaz negribas doties prom no rotaļu 
stūrīša. 

Nav tādu vārdu, ar ko izsmelt bēdas
No sirdīm, kas sāpēm pielijušas …
Mūžības ceļā devušies 7 novada ļaudis: 
1 Kaivē, 3 Taurenē, 3 Vecpiebalgā. 

 Izsakām līdzjūtību un esam kopā ar 
aizgājēju tuviniekiem. 

Vecpiebalgas novada pašvaldība

Vecpiebalgas jaunieši Grieķijā.

INFORMĀCIJAI
    ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANA 

ALAUKSTĀ 

    PIRMKLASNIEKU VECĀKIEM 

    “CIMDS VIRS 
JŪRAS LĪMEŅA - 2018” 

   LIELDIENU  DIEVKALPOJUMI 
   
25. martā Pūpolsvētdienas dievkalpojums: 
plkst. 10.00 - Vecpiebalgas ev.lut. baznīcā;
plkst. 15.00 - Lodes - Apšu draudzē (dievkalpo-
jums notiek draudzes namā Taurenē).

30. martā plkst.15.00 Vecpiebalgas ev. lut. baznīcā 
Lielās Piektdienas dievkalpojums.

31. martā plkst. 23.00  Lodes dievnamā Lieldienu 
nakts Vigīlijas dievkalpojums. 

1. aprīlī Kristus augšāmcelšanās svētku dievkal-
pojums: 
plkst. 10.00  Vecpiebalgas ev. lut. baznīcā Kristus 
augšāmcelšanās svētku dievkalpojums; 
plkst. 15.00 Dzērbenes ev.lut. baznīcā.

  Ar šādu nosaukumu Dzērbenes pilī 6. maijā norisināsies 
ikgadējais  CIMDU DIENAS KONKURSS - IZSTĀDE. 
Nosaukums izvēlēts ne velti - Dzērbene atrodas 195 m 
virs jūras līmeņa. Un šogad organizatori paplašina kon-
kursa ideju iespējas. Aicināti tiek gan esošie, gan topošie 
mākslinieki, amatnieki un hobijamatnieki no visas Latvi-
jas skolām, studijām vai  individuāli veidot darbus brīvā 
stilā, dažādos  izteiksmes veidos ar jebkādiem materiā-
liem, smeļoties iedvesmu latviešu cimdu rakstos. Darbi 
var būt radīti no dzijas, papīra, akmens, plastmasas, me-
tāla, augiem vai pat no mīklas. Maksimālais darbu izmērs 
ir 195 m. Dalība izstādē ir bez maksas. Konkursa uzva-
rētājus sagaida pārsteiguma balvas. Pie darbiem neredza-
mā vietā obligāti jābūt piestiprinātam autora vārdam, kā 
arī klāt pievienotam nosaukumam un stāstam. Darbi ie-
sniedzami līdz 27. aprīlim uz vietas Dzērbenes pilī vai 
reģionos, uzzinot darbu pieņemšanas vietas pa tālruni 
29424560. Mēs jūs gaidīsim Vecpiebalgas vidusskolas 
angļu valodas kabinetā.

 10. martā zemledus makšķerēšanas sacensības uz 
Alauksta  ezera.  Reģistrācija no plkst. 9.20 līdz 
plkst. 9.50. Vecuma grupas: pieaugušie - 16+, junio-
ri  - 15 gadi un jaunāki. Makšķerēšanas ilgums trīs  
stundas. Dalība - bez maksas. Sacensības organizē 
Vecpiebalgas novada pašvaldība, informācija  pa tāl-
runi - 28204453.

   Vecpiebalgas vidusskola aicina
TOPOŠOS PIRMKLASNIEKUS UN 

VIŅU VECĀKUS
apmeklēt iepazīšanās nodarbību

14. martā no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.00.
Pēc nodarbības saruna ar klases audzinātāju un 

skolas administrāciju.
Mēs jūs gaidīsim Vecpiebalgas vidusskolas angļu 

valodas kabinetā.

                                    Vecpiebalgas bērnudārznieki


