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Šajā numurā:
■ Apstiprināts pašvaldības 
budžets
■ Jauni saistošie noteikumi
■ Kultūras ziņas

Budžeta prioritāte - izglītība!    
  Patīkama ir 
tā gandarījuma 
sajūta, kad ir 
paveikts kāds 
labs darbs. 
Vecpiebalgas 
novada domes 
februāra sēdē 
esam apstip-
rinājuši paš-
valdības 2019. 
gada budžetu. 
Sēdē nepieda-
loties tikai vie-
nam deputātam, budžets tika pieņemts vienbalsīgi, 
visiem 8 klātesošajiem deputātiem balsojot PAR!
  Neskatoties uz to, ka valsts budžeta pieņemšana 
plānota tikai marta izskaņā vai pat aprīļa sākumā, 
mūsu pašvaldība savu budžetu ir apstiprinājusi jau 
tagad. Lai arī parasti pašvaldības savus budžetus ap-
stiprina tikai pēc valsts budžeta pieņemšanas, šogad 
daudzas pašvaldības to ir izdarījušas ātrāk. Jo cik 
tad var gaidīt – ir taču skaidri jāsaplāno mūsu vei-
camie uzdevumi šim gadam, jo sestdaļa gada jau aiz 
muguras…
  Gatavojot šī gada budžeta projektu, ņemot vērā to, 
ka pašvaldībā vairs nestrādā līdzšinējā ekonomiste, 
mūsu administrācijas darbinieki ir veikuši ļoti lielu 
darba apjomu, faktiski budžetu uzbūvējot no jauna 
– izejot detalizēti cauri visiem ieņēmumiem un plā-
notajiem izdevumiem. Ar šādu projektu tad arīdzan 
tika iepazīstināti deputāti vēl pirms tā caurskatīša-
nas Finanšu un Sociālo, izglītības un kultūras jautā-
jumu komiteju apvienotajā sēdē. Balsojums domes 
sēdē ir apliecinājums tam, ka budžets ir izstrādāts 
kvalitatīvi, domājot arī par novada attīstību.
  Protams, domājot un spriežot par novada kopējiem 
attīstības jautājumiem, ne vienam vien ir piezadzies 
zināms mulsums, jo tā īsti nav skaidrs, vai nākotnē 
maz pastāvēs šāda administratīva vienība kā Vec-
piebalgas novads? Neba par to mums lemt, tāpēc šī 
gada budžetā kā galveno prioritāti izvirzījām izglī-
tību. Un kā nu nē, jo neatkarīgi no novadu reformas 
virzieniem, bērnudārziem un skolām tāpat būs jā-
kalpo mūsu bērniem. Un, protams, mēs ņēmām vērā 
arī pērn veikto izglītības reformu mūsu novadā, kad 
solījām ietaupīto naudu ieguldīt tieši izglītībā. Tālab 
šī gada budžetā stingri esam iestrādājuši tās vaja-
dzības, kādas ir nepieciešamas mūsu pamatskolai un 
vidusskolai, tostarp pirmsskolas izglītības iestādēm. 
No galvenajiem veicamajiem uzdevumiem Vecpie-
balgas pamatskolas bērnudārzā Taurenē minēšu vien 
dažus – ir paredzēti nepieciešamie līdzekļi ceturtās 
grupiņas izveidošanai, lai visi bērni varētu mācīties 
savam vecumam atbilstošās grupās, tāpat ir paredzē-
ti līdzekļi Montesori programmas izveidošanai un 
šīs programmas speciālā pedagoga algošanai. Pašā 
pamatskolā bez nepieciešamajiem kosmētiskajiem 
remontdarbiem, ir paredzēti līdzekļi datorklases 
modernizēšanai, iegādājoties jaunus mācību dato-
rus. Līdzīgi ir ar Vecpiebalgas vidusskolu – arī tur 
pilnībā nomainīsim mācību datorus, tāpat paredzēta 
jaunu nepieciešamo  mācību līdzekļu iegāde, kā arī 
plānots veikt stadiona būvniecības iepirkumu (pa-
šai būvniecībai gan līdzekļus būs jāaizņemas Valsts 
kasē). Lai arī Vecpiebalgas vidusskolas bērnudārzā 
daudz tikai izdarīts jau pērnajā gadā, uzlabojumi 
plānoti arī šeit, tostarp visās grupiņās pilnībā no-
mainot bērnu drēbju skapīšus, iegādājoties interaktī-
vo tāfeli un citas svarīgas lietas, kas nepieciešamas 
pilnvērtīgai un mūsdienīgai bērnudārza darbībai. 
  Ieguldot mūsu izglītības iestādēs, mēs ieguldām 
mūsu bērnos – mūsu nākotnē! Detalizētāka informā-
cija par budžetu lasāma šeit pat avīzītē, kā arī mūsu 
mājas lapā www.vecpiebalga.lv, kur tiks publicēti 
visi ar budžetu saistītie dokumenti.

Indriķis Putniņš, domes priekšsēdētājs 

Marts 2019. 
Priekšsēdētāja sleja.

  Latvijā 25. marts ir sēru diena. Šajā dienā 1949. gadā sākās 
masveida Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un ci-
tiem attāliem Padomju Savienības reģioniem. Deportēti tika 
42 125 cilvēki - 11 316 vīrieši, 19 822 sievietes un 10 987 
bērni līdz 16 gadu vecumam.
  Pieminot deportāciju un komunistiskā genocīda upurus, 
piemiņas pasākumi 25. martā Vecpiebalgas novadā:
• plkst. 10.00 piemiņas brīdis pie piemiņas akmens Vecpie-
balgā
• plkst. 12.00 Komunistiskās genocīda upuru piemiņas die-
nā tikšanās pie piemiņas akmens „Ar sapni par dzimteni” 
Taurenē
(turpinājums  plkst. 12.30 Dzērbenes pilī)
• plkst. 12.00 piemiņas brīdis represēto piemiņas vietā pie 
pieminekļa Dzērbenē
• plkst. 12.30 atmiņu stāsti Dzērbenes pilī

Misija - audzināt, būt līdzās, saprast, atbalstīt

  Februāra vidū Taurenē satikās novadā dzīvojošās un tālāku 
ceļu braukušās audžuģimenes. Bāriņtiesas organizētais patei-
cības sarīkojums dvēselē stiprajiem un nesavtīgajiem ļaudīm 
mūsu novadā norisinājās pirmo reizi. To atklājot, bāriņtiesas 
priekšsēdētāja Irita Sirmā pauda cerību, ka šāda kopā sanākšana 
varētu kļūt par tradīciju: „Kad daba sāk mosties, bet līdz galam 
vēl nav pamodusies, ir tāds no darbiem brīvāks brīdis. Februāris 
-  Sveču un Mīlestības mēnesis – īstais laiks, lai pateiktu paldies 
cilvēkiem, kas savu sirds siltumu dāvā citiem. Novadā ir piecas 
audžuģimenes. Gada sākumā ārpusģimenes aprūpē atradās 28 
novada bērni - deviņi audžuģimenēs, 17 aizbildņu ģimenēs, bet 
divi atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitāci-
jas institūcijās. Tas ir grūts darbs - audzināt, būt līdzās, saprast, 
atbalstīt… Lepojamies ar mūsu novada audžuģimenēm un  
esam pateicīgi cilvēkiem Praulienā, Alūksnē, Nītaurē, Drustos, 
kuri savās ģimenēs ir uzņēmuši mūsu novada bērnus.”
  Dāvājot Zaigas Gavares cepto  Piebalgas rudzu maizi, domes 
priekšsēdētājs Indriķis Putniņš pateicās audžuģimenēm par grū-
to darbu, ko tās veic ikdienā, un vēlēja būt stiprām:  „Maize ir 
spēka un enerģijas avots, ikdienā katram noderēs. Zinām, kāds 
nopelns vecākiem jaunās paaudzes audzināšanā. Visa pamats ir 
ģimene, kas ikdienā ir līdzās. Audžuvecāki dod ģimenes sajūtu, 
mājas, kas dzīvē ir neaizstājamas.”   
  Kādai ir jābūt audžuģimenei? Atbalstošai, mīļai, drosmīgai, 
gudrai, izpalīdzīgai, pacietīgai, godīgai, radošai, miera un spēka 
vietai… Šīs un vēl daudzas citas īpašības rindojās uz Vecpieb-
algas skolēnu veidotās puķes ziedlapiņām. Muzikālu sveicienu 
mazajiem un lielajiem pasākuma viesiem dāvāja  Vecpiebalgas 
novada pamatskolas mūzikas programmas audzēkņi un Saksu 
ģimene no Dzērbenes. 
  Pie kafijas tases, cienājoties ar kūku (Ineses Vasiļjevas ceptā 
torte bija audžuģimeņu ciemakukulis  un reizē pateicība bāriņ-
tiesas darbiniekiem par palīdzību un atbalstu) un kliņģeri, raisī-
jās sarunas ar vecākiem. Svešu bērnu nav! Skan jau skaisti, bet 
ne visi esam gatavi savā dzīvē ielaist putnēnus ar aizlauztiem 
spārniem. 
  Vecpiebaldzēni Inese un Viktors Vasiļjevi ir audžuvecāki 
četriem bērniem – pirmais ģimenē uzņemtais bērniņš jau sa-
sniedzis pilngadību un pie saviem audžuvecākiem atbrauc vien 
brīvdienās, taču māja tukša nepaliek – tagad viņu rūpes un palī-
dzību gaida divas meitenes un puisītis. „Kad savās mājās uzņē-

mām jaunākos audžubērnus, mazajam puisēnam bija vien pus-
gadiņš, māsiņai – pusotrs, bet vecākā meitene – padsmitniece. 
Liela uzdrīkstēšanās? Iespējams. Ir jābūt  ļoti lielai pacietībai, 
ļoti lielai izturībai un spēkam.  Taču, kad tavā priekšā stāv bērns 
un skatās ar cerību pilnām acīm, tad tā jau ir tava atbildība – būt 
par viņa ģimeni. Nekas jau neizdodas bez grūtībām, tās ir visur! 
Taču bērni dod arī piepildījumu, gandarījumu, sniedz prieku. 
Bērns ir pieaugušo spogulis. Varbūt emocionālā ziņā pat vieglāk 
jaunajā vidē iejusties ir  mazajiem bērniņiem, jo pieredze, kādu 
viņi savā dzīvē ir guvuši un ar kādu ienāk jaunajā ģimenē, nav 
tik liela,” atklāj Inese un Viktors.  Ikvienam bērnam ir svarī-
gi, lai viņš justos kādam vajadzīgs. Daudziem tas ir bijis liegts, 
tāpēc varam lepoties ar cilvēkiem, kuri savu sirdsiltumu dāvā 
tiem, pret kuriem liktenis nav bijis labvēlīgs. Gunta Jansone no 
Kaives audžumammas pienākumus pilda jau 13 gadus. „Manā 
dzīvē viss ir pa divi – divi pašas, divi adoptēti, divi audžubērni 
un tagad arī divi mazbērni. Es bērnus nešķiroju - visi ir manējie. 
Un arī prasībās pret visiem esmu  vienlīdz stingra. Vai bērni 
nenogurdina? Tieši otrādi – dod spēku.  Ir motivācija dzīvot – 
man nav laika sevis žēlošanai, jo vienmēr par kādu ir jārūpējas. 
Radot ģimenes kopīguma sajūtu, pacietīgi runājoties, stāstot, 
darbojoties visiem kopā, var atrisināt daudzas problēmas,” saka 
Gunta, bet meitenes piebilst: „Mamma ir mīļa, labestīga, jau-
ka, izpalīdzīga, bet stingra tikai reizēm.” Jaunākā audžuģimene  
novadā ir Saulcerītes Virtosas  ģimene. „Pati nāku no kuplas 
saimes  – vecākiem esam četrpadsmit bērni. Vienmēr esmu zi-
nājusi, ka arī man būs liela ģimene, un apzinājusies savu mi-
siju – rūpēties par bērniem vai veciem cilvēkiem. Tagad, kad 
savējie izauguši un māja kļuvusi klusa, ir pienācis laiks jau-
nam sākumam. Veiksmīgi  ir nokārtots apmācību kurss, iegūts 
audžuģimenes statuss, un varam savu mīlestību dāvāt diviem 
puisēniem,” stāsta Saulcerīte.
  „Iet pa dzīvi un sagaidīt mirkli, kad esi vajadzīgs, kad esi ne-
pieciešams kādam. Kā ūdens, kā gaiss, kā mājas. Šie vārdi ir 
par jums, audžuvecāki, kas sniedzat saviem bērniem mīļumu, 
atbalstu. Jūs esat tie, kas šiem mazajiem cilvēkiem, pret kuriem 
dzīve ir bijusi skarba, iedodat drošības sajūtu, iemācāt, ka pa-
saule var būt arī savādāka – atbalstoša, mīloša, saprotoša,” tā 
audžuģimeņu nozīmīgo lomu raksturoja Sociālā dienesta vadī-
tāja Velga Berķe.  Paldies audžuģimenēm!

Dzidra Ješkina

Audžuģimenes satiekas pateicības pasākumā: (no kreisās) Vizbulīte Kalniņa no Dzērbenes, Mārīte Mača no Nītaures, Inese un Viktors 
Vasiļjevi no Vecpiebalgas, Dace Āboliņa no Praulienas,  Anda un Ēvalds Graudiņi no Jaunpiebalgas, Gunta Jansone no Kaives. 



2019. gada martsVECPIEBALGAS Novada Ziņas

2019. gada 28. februārī                                                                                           Nr. 2/2019
                                                   

 Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2019. gadam 

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

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības likumu

1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžetu 2019. gadam saskaņā ar 1. pielikumu, 
5. pielikumu, 6. pielikumu, 7. pielikumu, 8. pielikumu, 9. pielikumu 10. pielikumu, 11. pielikumu,12. 
pielikumu un 13. pielikumu:
1.1. Ieņēmumos 4 497 410 eiro apmērā;
1.2. Izdevumos  4 356 666 eiro apmērā.
2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības speciālo budžetu 2019. gadam saskaņā ar 2. pielikumu:
2.1. Ieņēmumos 1 121 281 eiro apmērā;
2.2. Izdevumos 1 380 662 eiro apmērā.
3. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2019. gadam sa-
skaņā ar 3. pielikumu:
3.1. Ieņēmumos 0 eiro apmērā; 
3.2. Izdevumos 0 eiro apmērā.
4. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības saistību apmēru saskaņā ar 4. pielikumu.
5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais 
budžets 2019. gadam.

Domes priekšsēdētājs                                                                                                              I. PUTNIŅŠ

  Budžeta informāciju -  pielikumus un paskaidrojuma rakstu - skatīt pašvaldības interneta vietnē www.
vecpiebalga.lv  sadaļā Pašvaldība/budžets, kā arī informācija ir pieejama Vecpiebalgas novada paš-
valdības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs. 
 

 
Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019. gada budžets 

PAMATBUDŽETS  
Ieņēmumu lielāko daļu sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis - 1 748 684 eiro jeb 39% no ieņēmu-
miem. 37% jeb 1 658 081 eiro sastāda transfertu ieņēmumu plāns, 251 678 eiro jeb  5% sastāda ne-
kustamā īpašuma nodoklis,  6% jeb 258 906 eiro plānots iegūt no pašvaldības īpašuma pārdošanas un 
3% jeb 138 780 eiro no citām pašvaldībām par savstarpējiem norēķiniem. Budžeta iestāžu ieņēmumi 
gada laikā varētu sastādīt 10% jeb 436 551 eiro. Pavisam niecīgas summas, kas procentuālā izteiksmē 
nesastāda pat vienu procentu, plānots gūt no valsts un pašvaldību nodevu iekasēšanas (3 170 eiro), 
pārējiem nenodokļu ieņēmumiem (1 060 eiro) un naudas sodiem (500 eiro).
Izdevumu daļā ir  plānoti 4 356 666 eiro, tai skaitā:
1. Vispārējiem valdības dienestiem (piecu pagastu uzturēšanas izdevumi un pirms novada izveidoša-
nas laikā saņemto kredītu atmaksa) - 11% jeb 483 349 eiro.
2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai (bāriņtiesas, Vecpiebalgas, Taurenes un Kaives brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju, policijas uzturēšanas izdevumi) - 1% jeb 54 834 eiro,
3. Ekonomiskajai darbībai (tūrisms, lauksaimniecība, uzņēmējdarbības veicināšana) 4% jeb 150 997 
eiro.
4. Vides aizsardzībai (ūdensapgāde, notekūdeņu apsaimniekošana u.c. ar vidi saistīti pasākumi) - 0 
% jeb 19 029 eiro,
5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (piecu pagastu komunālās saimniecības uz-
turēšana, remontdarbi, daļējs atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanas iniciatīvām) - 26 % jeb 1 113 
820 eiro, 
6. Veselībai (veselības nostiprināšanas projekti, feldšerpunktu uzturēšana) - 1% jeb 60 102 eiro,
7. Atpūtai, kultūrai un reliģijai (bibliotēku, kultūras namu uzturēšana un to rīkotie pasākumi, muzeju 
apvienības uzturēšana un aktivitātes,  sporta aktivitātes, jaunatnes lietu nodaļas uzturēšana un pasāku-
mi) - 13% jeb 584 991 eiro,
8. Izglītībai (skolu uzturēšana, valsts un pašvaldības finansējums pedagogu atalgojumam mācību pro-
cesa nodrošināšanai un mācību līdzekļu iegādei, izglītības projekti, skolēnu pārvadājumi, pašvaldību 
norēķini par skolu sniegtajiem pakalpojumiem u.tml.)  - 36% jeb 1 548 010 eiro.
9. Sociālajai aizsardzībai (Sociālā dienesta uzturēšana, asistenti, pabalsti, norēķini par sociālās aprū-
pes iestādēm, sociālo māju uzturēšana un remonts u.tml.) - 8% jeb 341 534 eiro.
  Pašvaldības kredītsaistību īpatsvars novada pamatbudžetā bez mērķdotācijām 2019. gadā sastāda  
10,54% (2018.g. bija 11,17%). Summāri atmaksājamo kredītu apjoms 2019. gadā samazinājies par 44 
187   eiro, jo iepriekšējā gadā tika dzēsti 10 aizņēmumi.

SPECIĀLAIS BUDŽETS
Speciālajā budžetā tiek  plānots saņemt 1 121 281 eiro, tai skaitā 190 788 eiro kā finansējums autoceļu 
uzturēšanai un remontiem,  dabas resursu nodoklis 10 265 eiro un valsts budžeta transfertus 920 228 
eiro.
  Dabas resursu nodokli plānots izlietot - 700 eiro ūdens analīzēm Vecpiebalgā un 3000 eiro Vecpiebal-
gas dīķu sakopšanai un attīrīšanai, 900 eiro  ūdens analīzēm Taurenē, 1280 eiro ūdens analīzēm Kaivē 
un 4000 eiro Kaives parka dīķa rekultivācijai, 1500 eiro Dzērbenes pils dīķa meniķa stiprināšanai un 
980 eiro ūdens analīzēm Inešos. 
  Autoceļu fonda līdzekļus autoceļu uzturēšanai plānots izlietot ikdienas ceļu uzturēšanas darbu veikša-
nai, sniega tīrīšanai ziemā un iegādāties nepieciešamās ceļazīmes par 204 204 eiro, iegādāties rezerves 
daļas traktoram ceļmalu kopšanai un veikt kapitālos remontus, ja tādi būs nepieciešami.
  Izdevumu daļā atbilstoši valdības funkcijām 99% plānots tērēt autoceļu uzturēšanai un  1% vides 
aizsardzības pasākumiem. 

Ilze Pogule, ekonomiste

SAISTOŠIE NOTEIKUMI                             

2018. gada 27. septembrī                                                                                                       Nr.7/2018 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību 
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  
1. 2 panta  otrās daļas 4.punktu un piekto daļu 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Vecpiebalgas novada dome (turp-
māk - pašvaldība) sniedz palīdzību dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piešķirot 
finansējumu dzīvokļu īpašnieku aktivitātēm, kas vērstas uz turpmāku energoresursu patēriņu samazi-
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde 2019. gada 28. februārī 
Sēdē piedalās deputāti: Arita Andersone, Agnese Caunīte-Bērziņa, 
Kristaps Driķis, Edžus Ķaukulis, Viesturs Melbārdis, Inese Navra, 
Indriķis Putniņš, Ilona Radziņa.

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2/2019 “Vecpiebalgas novada pašval-
dības pamatbudžets un speciālais budžets 2019. gadam (pilns teksts pašval-
dības interneta vietnē  www.vecpiebalga.lv, kā arī ir pieejams Vecpiebalgas 
novada pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs).
2. Apstiprināt valsts mērķdotāciju apmēru Vecpiebalgas novada izglītības 
iestādēm pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. augustam:  pa-
mata un vispārējai vidējai izglītībai EUR 332 872, t.sk. Vecpiebalgas vidus-
skolai EUR 270 000, Vecpiebalgas novada pamatskolai EUR 62 872; interešu 
izglītībai EUR 14 834; bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai EUR 47 552. 
3. Veikt grozījumus 2018. gada 23. augusta Vecpiebalgas novada domes lē-
mumā Nr. 10 „Par pašvaldības finansētajām pedagoģiskajām likmēm Vec-
piebalgas novada izglītības iestādēm 2018./2019.mācību gadam” (prot. Nr. 
13)” un papildus apstiprinātajām likmēm pirmsskolas izglītībai Vecpiebalgas 
novada pamatskolā izveidot  amata vietu “Montesori pedagogs – 1 likme”.  
4. Apstiprināt Vecpiebalgas vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā un pašno-
vērtējuma ziņojumu.
5. Nodot nekustamā īpašuma “Ūdensrožu dīķis”  Vecpiebalgas pagastā daļu 
1,2 ha platībā bezatlīdzības lietošanā Vecpiebalgas vidusskolai izglītības 
funkciju īstenošanai.  
6. Apstiprināt  saistošo  noteikumu Nr.6/ “Par kārtību, kādā tiek izsniegta at-
ļauja (licence) vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko 
dzērienu ražošanai Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā” precizē-
tu redakciju (noteikumi tiks publicēti nākamajā izdevumā).
7. Apstiprināt  saistošo  noteikumu Nr.7/2018 “Par Vecpiebalgas novada paš-
valdības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veik-
šanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” precizētu redakciju.
8. Apstiprināt  Īpašumu privatizācijas komisijas jauno sastāvu: Daina Slaidi-
ņa, Edžus Ķaukulis, Ilze Kaula, Arita Andersone, Benita Zvejniece.
9. Apstiprināt  Iepirkumu komisijas jauno sastāvu:  Inese Navra, Viesturis 
Burjots, Aldis Mālnieks, Sandra Straupe, Ilze Pogule.
10. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošos noteikumus “Par 
pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību” (noteikumi 
tiks publicēti pēc atzinuma saņemšanas no VARAM). 
11. Finansiāli atbalstīt biedrību „Sporta klubs Alauksts”, piešķirot EUR 1500 
slēpojuma „Apkārt Alaukstam” organizēšanai. 
12. Ievēlēt  Ilzi Cīruli par Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekli uz pieciem 
gadiem.
13. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu 10 privātpersonām, kopējā 
dzēsto parādu summa – EUR 63,42
14. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu  3 sabiedrībām ar ierobežotu 
atbildību, kopējā dzēsto parādu summa – EUR 689,71.
15. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu 11 nodokļa maksātājiem, 
kopējā dzēsto pārmaksu summa – EUR 20,57.
16. Izbeigt 4 noslēgtos zemes nomas līgumus -  par īpašumu „Mazpuriņi” un 
½ domājamās daļas „Mārpuriņi” Dzērbenē, „Aiz Radziņiem” un „Pie Smeiļu 
ielas” Vecpiebalgā nomu. 
17. Noslēgt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma  „Aiz Ceriņiem”  
Vecpiebalgā zemes daļas  0,37 ha platībā nomu lauksaimnieciskai izmanto-
šanai personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, nomas līguma termiņš - 5 
gadi. 
18. Pagarināt uz pieciem gadiem ar 13 iedzīvotājiem iepriekš noslēgtos ze-
mes nomas līgumus par zemes daļu nomu  lauksaimnieciskai izmantošanai 
personiskās palīgsaimniecības vajadzībām. 
19. Pagarināt zemes nomas līgumu ar z/s „Uplejas” par nekustamā īpašuma  
„Vidiņi” Kaives pagastā lauksaimniecībā izmantojamās zemes  1,2  ha pla-
tībā nomu lauksaimnieciskai izmantošanai, nomas līguma termiņš - 5 gadi.
20. Iznomāt neapbūvētu zemes vienību „Lāči” Taurenes  pagastā  5,91   ha 
kopplatībā lauksaimnieciskai izmantošanai, nomas līguma termiņš - 10 gadi. 
21. Precizēt  saistošos  noteikumus Nr.1/2019 “ Par Vecpiebalgas novada 
pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvēto zemesgabalu nomas maksu” 
(precizētos noteikumus lasīt 4. lpp.).
22. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpa-
šuma „Ābeles” Dzērbenē zemes vienību 1,1 ha platībā un nekustamā īpašuma 
„Līdumi” Inešos zemes vienību  0,8613 ha platībā (skatīt 4. lpp.).  
23. Nodot iznomāšanai nekustamo īpašumu zemes vienības  “Irbītes” Inešu 
pagastā, “Pie Griškām” Vecpiebalgas pagastā, “Pilsdrupas”,  “Pilsdrupu lau-
ki” Vecpiebalgas pagastā, “Kalna Ozoliņi” Vecpiebalgas pagastā, nomniekus 
noskaidrojot mutiskā izsolē (skat. 4. lpp.). 
24. Apstiprināt SIA „Latīpašums- mērniecības birojs”  zemes ierīkotāja iz-
strādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunmelderi” 
Taurenes pagastā. 
25. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma –ne-
apbūvēta zemesgabala “Grinēni” Vecpiebalgas pagastā pārdošanas vērtību 
EUR 2832.00.
26. Piešķirt Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājam Indriķim Putniņam 
atvaļinājumu no  11. līdz 15. martam.  Priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā aiz-
vieto priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Melbārdis.
27. Apstiprināt pašvaldības izpilddirektores L. Burdajas atskaiti par 
24.01.2019. domes sēdes lēmumu izpildi. 
28. Iesaistīties Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā 
fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināša-
nai”. 

Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2019. gada 28. martā.
Domes sēdes ir atklātas. 

Laipni lūdzam! 

Pieņemtie lēmumi:

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Raksta turpinājums nākamajā lpp.



2019. gada marts VECPIEBALGAS Novada Ziņas 3

Raksta turpinājums.
nājuma nodrošinājumu, kā arī pašvaldības finansējuma apmēru un piešķiršanas nosacīju-
mus.   
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. Pašvaldības palīdzība energoefektivitātes pasākumu veikšanai - Vecpiebalgas novada 
pašvaldības finansējums energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudz-
dzīvokļu dzīvojamā mājā  (turpmāk – dzīvojamā māja). 
2.2. Dzīvojamā māja - dzīvokļu īpašumu ēka, kas nodota ekspluatācijā un saskaņā ar ka-
dastrālās uzmērīšanas lietu ir dzīvojamā māja, kas reģistrēta Vecpiebalgas, Dzērbenes, 
Taurenes, Inešu vai Kaives pagasta zemesgrāmatas nodalījumā.
2.3. Pretendents - dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki vai dzīvokļa īpašumu īpašnieku 
Dzīvokļu īpašuma likumā noteiktajā kārtībā pilnvarotā persona, kas var būt: dzīvokļu īpaš-
nieku izveidota sabiedrība, biedrība vai cita persona (fiziska vai juridiska), kuru dzīvokļu 
īpašnieki pilnvarojuši pārvaldīt attiecīgās dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas un 
pārstāvēt dzīvokļu īpašniekus veikt visas darbības, lai saņemtu pašvaldības palīdzību ener-
goefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai, kā arī līdzšinējais apsaimniekotājs, 
kurš rīkojas uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50. panta 
septīto daļu un noslēgto līgumu un kurš šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedzis 
pieteikumu pašvaldības finansējumam  energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īs-
tenošanai. 
2.4. Finansējuma saņēmējs - pretendents, kura iesniegums apmierināts ar Vecpiebalgas 
novada domes lēmumu. 
2.5. Atbalstāmās izmaksas - izmaksas, kuru segšanai pašvaldība saskaņā ar šiem Noteiku-
miem var piešķirt finansējumu.
2.6. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi -  ēkas pilnveidošanas pasākumu ko-
pums, kurus realizējot tiek samazināts enerģijas patēriņš, panākta enerģijas lietderīgāka  
izmantošana un uzlabots komforta stāvoklis daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas telpās;
2.7. Pašvaldības finansējums - Vecpiebalgas novada pašvaldības budžeta finanšu līdzekļu 
daļa energoefektivitātes paaugstināšanas  pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā;
3. Pašvaldības finansējums energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem atbilstoši paš-
valdības budžetā šim nolūkam paredzēto līdzekļu apmēram tiek piešķirta šādiem mērķiem: 
3.1. izmaksas energoaudita veikšanai – līdz 90% no energoaudita izmaksām;
3.2. izmaksas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai – līdz 90%  no tehniskās ap-
sekošanas atzinuma sagatavošanas izmaksām; 
3.3. izmaksas renovācijas būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumen-
tācijas izstrādāšanai – līdz 90%  no renovācijas būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas 
tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas izmaksām; 
3.4. pievienotās vērtības nodokļa kompensācija – līdz 90% no pretendenta samaksātās pie-
vienotās vērtības nodokļa summas, ja pretendents to nevar atgūt Latvijas Republikas nor-
matīvajos aktos noteiktā kārtībā.
4. Kopējais pašvaldības finansējums energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veik-
šanai vienai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai nedrīkst pārsniegt četri tūkstoši euro, un šo 
apmēru dzīvojamā māja var saņemt vienu reizi.
5. Pašvaldības finansējums tiek piešķirts pretendenta dzīvojamās mājas, kas atrodas Vec-
piebalgas novada administratīvajā teritorijā, un tajā saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas 
lietu ir  ne mazāk kā  četri dzīvokļi, energoefektivitātes pasākumu veikšanai.
6. Pašvaldības finansējums dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasāku-
mu veikšanai  tiek piešķirts pašvaldības gadskārtējā budžetā paredzēto finanšu  līdzekļu 
apmērā. 

II. PRASĪBAS PRETENDENTAM
7. Pašvaldības finansējumu var piešķirt, ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļu īpašumi iegūti 
saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”,  likumu  „Par 
kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” vai Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu 
un kas atbilst šādiem nosacījumiem:
7.1. dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 250 kvadrātmetriem, un tajā esošo ne-
dzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no dzīvojamās mājas kopējās platības;
7.2. vienai personai, izņemot pašvaldību, pieder ne vairāk kā 25 %  no dzīvojamā mājā 
esošajiem dzīvokļa īpašumiem;
7.3. dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izvei-
dota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs 
līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, vai dzīvoja-
mo māju apsaimnieko līdzšinējais apsaimniekotājs, kurš rīkojas, pamatojoties uz likuma 
„Par valsts un pašvaldību  dzīvojamo māju privatizāciju”  50. panta septīto daļu;
7.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums 
veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus dzīvojamajai mājai, nodrošinot līdz-
finansējuma daļu un nepieciešamības gadījumā uzņemties saistības, piesaistot finanšu lī-
dzekļus un nodrošinot līdzfinansējumu. 
8. Uz Noteikumos paredzēto pašvaldības finansējumu nevar pretendēt, ja:
8.1. Noteikumu ietvaros piešķirtais de minimis atbalsts noteikumu 3. punktā minētajiem 
atbalstāmajiem pasākumiem, kumulējot to ar citu de minimis atbalstu, pārsniedz Eiropas 
Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Re-
gula 1407/2013) 3. panta 2. punktā noteikto robežlielumu;
8.2. dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopējās parādsaistības par visiem mājai snieg-
tajiem komunālajiem pakalpojumiem un mājas pārvaldīšanu (apsaimniekošanu) uz preten-
denta pieteikuma iesniegšanas dienu pārsniedz 15%, kas tiek aprēķinātas kā starpība starp 
aprēķinātiem un visu dzīvokļu īpašnieku (t.sk. nomnieku) veiktajiem maksājumiem par 
minētajiem pakalpojumiem iepriekšējo divpadsmit kalendāro mēnešu periodā; 
8.3. dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona (ja tā ir juridiska persona) ar tiesas nolēmumu 
atzīta par maksātnespējīgu, tai skaitā atrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības 
procesā, tās saimnieciskā darbība ir izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo infor-
māciju tā atrodas likvidācijas procesā.
9. Ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus veic dzīvojamā mājā, kurā kāds no 
dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs un konkrēts dzīvokļa īpašums tiek 
izmantots saimnieciskajā darbībā, un ja dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kva-
lificējams kā komercdarbības atbalsts, tad pašvaldības finansējumu energoefektivitātes pa-
augstināšanas pasākumu ietvaros sniedz saskaņā ar Regulu Nr. 1407/2013).
10. Piesakoties pašvaldības finansējumam, dzīvokļa īpašniekam ir tiesības norādīt, ka pro-
porcionāli viņa īpašuma vai kopīpašuma daļai energoefektivitātes paaugstināšanas pasāku-
ma izmaksas tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts atbalsta, proporcionāli 
samazinot finansējuma daļu.
11. Pašvaldības finansējums netiek piešķirts dzīvokļu īpašniekiem, kuri attiecīgo dzīvokli 
izmanto saimnieciskajai darbībai Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajās 
nozarēs vai veic šajā punktā norādītās darbības. Ja saimnieciskās darbības veicējs darbo-
jas šajās nozarēs vai veic attiecīgās darbības citās telpās, pašvaldības finansējumu piešķir 
tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finanšu  plūsmas, nodrošinot, ka 
darbības minētajās nozarēs vai attiecīgās darbības negūst labumu no piešķirtā pašvaldības 
finansējuma.
12. Vienam de minimis atbalsta saņēmējam de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā 
fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados nepārsniedz Regulas Nr. 1407/2013 3. 

panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma, 
kas atbilst Regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma 
definīcijai, līmenī.
13. Pretendenta pienākums ir glabāt visus ar de minimis atbalstu saistītos datus desmit 
gadus no atbalsta piešķiršanas brīža atbilstoši Regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam.
14. Pašvaldības finansējums saskaņā ar Regulas Nr. 1407/2013 nosacījumiem tiek piešķirts 
līdz 2021. gada 30. jūnijam.

III. ATBALSTĀMĀS UN NEATBALSTĀMĀS IZMAKSAS 
15. Dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai atbalstāmās 
izmaksas ir Noteikumu 3. punktā minētās izmaksas. 
16. Neatbalstāmās izmaksas ir šādas: 
16.1. kārtējās uzturēšanas izmaksas; 
16.2. apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas; 
16.3.  samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksā-
jumi, soda procenti, maksa par finanšu transakcijām; 
16.4. izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma pašvaldības finansējuma saņemšanai sagatavo-
šanu, t.sk. konsultāciju pakalpojumi; 
16.5. visas citas izmaksas, kas šajos Noteikumos nav noteiktas kā atbalstāmās izmaksas.

IV. PIETEIKUMA FINANSĒJUMAM IESNIEGŠANA 
UN REĢISTRĀCIJA

17. Pašvaldības finansējuma saņemšanai Pretendents iesniedz pieteikumu (1. pielikums un 
2. pielikums), pievienojot šādus dokumentus: 
17.1. dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu apliecinātas kopijas, kurā dzīvokļu īpaš-
nieki, kas pārstāv ne mazāk kā 51% no kopējā dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašuma, kopsa-
pulcē balsojot „ par”, ir pieņēmuši šādus lēmumus: 
17.1.1. veikt dzīvojamā mājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, t.sk. renovā-
ciju un apmaksāt ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu saistītos iz-
devumus, kā arī vienojušies par šim mērķim nepieciešamo finanšu līdzekļu ieguves veidu;
17.1.2. gadījumā, ja pašvaldība piešķir finansējumu atbalstāmo izmaksu segšanai, ne il-
gāk kā 6 mēnešu laikā pēc Noteikumu 3.1.-3.4. punktā minēto darbu pabeigšanas dzī-
vojamās mājas īpašnieki sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu, lai saņemtu atbalstu 
kompleksai mājas renovācijai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas 
“Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4. prioritātes “Kvalitatīvas vides dzīvei 
un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.4. pasākuma “Mājokļa energoefektivitāte” 
aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (turpmāk- ERAF  
projekta līdzfinansējums) ietvaros vai 
17.1.3. gadījumā, ja dzīvojamās mājas īpašniekiem nav iespējams pretendēt uz ERAF līdz-
finansējumu, ne ilgāk kā 12 mēnešu laikā pēc Noteikumu 3.1.-3.4. punktā minēto darbu 
pabeigšanas dzīvojamās mājas īpašnieki uzsāk mājas renovāciju par pašu līdzekļiem un ne 
ilgāk kā 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā to pabeidz;
17.1.4.  norādīta pilnvarotā persona, kas ir tiesīga iesniegt (un tā ir tā, kas iesniedz) iesnie-
gumu pašvaldībā, kā arī veikt citas ar palīdzības saņemšanu saistītās darbības; 
17.2. izvērsta paredzamo izdevumu tāme Noteikumu 3. punktā minēto darbu veikšanai;
17.3. tiesiskā kārtā noslēgtu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas (apsaimniekošanas) līgumu; 
17.4. spēkā esošu Būves kadastrālās uzmērīšanas (inventarizācijas) lietas apliecinātu ko-
piju; 
17.5. dzīvojamās mājas pārvaldnieka izsniegtu izziņu, kurā norādīti aprēķinātie maksājumi 
par saņemtajiem pakalpojumiem (komunāliem, pārvaldīšanas (apsaimniekošanas), nodok-
ļiem, zemes nomu, ja piekrītošā zeme tiek nomāta no citas personas, papildus maksājumi, 
kas saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu maksājami atsevišķi) iepriekšējo 
12 kalendāro mēnešu periodā, faktiski veiktie maksājumi un dzīvojamās mājas dzīvok-
ļu īpašnieku kopējās parādsaistības uz mēneša, kurā iesniedz pieteikumu, pirmo datumu. 
Parādsaistības aprēķina kā starpību starp aprēķinātiem un visu dzīvokļu īpašnieku samak-
sātiem maksājumiem par pakalpojumiem, iepriekšējo 12 kalendāro mēnešu periodā, ja tie 
sniegti ar pārvaldnieka starpniecību (parādsaistības rēķina atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par dzīvokļa īpašumu).
18. Pieteikumu kopā ar Noteikumu 17. punktā minētajiem dokumentiem var iesniegt per-
sonīgi vai, nosūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā uz adresi Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vec-
piebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, vai nosūtot elektroniski, normatīvajos 
aktos noteiktā kārtībā un parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.
19. Ja iesniegums iesniegts personīgi, par pieteikuma iesniegšanas dienu un laiku uzska-
tāms saņemšanas datums un laiks pašvaldībā. 
20. Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, ar 
secīgi sanumurētām lapām, ar apliecinājumu par dokumentu kopiju pareizību, ar pieteiku-
ma sagatavošanas datumu un iesniedzēja pilnvarotās personas parakstu.

V. PIETEIKUMA NOVĒRTĒŠANA UN LĒMUMU 
PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

21. Pieteikuma un tam pievienoto dokumentu, kā arī pretendenta atbilstību Noteikumu pra-
sībām izvērtē Vecpiebalgas  novada  domes Finanšu komiteja (turpmāk- Komiteja) viena 
mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. 
22. Komiteja, izskatot pieteikumu, pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
22.1. Apmierināt pieteikumu, sagatavojot un virzot lēmuma projektu par pašvaldības finan-
sējuma piešķiršanu tekošajā budžeta gadā;
22.2. Apmierināt pieteikumu, iekļaujot pretendentu energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumu līdzfinansējuma programmas dalībnieku sarakstā ar tiesībām saņemt pašvaldī-
bas finansējumu nākamajā budžeta gadā;
22.3. Atstāt pieteikumu bez virzības līdz trūkumu novēršanai.
23. Komiteja izskata un vērtē tikai Noteikumu 7., 17., 18., 19. un 20. punktā minētajām 
prasībām atbilstošus pieteikumus. Pašvaldības administrācija, saņemot pieteikumu, pat-
stāvīgi pārbauda saņemta un reģistrēta pieteikuma atbilstību Noteikumu 7. , 17., 18., 19. 
un 20. punktā minētajām prasībām, un, ja konstatē, ka pieteikums neatbilst kaut vienai 
no  prasībām, administrācija par konstatētajiem trūkumiem rakstiski informē pretendentu. 
Pretendents, novēršot trūkumus, kas bija par pamatu pieteikuma nevirzīšanai izskatīšanai 
pēc būtības, ir tiesīgs atkārtoti iesniegt pieteikumu. Ja pretendents norādītajā termiņā nav 
novērsis trūkumus, pieteikums tiek uzskatīts par neiesniegtu un tiek atgriezts atpakaļ ie-
sniedzējam, nevirzot uz Komiteju (vēlāk domi) izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai. 
24. Pamats domes lēmuma pieņemšanai par pašvaldības finansējuma piešķiršanu vai attei-
kumu piešķirt finansējumu uz pretendenta pieteikuma pamata ir pretendenta un tā iesniegtu 
dokumentu atbilstība  Noteikumu prasībām. 
25. Pieteikuma vērtēšana notiek reģistrācijas secībā. Komiteja katram pretendentam pie-
šķiramo pašvaldības finansējuma daļu euro nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu 
aprēķinu, nepārsniedzot šajos Noteikumos noteiktos finansējuma griestus.
26. Nepietiekama finansējuma gadījumā tekošajā budžeta gadā, apmierinātais pretendenta 
pieteikums tiek virzīts izskatīšanai domē nākamajā budžeta gadā reģistrācijas secībā.
27. Ja Komitejai, vērtējot pieteikumus, rodas šaubas par atbalstāmo izmaksu aprēķina at-
sevišķu pozīciju izmaksu atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt preten-

Raksta turpinājums nākamajā lpp.
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Raksta turpinājums.

dentam sniegt paskaidrojumus. Gadījumā, ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, Komiteja 
ir tiesīga pašvaldības finansējuma aprēķināšanai tās izslēgt no atbalstāmajām izmaksām. 

VI. PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
28. Finansējums tiek uzskatīts par piešķirtu un ir pārskaitāms Finansējuma saņēmējam, ja 
tas 30 darba dienu laikā pēc lēmuma par pašvaldības finansējuma piešķiršanu tekošajā bu-
džeta gadā paziņošanas ir parakstījis līgumu par palīdzības sniegšanu energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu veikšanai, turpmāk tekstā saukts - Līgums (3.pielikums). 
29. Ja Finansējuma saņēmējs nav noslēdzis līgumu Noteikumu 28. punktā norādītajā termi-
ņā, uzskatāms, ka tas ir atteicies no piešķirtā pašvaldības finansējuma. 
30. Gadījumā, ja starp pašvaldību un finansējuma saņēmēju noslēgtajā līgumā norādītajā 
termiņā finansējums nav izlietots vai arī tas ir atgriezts atpakaļ pašvaldībai citu apstākļu 
dēļ, pašvaldība var piešķirt finansējumu nākamajam pretendentam pieteikuma reģistrācijas 
secībā.
 

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
31. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Vecpiebalgas novada paš-
valdības laikrakstā “Vecpiebalgas Novada Ziņas”. 
32. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Vecpiebalgas novada pašvaldības 2017. 
gada 28. decembra saistošie noteikumi Nr. 6/2017 “Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 
palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, palīdzības sniegšanas 
kārtību un palīdzības apmēru.”
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                I. PUTNIŅŠ 
 

Vecpiebalgas novadā
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2019. gada 24. janvārī        
Nr.1/2019

Par Vecpiebalgas novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo 
neapbūvēto zemesgabalu nomas maksu

                                                                                           
 Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 

2018.gada 19. jūnija noteikumu Nr.350 
“Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” 31.punktu 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Vecpiebalgas novada pašvaldībai 
piekrītošo un  piederošo neapbūvēto zemesgabalu, kas tiek izmantoti personisko palīg-
saimniecību vajadzībām, nomas maksu.
2. Neapbūvēta zemesgabala, kura platība nepārsniedz 2 ha, un  kas tiek izmantots personis-
ko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas 
lauku apvidos” 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic 
saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts 
nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksa gadā ir 1,5 % no ze-
mesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 5 EUR (pieci euro).

Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs:                                        I.PUTNIŅŠ

Aicinājums iesaistīties latvāņu skarto 
platību ierobežošanā

  Vecpiebalgas novada pašvaldībā norit darbs pie Sosnovska latvāņa izplatības ierobežoša-
nas pasākumu organizatoriskā plāna izstrādes, jo šī invazīvā augu suga skar visus novada 
teritorijas pagastus. Atbilstoši Augu aizsardzības likumam Latvijā ir aizliegts audzēt un ie-
vest invazīvās augu sugas. Gadījumos, kad šādas sugas tomēr ir izplatījušās valdījumā vai 
īpašumā esošā nekustamajā īpašumā, tad zemes īpašniekam ir noteikts pienākums sniegt 
informāciju par to izplatību Valsts augu aizsardzības dienestam (VAAD), kā arī veikt attie-
cīgus iznīcināšanas pasākumus.
  Neveicot invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumus, atbilstoši Latvijas Ad-
ministratīvo pārkāpumu kodeksam zemes valdītājs vai īpašnieks var tikt brīdināts vai vi-
ņam var tikt piemērots naudas sods.

  Lai sekmīgi izstrādātu latvāņu izplatības ierobežošanas plānu, zemes valdītāji vai īpaš-
nieki, kuru platības jau ir reģistrētas un redzamas VAAD mājas lapā, tiek aicināti līdz š.g. 
15. martam sniegt Valsts Augu aizsardzības dienestam informāciju par latvāņu ierobežo-
šanas pasākumiem, aizpildot veidlapu, kas atrodama www.vaad.gov.lv – Par Latviju bez 
latvāņiem – Zemes valdītājiem aizpildāmā veidlapa, kurā svarīgi norādīt metodi (veidu), 
kādu nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs izmantos latvāņu apkarošanai. Gadījumā, 
ja īpašnieks neiesniegs informāciju, proti, neizvēlēsies metodi latvāņu apkarošanai pats, 
tad  pašvaldība izvēlēsies pēc saviem ieskatiem piemērotāko. Papildus aicinām šajās akti-
vitātēs būt aktīvam ikvienam iedzīvotājam un, apzinot ar latvāni skartās platības, kas nav 
reģistrētas, par tām informēt, aizpildot iesnieguma formu, kas pieejama www.vaad.gov.
lv  – Iesniegums latvāņu monitoringam.
  Atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 14. jūlija noteikumiem Nr.559,  pastāv šādas Lat-
vāņa izplatības ierobežošanas metodes:
- mehāniskā (M) – veicot mehāniskas darbības – ziedu čemura nogriešana, centrālo rozešu 
izduršana, mulčēšana, nopļaušana un augsnes apstrāde (aršana, kultivēšana, frēzēšana, lo-
bīšana, ecēšana un šļūkšana);
- ķīmiskā (C) – izmantojot augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļautos līdzekļus;
- bioloģiskā (B) – izmantojot noganīšanu;
- kombinētā (K) – papildinot vienu metodi ar otru vai kombinējot augstākminētās metodes.
Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus plāno un veic līdz pilnīgai audzes iznīcinā-
šanai.
  Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām griezties pie  Benitas Zvejnieces, tālr. 
22031720, vai Sandras Straupes, tālr. 22033401.
Lai mums kopīgi viss izdodas!

Benita Zvejniece, nekustamo īpašumu speciāliste

LAI SEKMĪGI IZSTRĀDĀTU LATVĀŅU IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS 
PLĀNU, ZEMES VALDĪTĀJI VAI ĪPAŠNIEKI, KURU PLATĪBAS JAU IR 
REĢISTRĒTAS UN REDZAMAS VAAD MĀJAS LAPĀ, TIEK AICINĀTI 

LĪDZ Š.G. 15. MARTAM SNIEGT VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS 
DIENESTAM INFORMĀCIJU PAR LATVĀŅU IEROBEŽOŠANAS 

PASĀKUMIEM, AIZPILDOT VEIDLAPU. 

IZSOLES
  Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamo īpašumu “Ābeles” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā,  Vecpiebalgas novadā, ka-
dastra Nr. 4250  007 0341, kas sastāv no zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 4250 007 
0341  1,1 ha platībā. 
  Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 2075,00,  nodrošinājuma nauda EUR 207.50, reģis-
trācijas nauda EUR 10.00. 
  Izsole notiks 2019. gada 12. aprīlī  plkst. 9:00 Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās   
Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
  Reģistrēšanās izsolei līdz 2019. gada 12. aprīļa plkst. 8:50 Vecpiebalgas novada pašvaldī-
bā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, pie administratores. 
  Informācija:  www.vecpiebalga.lv, tālr.  64170464, 26115317.

*****
  Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod   atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamo īpašumu “Līdumi” Inešos, Inešu pagastā,  Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 
4254  002 0246, kas sastāv no zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0246  
0,8613  ha platībā. 
  Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 2395,00,  nodrošinājuma nauda EUR 239.50, reģis-
trācijas nauda EUR 10.00. 
  Izsole notiks 2019. gada 12. aprīlī  plkst. 9:30 Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās 
Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
  Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir zemes nomniekam, pieteikums pirmpir-
kuma tiesību izmantošanai jāiesniedz Vecpiebalgas novada pašvaldībā līdz 2019. gada 11. 
aprīļa plkst.16.00.
  Reģistrēšanās izsolei līdz 2019. gada 11. aprīļa plkst. 16.00 Vecpiebalgas novada pašval-
dībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, pie administratores. 
Informācija: www.vecpiebalga.lv, tālr.  64170464, 26115317.

*****
  Vecpiebalgas novada pašvaldība rīko zemes nomas tiesību izsoles 2019. gada 15. 
martā  Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas 
pagastā, Vecpiebalgas novadā.

  Reģistrēšanās izsolei līdz 2019. gada 15. marta plkst. 8:50 Vecpiebalgas novada pašvaldī-
bā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, pie administratores. 
Informācija: www.vecpiebalga.lv, tālr.  64170464, 26115317.

pašums Zemes 
vien bas 
kadastra 
apz m jums 

Plat ba, 
ha 

Nomas ties bu 
izsoles 
s kumcena,  
EUR/ gad  

Izsoles laiks 

“Kalna Ozoli i”, 
Vecpiebalgas pagasts 

42920080105 3,2 90,00 15.03.2019. 
plkst. 9:00 

“Irb tes” , Inešu pagasts 42540050017 1,25 30,00 15.03.2019. 
plkst. 9:20 

“Pie Grišk m”, 
Vecpiebalgas pagasts 

42920070542 2,2 68,00 15.03.2019. 
plkst. 9:40 

“Pilsdrupu lauki”, 
“Pilsdrupas”, 
Vecpiebalgas pagasts 

42920070370 
42920070369 

2,1 
0,35 

73,00 15.03.2019. 
plkst. 10:00 

 
Re istr šan s izsolei l dz 2019. gada 15. marta plkst. 8:50 Vecpiebalgas novada 

pašvald b  Alauksta iel  4 Vecpiebalg , Vecpiebalgas pagast , pie administratores.  
Inform cija: www.vecpiebalga.lv, t lr.  64170464, 26115317. 
 

 

 

 

 

  
 

 

Izstāde “Gaismas šūpulis” Vecpiebalgas bibliotēkā
   Sveces ar savu dzī-
vo liesmu un siltumu 
ļauj mums vieglāk 
sagaidīt gaismu un 
dabas atmodu, tāpēc  
Vecpiebalgas bib-
liotēkā pašā ziemas 
vidū - februārī  - sa-
viem apmeklētājiem 
piedāvājām pakavē-
ties sveču pasaulē 
– smelties rakstos 
informāciju par sve-
ču liešanu un Sveču 
dienas tradīcijām un 
aplūkot unikālo un 
neatkārtojamo Gar-
denia Eco roku dar-
bu. Piebalgas pusē ar 
šo maģisko gaismas 
avotu liešanu nodar-
bojas Baložu ģimene - Aiva un Jānis. Gardenia Eco ir ģimenes uzņēmums, kam rūp tīra 
vide un  tās labvēlīga ietekme uz veselību. Tāpēc sveču izgatavošanā tiek lietoti tikai da-
biski izejmateriāli. Sveces ar kanēļa smaržu, ar rožu aromātu, ar lavandu un citrommētru, 
dažāda lieluma un formas… Radoša izdoma un zināšanas – tas raksturo Aivas un Jāņa 
brīvā laika rūpalu, kas nu jau pamazām pārtop nelielā biznesa projektā. „Ar sveču liešanu 
sākām nodarboties pirms 5 gadiem. Abi ar Jāni strādājam algotu darbu. Ideja par svecēm 
sākās kā vaļasprieks – bija interesanti svētku reizē draugiem pasniegt ko tādu, ko lielveika-
lu plauktos neatrast. Daudz lasot, meklējot padomus interneta dzīlēs, apmeklējot dažādus 
kursus, esam nonākuši līdz mājražotāju statusam. Vislielākais pieprasījums pēc svecēm, 
protams, ir gada nogalē, kad tuvojas svētki – tā šajos Ziemassvētkos gan uz Norvēģiju un 
citām ārvalstīm, gan pie pašmāju ļaudīm aizceļoja vairāk kā 2000 sveču. Arī latviešu pir-
cējs arvien vairāk sāk novērtēt roku darbu, tāpēc mūsu sveces ir atrodamas arī Kalnciema 
tirdziņā, mazajos veikaliņos Rīgā un Jūrmalā, un tagad arī Dzērbenē kopā ar „Zemenītes 
sniegā”  skaistajiem darbiņiem. Pamazām iekarojam plašāku tirgu – interesi sāk izrādīt arī 
tirgotāji no Ķīnas, Somijas, Vācijas. Vasaras sezonai mums padomā ir piedāvāt tūristiem 
iespēju apmeklēt sveču darbnīcu – lai  iegūtu informāciju un uzzinātu interesantas lietas 
par šiem gaismas objektiem un arī paši izmēģinātu sveču liešanas procesu. Motivācija radīt 
ko jaunu mums ir, tagad atliek tikai turpināt,” stāsta Aiva.

Dzidra Ješkina
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• Piebalga izstādē Rīgā. No 1. līdz 3. februārim Rīgā no-
risinājās 26. starptautiskā izstāde - gadatirgus “Balttour 
2019”. Vecpiebalgas novadu pārstāvēja Piebalgas porcelā-
na fabrika,  īpašnieks Jānis Ronis. Kopā ar Vidzemes tūris-
ma asociāciju stendā tika reklamēts  arī Vecpiebalgas nova-
da tūrisma piedāvājums – „zaļo dzelzceļu” posmu kartes, 
aktualitātes un topošais projekts “Piebalgas ainavu ceļi”. 
Šī projekta mērķis ir piedāvāt tūrisma objektu apmeklētā-
jiem un novada viesiem palīdzēt sastādīt iespējami labāko, 
interesantāko Piebalgas ceļojuma maršrutu. Jau maija sā-
kumā kā pirmo “Piebalgas ainavu ceļa” aktivitāti piedāvā-
sim riteņbraucējiem un kājām gājējiem maršrutu “Apkārt 
Inesim”. 

• Sadancošanās. 9. februārī Vecpiebalgas kultūras namā 
notika tradicionālais tautisko deju kolektīvu sadancis ‘’Mī-
lestības skurbulis 2019’’ ar dalībnieku koncertu ‘’Zvaigžņu 

Zvaigžņu rakstus palīdzēja tulkot Astrologs (Oskars Šulcs).
Aivara Ošiņa foto. 

Uzņēmējs Jānis Ronis izstādē „Balttour”.

• Pārstāv novadu. 9. februārī  folkloras kopa „Māras bēr-
ni” (vadītāja Mārīte Šķēle) un saimniece Sarmīte Lielā ar 
rokdarbiem un mājas veltēm pārstāvēja Vecpiebalgas nova-
du Madonas novada kaimiņu tikšanās pasākumā „Ai, kai-
miņi, nāburdziņi!”

• „Dāmas” Smiltenē. 2. martā Vecpiebalgas amatierteātris
„Sumaisītis” ar Justīnes Kļavas lugu „Dāmas” piedalījās
Latvijas amatierteātru iestudējumu „Gada izrāde 2018”
skatē Smiltenē. 

• „Tāpēc” svētki. 28. februārī Vecpiebalgas kultūras namā 
notika vārda došanas svētki sieviešu vokālajam ansamblim 
„Tāpēc”, vadītāja Astra Piruška. 

• Dejotāji koncertā Cēsīs. 2. martā Vecpiebalgas novada 
deju kolektīvi  „Juveris” (vadītājs Uldis Blīgzna), „Mu-
durainis” (vadītāja Antra Grinberga) un „Balga” (vadītājs 
Kaspars Brauns) piedalījās Cēsu apriņķa deju kolektīvu 
koncertā „Dejas dzirksts paaudzēs” Vidzemes koncertzālē 
„Cēsis”. 

Ansamblis gandrīz kā senajos laikos (no kreisās): Ilgonis Lūsis, 
Jānis Rauska, Līga Bērziņa, Aivars Bērziņš, Uldis Punkstiņš, 

Pēteris Ukrins, Andris Vilders.

• Satiekas Taurenē. 23. februārī Taurenē amatiermākslas 
kolektīvu radošajā vakarā „Toreiz un tagad” satikās tagadē-
jie kultūras nama kolektīvu dalībnieki un vienlaikus tā bija 
arī savulaik Andra Vildera nodibinātā vokāli instrumentālā  
ansambļa kopā sanākšana pēc 37 gadiem.  Bijusī ansambļa 
dalībniece Dzintra Rozentāle: „Paldies par šo vakaru no 
mums – bijušajiem -  muzikantiem. Tas bija liels pagodi-
nājums un atkalredzēšanās prieks ar seniem paziņām.” At-
miņas, fotogrāfijas, stāsti, notikumi, emocijas -  tā ir mūsu 
dzīve.

raksti’’. Zvaigžņu rakstus rakstīja ‘’Rūdis’’ no Ērgļiem (va-
dītāja Antra Grinberga), ‘’Kodols’’ no Jaunjelgavas (vadī-
tāja Gunita Krievāne), ‘’Metieniņš’’ no Lēdurgas (vadītājs 
Kristaps Pelēkais), TDA „Lubāna”, ‘’Žuburi’’ -  lielie un 
mazie - no Lubānas (vadītāja Laila Ozoliņa), ‘’Trejdeviņi’’ 
no Raunas (vadītāja Ilona Klince), ‘’Sen Līgo’’ no Rīgas 
(vadītājs Andis Lagzdiņš), ‘’Mudurainis’’ un ‘’Slātaviņa’’ 
(vadītāja Antra Grinberga) un ‘’Balga” (vadītājs Kaspars 
Brauns) no Vecpiebalgas. Prieks par kuplo skatītāju pulci-
ņu! 

JAUNI  DARBINIEKI  
VECPIEBALGAS  PAŠVALDĪBĀ

Jurists DZINTARS JUKĒVICS: “Iedomātais svara 
kauss ir unikāla lieta, kas ļauj atrast normas robežu un 

labāko variantu itin visā.”

Kaivē dzied, dejo, spēlē teātri un sporto
  Latvijā, savā novadā, 
savā pagastā… Mums 
katram ir, ar ko lepoties 
- ar rakstura īpašībām, 
radošu domāšanu vai 
asu prātu.  Tautiešos 
esam novērojuši dažas 
raksturīgas iezīmes un 
labprāt tās cildinām, 
kā, piemēram, visiem 
zināms, ka vidējais lat-
vietis ir liels dziedātājs 
un dejotājs. Dziedāt un 
dejot viņi sāk jau pirms 
dzimšanas un vēl pēc 
nāves nevar beigt. Vi-
dējais latvietis ir kārtīgi 
apguvis svarīgākās at-
ziņas: «Mazs cinītis gāž 
lielu vezumu!», «Lēnāk 
brauksi, tālāk tiksi!» un 
«Nedari otram to, ko 
negribi, lai otrs darītu 
tev!»
  Lai apliecinātu latvie-
tību, Kaives pagasta zā-

lītē tikās Skujenes tautisko deju kolektīvs (vadītāja Solvita Krastiņa), Dzērbenes tautisko deju kolektīvs (vadītājs Uldis 
Blīgzna), Skujenes lauku teātris un pašmāju amatierteātris „Aka” ( režisore Baiba Jukņeviča). Kad bijām dižojušies ar 
savu latvisko garu, mūs priecēja balles muzikants Mārcis no Cēsīm.
Paldies gan pasākuma apmeklētājiem, gan kolektīviem, kuri labprāt padalījās ar latvisko varēšanu!
  Janvārī Kaives pagastā ziemas sporta dienā, popularizējot aktīvu un veselīgu dzivesveidu, kaivēniešiem un viesiem 
bija iespēja sacensties klasiskajā slēpojumā un baudīt vietējo dabas ainavu slēpošanas trasē Kaives muižas parka terito-
rijā. Brīvprātīgais slēpošanas entuziasts Nikolajs Buraks izveidoja interesantu trasi dažādām grūtības pakāpēm. Ikdienas 
slēpojumu dažādoja novada sporta organizatora Toma Praulīša izveidotā trase ap Vējupkalnu Kaives centrā, kuru aktīvi 
izmanto visi slēpot gribētāji.
Kaivēniešu PALDIES Tomam un Nikolajam par sportiskas noskaņas uzturēšanu Kaives pagastā!

Agnese Caunīte-Bērziņa, pagasta kultūras dzīves organizatore

Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekle 
ILZE CĪRULE: „Ģimenes siltums ir mīlestībā, 

savstarpējo attiecību krāšņumā. Ģimene - mūsu tautas 
pamats un nākotne.”

Attīstības plā-
nošanas un uz-
ņ ē m ē j d a r b ī b a s 
atbalsta nodaļas 
vadītāja SANDRA 
STRAUPE: „Attīs-
tība ir kā molekulu 
modelis, kur sak-
ņojas savienojamu 
un pirmšķietami arī 
nesavienojamu ato-
mu kopums. Tava 
šodiena ir vakar 
izvirzītu drosmī-
gu mērķu un kopī-
gi padarītu darbu 
virknējums. Tāpēc 
celies katru rītu ar 
apziņu, ka arī tu esi 
šis nozīmīgais atoms attīstības molekulu ķēdē, un izdari 
ko svarīgu kopīgai rītdienai!”
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Martā Vecpiebalgas bibliotēkai – 150

 Kad Vecpiebalgā nodibinājās dziedāšanas un lasīšanas 
biedrība, tā kļuva par kultūras centru vecpiebaldzēnu vidū 
(arhīva fonda „Valsts statistikas pārvalde” dokumentos 
1939.gadā sastādītajā Latvijas bibliotēku sarakstā redzams, 
ka Vecpiebalgas labdarības biedrības bibliotēka dibināta 
1869. gadā) . Tolaik laukos bibliotēku mūsdienu izpratnē 

  Kurš gan bērnībā nav ēdis omes ceptās gardu gardās pankūciņas? Mēs, klubiņa “Ran-
diņš” omītes, 12. februārī svinējām pankūciņu svētkus. Vai zināt, cik pankūciņu sane-
sām? Nē? Pankūciņas – plānās, burkānu, ķirbju, pildītās ar gaļu, biezpienu, kartupeļu 
pankūkas un pankūciņu torti ar pildījumu, pārlietu ar šokolādi…  Vārdos nevar izstāstīt 
visu par šiem gardumiem. Tie ir jānogaršo un jācep pašiem ar vislielāko izdomu. Tas 
par pankūciņām. Bet pasākumā bija arī stāsts par medu - kā to iegūst, kā izmanto bišu 
produktus. Bites saražo bišu maizi, propolisu, ziedputekšņus. Medus labās īpašības iz-
mantojamas gan veselībai, gan skaistumam. Uzzinājām arī, kā noteikt medus kvalitāti. 
Tas noderēs arī lasītājiem. Darām tā - izšķīdinām medu ūdenī  proporcijā 1:2 un aplūko-
jam iegūto šķidrumu. Ja tas kļūst viegli duļķains, medum nav piejaukuma. Ja ieraugām 
nogulsnes, medum ir piejaukumi. Un lai mums, dāmām, būtu maigas un samtainas lūpas, 
uz nakti tās varam ieziest ar medu. Tādi mazi padomiņi, bet ļoti mīļi un noderīgi. Paldies 
Almai Tavarei, kura ir mūsu kluba biedre, par skaisto un izzinošo stāstu. Tagad, pankūku 
un medus garšas iedvesmotas, gaidīsim nākamo kluba nodarbību, lai iegūtu gan jaunas 
zināšanas, gan baudītu satikšanās prieku, gan uzzinātu kaut ko jaunu par cilvēku aizrau-
šanos ar vaļaspriekiem – tātad iepazītu cilvēkus sev blakus.

Taurenes klubiņa “Randiņš” vārdā Lidija Vītoliņa

Pankūciņu balle Taurenes „Randiņā”

nebija, bet nodibinātās biedrības statūtos bija paredzēts dot 
ļaudīm vērtīgus priekšlasījumus. Par biedrības tapšanu Ma-
tīss Kaudzīte monogrāfijā „Vecpiebalga” raksta: „ Pirmos 
gadus tā mitinājās un darbojās vienīgi tā laika plašajā drau-
dzes skolā. Jau pašā biedrības dibinājuma dienā – 1869. 
gada 26. martā – tā atvēra arī grāmatu krātuvi, kas vien-
mēr, plašāk pieaugdama, pastāvēja līdz pēdējiem nemieru 
laikiem, kur tad 1919. gada pavasarī  pēc dažādu karaspēku 
iekortelējumiem neatradās no visa grāmatu krājuma nekā.” 
  Bibliotēkas darbības vietas. Biedrības namam akmeni 
lika 1887. gada 12. aprīlī un namu iesvētīja tā paša gada 
23. augustā  ar lielām svinībām. Tad arī grāmatu krātuvi no 
draudzes skolas pārcēla uz biedrības namu, kur bibliotēka 
darbojās līdz pirmajam pasaules karam.  Pēc 2. Pasaules 
kara – 1945. gada rudenī – darbu Vecpiebalgā uzsāk atjau-
notā bibliotēka. No bibliotēkas pastāvēšanas laika tā savu 
atrašanās vietu ir mainījusi vairākas reizes - „Gaitniekos” 
(1945.-1948.), „Meirēnos” (1949.-1955.), „Gaitniekos” 
(1955.-1961.). 1961. gadā durvis ver  atjaunotais kultūras 
nams, un bibliotēka tiek pārcelta uz telpām kultūras namā, 
kur tā atrodas līdz 1975. gadam, kad namā izceļas uguns-
grēks. Cieš arī bibliotēkas krājums, bet atlikušās grāmatas 
un inventārs atkal ceļo uz „Gaitniekiem”, kur tas atrodas 
līdz 1991. gada rudenim, kad bibliotēkai tiek ierādīta gaiša, 
saulaina un kultūras iestādes statusam atbilstoša telpa bēr-
nudārza ēkā Ziemeļu ielā. Sākumā bibliotēkai tiek piešķirta 
viena telpa, taču pēc divdesmit viena gada (no 2012.gada) 
varam apmeklētājus uzņemt daudz plašākās telpās – biblio-
tēka iegūst papildus telpu lasītavai, tagad ir arī vieta izstā-
dēm,  semināriem, nodarbībām.
1984. rudenī Vecpiebalgas bibliotēkai tiek pievienota Ka-
gaiņu bibliotēka. 2000. gadu sākumā bibliotēku dzīvē ienāk 
modernās tehnoloģijas – pirmo datoru saņemam kā dāvanu 
no Lattelecom – tiesa gan tas vairāk noder kā rakstāmmašī-
na, jo interneta iespējas vēl ir vājas – pieslēgties tam varam 
tikai ar „iezvanpieeju” no telefona. Kad 2006. gadā tiek ie-
rīkots publiskais interneta pieslēgums un projektā „Valsts 
vienotā bibliotēku informācijas sistēma”  saņemti divi jauni 
datori, bibliotēkas apmeklējumu skaits divkāršojas (1999. 
g. – 3781,  2007. g. – 7811). Taču pavisam droši var teikt, 
ka tehnoloģiskā revolūcija bibliotēkā sākas 2008. gadā ar 
projektu „Trešais tēva dēls” – arī Vecpiebalgas bibliotēka 
saņem modernu aprīkojumu – 5 datorkomplektus un mul-
tifunkcionālo iekārtu. 2011. gadā tiek uzsākta lasītāju au-
tomatizēta apkalpošana – viss grāmatu krājums ir savadīts 
elektroniskajā katalogā, izsniegtās un saņemtās grāmatas 
tiek reģistrētas elektroniski, lasītāji attālināti var rezervēt 
grāmatas no bibliotēkas fonda, notiek darbs pie novadpēt-
niecības datu bāzes izveides.
  Bibliotēkas darbinieki. Kā vēsta  Labdarības biedrības 

INTERESANTI LASĪT PAR 
BIBLIOTĒKAS DARBU 

19. GADSIMTĀ, TĀ, PIEMĒRAM, 
ANTONS LAIMIŅŠ BIEDRĪBAS 

14. DARBĪBAS GADA 
ĢENERĀLSAPULCĒ ZIŅO, KA „(..) 
GRĀMATU KRĀTUVE PAVAIROTA 

AR 63 SĒJUMI, CAUR KO ARĪ 
LASĪTĀJU BIJIS 26 PERSONAS”.  

JAUNIEŠIEM

protokolu grāmata, 19. gadsimtā grāmatu krājumu pārzina 
Labdarības biedrības aktīvi runas vīri – Jēkabs Paulītis, Jā-
nis Austriņš, Antons Laimiņš, Jānis Ozols u.c. Interesan-
ti lasīt par bibliotēkas darbu tolaik, tā, piemēram, Antons 
Laimiņš biedrības 14. darbības gada ģenerālsapulcē ziņo, 
ka „(..) grāmatu krātuve pavairota ar 63 sējumi, caur ko 
arī lasītāju bijis 26 personas”. Pēckara gados - no 1948. 
gada līdz 1949. gadam- bibliotēku vada Skaidrīte Kārkli-
ņa, no 1949.gada līdz 1952. gadam  - Aina Ulmane. 1955. 
gadā bibliotēkā ienāk Vaida Dzērve, kura šajā darbā aizva-
da teju trīsdesmit gadus. Par savu darbu bibliotēkā Vaida 
sacīja: „Lielāko prieku un gandarījumu sagādāja tas brīdis, 
kad varēju lasītājam, kurš bieži vien mērojis garu ceļu līdz 
bibliotēkai, izsniegt tieši to grāmatu, kas viņam tobrīd bija 
vajadzīga. Tāpat prieku sagādāja katrs pasākums, ja no šī 
pasākuma cilvēki aizgāja apmierināti. Savu darbu nevarēju 
iedomāties bez skolas. Visu pasākumu organizēšanā liels 
atbalsts bija ilggadīgā literatūras skolotāja Erna Krišjāne.” 
Par ieguldīto darbu bibliotēkā Vaida ir saņēmusi vairākus 
apbalvojumus.

Pētot bibliotēkas vēsturi, nav atrastas ziņas par cilvēkiem, 
kas bibliotēkā ir strādājuši no 1953. gada līdz 1955. gadam. 
Trūkst arī foto liecību par bibliotēkas darbību divdesmitā 
gadsimta sākumā un pēckara gados. Ja jūsu rīcībā ir infor-
mācija vai foto ar tā laika notikumiem, lūgums dalīties ar 
bibliotēkas darbiniecēm. 
SAGAIDOT VECPIEBALGAS BIBLIOTĒKAS 150. JU-
BILEJU, AICINĀM VISUS BIJUŠOS DARBINIEKUS, 
LASĪTĀJUS, PASĀKUMU APMEKLĒTĀJUS, KOLĒ-
ĢUS UN SADARBĪBAS PARTNERUS UZ DZIMŠANAS 
DIENAS SVINĪBĀM 26. MARTĀ PLKST. 17.00 ZIE-
MEĻU IELĀ 13 – BĒRNUDĀRZA ZĀLĪTĒ. 

Dzidra Ješkina

Aktivitātes jauniešu centros
  Vecpiebalgas novada jauniešiem jau sācies pavasaris. Mēneša lielākais notikums bija 
Vecpiebalgas novada jauniešu I neformālās izglītības apmācības “Neformālis”, kas noti-
ka 22.-23. februārī Dzērbenes jauniešu centrā. 
  Apmācību laikā 14 jaunieši dažādās neformālās izglītības aktivitātēs mācījās sadarbo-
ties, uzklausīt citu viedokli, izteikt savu viedokli, vērtēt savu rīcību un līdzdarbošanos, 
saprast savu lomu grupā, diskutēja par dažādām sociālajām problēmām, ar ko viņi ikdie-
nā saskaras. Apmācību noslēgumā jaunieši grupās izstrādāja radošas idejas, kuras tiks 
izmantotas, izstrādājot jauniešu apmaiņas projektus. Tika radītas trīs idejas – “Kā saprast 
un veidot attiecības ar vienaudžiem”, “Es un vide ap mums”, “Izdzīvo dzīvi mūzikā”. 
Šīs jauniešu apmācības tika īstenotas projektā “Activating Youth”. Projekts tiek finan-
sēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+Jaunatne darbībā” atbalstu, kuru Latvijā administrē 
Jaunatnes  starptautisko programmu aģentūra.
  Martā jaunieši iešūpos pavasari ar dažādām aktivitātēm 
  Balgas stropā
• Balgas stropa brīvprātīgais Eric aicina jauniešu viņam pievienoties ar saukli “Radi 
savu vidi pats” un divas reizes mēnesī kopīgi iesaistīties dažādās aktivitātēs, lai padarītu 
skaistāku jauniešu centru, tā apkārtni.
• 5. martā brīvprātīgais Diogo iepazīstinās ar portugāļu karnevāla tradīcijām.
• 11. martā notiks nodarbība “Cukurs”, lai izglītotu jauniešus par to, cik daudz ikdienā 
lietojam cukuru.
•  Otrdienās 15.30 Hip-hop dejas ar Pērli;
  Otrdienās 18.00 visi interesenti bez vecuma ierobežojuma ir aicināti piedalīties Zumbas 
nodarbībās. Tiem, kam ir “Vecpiebalgas novada Sporta ģimenes pase”, aicināti arī to 
ņemt līdzi. 
• Trešdienās 15.00  Kulinārijas nodarbības, portugāļu valoda.
• Ceturtdienās 15.00 – 16.00 Teātra nodarbības;
  Ceturtdienās 15.00 – 16.00 Jautrās ceturtdienas ar Eric.
• Piektdienas 13.40 – 15.00 Deju grupas “Atēnas” nodarbības. 
Arī martā turpināsim draudzību ar Vecpiebalgas pansionātu un katru dienu nodarbosi-
mies ar radošajām aktivitātēm. 
  Dzērbenes jauniešu centrā
• Kino nakts mazajiem.
• Kino nakts lielajiem.
• Kulinārijas pasākums.
Datumi un laiki tiks precizēti.

Baiba Roze, Jaunatnes nodaļas vadītāja
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Skolas dzīve Vecpiebalgas novada pamatskolā
  Jaunais gads skolā iesācies veiksmīgi. Skolas vīzija aizvien ir  veidot pamatskolu par aug-
stas inteliģences un kultūras skolu, kurā tiktu atbalstīta katra skolēna brīvas, atbildīgas per-
sonības veidošanās ar dzīves virzības izjūtu un vērtību izpratni, veicinot skolēnu gatavību 
izglītības turpināšanai.
  Gada sākumā skolēni sevi radoši  apliecināja ne tikai mācībās, bet arī mūzikas un sporta 
jomā. 
  9. janvārī 7.- 9. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Rīgas biržu, lai iepazītos ar 
cittautu mākslu un Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā apskatītu pamatekspozīciju 
(skolotāja Ilze Prūse). Dzērbenes mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi viesojās Greiveru 
pansionātā ar labestības koncertu.
  17. janvārī Cēsīs norisinājās Valsts konkursa II kārta pūšaminstrumentu spēlē. Šajā kon-
kursā piedalījās vairāk kā 200 audzēkņu no visām Vidzemes reģiona mūzikas skolām. Mūsu 
skolu  pārstāvēja mūzikas programmas audzēkņi -  saksofonists Fēlikss Aukšmuksts un 
flautiste Ance Rutka. Lepojamies ar saviem audzēkņiem!
  No 21. janvāra līdz 25. janvārim notika latviešu valodas nedēļa, kurā skolēni piedalī-
jās glītrakstīšanas un izteiksmīgās lasīšanas konkursos, kā arī minēja mīklas un dziedāja 
Raimonda Paula dziesmas. 1. vietu izteiksmīgās runas konkursā ieguva Kristīne Baltiņa 
(5.kl.) un Samanta Eglīte (3.kl.). Skaistākie un glītākie rokraksti bija Edgaram Rumbam, 
Rinaldam Laumanim (7. kl.), Raitim Nikam Sarkanam (5.kl.), Samantai Eglītei (3.kl.), 
Nilam Eglītim (2.kl.).
  5. februārī distanču slēpošanā  Priekuļos spēkā un ātrumā ar saviem vienaudžiem mērojās 
24 mūsu sportisti. Visaugstākos rezultātus sasniedza Pēteris Šmits (2. vieta), Nils Rūdolfs 
Tēts (4. vieta), Dāvids Amans (6. vieta), Arvīds Jānis Vītoliņš (7. vieta), Daniels Iršteins 
(8. vieta). Slēpojot Amatas novadam kopā ar Cēsu novadu, mūsu komanda kopvērtējumā 
ieguva 2. vietu.  Paldies skolotājai Sarmītei Stērstei!
  13. februārī sākumskolas skolēni Vecpiebalgas vidusskolā apmeklēja ZINOO centra orga-
nizētās nodarbības karjeras izglītībā.
  14. februārī draudzīgā gaisotnē notika Mīlestības pēcpusdiena, skolēniem darbojoties 
jauktās komandās no pir-
mās klases līdz devītajai. 
  15. februārī piedalījā-
mies audžuģimeņu go-
dināšanas pasākumā. Ar 
muzikāliem priekšnesu-
miem uzstājās Kristīne 
Baltiņa, Daniels Iršteins, 
Fēlikss Aukšmuksts, 
Toms Sakss (skolotāja 
Baiba Baltiņa). 
  20. februārī  karje-
ras programmas ietva-
ros  skolā viesojās Cēsu 
Tehnoloģiju un Dizaina 
vidusskolas audzēkņi un 
skolotāji, rosinot par nā-
kamo mācību iestādi izvē-
lēties tieši viņu skolu. Interesanta bija darbošanās kokapstrādes radošajās darbnīcās. 
Daudz darīts, bet daudz darāmā vēl priekšā. Skola ir tā vieta, kur nepārtraukti notiek  kustība 
un virzība uz priekšu un uz augšu.

Andris Sakss, skolas direktors

SPORTS

Mīlestības mēnesis vidusskolā
   5. februāris bija ļoti sportiska diena, jo mūsu pamatskolas zēnu komanda volejbolā devās uz 
Siguldu, lai piedalītos Vidzemes reģiona novada skolu sacensībās volejbolā, kur izcīnīja 2. 
vietu. Uz Cēsu olimpisko centru, kur  norisinājās starpnovadu skolu slēpošanas sacensības, 
devās mūsu skolas slēpotāji. Pamatskolas vecuma grupā 11 skolu konkurencē mūsu skolēni 
kopvērtējumā izcīnīja 1. vietu, vidusskolu grupā kopvērtējumā – 2. vieta.
  13. februārī Eiropas sociālā fonda (ESF) projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un pro-
fesionālās izglītības iestādēs” Vecpiebalgas vidusskolā  viesojās Zinātkāres centrs ZINOO 
sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, lai Vecpiebalgas vidusskolas 1. – 3. klašu skolēnus 
iepazīstinātu ar profesijām inženierzinātņu jomā. Skolēni varēja arī paši izmēģinātu spēkus kā 
inženieri un kosmonauti.
  13. februārī visā valstī norisinājās Ēnu diena. Arī mūsu audzēkņi izmantoja iespēju iepazīt 

dažādas profesijas, 
piemēram, 11. klases 
skolnieks Ralfs Jā-
nis Bērzkalns šogad 
ēnoja t/c Alfa vadī-
tāju Irīnu Toropovu 
un kopā ar pārējām 
ēnām uzzināja daudz 
jauna par tirdzniecī-
bas centra vadītājas 
ikdienu, bet noslē-
gumā tikās ar grupas 
Musiqq mūziķiem.
  14. februārī 7., 8., 
10.klases skolēni at-
zīmēja Valentīndie-
nu pasākumā, ko 
rīkoja 7. klases skol-
niece Indra Gita Bērziņa (Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komitejas brīvprātīgā jauniete) un Cēsu 
komitejas jauniešu koordinatore Laura Kubliņa.
  15. februārī sākumskolā – olimpiāžu diena. Tās laikā skolēniem bija iespēja pārbaudīt savus 
spēkus olimpiāžu uzdevumu risināšanā divās kombinētajās olimpiādēs – latviešu  valodā + 
dabaszinībās un matemātikā + sociālajās zinībās. 
  19. februāra pēcpusdienā pašpārvaldes sanāksmē ar balsu vairākumu par jauno pašpārvaldes 
vadītāju tika  ievēlēta 10. klases skolniece Kate Elizabete Antone. 
  21. februārī skolā norisinājās Mīlestības mēneša balle, kuru apmeklēja ne tikai mūsu skol-
nieki, bet bija arī ciemiņi no Dzērbenes un Ērgļiem.
  22. februārī sākumskolā atzīmējām Meteņus. Šajā dienā skolēni izzināja Meteņdienas tra-
dīcijas, apguva  tautasdziesmas 
un rotaļas, bet pēcpusdienā āra 
aktivitātēs svinēja pavasara 
gaidīšanas svētkus. 
  Bērnudārza “Dzenīšu skolas” 
audzēknis Jānis Lūks Mado-
nas Tautas slēpojumā bērnu 
distancē ieguva 1. godalgu. 
Bērniem ļoti patīk skatīties 
dažādas multfilmas, klausīties 
pasakas, bet šoreiz par godu 
Valentīndienai bija iespēja pa-
šiem iejusties savu mīļāko va-
roņu tēlā. 
  Mēneša galvenie saimnieciskās dzīves notikumi skolā – tika atklātas tikko izremontētās gar-
derobes gan lielajiem, gan mazajiem, un bērnu istaba tika pie jaunām mantām. 

Informāciju sagatavojusi Ligita Zemberga

SKOLU  ZIŅAS
Par sapņiem un Montesori apmācību

  Dace Potaša, Vecpiebalgas novada pamatskolas di-
rektora vietniece pirmsskolā
  Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolā šī mācību 
gada pirmajos sešos mēnešos daudz cerējām, ticējām un sap-
ņojām. Sapņos dzimst patiesība! Šim apgalvojumam piekrī-
tu, jo daudzi sapņi, kuri savu pumpuru vēra septembrī, nu jau 
aktīvi darbojas - bērniem papildus ikdienas nodarbībām tiek 
piedāvāts apgūt angļu valodu, mūziku, sportu, dejas. Notiek 
aktīva darbība vides nodarbībās, jo darbojamies Ekoskolu 
programmā un dažādās ar vidi saistītās akcijās (ZAAO, “Zaļā 
josta”, Cūkmena detektīvi). Taču ar to mūsu sapņi nebeidzas, 
mēs sapņojam tālāk, un sapņus mēģinām realizēt.  
  Martā ar pašvaldības atbalstu pirmsskolas Taurenes ēkā 
sāks darboties Montesori apmācība. Liels prieks par to, ka 

pašvaldība atbalsta jaunas idejas un rod iespēju tās realizēt. 
  „Montesori metode ir pedagoģiskā pieeja, kuras pamatā ir bērnu vajadzību vērošana 
visās fiziskās un psiholoģiskās attīstības stadijās. Metodes mērķis ir palīdzēt bērnam pat-
stāvīgi paveikt iekšējās attīstības darbu, kas ir nepieciešams katram bērnam, lai izaugtu 
par pieaugušu cilvēku,” tā saka dr. Mario Montesori. Kāpēc šāda apmācība nepieciešama? 
Montesori pedagoģija tiek lietota gandrīz visā pasaulē kā efektīva metode bērnu audzināša-
nā, kur bērns ir centrā. Montesori metode apmācībai domāta apmēram no 2 gadu vecuma, 
bet patiesībā bērns tai ir gatavs jau no dzimšanas (gatavs konkrētai attieksmei pret sevi). 
Metode balstīta uz pārliecību, ka bērns mācās, esot kustībā. Jo mazāks bērns, jo vairāk vi-
ņam nepieciešams attīstīt kustības un tveršanas prasmi. Tāpēc Montesori sistēma ir balstīta 
uz principu - no tveršanas kustības uz saprašanu.
  Ieviešot šo programmu, varēsim būt lepni par to, ka aktīvi ejam līdzi laikam un jau pirms-
skolas vecuma bērniem piedāvājam dažādas apmācības metodes, kuras apgūstot  bērni 
veiksmīgi iekļausies tik mainīgajā pārmaiņu laikā. Varēsim lepoties, ka kvalitatīvi sagata-
vojam bērnus sekmīgai pārejai no pirmsskolas uz pamatizglītības apguvi. Šī – Montesori 
apmācības -  programma sasaucas ar jaunajām pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pastip-
rina jauno mācību procesu saskaņā ar kompetenču izglītību valstī. 
  Bet ar to jau mūsu sapņi nebeidzas.. Skaidrs, ka ne visi piepildīsies.  Ar nākamo mācību 
gadu esam ieplānojuši piecgadniekiem un sešgadniekiem apmācību datorzinībās, piedāvā-
sim apgūt pirmās iemaņas mākslā - zīmēšanas pulciņā, angļu valodu arī piecgadniekiem, 
dalību “Mazo Mazpulcēnu” organizācijā, atvērt smilšu terapijas klasi. 
  Tautā saka, ka nevajagot skaļi izteikt idejas, kuras vēl nav realizētas, taču, ceru, ka prie-
cāsieties par to, ko vēlamies darīt, lai mūsu bērniem būtu prieks un interese katru rītu nākt 
uz pirmsskolu.
  Šķiet, ka ar sapņiem ir tāpat kā ar sēnēm - kur izaug viena vai divas, tur būs vēl. Pat ja 
kādu nadzīgs sēņotājs atnāk un nogriež, un pievāc sev. Pat ja liekas, ka sausuma dēļ kādu 
brīdi nekas neaugs, gan jau!  Uzlīs lietus, un būs vēl.
Lai mums visiem izdodas! 

Cēsu novada čempionāts florbolā

  Vecpiebalgas novada komanda florbola čempionāta pamatturnīrā ierindojās 8. vietā, bet 
turnīrs vēl turpinājās ar izslēgšanas spēlēm pret komandu Maribu. Turnīra noteikumi iz-
slēgšanas spēlēm Vecpiebalgas komandai izrādījās neveiksmīgi. Pirmajā izslēgšanas spēlē 
vecpiebaldzēni izcīnīja pārliecinošu uzvaru. Nedēļu vēlāk norisinājās 2. spēle, kur spēlētāju 
savainojumi bija ieviesuši korekcijas spēlei pieteikto spēlētāju sarakstā un  arī komandas 
līderu sniegumā. Otrajā spēlē nācās atzīt Maribu komandas pārākumu. Turnīra noteikumi 
šādā situācijā noteica, ka pēcspēles soda metieni izšķir komandu likteni- uzvarētāji turpina 
izslēgšanas turnīru, bet zaudētājiem turnīrs beidzies. Diemžēl soda metienos novada koman-
da piedzīvoja neveiksmi, un līdz ar to florbola sezona komandai noslēgusies.

Toms Praulītis, sporta organizators

Vecpiebalgas novada florbola komanda. 
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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
Laiks apstājas ar skarbu piesitienu,
Nav rītdienas, ir tikai vēja balss…

Mūžībā aizgājuši:
Gunārs Zvejnieks, Ineši;
Pēteris Drozds, Taurene;
Arvīds Ogriņš, Vecpiebalga;
Ilga Zvirgzdiņa, Vecpiebalga.

PASĀKUMI
PASĀKUMI  

VECPIEBALGAS  NOVADĀ
Dzērbenes tautas namā

22. martā  plkst. 18.00 sarīkojums 
”Saspēle Isidora pagalmā”

Aicināti novada iedzīvotāji, visi bijušie kolektīva dalīb-
nieki un citi fani! Omulīgākai kopā būšanai līdzi paņemiet 
groziņu! 

25. martā Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas pasākums

• plkst. 12.00 piemiņas brīdis represēto piemiņas vietā pie 
pieminekļa Dzērbenē
• plkst. 12.30 atmiņu stāsti Dzērbenes pilī

Inešu tautas namā
15. martā  plkst. 17.00 filma “Klases salidojums’’

Ieejas maksa 2,00 eiro

Taurenes kultūras namā
8. martā plkst. 18.00 grupas „Apvedceļš” mūziķa 

Jāņa Krūmiņa koncerts 
par zemenēm, pirmajām pavasara puķēm, 

par  mūsu skaisto upi  Gauju…
Būs iespēja iegādāties Guntas Sakses 

gardumus un kārumus!
Ieejas maksa - dāmām  3,00 eiro, kungiem – 5,00 eiro

15. martā plkst. 19.00  filma „Klases salidojums”
Ieejas maksa – 2,00 eiro

25.martā plkst. 12.00 Komunistiskās genocīda upuru 
piemiņas dienā tikšanās pie piemiņas akmens 

„Ar sapni par dzimteni”
(turpinājums  plkst. 12.30 Dzērbenes pilī)

Taurenes pagasta bibliotēkā 
Taurenes pagasta bibliotēkai - 90

2019. gads Taurenes pagasta bibliotēkas jubilejas gads, 
kurā esam iecerējuši dažādu pasākumu ciklu.

Ieskaņai pirmais pasākums  11. martā plkst. 14.00 “Bib-
liotēka atmiņu stāstos”
Uz sarunām un stāstiem laipni aicināts ikviens bibliotēkas 
draugs!
( Sekot līdzi informācijai novada mājaslapā vecpiebalga.lv 
un sociālos tīklos facebook Vecpiebalgas novada bibliotē-
kas )

Vecpiebalgas kultūras namā
9. martā  22.00 - 03.00 kultūras namā Pavasara balle ar 

grupu „Bruģis”
Galdiņu rezervēšana, t.26493591

Ieejas maksa – 5,00 eiro

14. martā plkst. 18.00 kultūras namā filma 
„Klases salidojums”  

 Režisora Andreja Ēķa un viņa radošās komandas komēdi-
ja, kas stāsta par trīs draugu – četrdesmitgadnieku -  pie-

dzīvojumiem, gatavojoties klases salidojumam.
Ieejas maksa – 2,00 eiro 

23. martā plkst. 18.00 kultūras namā amatiermākslas 
kolektīvu sveiciens pavasarim – koncerts 

„Saules starus saveru es krellēs”
Piedalās kultūras nama kolektīvi un ciemiņi 

Ieeja bez maksas 

25. martā  plkst. 10.00 Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas brīdis pie piemiņas akmens Vecpiebalgā

Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā 
11. martā plkst. 17.00 grafoloģes Anitas Milleres 
ievadlekcija grafoloģijā „Spēt ielūkoties cilvēka 

dvēselē – rokraksta analīze”

26. martā plkst. 17.00 jubilejas sarīkojums 
„Grāmatu krātuvei Vecpiebalgā - 150”

Laipni aicinām!

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

INFORMĀCIJAI

 16.  martā no plkst. 10.00 Dzērbenes Sabiedriskajā 
centrā ambulances telpās jūs pieņems pieredzējis acu 
ārsts no Rīgas, pie kura varēsiet pārbaudīt redzi, briļļu 
vajadzības gadījumā - izraudzīties sev piemērotu briļļu 
ietvaru un pasūtīt jebkādas sarežģītības pakāpes brilles.
Iepriekšēja pierakstīšanās pa tālr. 64170406
Cena par vizīti 10 eiro.
Ja pasūta brilles, vizīte bez maksas.

  Kad saulīte iegriežas pavasara pusē, tad sākam lūkot, 
kur ziemas miegā guļ noliktās sēklu paciņas, sākam plā-
not dārza darbus, taču - tāpat kā katru gadu -  jāizpurina 
un jāatrāda pa ziemu radītais rokdarbu pūrs.  Arī šogad 
15. aprīlī atklāsim izstādi – tirdziņu, kur rādīsim un, ja 
vēlēsimies - arī pārdosim, savus darinājumus  (gleznoju-
mus, izšuvumus, adījumus, tamborējumus, audeklus, šu-
vumus u.c.). Vecpiebalgas novada iedzīvotāj, ar saviem 
darinājumiem esi aicināts piedalīties rokdarbu izstādē 
“Kas Tavā tīnītē…”!
  Izstāde būs apskatāma no 15. aprīļa līdz 15. maijam. 
  Darbi jāiesniedz Dzērbenes tautas namā līdz 8. aprīlim, 
katram darbiņam klāt jābūt stingri piestiprinātam darinā-
tāja vārdam un, ja prece tiek pārdota, cenai.   

  Tāpat kā citus gadus, arī šogad neatņemama Dzērbe-
nes pavasara sastāvdaļa ir Cimdu konkurss, kas veltīts 
mūsu dižajai cimdu rakstītājai Jettei Užānei. Šā gada tēma 
“Rakstā, rakstā…”.  Cimdi darināmi jebkādā tehnikā, no 
jebkāda materiāla. Darbi konkursam iesniedzami Dzēr-
benes tautas namā līdz 26. aprīlim, konkursa darbi būs 
apskatāmi izstādē līdz 15. maijam. Konkursa uzvarētāju 
apbalvošana 4. maijā Baltā galdauta svētkos, kad Dzēr-
benes pilī tiks atklāta Cimdu Jettiņai veltīta ekspozīcijas 
telpa.
Telefons saziņai un informācijai – 29408315.
Radošu jums pavasari!

Daina Šmite, Dzērbenes tautas nama vadītāja

ROKDARBNIEKI, 
SAROSIETIES!

REDZES  PĀRBAUDE

Donoru diena Dzērbenes pilī notiks 10. aprīlī no plkst. 10.00 
līdz plkst. 14.00
Būsiet mīļi gaidīti!
Neaizmirsīsim līdzi pasi vai ID karti un bankas konta numuru. 

DONORU DIENA

  Jau divpadsmito  reizi cauri laika joslām visā pasaulē 
30. martā svinēs Zemes stundu. Tā ir pasaulē lielākā vi-
des akcija, ko otro reizi organizēs arī Vecpiebalgā. Zemes 
stunda ir brīdis, kad pārdomāt savas ikdienas izvēles, kas 
ietekmē vidi mums apkārt un arī mūsu pašu veselību. 
  Tiekamies Vecpiebalgas Zemes stundā 30. martā 20.30 
– 21.30 Vecpiebalgas centrā -  bērzu birzītē. 
  Plašāka informācija Vecpiebalgas novada pašvaldības 
interneta vietnē un facebook kontā. 

ZEMES  STUNDA 
VECPIEBALGĀ 

  ESF projekta “Veselības veicināšanas pasākumi 
Vecpiebalgas novadā” pasākumi martā

  Biodejas kursi pieaugušajiem un jauniešiem notiks 5., 
12., 19., 26. martā 17.30- 20.00 Taurenes kultūras namā. 
Nodarbības vada biodejas skolotāja Anita Čapkovska.

Šautriņmetēji uzsāk jauno gadu ar
jaunām sacensībām un uzvarām

  No 18. līdz 20. janvārim  Apšuciemā norisinājās Latvijas 
čempionāts šautriņu mešanā. Šogad sacensībās piedalījās re-
kordliels dalībnieku skaits - 8 juniori, 11 jaunieši, 23 dāmas un 
88 kungi, viņu vidū arī šautriņu mešanas kluba “Vecpiebalga” 
dalībnieki 
  Jauniešu konkurencē kā vienīgā no mūsu kluba startēja Ali-
se Medne, iegūstot 5.vietu, dāmu konkurencē Avelīnai Lācei 
godalgotā 2. vieta, Kristīnei Kuzmanei 9. vieta. Kungu sa-
censībās labākie no mūsējiem Andris Mednis ar izcīnīto 17. 
vietu, Andis Lauva, Gunārs Zommers, Oskars Kuzmans, Jānis 
Zommers ar 33. vietu, bet Ilgvars Lācis un Jevģeņijs Šantars 
izslēgšanas spēlēs neiekļuva. 
  Svētdienā notika pāru sacensības. Pāru sacensībās Avelīnai 
un Alisei godalgotā 3. vieta. Kungiem labākie mūsu Oskars 
ar Smiltenes Oskaru, kuriem 5.vieta, bet Andrim ar Bauskas 
Oskaru 9. vieta. 
  26. janvārī aizvadījām 2019. gada pirmās sacensības Vecpie-
balgas čempionātā. Kopumā 5. kārtas sacensībās piedalījās 36 
dalībnieki (5 dāmas un 31 kungs) no Cēsīm, Kārsavas, Limba-
žiem, Līgatnes, Saikavas, Smiltenes, Mētrienas, Mēriem, Ozo-
liem, Rīgas, Valmieras, Vestienas, Viļāniem un Vecpiebalgas 
novada. Spēlētājus salozēja astoņās grupās, no kurām izslēg-
šanas spēlēs iekļuva trīs labākie, bet grupu ceturto un piekto 
vietu ieguvēji izspēlēja “Gandarījuma turnīru”, noskaidrojot 
galīgo vietu sadalījumu. Izslēgšanas spēles pēc divmīnuss sis-
tēmas. 5. kārtas rezultāti: 1.vieta – Oskars Kuzmans, 2.vieta 
– Aivars Šutka, 3.vieta – Jānis Zommers.
  23. martā Vecpiebalgā notiks Latvijas reitinga sacensības 
„Vecpiebalgas kauss 2019”, ko organizē Vecpiebalgas šautriņ-
metēju klubs sadarbībā ar Vecpiebalgas novada pašvaldību un 
„Latvijas Darts” organizāciju. 
Sīkāk par rezultātiem: www.latviadarts.com

Ilgvars Lācis, 
šauriņmetēju kluba „Vecpiebalga” priekšsēdētājs

Vecpiebalgas čempionāta pirmā posma līderi (no kreisās): 
Jānis, Oskars, Aivars.

Vecpiebalgas novada sacensības 
zemledus makšķerēšanā 2019

NOLIKUMS
Mērķis. Popularizēt makšķerēšanas sportu novadā. Iesaistīt 
novada iedzīvotājus sportiskās aktivitātēs.
Sacensību vieta un laiks. Sacensības notiek Dzērbenē. Reģis-
trācija un sacensību sākums pie Dzērbenes pagasta pārvaldes.
Sacensību sākums. 2019. gada 10. marts plkst.9:00 (makšķe-
rēšanas ilgums - 5 stundas). Makšķerēšanas ilgums var tikt 
mainīts sacensību norises dienā.
Reģistrācija no plkst. 8:20 līdz plkst. 8:50.
Vadība -Sacensības organizē Vecpiebalgas novada pašvaldība. 
Dalība sacensībās – bez maksas.
Sacensību noteikumi
1. Sacensībās var piedalīties ikviens makšķernieks, uzrādot de-
rīgu makšķernieka karti.
2. Nozvejotās zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās 
jāglabā maisiņā vai kastē. 
3. Dalībnieki drīkst makšķerēt, urbt āliņģus ne tuvāk kā 5 m 
viens no otra.
4. Dalībnieks drīkst rezervēt vienu āliņģi, atzīmējot to ar kādu 
priekšmetu vai karodziņu, lai tas būtu pamanāms.
5. Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķerīti, 
kurai ir viens āķis.
6. Sacensību beigās zivis ievieto plastikāta maisiņā un nodod 
tiesnesim. 
7. Aizliegts nozvejotās zivis nodot citam makšķerniekam.
8. Sacensības notiek pilnā saskaņā ar makšķerēšanas noteiku-
miem LR ūdenstilpēs.
9. Par ēsmu aizliegts izmantot dzīvu zivtiņu.
10. Atskanot sacensību beigu signālam, dalībniekiem 15 min 
laikā jāierodas uz loma svēršanu.
11. Par tīšu noteikumu neievērošanu un nesportisku rīcību - 
diskvalifikācija.
Dalībnieku grupas. V-vīrieši, S-sievietes
Vērtēšana. Nozvejotās zivis tiek svērtas, un uzvar dalībnieks 
ar smagāko kopējo lomu. Vienāda zivju svara gadījumā uzvar 
dalībnieks, kurš uzrāda garāku zivi.
Lielākā zivs tiek svērta. Šajā nominācija uzvar dalībnieks, ku-
ram smagākā zivs.Vienāda svara gadījumā uzvar dalībnieks, 
kurš uzrāda garāku zivi.  
Apbalvošana: Tiek apbalvoti 1.-3. vietas ieguvēji katrā grupā 
un lielākās zivs īpašnieks.
Informācija: sporta organizators Toms Praulītis
Kontakttālrunis: 28204453 


