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Šajā numurā:
■ Pašvaldības darba 
aktualitātes
■ Skolu ziņas
■ Svētkos suminās novada 
ļaudis

Kad vārdi visi kļuvuši jau lēti, 
Mēs čukstam: Latviju, Dievs, svētī…
     A.Austriņš

  Novembris ir latviešu vienotības mēnesis – vēsturiski svarīgākie un nozī-
mīgākie notikumi mūsu tautai ir risinājušies gada nogalē. Lāčplēša dienas 
un Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienas priekšvakarā novē-
lam būt stipriem garā, radošiem darbā, gaišiem dvēselē! Domās un darbos 
būsim kopā - par vienotu Latviju!

Vecpiebalgas novada pašvaldība

Mieru un veselību, 
Latvijas valsts svētkus 

sagaidot!

  Godātie Vecpiebalgas novada 
iedzīvotāji!

  Novembris, kā ik gadu, ir mūsu valsts 
svētku laiks, kad pieminam gan mūsu 
brīvības cīnītājus, kas izcīnīja un nosar-
gāja mūsu valsts brīvību, gan atzīmējam 
pašas neatkarīgās Latvijas valsts dzim-
šanas dienu – šogad jau 102.! Šis 2020. 
gads ir īpašs nevis ar pašu svētku svinē-
šanu, bet gan ar notikumiem visā pasau-
lē, arī pie mums, kad ikdienu pavadām 
pandēmijas ēnā. Šis gads vēsturē ieies 
kā lielu pārbaudījumu un pārdzīvojumu 
gads. Ļoti gribētos cerēt, ka nākamajos 
gados uz šo Latvijas valsts simt otro 
gadu mēs varēsim paraudzīties ar vieglu 
nopūtu, ka esam to pārdzīvojuši, no tā 
esam mācījušies un rūdījušies, lai nekad 
nekas tāds nebūtu jāpiedzīvo.
  Kad sagaidām valsts svētkus, bieži vien 
atskatāmies uz aizvadīto gadu un uz to, 
ko mēs viens otram – valsts iedzīvotā-
jiem, iedzīvotāji valstij - esam devuši un 
varētu dot. Arī es nereti esmu aicinājis 
paraudzīties mums katram pašam uz 
sevi un uz to, ko mēs esam devuši sa-
vai Latvijai. Un ko mēs varam dot. Šis 
gads šajā ziņā nav citādāks. Un esmu 
pārliecināts, ka šajā brīdī, kad apstākļi 
ir tik spiedīgi un sarežģīti, kad mums 
ir jāpārkārto savas ikdienas gaitas, pats 
svarīgākais, ko varam savai valstij un 
savai sabiedrībai dot, ir būt likumpa-
klausīgiem un ievērot visus tos nu jau 
šķietami apnicīgos drošības noteikumus, 
kas palīdz ierobežot mums vēl tik maz 
zināmā vīrusa izplatību. Jo paklausīgāki 
mēs būsim, jo atbildīgāk rīkosimies, jo 
vairāk pasargāsim katrs pats sevi, savus 
tuvākos, līdzcilvēkus novadā un ļaudis 
visā Latvijā. Tā šogad būtu vislabākā 
dāvana mūs Latvijai tās dzimšanas die-
nā. Vienlaikus dāvana mums pašiem. 
Turklāt šāda atbildīga rīcība nav nekas 
sarežģīts vai neiespējams. Tas ir ļoti 
vienkārši izpildāms, tikai pašiem jāgrib.
  Vecpiebalgas novada iedzīvotāji – kai-
vēnieši, dzērbenieši, taurenieši, ineš-
nieki, vecpiebaldzēni! Mūsu vidū ir 
novadnieki, kurus Jūs esat virzījuši 
pašvaldības apbalvojumiem, kā ikkatru 
gadu, kad valsts svētkos suminām savus 
līdzcilvēkus. Šos novadniekus vēlos īpa-
ši sveikt un izteikt lielu pateicību par to, 
ko Jūs savā ikdienā darāt, lai mēs savā 
novadā justos labi, lai tādējādi kopīgiem 
spēkiem stiprinātu mūsu Latvijas valsti. 
Paldies Jums par to!
  Novada ļaudis! Vēlu visiem stipru ve-
selību un možu garu! Sveicu Jūs Lat-
vijas valsts 102. gadadienā un Brīvības 
cīņu 101. gadadienā! 
 Dievs, svētī Latviju!
 

Indriķis Putniņš, 
domes priekšsēdētājs

Novembris 2020. 
Priekšsēdētāja sleja.

SAGAIDOT  SVĒTKUS,  
VECPIEBALGAS  NOVADA  DOME  

APBALVOJUMU  PIEŠĶIRŠANAI  IZVIRZA
Nominācijā „VECPIEBALGAS NOVADA LEPNUMS” - DACI POTAŠU par Vecpiebalgas 
novada pamatskolas pirmskolas iestādes Eco karoga iegūšanu. Milzīgo ieguldīto darbu dažādo 
mācību klašu izveidē un pilnveidošanā. Visa sava brīvā laika ieguldīšanu iestādes darbības uz-
labošanā.

Nominācijā „Gada balva sportā” - Helviju Babri par augstiem sasniegumiem profesionālajā 
BMX riteņbraukšanā.

Nominācijā „Gada balva kultūrā” - Ausmu Krūmiņu par ilggadīgu un atbildīgu darbu Vecpie-
balgas audēju kopā, entuziasmu un Vecpiebalgas novada popularizēšanu.

Nominācijā „Gada balva uzņēmējdarbībā” - SIA “ApiMI” (Madaru Radziņu, Ievu Boginsku) 
par panākumiem uzņēmējdarbībā un ieguldījumu Vecpiebalgas novada popularizēšanā.

Nominācijā „Gada balva apkalpojošā sfērā” - Līgu Pujiņu par godprātīgu attieksmi pret vei-
camo darbu, laipnību un atsaucību.

Nominācijā „No sirds uz sirdi” - Sarmīti Lielo par atsaucību, izpalīdzību un nesavtīgu atbalstu 
Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem.

Nominācijā „Gada jaunietis” - Mariju Gabrāni par aktīvu līdzdarbošanos Vecpiebalgas novada 
jauniešu brīvā laika aktivitāšu organizēšanā, brīvprātīgā darba un neformālās izglītības popula-
rizēšanu.

Nominācijā „Gada skolotājs” – 
Baibu Krūmiņu par augstu profesionālo darbību, radošu pieeju mācību procesam un aktīvu 
dalību Vecpiebalgas novada sabiedriskajā dzīvē.
Ilvu Jeromāni par profesionālu, godprātīgu, pašaizliedzīgu un apzinīgu darbu Vecpiebalgas no-
vada pamatskolā, skolēnu individuālo spēju attīstību un skolas tēla popularizēšanu.

Nominācijā „Gada pirmsskolas izglītības darbinieks” – 
Viju Ābelnieci par kvalitatīva pedagoģiskā darba ieguldījumu radoša un inovatīva mācību pro-
cesa īstenošanā, pilnveidojot audzēkņu prasmes, un ilggadīgu darbu pirmsskolas izglītības jomā.
Raimondu Kazāku par kvalitatīvu, atbildīgu ikdienas darbu, par mūža ieguldījumu darbā ar 
pirmsskolas audzēkņiem.

SVEICAM!

 VALSTĪ NOTEIKTO 
IEROBEŽOJUMU DĒĻ 

PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMU 
PASNIEGŠANA  UN 

SAKOPTĀKĀS SĒTAS 
LAUREĀTU GODINĀŠANA 

NOTIKS ĪPAŠOS (SLĒGTOS) 
PASĀKUMOS.  PAR PASĀKUMU 

LAIKU UN NORISI 
VECPIEBALGAS NOVADA 

PAŠVALDĪBA AR 
NOMINANTIEM UN KONKURSA 

DALĪBNIEKIEM 
SAZINĀSIES PERSONĪGI.  
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes ārkārtas sēde 2020. gada 8. oktobrī
Sēdē piedalās deputāti: Arita Andersone, Edgars Bērzkalns, Inese Navra, 
Indriķis Putniņš, Ilona Radziņa.

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Seces Koks” par nekustamā īpašuma Gaismas 
iela 2. Vecpiebalgā zemes vienības daļas 90 m2 platībā nomu, nosakot zemes nomas 
termiņu līdz spēkā esoša siltumenerģijas piegādes līguma beigām - 30.09.2023. Noteikt 
zemes nomas gada maksu - 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk par 
minimālo zemesgabala nomas maksu - 28 eiro. Nomnieks papildus nomas maksai maksā 
iznomātājam Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
2. Apstiprināt valsts mērķdotāciju apmēru Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm peda-
gogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2020. 
gada 1. septembra līdz 31. decembrim : 
2.1. pamata un vispārējai vidējai izglītībai 180 955 eiro:
•Vecpiebalgas vidusskolai 134 167 eiro;
•Vecpiebalgas novada pamatskolai 46 788 eiro.
 2.2. interešu izglītībai 7 951 eiro:
• Vecpiebalgas vidusskolai 5 723 eiro;
• Vecpiebalgas novada pamatskolai 2 228 eiro.
2.3. bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai 30 940 eiro:
• Vecpiebalgas vidusskolai 16 952 eiro;
• Vecpiebalgas novada pamatskolai 13 988 eiro.
Apstiprināt valsts mērķdotācijas plānoto izlietojumu vienam mēnesim pamata un vispā-
rējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam, valsts mērķdotācijas izglītības 
iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku amata likmes un atalgojuma apmēru, valsts mērķ-
dotācijas plānoto izlietojumu vienam mēnesim interešu izglītībai, valsts mērķdotācijas 
plānoto izlietojumu vienam mēnesim bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai.

Pieņemtie lēmumi:

Domes sēde 2020. gada 22. oktobrī 
Sēde notiek Inešu pagasta “Pilī” un ar videokonferences starpniecību
Sēdē piedalās deputāti: Arita Andersone, Agnese Caunīte-Bērziņa, 
Kristaps Driķis, Edžus Ķaukulis, Viesturs Melbārdis, Inese Navra.   

1.  Pieņemt zināšanai izpilddirektores L. Burdajas atskaiti par pašvaldības darbu no 
2020. gada 27. augusta līdz 22. oktobrim.
2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības  domes 2020.  gada 22. oktobra saisto-
šos noteikumus Nr.6/2020 “Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2019. 
gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 8/2019 “Par izglītojamo pārvadājumiem un 
braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Vecpiebalgas novada pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā”.
3. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2020. gada 22. oktobra saistošos notei-
kumu Nr.7/2020 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 
kārtību Vecpiebalgas novadā”. Saistošie noteikumi tiks publicēti pēc to saskaņošanas 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
4. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu sarakstu ar ikdienas uzturēša-
nas klasēm ziemas sezonai (no 1. novembra līdz 31. martam) 2020./2021.gadā Vecpie-
balgas novada administratīvajā teritorijā (plašāku informāciju skat. www.vecpiebalga.lv/
pašvaldība/saimniecības nodaļa). 
5. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības akcijas “Vecpiebalga, mirdzi!” noliku-
mu. 
6. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošu īpašumu “Silmalas” Inešu 
pagastā. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu - 3780,00 eiro. 
7. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt nekustamā 
īpašuma “Līdumi” Dzērbenes pagastā zemes vienības sagatavošanu atsavināšanai - tir-
gus vērtības un atsavināšanas vērtības noteikšanu.
8. Apstiprināt izstrādātos zemes ierīcības projektus nekustamajiem īpašumiem: “Egļu-
pes” Taurenes pagastā, “Vecrauši” Kaives pagastā, “Gavari” Dzērbenes pagastā, “Jaun-
brekti” Vecpiebalgas pagastā, “Raskumi” Vecpiebalgas pagastā, “Cīruļpļavas” Vecpie-
balgas pagastā.
9. Ar 22.10.2020. izbeigt 06.06.2017. noslēgto zemes nomas līgumu par īpašuma „Aiz 
Radziņiem” Vecpiebalgā zemes vienības lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas  
0,02 ha kopplatībā iznomāšanu.
10. Nodot medību tiesības biedrībai „Mednieku klubs Veselava” pašvaldības valdījumā 
esošajās zemes vienībās Dzērbenes pagasta “Apšos” (3,1319 ha un 7,5137 ha).  
11. Ar 31.10.2020. izbeigt 08.09.2020. noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu par ne-
dzīvojamo telpu 28,8 m² kopplatībā īpašumā “Gaismas iela 4” Vecpiebalgā iznomāšanu.
12. Piešķirt Vecpiebalgas novada domes apbalvojumus 9 nominācijās.

Sēžu protokolus un audioierakstus skatīt pašvaldības interneta vietnē 
www.vecpiebalga.lv/pašvaldība/sēdes 

Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2020. gada 26. novembrī. 
Domes sēdes ir atklātas. Laipni lūdzam! 

Pieņemtie lēmumi:

Par transporta masas ierobežojumiem uz pašvaldības 
autoceļiem ar grants segumu rudens šķīdoņa periodā

  Lielā nokrišņu daudzuma dēļ grants ceļi pārmitrinās un zaudē savu nestspēju. Smagā tehni-
ka, braucot pa autoceļu, kas ir zaudējis nestspēju, to sabojā un padara neizbraucamu. Tāpēc 
ar 30.10.2020. uz pašvaldības autoceļiem ar grants segumu tiek ieviesti transporta masas 
ierobežojumi.
  Masas ierobežojumu laikā netiek izsniegtas nekādas speciālas atļaujas kravu pārvadā-
jumiem un visiem satiksmes dalībniekiem ir jāievēro satiksmes noteikumi, tajā skaitā arī 
transporta masu ierobežojošās zīmes. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, neievērojot masas 
ierobežojumu zīmes, var braukt tikai operatīvie transportlīdzekļi, ceļu satiksmes drošības di-
rekcijā (CSDD) reģistrētie svaigpiena transportlīdzekļi, sabiedriskais transports un transportlī-
dzekļi, kas veic kritušo lopu izvešanu.

Viesturis Burjots, Saimniecības nodaļas vadītājs

Kopīga atbildīga rīcība palīdz ātrāk pārvarēt 
koronavīrusa izplatību

  Lai ierobežotu vīrusa izplatību, līdz novembra sākumam klātienes apmeklējumiem 
bija slēgtas visas pašvaldības iestādes. Kādā režīmā šobrīd strādā pašvaldība un kādi 
ierobežojumi tās darbībā ir noteikti?
  Pilnīgi visas pašvaldības iestādes, ieskaitot izglītības iestādes, līdz 30. oktobrim divas 
nedēļas strādāja attālinātā režīmā. Pagājušajā nedēļā no Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas visas pašvaldības saņēma rekomendācijas vēstuli par to, kā turpmāk 
organizēt pašvaldību iestāžu darbu un pakalpojumu pieejamību. Lūgums no uzraugošās in-
stitūcijas puses ir iespēju robežās nodrošināt attālinātas darba iespējas. Līdz ar to arī turp-
māk mēs pakalpojumus iespēju robežās nodrošināsim attālināti, bet šajā ziņā nedomāju, ka 
cilvēkiem tādēļ vajadzētu rasties kādām neērtībām. Pašvaldības speciālisti būs sazvanāmi, 
jautājumi izrunājami telefoniski vai e-pastos, kā arī pēc iepriekšējas telefoniskas vieno-
šanās būs iespēja individuāli saņemt nepieciešamo pakalpojumu klātienē. Manuprāt, šādā 
veidā organizēt darbu, lai arī tā nav ierasts un reizēm tas rada zināmus apgrūtinājumus, 
kopumā ir iespējams ļoti labi.
  Savukārt, ja runājam par mācību procesu un izglītības iestāžu darba atsākšanu klātienē, 
kopīgā sarunā ar skolu un bērnudārzu vadītājiem tika lemts, ka Vecpiebalgas vidussko-
las un pirmsskolas izglītības iestāde “Mazputniņš” darbu klātienē atsāks ar 2. novembri. 
Protams, stingri ievērojot drošības prasības. Uz skolu gan nāks tikai 1.-6. klašu skolēni, 
jo 7.-12. klases vēl 2 nedēļas mācīsies attālināti, kā to ir noteikusi valdība. Attiecībā uz 
Vecpiebalgas novada pamatskolu Dzērbenē un tās pirmsskolas izglītības iestādi Taurenē 
ir plānota sekojoša kārtība mācību atsākšanai klātienē  – bērnudārzs atsāks darbu ar 9. 
novembri, skola ar 16. novembri. Protams, nepārtraukti sekosim līdzi epidemioloģiskajai 
situācijai novadā.
  Esmu drošs, un to mēs esam jau pašvaldībā pārrunājuši, ka arī valsts svētku pasākumos 
epidemioloģiskā situācija ieviesīs būtiskas korekcijas. Mēs neatteiksimies no mūsu novad-
nieku ikgadējās godināšanas, bet pasākums noteikti būs atšķirīgs no citiem gadiem - šaurā 
lokā un tikai ar personalizētiem ielūgumiem. To prasa šā brīža situācija.

  Vai pašvaldībai ir informācija, cik saslimušo ir novada teritorijā? Kā pašvaldība var 
palīdzēt cilvēkiem, kuri atrodas karantīnā vai pašizolācijā? 
  Uzreiz vēlos uzsvērt, ka pašvaldības rīcībā par saslimušajiem ir faktiski tikai tā informāci-
ja, kas pieejama visiem publiski. Mēs sekojam līdzi dinamikai, katru dienu redzam skaitļus 
gan valstī, gan pašvaldību griezumā (karte pieejama SPKC mājas lapā: https://spkc.maps.
arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4469c1fb01ed43cea6f20743ee7d5939). No 
Cēsu sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas mēs saņemam datus par saslimu-
šajiem pagastu griezumā. Faktiski tas ir vienīgais, ko zinām vairāk, nekā publiski pieejamā 
informācija mums sniedz. Beidzamās nedēļas laikā pēc datiem ir redzams, ka slimības 
izplatību novadā esam ierobežojuši, jo klāt nākuši vien pāris gadījumi, kas saistīti ar to, 
ka uzliesmojums bija pamatīgs un kontaktpersonu ir daudz. Arī kaimiņu pašvaldībās ir 
izdevies tikt galā ar izplatību. Tas galvenokārt pateicoties vairākiem aspektiem – pirmkārt, 
slimības izplatības ķēdes bija izsekojamas, otrkārt, cilvēki ļoti atbildīgi izturas pret mediķu 
un SPKC norādījumiem, ievērojot pašizolāciju un karantīnu, treškārt, plašā testēšana – 
Taurenē un Dzērbenē veicām vairāk kā 300 testus, bet Vecpiebalgā gandrīz 800. Šeit īpaši 
vēlos pateikties ģimenes ārstei Ilonai Radziņai un viņas vīram Aivaram Radziņam, kas 
koordinēja testēšanu Vecpiebalgā, abām mūsu izglītības iestādēm, E.Gulbja laboratorijai 
un Slimību profilakses un kontroles centram, kas ieteica mums veikt šos pasākumus un 
operatīvi palīdzēja brīžos, kad mums sāka aptrūkties testeri. Esmu rosinājis arī citām paš-
valdībām un ministru prezidentam ņemt vērā, ka šāda operatīva, masveidīga testēšana ļoti 
palīdz ierobežot slimības izplatību. Paldies arī iedzīvotājiem, kuri atsaucās un paši brauca 
veikt testus. Tā ir kopīga atbildīga rīcība, un tikai tā mēs varam no šīs ķezas ķepuroties 
ārā. Uzreiz vēlos vērst uzmanību uz to, ka, neskatoties uz to, ka pašvaldībā esam veiksmīgi 
ierobežojuši vīrusa izplatību, gan valstī kopumā, gan pasaulē situācija ir gana nopietna, 
līdz ar to mēs ne mirkli nedrīkstam atslābt – mums ir jāievēro drošības noteikumi, mums 
ir jānēsā maskas publiskās vietās, mums ir jāievēro distancēšanās citam no cita, mums 
regulāri ir jāmazgā rokas un tās jādezinficē, ir jāvēdina telpas biežāk nekā esam ikdienā 
raduši, kā arī iespēju robežās jāizvairās no publisku pasākumu apmeklēšanas. Ir skaidrs, ka 
turpmākā gada laikā mums ar šo visu nāksies sadzīvot, tik drīz mūsu ikdiena neatgriezīsies 
ierastajā ritmā.
  Tos iedzīvotājus, kuriem ir nepieciešama palīdzība, aicinu vērsties pašvaldībā - katrā 
pagastā darbojas mūsu Sociālā dienesta speciālisti. Šādu informāciju esam izvietojuši arī 
pašvaldības mājas lapā, aicinot iedzīvotājus pašus vērsties pēc palīdzības. Jo, kā jau minē-
ju, pašvaldības rīcībā nav personalizētu datu par iedzīvotājiem, kuri ir nonākuši karantīnā.

  Oktobra nogalē pašvaldību vadītājiem bija tikšanas ar ministru prezidentu Krišjāni 
Kariņu... Kādus pašvaldībai aktuālus jautājumus skatījāt?
  Tā kā skolēnu brīvlaika nedēļā jaunizveidojamā Cēsu novadā ietilpstošo pašvaldību va-
dītājiem bija plānota tikšanās ar ministru prezidentu Krišjāni Kariņu, kas likumsakarīgi 
tika atcelta, rosināju kolēģus tikties ar viņu tiešsaistē. Un šāda tikšanās tika noorganizēta. 
Pārrunājām jautājumus, kas skar covid-19 pandēmiju. Arī premjera rosinājumi ir līdzīgi, 
par kuriem jau šeit izsakos – vislabākās zāles ir distancēšanās un higēnas noteikumu ievē-
rošana. Jo sabiedrība vairāk ievēro noteikumus, jo rezultāti ir labāki. To spilgti apliecina 
Āzijas valstis, piemēram, Japāna, kurā sabiedrība ir izteikti likumpaklausīga. 
Protams, ar premjeru mēs pārrunājām arī citus jautājumus, kas skar nākamā gada valsts bu-
džetu, kas pašvaldībām nebūt nesolās būt labvēlīgs. Pārrunājām arī jautājumus par pasažie-
ru pārvadājumiem un optiskā interneta pieslēguma iespējām. Kā zināms, visā Latvijā jau 
ir ierakts optiskais kabelis, bet diemžēl nav padomāts par to, kā to par samērīgām cenām 
nogādāt līdz gala patērētājam. Mums kā lauku pašvaldībai šis jautājums ir īpaši svarīgs, 
lai nodrošinātu iedzīvotājus un mūsu uzņēmējus ar visaugstākās kvalitātes IT tehnoloģiju 
pakalpojumiem.

Dzidra Ješkina

PĀRDOD  IZSOLĒ
  Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamo īpašumu “Silmalas” Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4254  
002 0293, kas sastāv no zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0293  2,3 ha 
platībā. 
  Nekustamā īpašuma sākumcena 3780.00 eiro,  nodrošinājuma nauda 378,00 eiro, reģis-
trācijas maksa 10,00 eiro. 
  Izsole notiks 2020. gada 11. decembrī plkst. 9:00 Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpie-
balgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
  Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir zemes nomniekam.
  Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 10. decembra plkst. 15:00 Vecpiebalgas nova-
da pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, pie administratores 
vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv. Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr. 
64170464, 26115317. 

Informāciju sagatavojusi Daina Slaidiņa, nekustamā īpašuma speciāliste

Uz jautājumiem par pašvaldības darba organizāciju novembrī un citām 
aktualitātēm atbild domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš
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Krāsu nedēļā aktīvi piedalās arī pedagogi. Foto no dzeltenās krāsas dienas. 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Vecpiebalgas novada Inešu pagastā

2020. gada 24. septembrī                            Nr. 4/2020

Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2018. gada 25. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.2/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

  Izdarīt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2018. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.2/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus 
grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 12.punkta 12.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“12.2. administratīvo komisiju (5 locekļi).”
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 37.1, 37.2 un 37.3 punktu šādā redakcijā:
“37.1 Ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandē-
juma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka 
komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), 
ja komitejas loceklis ir reģistrējies dalībai komitejas sēdē, elektroniski nosūtot pieteikumu par 
dalību attālināti vismaz piecpadsmit minūtes pirms komitejas sēdes, un viņam ir nodrošināta 
tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību. Savu balsojumu par izskatāmo 
lēmumprojektu klātneesošais komitejas loceklis izsaka mutvārdos tiešsaistē un apstiprina, pa-
rakstot komitejas sēdes protokolu ar elektronisko parakstu.” 
“37.2 Komitejas loceklis uzskatāms par klātesošo komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balso-
šanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē 
ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta mutiska balsošana tiešsaistē, kas tiek apstipri-
nāta, parakstot komitejas sēdes protokolu ar elektronisko parakstu.” 
“37.3 Ja valstī ir izsludināta ārkārtēja situācija, kuras rezultātā jāsamazina, ir liegta vai apgrū-
tināta klātienes pašvaldības darba organizācija, tās spēkā esamības laikā Komitejas priekšsēdē-
tājs Komitejas sēdes var organizēt attālināti, nosakot, ka Komitejas sēdes norisē tiek izmantota 
videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā) un visi deputāti ir reģistrējušies dalī-
bai Komitejas sēdē, elektroniski nosūtot pieteikumu par dalību attālināti vismaz piecpadsmit 
minūtes pirms Komitejas sēdes un visiem deputātiem ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties 
sēdē ar videokonferences palīdzību.  Savu balsojumu par izskatāmo lēmumprojektu klātneeso-
šais komitejas loceklis izsaka mutvārdos tiešsaistē un apstiprina, parakstot komitejas sēdes 
protokolu ar elektronisko parakstu.” 
3. Papildināt saistošos noteikumus ar 56.1 un 56.2 punktu šādā redakcijā:
“56.1 Ja deputāts Domes sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma 
dēļ nevar ierasties Domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka Domes sē-
des norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja deputāts 
ir reģistrējies dalībai Domes sēdē, elektroniski nosūtot pieteikumu par dalību attālināti vismaz 
piecpadsmit minūtes pirms Domes sēdes un viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties 
sēdē ar videokonferences palīdzību.  Savu balsojumu par izskatāmo lēmumprojektu klātneeso-
šais domes deputāts izsaka mutvārdos tiešsaistē un apstiprina, parakstot domes sēdes protokolu 
ar elektronisko parakstu.” 
“56.2 Ja valstī ir izsludināta ārkārtēja situācija, kuras rezultātā jāsamazina, ir liegta vai apgrūti-
nāta klātienes pašvaldības darba organizācija, tās spēkā esamības laikā,  Domes priekšsēdētājs 
Domes sēdes var organizēt attālināti, nosakot, ka Domes sēdes norisē tiek izmantota videokon-
ference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā) un visi deputāti ir reģistrējušies dalībai Domes 
sēdē, elektroniski nosūtot pieteikumu par dalību attālināti vismaz piecpadsmit minūtes pirms 
Domes sēdes un visiem deputātiem ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokon-
ferences palīdzību. Savu balsojumu par izskatāmo lēmumprojektu klātneesošais domes depu-
tāts izsaka mutvārdos tiešsaistē un apstiprina, parakstot domes sēdes protokolu ar elektronisko 
parakstu.” 
 

  PASKAIDROJUMS PAR GROZĪJUMIEM SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
  Ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos, ir grozījumi likumā “Par pašval-
dībām”, proti, 61. panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka administratīvā pārkāpuma procesa 
veikšanai, kā arī likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” 
noteikto uzdevumu izpildei pašvaldības dome apstiprina administratīvo komisiju vismaz pie-
cu cilvēku sastāvā (līdzšinējo 3 vietā). 
  Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2018. gada 25. janvāra saistošie noteikumi 
Nr.2/208 “Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums” paredz kārtību, kādā organizējamas 
Vecpiebalgas novada domes komiteju un domes sēdes, bet neparedz kārtību, kādā notiek  
komiteju un domes sēdes, ja deputāts  sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa 
vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā vai ja valstī ir izsludināta  
ārkārtējā situācija. Līdz ar to saistošie noteikumi tiek papildināti ar tiesību normām, kas 
paredz iespēju, ka komitejas un domes sēdēs var tikt izmantota videokonference (attēla un 
skaņas pārraide reālajā laikā).
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Vecpiebalgas novada Inešu pagastā

2020.gada 22.oktobrī                         Nr. 6/2020

  Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2019.gada 25.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 8/2019 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kom-

pensēšanas kārtību Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”

Izdoti saskaņā ar
  Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu, 

likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 

  Izdarīt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 
8/2019 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Vec-
piebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādu 
grozījumu:
1. Izteikt saistošo noteikumu 9.punkta 9.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“9.1. vienu reizi mēnesī par iepriekšējo periodu pēc formulas
K = (2c x 0,08) x d
kurā,  K – kompensācijas apmērs;
 c – pa ceļu veicamais attālums kilometros līdz tuvākajai Pašvaldības izglītības 
 iestādei vai sabiedriskā transporta pieturai, vai izglītības iestādei šo 
 noteikumu 6.3.4.apakšpunktā minētajā gadījumā;
 d – faktiskais Pašvaldības izglītības iestādi apmeklēto dienu skaits 
 izglītojamajam iepriekšējā mēnesī vai braucienu skaits, ja izglītojamais 
 izmanto izglītības iestādes dienesta viesnīcas pakalpojumu;
 0,08 – Pašvaldības noteiktais tarifs EUR/km transporta pakalpojumu sniegšanai.”

  PASKAIDROJUMS PAR GROZĪJUMIEM SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
  Projekts paredz grozīt saistošo noteikumu 9.1.apakšpunktā  autotransporta izdevumu kompen-
sācijas aprēķina formulu. Pašvaldības tarifs transporta pakalpojuma sniegšanai noteikts - 0,08 
EUR/km (līdzšinējais tarifs – 0,15 EUR/km).

Oktobra krāsu bagātība Vecpiebalgas vidusskolā
  1. oktobris skolā iesoļoja ar rudenīgām noskaņām, kas ar sulīgu krāsu bagātību jau ilgāku 
laiku sajūtams arī dabā. Izglītojamo pašpārvalde organizēja kompozīciju konkursu “Ru-
dens veltes”, kurā iesaistījās visi klašu kolektīvi un, pielietojot bagātīgu izdomu, veidoja 
rudenīgas ziedu un dārzeņu kompozīcijas, ar kurām izdaiļoja skolas gaiteni. 

  Lai šo rudenīgo, brīžiem lietaino un nemīlīgo laiku kopīgiem spēkiem padarītu vēl priecīgāku 
un krāsaināku, no 5. līdz 15. oktobrim skolā norisinājās krāsu dienu parāde, kurā katrai krāsai 
tika atvēlēta sava diena, bet ikviens tika aicināts ielūkoties savā garderobē, izraudzīties un ie-
viest atbilstošās krāsas akcentus savā apģērbā.
6. oktobrī skolēni piedalījās Cēsu 
novada atklātajās sacensībās ru-
dens krosā. Sacensībās vislabākos 
rezultātus uzrādīja un 2. vietu iegu-
va 4. klases skolniece Liene Klo-
dža, bet 3. vietu – 7. klases skolnie-
ce Elizabete Cīrule.
  8. oktobrī skolas pagalmā pul-
cējās viss skolas kolektīvs, lai iz-
dejotu pasaulē populāro Jeruzale-
mes deju. Dejas soļus nedēļas 
laikā apgūt palīdzēja Iveta Ērgle, 
kā arī sporta un deju  skolotāji sa-
vās nodarbībās. “Jerusalema Dan-
ce Challenge” pandēmijas laikā ir 
pārņēmusi visu pasauli. Tās mēr-
ķis - būt vienotiem, saliedētiem un 
veicināt pozitīvas emocijas, dejojot 
ritmiskas mūzikas pavadījumā. Šīs 
dejas izaicinājums ir vienkārša, bet 
enerģiska horeogrāfija Dienvidāfri-
kas dziesmai, ko vispirms izdejoja 
Angolā, pēc tam – Portugālē, līdz 
tā kļuva populāra visā pasaulē un 
atceļoja arī līdz Latvijai un mūsu 
skolai.
  9. oktobrī Dikļos norisinājās bērnu literatūras svētki, kur apbalvoja jauno literatūras talantu 
konkursa “Bērnu literatūras maģija 2020” laureātus. Šogad konkursa moto bija diklēnieša, 
rakstnieka un dzejnieka Vika (Viktora Kalniņa) dzeja rindas “Kad mērs ir pilns, prot daba rādīt 
arī zobus”. No mūsu skolas laureāta titulu ieguva Madara Riekstiņa (3. klase), Viesturs Puriņš, 
Lizete Rudzīte (7. klase), Marta Logina-Pundure (11. klase). Par vislabāko darbu, kas iesniegts 
šī gada konkursā, žūrijas komisija, ko apalvošanas pasākumā pārstāvēja redaktore un tulkotāja 
Antra Lezdiņa, atzina Lizetes Rudzītes prozas darbu “Kad Lielais Ducinātājs izslēgs sauli”. Pa-
sākuma laikā dalībniekiem bija iespēja tikties ar rakstnieku Viku, mākslinieci un bērnu grāmatu 
ilustratori Agiju Staki un žurnālisti Liegu Piešiņu, kā arī noskatīties Valmieras Drāmas teātra 
izrādi bērniem “Slinkums”.
  12. oktobrī 7. klasei tika piedāvāta iespēja piedalīties sociālās drāmas nodarbībā par dzi-
mumu līdztiesību. Skolēni iejutās pretējā dzimuma lomā un iestudēja vairākas etīdes par ik-
dienas situācijām, kuras pēc tam tika aplūkotas no dzimumu līdztiesības skatupunkta. Drāmas 
nodarbības mērķis bija ļaut dalībniekiem iejusties dažādās lomās, lai gūtu iespēju labāk izprast 
citam citu un veicinātu empātiju, spēju veidot cieņpilnas, pozitīvas attiecības, prasmes risi-
nāt konfliktus un mazinātu iespējamas vardarbības riskus. Nodarbība tika organizēta “Youth 
SpectActors” projekta ietvaros, kurā tika izmantota sociālā teātra metode darbā ar jauniešiem 
ar dzimumu lomu stereotipiem saistītas vardarbības mazināšanai. Nodarbība tapa sadarbībā ar 
jauniešu interešu centru “Balgas strops”.

Informāciju sagatavojusi Vita Lapiņa

KONTAKTI  SAZIŅAI  AR  PAŠVALDĪBU
Domes priekšsēdētājs 29480148, indrikis.putnins@vecpiebalga.lv
Izpilddirektore 28349103, lelde.burdaja@vecpiebalga.lv
Pagastu pārvaldes
Dzērbene - 64107280, 28080504, dzerbene@vecpiebalga.lv
Ineši - 64129328, 22008446, inesi@vecpiebalga.lv
Kaive - 64125766,  22042033, kaive@vecpiebalga.lv
Taurene - 64170228,  22007612, taurene@vecpiebalga.lv
Administratore Vecpiebalgā – 28381960,  vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Dzimtsarakstu nodaļa 26341408, dzimtsarakstunodala@vecpiebalga.lv
Kasiere Vecpiebalgā 64172020
Sociālie darbinieki 
Dzērbenē –  20244231, ivars.sakss@vecpiebalga.lv
Inešos –  20241435, biruta.engere@vecpiebalga.lv
Kaivē un Vecpiebalgā – 26109262, guna.princova@vecpiebalga.lv
Taurenē –  20234365, velga.berke@vecpiebalga.lv

Vairāk kontaktinformācijas:  www.vecpiebalga.lv/kontakti 
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SĒRU VĒSTS
No mazām sāpēm sirds raud,
No lielām top klusa… 

(Z. Lazda) 

Mūžībā aizgājuši:
Aina Gailīte, Dzērbene;
Anita Zvaigzne, Dzērbene.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

SVĒTKU  PASĀKUMI

  Sirsnīgs paldies Vecpiebalgas ev. lut. baznīcas drau-
dzei un mācītājam Intaram Jonītim par dāsno ražas 
dāvinājumu Pļaujas svētkos.

ISAC „ Vecpiebalga” 
Greiveru pansionāta kolektīvs

”Vai jūs nemanāt šinīs dienās, ka par jūsu personīgajām 
rūpēm jums tuvākas kādas citas rūpes, kuras jūs glabā-

jat pie pašas sirds. Tās ir rūpes par Latviju.”
(K.Skalbe)

 
 Godinot un cienot Latvijas brīvības cīnītājus, 11. no-
vembrī plkst. 18.00 esiet aicināti pie K. Skalbes “Saul-
rietos”  ar iedegtu svecīti vai lāpu!
Muzikālas noskaņas – Intars Zommers.
  Lūgums ievērot valstī noteiktos Covid-19 ierobežojošos 
pasākumus!

17. novembrī plkst. 19.00 Vecpiebalgas ev. lut. baznīcā 
par godu Latvijas valsts svētkiem:
aVecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja Indriķa 
Putniņa  uzruna 
aKoncerts “Latvijai un mīlestībai”  (skaistākās  R. Pau-
la, I. Kalniņa, J. Lūsēna, U. Marhileviča u.c. dziesmas) 
Linda Upmale – balss, Arvīds Keinis – balss, klavieres, 
Pēteris Ozoliņš – čells
aGaismas projekcijas pie baznīcas
  Lūgums ievērot valstī noteiktos Covid-19 ierobežojošos 
pasākumus!
 Tikai fiksētas un  personalizētas  sēdvietas !
 Lūgums veikt iepriekšējo vietu rezervāciju, t.26493591            
 
18. novembrī sveiksim mūsu valsti 102. dzimšanas die-
nā, plkst. 18.00 iededzot sveču liesmiņas  savu māju, ies-
tāžu, uzņēmumu logos!

PAR  BIBLIOTĒKAS 
PAKALPOJUMU  IZMANTOŠANU
  Vecpiebalgas novada bibliotēkās atjaunoti pakalpoju-
mi, ievērojot Kultūras ministrijas izstrādāto protokolu 
par sociālās distancēšanās nodrošināšanu: grāmatu un 
periodisko izdevumu apmaiņa, datortehnikas un interne-
ta resursu izmantošana vienam apmeklētājam 1 stundu 
dienā (skolēniem šis pakalpojums tikai mācību vajadzī-
bām). Lai nodrošinātu divu metru distances ievērošanu, 
bibliotēkā vienlaicīgi var uzturēties 2 apmeklētāji, tāpēc 
drošības apsvērumu dēļ apmeklējumam lūgums iepriekš 
pieteikties:
• Dzērbenes pagasta bibliotēka, t. 26104915, e-pasts: 
inese.gusmane@vecpiebalga.lv;
• Inešu pagasta bibliotēka, t. 27875899, e-pasts: anita.
katlapa@inbox.lv;
• Kaives pagasta bibliotēka, t. 64125769, e-pasts: maija.
burjote@vecpiebalga.lv
• Taurenes pagasta bibliotēka, t. 64170261, e-pasts: ine-
ta.runika@vecpiebalga.lv
• Vecpiebalgas pagasta bibliotēka, t. 20232850, dzidra.
jeskina@vecpiebalga.lv 
Apmeklējot bibliotēku, sejas maska ir obligāta.

PATEICĪBA

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

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

Vecpiebalgas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties akcijā 
“VECPIEBALGA, MIRDZI!”

Akcijas mērķi:
• Radīt Ziemassvētku noskaņu Vecpiebalgas novada teri-
torijā – Inešu, Dzērbenes, Kaives, Taurenes un Vecpiebal-
gas pagastā -, veicinot kvalitatīva noformējuma radīšanu 
gan ar tradicionāliem, gan inovatīviem Ziemassvētku lai-
kam atbilstošiem rotājumiem.
• Veicināt Vecpiebalgas novada iedzīvotāju un uzņēmēju 
aktīvu līdzdalību un ieinteresētību svētku noformējuma 
veidošanā Vecpiebalgas novadā. 
Akcijas dalībnieki:
Konkursā var piedalīties ikviena juridiska un fiziska per-
sona ar Ziemassvētku tematikai atbilstošu noformējumu 
uzņēmumu, dzīvojamo māju, kā arī citu ēku fasādēs, sē-
tās, pagalmos un skatlogos.
Objektus pieteikt konkursam var darba dienās no 2020.  
gada 7. decembra līdz 2020. gada 16. decembrim (ieskai-
tot), iesniedzot personīgi Vecpiebalgas novada pašvaldī-
bā, Alauksta ielā 4, Vecpiebalga, vai pagastu pārvaldēs 
vai elektroniski, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: vecpie-
balga@vecpiebalga.lv. Pieteikumi jāiesniedz brīvā formā, 
norādot objekta atrašanās adresi un īpašnieku.
• Pieteiktos objektus vērtēs Vecpiebalgas novada pašval-
dības izpilddirektora izveidota komisija.
• Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības vērtēt arī kon-
kursam nepieteiktos objektus, ja to noformējuma izpildī-
jums rada īpašu Ziemassvētku noskaņu, ir mākslinieciski 
augstvērtīgs un uzlabo novada tēla vizuālo kvalitāti. 
Objektus vērtēs no 2020. gada 17. decembra līdz 2020. 
gada 23. decembrim, iedalot trijās kategorijās:
• privātmāju noformējums;
• daudzdzīvokļu dzīvojamo māju noformējums; 
• uzņēmumu un citu sabiedrisko ēku noformējums.
Vērtēšanas kritēriji: 
• noformējuma atbilstība Ziemassvētku un Jaunā gada 
specifikai un noskaņai; 

• noformējuma idejas oriģinalitāte un kompozīcija; 
• vizuālā kopaina.
Konkursa uzvarētāji katrā kategorijā tiks apbalvoti ar 
veikala – noliktavas “DEPO” dāvanu kartēm: 
• par 1.vietu 100,00 eiro vērtībā;
• par 2.vietu 75,00 eiro vērtībā;
• par 3.vietu 50,00 eiro vērtībā.
• komisija var piešķirt arī pārsteiguma balvas.

  Par konkursa rezultātiem, uzvarētājiem un labāko nofor-
mējumu autoriem vērtēšanas komisija paziņos 2021. gada 
janvārī. Rezultāti tiks atspoguļoti Vecpiebalgas novada 
pašvaldības mājas lapā www.vecpiebalga.lv un Vecpiebal-
gas novada pašvaldības ikmēneša informatīvajā izdevumā 
„Vecpiebalgas Novada Ziņas”. 

Pirmsskolas izglītības iestāde Taurenē iegūst Zaļo karogu

Zaļi domāt, zaļi darīt!
Zaļi rakstīt, zaļi lasīt!
Un pat griezt un līmēt zaļi,
Lai mums visiem dzīvot labi!
  
  Šos vārdus Ekoskolai par godu sacerējuši 
Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolas 
bērni  kopā ar pedagogiem un kopīgi ar kompo-
nistu Didzi Rijnieku ieauduši melodijā.
  22. septembrī, raidot no studijas Birojnīcā 
Facebook tiešraidē, notika ikgadējā Ekosko-
lu apbalvošanas ceremonija, kurā, klātesot 
augstiem viesiem un dažu Ekoskolu laureātu 
pārstāvjiem, tika sveiktas 183 skolas no visas 
Latvijas.
  Apbalvošanas pasākuma svinīgajā daļā studijā 
esošos Ekoskolu pārstāvjus un tos, kuri raudzī-
jās ceremoniju otrpus ekrānam, video sveicie-
na formātā uzrunāja Latvijas Valsts prezidents 
Egils Levits (uzrunas video iespējams noska-
tīties oficiālajā prezidenta kontā Facebook), 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrs Juris Pūce, Valsts izglītības un satura cen-
tra pārstāve Inese Liepiņa un Vides izglītības 
fonda pārstāvji – Jānis Ulme un Daniels Truk-
šāns. Studijā viesojās Ilze Dalbiņa no UNESCO 
Nacionālās Komisijas, kura sveica Ekoskolas 
žūrijas vārdā, izsakot lielu prieku, ka Ekoskolu 
programma ar katru gadu kļūst arvien stiprāka 
un visu skolu un sabiedrību iesaistošāka.
  Šajā mācību gadā 110 Latvijas Ekoskolas sa-
ņēma prestižo starptautiskā Zaļā karoga apbal-
vojumu, tostarp arī mēs - Vecpiebalgas novada 
pamatskolas pirmsskolas grupas Taurenē. 52 
skolas ieguva Latvijas Ekoskolas sertifikātu un 
21 izglītības iestāde saņēma pateicības rakstus. 
  Ekoskolu programma ir viens no visaptvero-
šākajiem un populārākajiem vides izglītības 
modeļiem pasaulē, kas Latvijā darbojas jau 
18 gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd 
darbojas aptuveni 200 izglītības iestādes (no 
pirmsskolām līdz pat augstskolām), bet visā pa-
saulē programmā ir iesaistītas 59 000 izglītības 
iestādes 68 valstīs
  Šogad Ekoskolu veikumu vērtēja visplašāk pārstāvētā 
Ekoskolu programmas nacionālā žūrija 18 dalībnieku sa-
stāvā, kurā darbojas jomas eksperti no 15 dažādām valsts 
institūcijām un sabiedriskajām vides aizsardzības un izglī-
tības organizācijām. Nacionālai žūrijai izklāstu par dalību 
Ekoskolas programmā un tās integrēšanu mācību procesā, 
sabiedrībā un ikdienā sniedzām jūnijā, bet žūrijas vērtēju-

mu gaidījām līdz augustam. Brīdī, kad saņēmām ziņu, ka, 
darbojoties tikai otro gadu šajā programmā, esam izvirzīti 
un saņemsim savu pirmo Ekoskolas Zaļo karogu - bijām 
gandarīti par to. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes 
zīme, ar ko lepojamies mēs un izglītības iestādes visā pa-
saulē.

Dace Potaša,
 pamatskolas direktora vietniece pirmsskolā


