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Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums 2017. gada novembris Nr. 11 (111)

Šajā numurā:
■ Novembris - svētku laiks
■ Par aktuālo pašvaldībā
■ Skolu ziņas

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

                                 A. Austriņš

 Sveicam Vecpiebalgas novada 
iedzīvotājus Latvijas Republikas 

proklamēšanas dienā un 
vēlam ikvienam sirdī, domās un 

darbos būt kopā - 
par vienotu novadu,  Latviju!

Vecpiebalgas novada pašvaldība

ĪSUMĀ

• Jubileja Inešu pirmsskolai. 7. oktobrī,  atzīmējot pirmsskolas izglītības programmas 
35. gadskārtu, Inešos tikās 10 tagadējie un bijušie darbinieki. Jāatzīmē, ka Inešu bērnu-
dārzs (kā to dēvēja padomju gados) bija pirmā pirmsskolas bērnu iestāde Vecpiebalgas 
pusē. Tagad šo programmu īsteno pirmsskolas bērnu dienas centrs, kas darbojas pie Inešu 
pamatskolas. Skaistu dāvanu - muzikālu spēli  -  audzēkņi un mūzikas skolotāja saņēma no 
kādreizējās audzēknes, tagad novada izpilddirektores Leldes Burdajas, pašvaldības vārdā 
pirmsskolas iestādes bijušos un tagadējos darbiniekus sveica Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas vadītāja Inese Navra. 

Pēc 35 gadiem. 1. rindā no kreisās: Margarita Lukina, Lelde Burdaja;  2. rindā: Anita Katlapa, 
Dzintra Dārziņa, Antra Burdaja, Elita Valaine, Mārīte Lācgalve, Vivita Aplociņa, Aina Ozoliņa. 

• Apmeklē fotoizstādes! Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā no 10. oktobra var apskatīt 
Munta Rāvieša fotogrāfiju izstādi „Piebalgas pakalnos”, Taurenes bibliotēkā no 1.no-
vembra - Anitas Ozolas fotogrāfiju izstādi “Baltais pieskāriens”.

Valsts svētkus sagaidot
  Pavisam drīz pie dzīvojamām mājām un uzņēmumiem atkal plīvos valsts karogi - 
tuvojas  Latvijas  99. dzimšanas diena. Kā ierasts, arī šī gada svinīgajā sarīkojumā 
novērtēsim novada izaugsmi, leposimies ar panākumiem un sveiksim savus līdzcil-
vēkus, kuri mūsu novada vārdu iznesuši aiz tā robežām un kuru devums ārpus ierastā 
ikdienas darba ir palīdzējis novadam attīstīties, kļūt stiprākam. Iepriekšējā numurā 
aicinājām iedzīvotājus, iestādes un uzņēmumus ieteikt šos ĪPAŠOS cilvēkus pašval-
dības apbalvojuma saņemšanai. Šajā gadā Vecpiebalgas novada domes apbalvojums 
tiks pasniegts nominācijā:

“Vecpiebalgas novada lepnums” -  ELLAI  FRĪDVALDEI - ANDERSONEI

„Gada jaunietis”:
Sintijai  Igaunei
Paulai  Šulcai

„Gada balva sportā”:
Rūdim Balodim
Annai Glāzerei
Adelīnai Kārkliņai

„Gada balva kultūrā”:
Baibai  Jukņevičai
Inesei Pilāberei
Jānim Rijniekam

„Gada balva uzņēmējdarbībā”:
Danai Bērzkalnai un Lailai Paeglītei
Kristīnei Brīvībai
Pēterim Lāpselim

„No sirds uz sirdi”:
Sarmītei Ērglei
Līgai Papēdei un Dzintaram Ošam
Maijai Riekstai

„Gada skolotājs”:
Agitai Bērziņai
Birutai Kuzmanei
Ilonai Žagarei

Apbalvojumi tiks pasniegti svinīgajā sarīkojumā 
17. novembrī Vecpiebalgas kultūras namā.

  17. novembrī plkst.19.00 Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienai veltīts sarīkojums 
„Mana piederība” Vecpiebalgas kultūras namā
• Novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšana 
• Amatiermākslas kolektīvu koncerts 
• Svētku balle ar grupu  „Brālīši”
(iespējams rezervēt galdiņus, t. 26493591)
  Ja nepieciešams transports, lai nokļūtu līdz 
Vecpiebalgai, lūgums pieteikties pagastu 
pārvaldēs.
  18. novembrī - Latvijas dzimšanas dienā -  
plkst.18.00 savu māju, iestāžu, uzņēmumu logos 
un to apkārtnē iededzināsim sveču liesmiņas!
  19. novembrī plkst. 10.00 Vecpiebalgas ev. 
lut. baznīcā Latvijas Republikas proklamēšanas 
dienai veltīts dievkalpojums.

Aicinām 
uz svētkiem!

Benitas Bogdanovas  foto

• Jaunā grāmata jau 
bibliotēku plauktos. 24. 
oktobrī Vecpiebalgas pa-
gasta bibliotēkā jaunāko 
romānu „Dieva riekšavā” 
novada lasītājiem un pār-
novadu ļaudīm no Raunas, 
Drustiem, Cēsīm, Rīgas un 
Dikļiem prezentēja rakst-
niece Inguna Bauere, par 
muzikālo  noskaņu gādā-
ja saksofonists Tālivaldis 
Narvils, romāna lappuses 
pārlapoja Ilona Muižnie-
ce.  Visiem interesentiem 
- romānu var izlasīt novada 
bibliotēkās. No kreisās: Inguna Bauere, Tālivaldis Narvils un Raunas novada 

domes priekšsēdētāja Evija Zurģe.

Munta  Rāvieša  foto

• „Upmaļi” - skaistāko lauku saimniecī-
bu finālisti. Noslēdzies par tradīciju kļu-
vušais  “Skaistākās lauku saimniecības” 
konkurss, ko jau septīto gadu organizē  
piena pārstrādes uzņēmums Latvijā  “Food 
Union” un žurnāls  “Ievas Māja”.  Konkur-
sā varēja piedalīties ikviens Latvijas zem-
nieku saimniecības īpašnieks, kurš veic 
lauksaimniecisko darbību un ir izveidojis 
skaistu un sakoptu lauku sētu. Šī gada kon-
kursa finālā iekļuva Aivara un Ilonas Ra-
dziņu saimniecība “Upmaļi”  Vecpiebalgas 
pagastā.  Oktobra nogalē konkursa laureā-
tus un finālistus svinīgā ceremonijā sveica 
tā patrons Valsts prezidents Raimonds Vē-
jonis. Sveicam „Upmaļu” saimniekus!

• Vecpiebalga pret Jaunpiebalgu. 27. oktobrī Vecpiebalgas kultūras namā uz muzikāli 
interaktīvu spēli tikās deputātu un pašvaldības darbinieku komandas no Vecpiebalgas un 
Jaunpiebalgas. Interesantā, atraktīvā atmosfērā komandas atbildēt uz sagatavotajiem jau-
tājumiem vedināja  pasākuma vadītājs Kristaps Rasims, bet skatītāji zālē ar aplausiem un 
ovācijām līdzdzīvoja saviem novadniekiem. Pagājušajā gadā spēles “Es mīlu Tevi, Pieb-
alga!” dalībniekus savās mājas uzņēma jaunpiebaldzēni. Toreiz uzvarēja Vecpiebalgas ko-
manda, šajā gadā mājinieki  piekāpās kaimiņiem.  Vecpiebalgas komandā spēlēja:  Indriķis 
Putniņš (komandas kapteinis), Arita Andersone, Lelde Burdaja, Agnese Caunīte - Bērziņa, 
Inese Navra,   Andris Lapiņš, Aivars Ošiņš, Daiga Šatrovska.

• Ar balvu no teātru festivāla.  28.oktobrī Vecpiebalgas kultūras nama kolektīvs ‘’Su-
maisītis’’ piedalījās amatierteātru festivālā ‘’Teātra karuselis’’ Saldus pagasta Druvā un ar 
jauniestudējumu ‘’Dāmas’’ ieguva galveno balvu. Lomās: Inese Zārdiņa, Ilona Muižniece, 
Linda Lapiņa. Šī ir jau otrā reize, kad „Sumaisītis” no festivāla atgriežas kā laureāti – 
toreiz žūrijas favorītizrāde bija „Čārlija krustmāte”.  Vecpiebalgas kultūras namā izrāde 
„Dāmas” plānota 16.decembrī. 

Bitenieks Aivars Radziņš izrāda žūrijas komisijai 
“Upmaļu” saimniecību.
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde 2017. gada 26. oktobrī 
Arita Andersone, Agnese Caunīte-Bērziņa, Kristaps Driķis, 
Viesturs Melbārdis, Inese Navra, Indriķis Putniņš, Ilona Radziņa. 
Pieņemtie lēmumi:
1. Veikt grozījumus Vecpiebalgas novada domes 19.01.2017. saistošajos noteikumos 
Nr.1/2017  “Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets un speciālais budžets 2017. gadam” 
un apstiprināt paskaidrojuma rakstu. Lasīt 3. lpp.
2. Piešķirt finansiālu atbalstu E.L. 100,00 eiro apmērā dalības maksai Ģitāristu sesijas 
nometnē Madonas novada Praulienā. 
3. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas 
nolikumu.
4. Anulēt L.D deklarēto dzīvesvietu.
5. Izdarīt  Vecpiebalgas novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikumā 
grozījumus, izsakot nolikuma 11. punktu šādā redakcijā: Padomes sastāvu veido līdz 16 
(sešpadsmit) locekļiem, kuri pārstāv Vecpiebalgas novada uzņēmumus. Prioritāri Pado-
mes sastāvā tiek ievēlēti pārstāvji no šādām nozarēm: ražošana  (lauksaimniecība, mež-
saimniecība, kokapstrāde, metālapstrāde, zivsaimniecība) - līdz 5 pārstāvjiem, būvniecība  
- līdz 3 pārstāvjiem; tirdzniecība un cita veida pakalpojumi  -  līdz 2 pārstāvjiem; restorāni 
un ēdināšana  -  līdz  2 pārstāvjiem; tūrisma nozare  - 2 pārstāvji; finanses -1 pārstāvis, 
citas neminētās nozares - līdz 3 pārstāvjiem.
6. Apstiprināt šādu Vecpiebalgas novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvās padomes sa-
stāvu: Inese Āboliņa  (SIA „Āboliņkalns”), Uvis Avens (sporta klubs „Alauksts”),  Ināra 
Cerusa ( SIA „Viva 5”), Ainārs Čačka ( SIA „DAA”), Dzintars  Daļeckis (SIA „Vecpiebal-
gas kompānija”), Valdemārs Dambekalns ( z/s „Šovītes”), Aldis Driķis  (SIA „Toto”), Andis 
Dzenis ( z/s „Lejas-Barackas”), Rihards Eniks (SIA „Piebalgas  Kūpinātava”),  Ilmārs Glā-
zers  (SIA „Balga”), Ģirts Groza  (SIA „Jaunbērziņi”), Pēteris Lāpselis  (z/s„Mežrozes”), 
Andris Polis  (z/s „Tožiņi”),  Andris Rutkis  (IK Andris Rutkis), Girta Upena  (Vecpiebal-
gas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība), Jana Zivtiņa (SIA „JIKE Z”).
7. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu sarakstu ar ikdienas uzturēšanas 
klasēm ziemas sezonai  (no 1. novembra līdz 31. martam) 2017/2018 Vecpiebalgas novada 
administratīvajā teritorijā.
8. Noteikt transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumu, nosakot ierobežojuma veidu  - „Ma-
sas ierobežojums” aizliegts braukt transportlīdzekļiem  (transportlīdzekļu sastāviem), kuru 
kopējā faktiskā masa pārsniedz 6,5 tonnas, uzstādot atbilstošas ceļazīmes, laikā no 2017. 
gada 1. novembra līdz 2017. gada  31. decembrim pašvaldības autoceļu posmos. Skatīt 
www.vecpiebalga.lv
9. Atsavināt Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Auļi”-2  
Dzērbenes pagastā, pārdodot to par brīvu cenu -  EUR 300.
10. Nodot iznomāšanai nedzīvojamo telpu 16,0 m² kopplatībā ēkā „Nēķina muiža” un tel-
pas 57,0 m² kopplatībā ēkā „Jauntoži” Taurenē. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteiku-
mus un nomas līguma projektu. 
11. Precizēt Vecpiebalgas novada domes 16.12.2009. lēmuma Nr. 11 (protokols Nr. 19) 
daļu  par zemes vienību „Jauncelmi” piekritību pašvaldībai. 
12. Apstiprināt izvirzītās kandidatūras Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma  sa-
ņemšanai. Skat.1.lpp. 
  Nākamā novada domes sēde notiks 23. novembrī plkst. 15.00 Kaives pagastā.
 Ar domes sēžu audioierakstiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā: www.vecpiebalga.
lv/novada dome/lēmumi.

Domes sēdes ir atklātas! Laipni lūdzam!

DEPUTĀTU  TIKŠANĀS  AR  IEDZĪVOTĀJIEM

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole

Uz jautājumu atbild domes 
priekšsēdētājs Indriķis Putniņš:

AKTUĀLI

Apkures sezona ir sākusies. Vai visas problē-
mas ir novērstas? 
Līdz ar aukstāka laika iestāšanos oktobrī novada 
ciematos ir sekmīgi uzsākta jaunā apkures sezona. 
Mūsu komunālie speciālisti seko līdzi tam, lai ie-
dzīvotājiem tiktu nodrošināti kvalitatīvi pakalpo-
jumi, taču, ja ir kādas nepilnības, tad lūdzu iedzī-
votājus nekavējoties vērsties pašvaldībā, vispirms 
jau pie mūsu komunālo dienestu vadītājiem.
Oktobra sākumā publiskajā telpā izskanēja pārme-
tumi par to, ka nav noplombētas siltuma padeves 
uzskaites iekārtas. Atzīstu, ka tas tiešām nebija 
savlaicīgi izdarīts, taču tas nekavējoties tika pa-
veikts un jebkurā gadījumā tas nekādā veidā neietekmēja nedz siltuma piegādes uzskaiti, 
nedz sistēmas darbu kopumā.
Taču joprojām gribu vērst iedzīvotāju uzmanību uz to, ka siltuma  kvalitāte daudzdzīvokļu 
namos nav atkarīga tikai un vienīgi no tā, kā strādā siltuma ražotājs, bet lielā mērā arī no 
tā, cik energoefektīvas ir mūsu mājas. Ne velti daudzdzīvokļu ēku siltināšanas pasākumi 
valstī ir tikuši atbalstīti gan no Eiropas Savienības fondiem, gan no finanšu institūcijas AL-
TUM, kuras programmas joprojām ir pieejamas. Pašvaldība šajā ziņā ir gatava savas kom-
petences un iespēju robežās atbalstīt iedzīvotājus, nodrošinot ar speciālistu konsultācijām. 
Bet svarīgi ir saprast to, ka gala lēmums ir un paliek dzīvokļu īpašnieku - māju iedzīvotāju 
- ziņā. Ceru, ka Vecpiebalgas pagasta “Piebaldzēnu” sarosīšanās būs labs piemērs arī citu 
māju saimniekiem.

Uz jautājumiem atbild pašvaldības 
izpilddirektore Lelde Burdaja:
  Nosauc, lūdzu, lielākos saimnieciskos darbus, ko 
pašvaldība veic šobrīd?  
  Lielākie remontdarbi novadā norisinās Vecpiebal-
gas pagasta sociālajā mājā “Norkalni-2”.  Ēkai 2017. 
gada augusta vētrā tika bojāts jumts, tāpēc, lai ēku 
saglābtu, bija nepieciešams steidzami rīkoties un jum-
tu atjaunot. Jumta atjaunošana izmaksās  42 023,27 
eiro bez PVN. Būvdarbus veic SIA “Būve IG”, būvuz-
raudzību nodrošina SIA “Flager”. Būvdarbus plānots 
pabeigt līdz 2017. gada 17. novembrim. Ņemot vērā, 
ka šī bija ārkārtas situācija, pašvaldība pieprasīja un 
saņēma valsts finansējumu 24 699,78 eiro sociālās mājas jumta atjaunošanai no valsts 
budžeta līdzekļiem.
  Šobrīd notiek arī jumta maiņa Antona Austriņa muzejam “Kaikaši”, tiek strādāts pie pro-

jektiem “Skrejceļa rekonstrukcija Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas 
sporta laukumā” un “Vecpiebalgas pagasta centra labiekārtošana”, kurus plānots pabeigt 
novembrī.
  Tiek veikti arī iepriekš plānotie darbi - Dzērbenes tautas nama zāles grīdas atjaunošana, 
Vecpiebalgas vidusskolas klases remonts un sociālās mājas “Norkalni-2” 3. stāva istabu 
remonts.
  Iedzīvotājiem rudenī un ziemā īpašas raizes sagādā ceļu stāvoklis. Kas tiek darīts, lai 
novērstu iespējamās problēmas? 
  Protams, ziemas sezonai tuvojoties, kā katru gadu, aktuāls kļūst arī ceļu uzturēšanas jau-
tājums. Oktobra domes sēdē ir apstiprinātas Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu un 
ielu uzturēšanas klases un pieņemts lēmums par transportlīdzekļu  satiksmes ierobežošanu 
uz pašvaldības autoceļiem. 18. oktobrī  ir izsludināts iepirkums  “Vecpiebalgas novada 
pašvaldības ielu un ceļu mehanizēta tīrīšana 2017./2018., 2018./2019., 2019./2020. gada 
ziemas sezonā”, kur pieteikšanās beigu termiņš ir 8. novembris. Visi interesenti ar iepirku-
ma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties pašvaldības mājaslapā.
  Tuvojas svētki. Vai tiek domāts par to, kā mākslinieciski noformēt novada teritoriju 
uz svētkiem?
  Vecpiebalgas novada pašvaldība ir uzsākusi gatavošanos valsts svētkiem, kas sevī ietver 
ne tikai ikgadējā lāpu gājiena un pasākuma par godu 18. novembrim organizēšanu, bet arī 
darbu pie svētku noformējuma, taču ir jāatceras un jāņem vērā, ka svētkus mēs radām sev 
paši, un fiziskām personām, tāpat kā juridiskām personām, ir pienākums izkārt Latvijas 
valsts karogu likumā noteiktajos datumos. Pašvaldība nav atbildīga par karogiem pie pri-
vātīpašumiem, tai skaitā arī pie daudzdzīvokļu mājām, tāpēc aicinu ikvienu  Vecpiebalgas 
novada iedzīvotāju - godināsim mūsu valsti un izliksim  svētku karogus pie ēkām 11. un 
18. novembrī!

  2017. gada 15. novembrī  plkst. 9.00 Taurenes pagasta pārvaldes telpās notiks nomas 
tiesību izsole telpai 16,0 m² platībā nedzīvojamā ēkā  „Nēķina muiža”, Vecpiebalgas 
novadā.
  Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs - 0,21 EUR/m² (bez PVN) mēnesī. 
Izsoles solis - EUR 0,01. 
  Pieteikšanās izsolei līdz 2017. gada 14. novembra  plkst. 16.00. Pieteikumi iesniedzami 
Taurenes pagasta pārvaldē „Nēķina muižā” pārvaldes vadītājai. 

  2017. gada 15. novembrī  plkst. 9.20 Taurenes pagasta pārvaldes telpās notiks nomas 
tiesību izsole telpām 57 m² platībā nedzīvojamā ēkā  „Jauntoži” Taurenē, Vecpiebalgas 
novadā.
  Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs - 0,10 EUR/m² (bez PVN) mēnesī. 
Izsoles solis - EUR 0,01. 
  Pieteikšanās izsolei līdz 2017. gada 14. novembra  plkst. 16.00. Pieteikumi iesniedzami   
Taurenes pagasta pārvaldē „Nēķina muižā” pārvaldes vadītājai. 
  Informācija -  tālr. 26115317.

Daina Slaidiņa

Vecpiebalgas novada domes deputāti aicina iedzīvotājus uz tikšanos. 
Sarunu tēma - apkure un citi jautājumi: 
8. novembrī plkst. 17.30 Taurenes kultūras namā;
8. novembrī plkst. 19.00 Dzērbenes Sabiedriskajā centrā;
9. novembrī plkst. 17.30 Inešu pagasta pārvaldē; 
9. novembrī plkst. 19.00 Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā.
Informācija: domes priekšsēdētāja vietnieks 
Edgars Bērzkalns, t. 29289217. 

Informācija lauksaimniekiem
  No š. g. 7. novembra  līdz 7. decembrim atvērta projektu kārta pasākuma “Ieguldījumi 
materiālajos aktīvos” apakšpasākumos “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, “At-
balsts ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaim-
niecības infrastruktūras attīstībā”.
  “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”  mērķis ir veicināt lauku saimniecību un 
kooperācijas attīstību. Pasākuma ietvaros atbalstīs dažādas investīcijas tehnikas un iekārtu 
iegādei, būvju celtniecībai u.c. 
  “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”  mērķis - lauksaimniecības produkcijas pārstrādes 
attīstības veicināšana. Atbalsta pretendenti ir jauni un esoši pārstrādes uzņēmumi, kā arī ra-
žotājs mājas apstākļos - juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pār-
strādi  mājas apstākļos. Maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz  50%.
  “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstī-
bā”  mērķis - lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras uzlabošana, t. sk. melio-
rācijas sistēmu, laukumu un pievedceļu atjaunošana/izveide. 
  Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem pieejama Lauku atbalsta dienes-
ta mājaslapā:  www.lad.gov.lv sadaļas “Atbalsta veidi” apakšsadaļā  “Projekti un investīci-
jas” vai sazinoties ar LLKC reģionālo biroju ekonomistiem.
Jūsu projekta atbilstību šiem pasākumiem varat noteikt, izmantojot LLKC izstrādāto ES at-
balsta pieejamības noteikšanas programmu (tiešsaistes adrese: http://esatbalsti.llkc.lv/).
  INFORMĀCIJAI
  SIA „Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” Cēsu konsultāciju birojs no 2017. 
gada 1. novembra atrodas Cēsīs, Raunas iela 4, 3. stāvā. Darba laiks 8.30 - 17.00.

Benita Zvejniece, Vecpiebalgas novada lauku attīstības konsultante
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  2017. gada 26. oktobra Vecpiebalgas novada domes sēdē noti-
ka Vecpiebalgas novada domes saistošo noteikumu Nr.4/2017 
„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Vecpiebalgas 
novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2017. 
gadam” apstiprināšana.
  Vecpiebalgas dome nolēma veikt grozījumus Vecpiebalgas 
novada domes 19.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.1/2017  
“Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets un speciālais bu-
džets 2017. gadam” :
1. Izsakot 1. punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudže-
tu 2017. gadam saskaņā ar pielikumu Nr 1:
1.1. Ieņēmumos 4 497 415 eiro apmērā
1.2. Izdevumos 4 710 230 eiro apmērā
2. Izsakot 2. punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības speciālo bu-
džetu 2017. gadam saskaņā ar pielikumu Nr 2:
2.1. Ieņēmumos 208 115 eiro apmērā
2.2. Izdevumos 359 646 eiro apmērā.”
3. Izsakot 3. punktu šādā redakcijā:
„3. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības ziedojumu 
un dāvinājumu budžetu 2017. gadam saskaņā ar pielikumu 
Nr.3:
3.1. Ieņēmumos 1 161 eiro apmērā
3.2. Izdevumos  2480 eiro apmērā.”
4. Izsakot 5. punktu šādā redakcijā:
„5. Apstiprināt Paskaidrojuma rakstu par grozījumiem Vec-
piebalgas novada domes  26.10.2017. saistošajos noteiku-
mos Nr.4/2017 “Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 
19.01.2017. saistošajos noteikumos Nr. 1/2017  „Vecpiebalgas 
novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2017. 
gadam”.
  Par pamatbudžeta grozījumiem.
  Ieņēmumu daļā plānots palielinājums par 303 572 eiro. Lielā-
ko daļu no papildu ieņēmumiem sastāda valsts budžeta finan-
sējums konkrētiem mērķiem, kas ietver:
• valsts mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku atalgojumam 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām; 
• transferta maksājumus Vecpiebalgas vidusskolai un Taure-

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 
2017. gada 26. oktobra budžeta grozījumiem

  Pirmsskolas grupās  bērniem līdz 4 gadu vecumam pedagogu darba samaksu pilnībā finansē paš-
valdība, apmaksājot katram pirmsskolas pedagogam pilnu darba slodzi, līdz ar to pa darba nedēļu ir 
stundas, kad ar bērniem strādā vienlaicīgi divi pedagogi. Tas atvieglo  darbu ar pašiem mazākajiem 
bērniem, kuru aprūpei vajag daudz laika un uzmanības. Ar 2018. gada 1. septembri pirmsskolas 
pedagoga algas likme par slodzi ir EUR 680,00 iepriekšējo EUR 620,00  vietā. Tā kā valsts atbalsta  
logopēdu grupās bērniem no piecu gadu vecuma, nosakot vienu amata likmi uz 200 bērniem no pie-
cu gadu vecuma, tad  uz visām Vecpiebalgas novada pirmsskolas grupām šajā mācību gadā plānotas 
0,27 likmes un atalgojums EUR 680,00 par likmi. Nepieciešamības gadījumā pašvaldība apmaksā 

nes pamatskolai kā 8.3.2.2. projekta „Atbalsts izglītojamo in-
dividuālo kompetenču attīstībai” dalībnieku skolām; dotācijas 
Sociālā dienesta asistentiem; 
• plānoto VARAM atbalstu par vētrā nopostīto jumtu sociāla-
jai mājai „Norkalni” (Vecpiebalgas pagasts); 
• Lauku atbalsta dienesta atbalstu programmām „Skolas piens” 
un „Skolas auglis”.
Ieņēmumu daļā ir arī samazināts plānotais finansējums ziv-
ju mazuļu ielaišanai Vecpiebalgas novada ezeros ierobežotā 
valsts atbalsta dēļ un samazināti plānotie līdzekļi tiem projek-
tiem, kuru noslēgums būs 2018. gadā.  
  Nenodokļu ieņēmumu daļā ir palielinājums atbilstoši ieņē-
mumu izpildei. Lielāko daļu no tiem - plānots iegūt no tā paš-
valdības īpašuma pārdošanas, kas nav nepieciešams funkciju 
izpildei. Budžeta iestāžu ieņēmumus par komunālajiem pakal-
pojumiem plānots saņemt vairāk, jo gada sākumā šie ieņēmu-
mu veidi tika plānoti piesardzīgi.
  Pamatbudžeta izdevumi plānoti 4 710 230 eiro.  Palielinājums 
plānots par 394 860 eiro. Pēc klasifikācijas pa valdības funk-
cijām budžeta grozījumos izdevumi ir palielināti IZGLĪTĪBAI 
- vairāk nekā pusi no šiem izdevumiem sastāda pedagoģisko 
darbinieku atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas ob-
ligātās iemaksas. Otru pusi sastāda papildu  izdevumi skolu 
uzturēšanai, kapitālie remonti un savstarpējo norēķinu par 
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem palielinājums. 
SOCIĀLAJAI AIZSARDZĪBAI  papildu novirzītie līdzekļi 
tiks izlietoti sociālās mājas „Norkalni” jumta remontam,  no-
rēķiniem par sociālo aprūpi novada iedzīvotājiem  aprūpes  
iestādēs, sociālajiem pabalstiem un preču iegādei, kā arī Soci-
ālā dienesta asistentu darba apmaksai. Sadaļā  EKONOMIS-
KĀ DARBĪBA ar papildu  līdzekļiem plānots apmaksāt dažā-
dus izdevumus saistībā ar pašvaldībai piederošo  nekustamā  
īpašuma sakārtošanu. ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA 
izdevumu palielinājums saistīts ar līdz gada beigām plānoto 
kultūras pasākumu organizēšanu.
  Samazinājums, precizējot plānotos izdevumus atalgojumam, 
preču iegādei un pakalpojumu apmaksai un projektu realizāci-
jai, plānots sadaļām: VISPĀRĒJIE VALDĪBAS  DIENESTI; 
SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA; VIDES AIZ-

SARDZĪBA; PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU 
APSAIMNIEKOŠANA; VESELĪBA. Samazinājums veikts, 
precizējot faktiski paveiktos un līdz gada beigām plānotos 
darbus.
  Speciālā budžeta grozījumi.
  Speciālā budžeta līdzekļi ir īpašiem mērķiem iezīmēti ieņē-
mumi, kā arī izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem ieņē-
mumiem vai arī aizņēmuma no valsts pamatbudžeta. Gada 
sākumā plānotos ieņēmumus budžeta grozījumi neskars, jo 
nav pamata tam, ka valsts varētu nepildīt valsts budžeta fi-
nansējumā konkrētiem mērķiem solīto prognozi pašvaldības 
autoceļu uzturēšanai un neieskaitīt dabas resursu nodokļa daļu 
nodokļos par pakalpojumiem un precēm, lai rūpētos par vides 
aizsardzību pašvaldībā. 
  Grozījumi plānoti izdevumu daļā, palielinot tos  par 16 027 
eiro uz budžeta atlikuma rēķina un uz aizdevuma rēķina. Aiz-
devums projekta „Būvprojektu  izstrāde un autoruzraudzība  
Vecpiebalgas novada grants ceļu pārbūves projektā Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas  (LAP) pasākuma 
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos ” 
ietvaros”” realizācijai sākotnēji tika plānoti 22 603 eiro, bet 
pēc darbu precizēšanas un kredīta pieprasījuma tika saņemti 
30 831 eiro, tāpēc palielinājums aizdevumam ir par 8228 eiro. 
Līdzekļi autoceļiem izlietoti pamatlīdzekļu iegādei un pakal-
pojumu apmaksai. Aizdevums izlietots ceļu projektēšanas dar-
bu apmaksai.
  Ziedojumi un dāvinājumi
  Ieņēmumu daļā palielinājums par 1161 eiro, tai skaitā ziedo-
jums Vecpiebalgas kultūras namam Retro brauciena organizē-
šanai pasākuma  „Vecpiebalga atver durvis” laikā, ziedojums 
Taurenes pamatskolai labāko skolēnu apbalvošanai un Dzēr-
benes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas absolventu 
ziedojumi salidojuma laikā. Ziedojumus plānots tērēt atbilsto-
ši ziedotāju noteiktajam mērķim.

Indriķis Putniņš, 
Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs

Skolēnu skaits un pedagoģisko darbinieku atalgojums 2017./2018. mācību gadā
  Jaunais mācību gads nav nācis ar jaunām vēsmām izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma sistē-
mā. Pedagoģisko darbinieku atalgojuma aprēķināšanai joprojām izmantojami 2016. gada 5. jūlija 
Ministru kabineta noteikumi Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”. Savukārt valsts budže-
ta mērķdotāciju apjoma aprēķināšanai izmantoti 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumi 
Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības 
iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”.
  Vecpiebalgas novadā strādā tuvu pie 100 pedagogiem,  nodrošinot vairāk nekā 52 pedagoģiskās 
slodzes pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā, vairāk nekā 18 slodzes pirmsskolas izglītībā un 
gandrīz 4 slodzes interešu izglītībā. Šie rādītāji atspoguļo to, ka ne katram pedagogam mūsu novadā 
ir nodrošināta pilna pedagoģiskā slodze. Pedagogiem ar tarifikāciju (mācību plāna sadalījumu stun-
dās un atalgojumā) uz 01.09.2017. tika noteikta slodze visam 2017./2018. mācību gadam. 
  Par pirmsskolu pedagogiem. Pirmsskolas grupas Vecpiebalgas novada izglītības iestādēs (pēc 
datiem uz 2017. gada 5. septembri) apmeklē 159 bērni (skat. 1. tabulu), tai skaitā 105 bērni vecumā 
līdz 4 gadu vecumam (par 5 bērniem vairāk nekā 05.09.2016.) un 54 bērni grupās no 5 gadu vecuma 
(par 12 bērniem mazāk nekā 05.09.2016.). 
  Atbilstoši bērnu skaitam ir noteikts valsts mērķdotāciju apmaksātais pedagogu likmju skaits grupās 
bērniem no 5 gadu vecuma. Šajās grupās bērnu skaits ir ievērojami  mazāks nekā jaunākajās grupās, 
tāpēc pašvaldība papildus finansē likmes, lai mazajās skolās - Inešos, Taurenē un Dzērbenē uz esošo 
bērnu skaitu tiktu nodrošināta viena pilna pedagoģiskā likme uz grupu un Vecpiebalgas vidusskolas 
pirmsskolas grupās  katram pedagogam būtu pilna likme. 

1. tabula
Pirmsskolas bērni un pedagoģiskās likmes 
Vecpiebalgas novada pirmsskolas grupās

papildu logopēda likmes. Bērni pirmsskolas grupās regulāri darbojas muzikālā pedagoga pavadībā. 
Pašvaldība apmaksā muzikālā pedagoga slodzes pēc skolu direktoru ieteikuma: Vecpiebalgas vidus-
skola - 1 likme, Inešu pamatskola - 0,15 likmes, Taurenes pamatskola - 0,2 likmes un Dzērbenes 
vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola  - 0,25 likmes. Pirmsskolas metodiskā darba veikšanai me-
todiķa likmi ir tarificējusi Vecpiebalgas vidusskola (1 likme uz 80 bērniem) un Taurenes pamatskola 
(0,25 likmes uz 30 bērniem). Pirmsskolas metodiķa slodze ir 40 darba stundas nedēļā un atalgojums 
EUR 750,00 par likmi. Šī administratīvā darba slodze tiek apmaksāta no pašvaldības līdzekļiem, jo 
valsts šādus izdevumus neparedz, bet iesaka finansēt pašvaldībām.  
  Pirmsskolas grupu auklītes jeb pirmsskolas pedagogu palīgus varam iepriecināt ar to, ka ar 2018. 
gada 1.  janvāri palielināsies valsts noteiktā minimālā alga par 13,16%: no EUR 380,00 uz EUR 
430,00 par slodzi - palielinājums par EUR 50,00.
  Par skolu pedagogiem. Salīdzinājumā ar 2016. gada 5. septembri 2017. gadā novada skolās ir 
samazinājies skolēnu skaits  par 9 audzēkņiem: pērn bija 340, bet šogad - 331 skolēns, tai skaitā Vec-
piebalgas vidusskolā bija 198, tagad ir 193 - par 5 skolēniem mazāk, Inešu pamatskolā bija 32, tagad 
ir 30 - par 2 skolēniem mazāk, Dzērbenes vispārizglītojošajā un mūzikas pamatskolā bija 46, tagad 
ir 47 - par 1 skolēnu vairāk un Taurenes pamatskolā - bija 64 skolēni, šogad ir 61 skolēns - skaits ir 
samazinājies par 3 audzēkņiem (skat. 2. tab.).

2. tabula
Skolēnu skaits Vecpiebalgas novada izglītības iestādēs uz 05.09.2017.

  Atkarībā no skolēnu skaita tiek piešķirtas valsts mērķdotācijas skolai. Skolām ar valsts finansējumu 
nepietiek, tāpēc mācību procesam papildus nepieciešamās likmes finansēs no pašvaldības budžeta:
• Vecpiebalgas vidusskolai -– 1,0 likmes sociālajam pedagogam;
• Inešu pamatskolai - 3,081 likmes;
• Dzērbenes vispārizglītojošajai un mūzikas pamatskolai - 1,975 likmes;
• Taurenes pamatskolai - 1,979 likmes.
  Interešu izglītība. Interešu izglītības pulciņiem skolās kā bērnu brīvā laika pavadīšanas veidam ir 
liela nozīme. Novada  piedāvājums, iespējams, nevar konkurēt ar pilsētu interešu izglītības iestāžu 
piedāvājumu, tomēr skolas pietiekami daudz un dažādus pulciņus piedāvā saviem skolēniem. No 
iesniegtajām tarifikācijām redzams, ka šajā mācību gadā Vecpiebalgas vidusskolā darbojās 17, Inešu 
pamatskolā - 9, Dzērbenes skolā - 12 un Taurenes pamatskolā - 11 pulciņi. 
  No 2017. gada 1. septembra valsts finansēs lielāko interešu pulciņu daļu - 2,112 likmes, bet pašval-
dība - 1,869 likmes, lai arī turpmāk likmju skaits saglabātos iepriekšējā līmenī.
Kopumā Vecpiebalgas novada pašvaldībai IZGLĪTĪBA ir prioritāra nozare, jo 2017. gada budžetā 
līdzekļi, kas tiek novirzīti izglītības nodrošināšanai, sastāda lielāko daļu no pašvaldības izdevumiem 
- EUR 1 796 125 jeb 38% no kopējiem izdevumiem. 

                          Gita Janševica, ekonomiste
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Siera siešanas mākslā dalās Vaira Taujinska. 

Piebaldzēni, viesojoties  Bari pašvaldībā.

  Saruna ar Neatkarīgās 
izglītības biedrības valdes 
priekšsēdētāju,  privātās 
vidusskolas un bērnudār-
zu „Patnis” dibinātāju 
pedagoģijas doktori Zani 
Ozolu par pedagoģijas ek-
spertu viesošanos novada 
izglītības iestādēs un turp-
māko sadarbību ar Vec-
piebalgas pašvaldību.  
  
  Pastāstiet, lūdzu, kāpēc iz-
lēmāt iesaistīties un palīdzēt 
meklēt risinājumu skolu tīk-
la sakārtošanai mūsu nova-
dā? 
  Ar pedagoģijas jomu esmu 
saistīta ilgi. Deviņdesmito 
gadu sākumā izveidoju privāt-
skolu „Patnis”, kas no nelielas 
sākumskolas ir izaugusi  par 
plašu izglītības uzņēmumu ar bērnudārzu filiālēm, pamatskolu un vidusskolu.   Man ir 
pedagoģijas doktora grāds un pieredze izglītības procesu vadīšanā. Pirms diviem gadiem 
dibinājām Neatkarīgo izglītības biedrību ar mērķi apvienot izglītības profesionāļus un 
atbalstītājus pārmaiņu īstenošanai vispārējā izglītībā. Viens no biedrības uzdevumiem ir 
atbalstīt pašvaldību iniciatīvas skolu darbības pilnveidošanai. Ar Vecpiebalgas novadu 
man ir zināma saistība  - Inešu pusē  dzīvo mana māsa, pazīstu arī domes priekšsēdētāju 
Indriķi Putniņu.  Tāpēc brīdī, kad tiku uzrunāta veidot ekspertu grupu, kas  iepazītos ar 
izglītības jautājumiem novada mācību iestādēs un sniegtu atzinumu par skolu tīkla sa-
kārtošanu, labprāt piekritu šo uzdevumu veikt, arī izglītība un pieredze ļauj paraudzīties 
uz lietām plašāk un objektīvāk. Septembrī  kopā ar domes priekšsēdētāju Indriķi Putniņu 
apmeklēju visas Vecpiebalgas novada skolas, tikos ar direktorēm. Oktobrī  ekspertu gru-
pa, kurā tika uzaicināti piedalīties nozares profesionāļi  no visas Latvijas - augstskolu 
mācību spēki, skolu direktori, pedagogi, kuriem ir specifiskas zināšanas mācību stundu 
vērtēšanā, - divas dienas pavadīja jūsu novada mācību iestādēs un piedalījās stundās. 
  Kādi ir galvenie secinājumi?  
  Jaunā izglītības satura reforma, kuras gaitā galvenā uzmanība tiks pievērsta skolēnu 
kompetenču attīstīšanai, vedina uz pārmaiņām  -  gan skolu tīkla optimizāciju, gan būtis-
kām mācību satura izmaiņām. Lai arī kompetenču pieejā balstītu mācību saturu ieviesīs 
pakāpeniski, Latvijā jau nākamajā  mācību gadā plānots to uzsākt īstenot  1. un 4. klasē.
Kompetenču pieejas būtība  - mācību priekšmeti radniecīgajās mācību jomās tiks savstar-
pēji saskaņoti, tādējādi mazinot tēmu dublēšanos.  Ir paredzētas septiņas  jomas: sociālā 
un pilsoniskā joma, dabaszinību joma, valodu joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes 
mākslā, matemātikas joma, tehnoloģiju joma, kā arī veselības un fizisko aktivitāšu joma. 
Piemēram, sociālajā un pilsoniskajā jomā būs saskaņots saturs starp sociālajām zinībām, 
vēsturi un ģeogrāfiju. Informātika tiks integrēta visos priekšmetos, lai attīstītu skolēnu 
digitālo kompetenci. Mācību procesa organizācija arī mainīsies  - skolai pašai būs lielā-
ka brīvība kombinēt mācību priekšmetus un elastīgāk izmantot laiku. Tas prasīs lielāku 
skolotāju sadarbību, plānojot mācību procesu.
  Tieši tāpēc ekspertu galvenais uzdevums, vērtējot pedagogu darbu, bija pārliecināties,  
cik liela vērība mācību procesā  tiek pievērsta  caurviju prasmēm, kas ir pamatā kom-
petenču izglītībai, un noskaidrot,  vai skolotāji ir gatavi pārmaiņām.  Projektā definētās 
caurviju prasmes ir: domāšana un radošums; pašizziņa un pašvadība; sadarbība un līdz-
dalība; digitālās prasmes.
  Divas jūsu novadā pavadītās dienas bija lieliska pieredzes apmaiņa. Kolēģi no ekspertu 
grupas teic daudz cildinošu vārdu un uzslavē vairākus pedagogus par viņu ieguldījumu 
jaunās paaudzes audzināšanā un mūsdienīgā mācību procesa vadīšanā. Taču ir arī skar-
bāki secinājumi. Viena no  nepietiekamām kompetencēm ir  vājas digitālās prasmes kā 
skolēnu, tā pedagogu vidū.  Tas nozīmē, ka būs ļoti daudz jāmācās, lai jauno saturu varē-
tu realizēt tā, kā to ir iecerējuši jaunā  izglītības modeļa izstrādātāji. Turklāt ļoti būtiski 
ir arī papildināt materiālo bāzi  -  tas gan vairāk pašvaldības ziņā. 
  Kad būs zināms ekspertu viedoklis par labāko risinājumu mūsu novada skolu tīkla 
sakārtošanai? 
  Sadarbība starp Vecpiebalgas novada  domi un mūsu biedrību  ir komplekss pasākums.  
Ekspertu secinājumi  ir tikai viena plāna daļa.  Lai vērtējums būtu objektīvs, mācību 
iestādēm vēl ir jāizpilda nopietns mājas darbs - jāveic aptauja. Visām skolām ir pieejama 
izglītības kvalitātes izvērtēšanas platforma Edurio  -  tās ir aptaujas, ar kuru palīdzību 
var analizēt mācību procesu, izvērtēt skolēnu, skolotāju, vecāku  viedokļus par izglītības 
iestādes darba kvalitāti. Kad būs zināms profesionāļu  vērtējums un pabeigta iekšējā 
aptauja, sekos nākamais posms - kopā ar domes speciālistiem modelēsim alternatīvas, 
kā, vadoties no pašvaldības finansiālajām iespējām, panākt mūsdienīgu mācību procesu. 
Noslēgumā,  janvārī,  plānojam prāta vētru jeb domu apmaiņu, kurā izkristalizēsies ko-
pīgs redzējums par novada izglītības turpmāko  attīstību. 
  Kāds būtu optimālākais risinājums un pēc kādiem kritērijiem būtu jāvadās, ja tiks 
reorganizēts skolu tīkls? 
  Mehāniski aizslēgt nevienu skolu nedrīkst! Nepieciešamas diskusijas ar sabiedrību, bet 
galīgais lēmums jāpieņem domei. Izglītības likuma grozījumi paredz noteiktu skolēnu 
skaitu klasēs. Jā, skolu tīkla optimizācija jāveic, taču tai jābūt ļoti pārdomātai rīcībai, un 
nepietiekamais skolēnu skaits nedrīkst būt vienīgais kritērijs lēmumam par kādas skolas 
reorganizāciju. Jādomā uz priekšu un jāskatās ilgtermiņā , piemēram, ja slēdz vidussko-
lu, varbūt pēc gadiem tā atkal būs vajadzīga.  Manuprāt, izglītības kvalitāte un saturs 
ir svarīgāks par ēkām. No pedagoģiskā viedokļa  - var strādāt arī ar vienu bērnu. Un es 
personīgi  neesmu arī pret apvienotajām klasēm, ko neatbalsta Izglītības ministrija. Mi-
nistrs runā par cipariem it kā tas būtu vienīgais glābiņš lauku skolu izglītības kvalitātes 
paaugstināšanai, bet pedagoģija ir par cilvēkiem un nevis par cipariem. 
  Tā kā mūsu valstī nauda seko skolēnam, mācību iestādes ar mazu skolēnu skaitu ne-
spēj izdzīvot ar valsts finansējumu, tāpēc  papildu  līdzekļi pašvaldībai jānovirza no 
sava budžeta. Pašvaldībai ir jāizvērtē, kuros gadījumos ir vērts piemaksāt un kuros - nē.  
Mēs, Neatkarīgā izglītības biedrība, esam pedagogi no dažādiem novadiem    un  visiem 
vienādi  sāp sirds par mazo skolu likteni. Šobrīd kā pašvaldībai, tā sabiedrībai būtiski ir 
saprast, vai skolas strādā atbilstoši mūsdienu prasībām un vai spēs realizēt jauno mācību 
saturu. 

  Dzidra Ješkina

Novada skolas pārmaiņu priekšā

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

pasākumu grafiks novembrim

  7. novembrī   diplomēta  biodeju  skolotāja Anita Čapkovska uzsāks veselības veicināšanas 
pasākuma  - 20 nodarbību biodeju  cikla - vadīšanu Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem (no 
2017. gada novembra līdz 2018. gada martam).
Nodarbības ilgums: 2-2,5 stundas vienu  reizi  nedēļā (katru otrdienu no plkst. 17.30  līdz  
20.00).
  Pirmā tikšanās 7. novembrī plkst. 17.30 Vecpiebalgas bērnudārza zālē (tad arī būs iespēja 
vienoties par biodejas grupas dalībniekiem ērtāko nodarbību laiku un      piemērotāko vietu).
  Praktiskie ieteikumi ērtumam, komfortam un drošībai nodarbības laikā:  
• Ģērbties ērtās drēbēs, lai varētu brīvi kustēties. Ieteicams vilkt vairākas kārtas, lai būtu 
iespējams regulēt savu ķermeņa temperatūru. 
• Sarunu daļā parasti dalībnieki sēž aplī uz grīdas. Ērtībai varat paņemt līdzi spilventiņu, 
paklājiņu, pledu. 
• Biodejā dejo ar basām kājām, neslīdošās zeķītēs vai deju čībiņās ar plānu zoli.  
• Līdzi ņemt dzeramo ūdeni un mazu dvielīti vai salvetes. 

Daiga Šatrovska, projektu vadītāja

PROJEKTI

Raksta turpinājums nākamajā lpp.

Starptautiskā sadarbības projekta “Small Markets at the 
Heart of the European  Economy” darba seminārs Itālijā

 No 11. līdz 16. oktobrim projekta “Small 
Markets at the Heart of the European Eco-
nomy” sadarbības partneri no Latvijas, Poli-
jas, Maltas, Rumānijas, Itālijas tikās Itālijas 
pilsētā Acquaviva delle Fonti. Vecpiebalgas 
novadu darba vizītē pārstāvēja ģimenes res-
torāna „Ūdensroze” saimnieki Lāsma un Rihards Eniki un Zaigonis Bērziņš, muzeju ap-
vienības „Orisāre” darbinieces Līva Grudule un Ilona Muižniece, projektu vadītāja Daiga 
Šatrovska.
Projekta semināra tēma bija digitālais vienotais tirgus, tā priekšrocības un ieviešanas kavēkļi. 
Paldies Vecpiebalgas vidusskolas 9. klases skolēniem, kuri atbildēja uz Eiropas Komisijas 

jautājumiem, uz kādiem atbildes sniegušas visas Eiropas Savienības dalībvalstis par digitālo 
tirgu un tā trim stūrakmeņiem: piekļuvi digitālajām precēm un pakalpojumiem, apstākļiem 
digitālo tīklu un pakalpojumu attīstībai, digitālās ekonomikas izaugsmi. Līdz ar to Vecpie-
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Novada uzņēmēji ieradušies uz sanāksmi, lai vienotos par Uzņēmēju konsultatīvās padomes 
dibināšanu. No labās: Valdemārs Dambekalns, Ģirts Groza, Andris Polis, Pēteris Lāpselis.

Zivju mazuļu ielaišana Alauksta ezerā.  Iepirkumā uzvarējušā individuālā uzņēmuma 
„Rūķis” īpašnieks Jānis Šmits (vidū), PVD Valsts veterinārā inspektore Inese Pretzāle, 

VVD vecākais inspektors Edgars Mednis, Vecpiebalgas pagasta 
komunālās saimniecības vadītājs Andris Lapiņš. 

Raksta turpinājums.

Alauksts un Inesis 
papildināti ar zivju 

krājumiem

  Arī šogad Zivju fonds atbalstījis Vecpiebalgas novada pašvaldības divu projektu - „Zivju 
resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Alauksta ezerā” un „Zivju resursu 
pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Ineša ezerā” - realizāciju, kas finansēju-
ma  saņemšanai tika pieteikti fonda izsludinātajā pasākumā „Zivju resursu pavairošana un 
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās 
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta mak-
šķerēšana”.
  Katra ezera ūdenstilpē tika ielaisti 27 000 vienu līdz divus gramus smagi vienvasaras zan-
dartu mazuļi - Alaukstā 18. oktobrī, Inesī -  24. oktobrī.  
 Projektus līdzfinansē Zivju fonds. Kopējais finansējums ir  EUR 10638,90 (ar PVN). Vecpie-
balgas novada pašvaldība nodrošina finansējumu  EUR 5239,20.

Daiga Šatrovska, projektu vadītāja

Labiekārto Taurenes muižas parku
  Taurenes pagasta pārvalde jau trešo gadu piedalās Latvijas 
Pašvaldību savienības  projektā “Latvijas iedzīvotāji kopā nā-
kotnes mežam”. Projekts ir valsts atbalsts  meža nozares at-
tīstībai, un tā finansētājs ir Meža  attīstības fonds. Šajos trijos 

gados esam uzsākuši labiekārtot Nēķina parku - uzstādīti  pieci atpūtas soliņi, atkritumu urnas, 
informācijas stends un  astoņi putnu būrīši.  2017. gadā projekta “Pašvaldību labie darbi  parkos 
Latvijas simtgadei” ietvaros Nēķina  parka teritorijā iestādīti  29 koki un dekoratīvie stādījumi. 
Ceram, ka mūsu iesāktais rosinās  taureniešus izzināt, kādas augu sugas  ir sastopamas  muižas 
parkā - ap 150 gadu vecajā meža audzes teritorijā. 
  Sakopta teritorija gar gleznaino Gaujas krastu var priecēt ikvienu - gan vietējo iedzīvotāju, gan 
tūristus. Aicinu iedzīvotājus, īpaši  skolas bērnus,  ar savām idejām un  zinātkāri līdzdarboties  
parka sakopšanā un labiekārtošanā.  

Inese Saliņa, pārvaldes vadītāja

Nodibināta Vecpiebalgas novada Uzņēmēju 
konsultatīvā padome 

  18. oktobrī uz pirmo kopīgo sanāksmi kopā pulcējās novada uzņēmēji un pašvaldības 
pārstāvji, lai īstenotu pirms vairākiem mēnešiem rosināto ideju par sadarbības stiprinā-
šanu un Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes dibināšanu. 26. oktobra sēdē novada 
domes deputāti apstiprināja konsultatīvās padomes sastāvu:  Valdemārs Dambekalns (z/s 
„Šovītes”) - padomes vadītājs, Inese Āboliņa (SIA „Āboliņkalns”) - padomes vadītāja 
vietniece,  Uvis Avens (sporta klubs „Alauksts”),  Ināra Cerusa (SIA „Viva 5”), Ainārs 
Čačka (SIA „DAA”), Dzintars  Daļeckis  (SIA „Vecpiebalgas kompānija”), Aldis  Dri-
ķis (SIA „Toto”), Andis Dzenis  (z/s „Lejas-Barackas”), Rihards Eniks (SIA „Piebalgas 
Kūpinātava”),  Ilmārs Glāzers  ( SIA „Balga”), Ģirts Groza (SIA „Jaunbērziņi”) Pēteris 
Lāpselis (z/s„Mežrozes”), Andris Polis (z/s „Tožiņi”),  Andris Rutkis (IK Andris Rutkis), 
Girta Upena (Vecpiebalgas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība), Jana Zivtiņa (SIA „JIKE 
Z”).  Par sanāksmi un turpmākajiem plāniem stāsta Vecpiebalgas novada domes priekšsē-
dētāja vietnieks Edgars Bērzkalns. 

  Uzņēmēju konsultatīvās padomes dibināšanas mērķis 
  Uzņēmēju padome ir veidota pēc domes iniciatīvas un tās  darbības mērķis ir sekmēt 
uzņēmējdarbības attīstību novadā, uzturēt efektīvu dialogu starp pašvaldību un vietējiem 
uzņēmējiem, veicināt viedokļu apmaiņu un tādu lēmumu pieņemšanu, kas ir saskaņā ar pa-
stāvošajiem normatīvajiem aktiem un pozitīvi  ietekmē uzņēmējdarbības vidi un uzņēmēj-
darbības attīstību novadā. Mēs vēlamies runāt ar uzņēmējiem tieši un  par viņu problēmām 
uzzināt nepastarpināti. Padome ir konsultatīva institūcija, un tās locekļi izvēlēti tā, lai tiktu 
pārstāvētas dažādas darbības jomas. Ko gan gribu teikt uzreiz  - padome nav domāta, lai 
eksistētu, bet lai mēs tajā strādātu.
  Uz pirmo tikšanos bija ieradušies 18 uzņēmēji. Vai saruna izvērtās konstruktīva?
  Manuprāt - jā. Izvirzītais  uzdevums tika realizēts  - padome izveidota, padomes vadī-
tājs un viņa vietnieks ievēlēti. Turpmāk Uzņēmēju konsultatīvo padomi vadīs Valdemārs 
Dambekalns (z/s „Šovītes”), savukārt viņa vietnieces pienākumus pildīs  Inese Āboliņa  
(SIA „Āboliņkalns”). No uzņēmējiem gaidām idejas un priekšlikumus. Lai nesanāk tā, 
ka pašvaldība kaut ko organizē, bet uzņēmējiem par to nemaz nav intereses. Vai arī citā 
aspektā  - varbūt uzņēmējam ir kāda ideja, ko pašvaldība var realizēt un kas kalpos visas 
sabiedrības interesēm. Arī šajā pirmajā tikšanās reizē uzņēmēji izteica viedokļus par dažā-
diem jautājumiem. 
  Ko uzņēmēji sagaida no pašvaldības? 
  Esmu jau vairākkārt teicis, ka pašvaldība nav laimes lācis un visas uzņēmēju problēmas 
neatrisinās. Bet pašvaldība var palīdzēt  - ieklausīties un problēmjautājumu nevis pārsū-
tīt  no vienas iestādes  uz citu, bet  atrisināt. Saprotams, savas kompetences ietvaros. Par 
ko tad tika runāts pirmajā sanāksmē? Pirmkārt, uzņēmēji vēlas sadarboties ar pašvaldību 
interešu pārstāvniecībai valsts institūcijās. Otrkārt, izskanēja priekšlikums publiskot infor-
māciju par pašvaldības brīvajām zemēm un īpašumiem. Tika runāts arī par konsultācijām, 
ko uzņēmējiem varētu sniegt  pašvaldības speciālisti. Iespējams, tuvākajā laikā varētu tikt 
risināts jautājums par pilnas slodzes darba laika noteikšanu lauku attīstības speciālistam, 
turklāt speciālista atlasē varētu tikt uzklausīts arī lauksaimnieku - uzņēmēju viedoklis,  jo 
tieši viņiem ar šo cilvēku būs jāsadarbojas. 
  Ko pašvaldība var piedāvāt uzņēmējiem? Plāni turpmākai sadarbībai!
  Pašvaldībai ir jāatbalsta savi vietējie uzņēmēji, jo tieši viņi ir tie, kas dod darbu novada 
iedzīvotājiem un maksā nodokļus, kas nonāk pašvaldības budžetā  un ir pamats novada 
labklājībai.  Svarīgi  ir vairot uzņēmēju lokālpatriotismu, pārliecinoši pasakot, ka nozī-
mīgi ir kā lielie nodokļu maksātāji, tā arī mazie ģimenes uzņēmumi. Tādēļ  uzskatu, ka 
nepieciešams stiprināt sadarbību, turklāt tas jādara sistēmiski, piedāvājot saņemt zināmus 
„bonusus”, piemēram, informācijas ieguves jomā. Un konkrēti - organizējot seminārus vai 
apmācības. Turklāt tiem ir jābūt kvalitatīviem, jo neviens nekļūs gudrāks un nesasniegs 
vairāk, klausoties viduvēju informāciju. Esam jau ievadījuši sarunas ar uzņēmumu „Ernst 
& Young”, kura galvenie darbības virzieni ir revīzijas un grāmatvedības pakalpojumi un 
nodokļu un uzņēmējdarbības vadības konsultāciju sniegšana, par piedalīšanos seminārā, 
kurā runāsim par gaidāmajām izmaiņām nodokļu jomā. Seminārs tiek plānots novembrī. 
Tāpēc, lūdzu, sekojiet informācijai pašvaldības mājaslapā!  Domāju, ka izdosies noorga-
nizēt arī  semināru par inovācijām uzņēmējdarbībā, jo mūsdienās biznesa lietās vairāk 
jādomā par efektivitāti, nevis apjomu, un  precei jābūt ar pievienoto vērtību. Ar semināru 
palīdzību centīsimies sniegt idejas, kuras ir iespējams realizēt. Vēlos atzīmēt, ka šie se-
mināri būs bez maksas, tiks organizēti vairumam pieņemamā laikā un tos  varēs apmeklēt 
gan uzņēmēji, gan jaunieši, gan vienkārši interesenti. Lai veicinātu uzņēmējdarbības at-
tīstību novadā, domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš ir izteicis ierosinājumu nākamajā 
gadā izsludināt pašvaldības grantu konkursu ar mērķi iedvesmot novada iedzīvotājus uz-
ņēmējdarbības uzsākšanai. Šādi konkursi, kad pašvaldība ar nelielām summām līdzfinansē 
jaunu mazo uzņēmumu radīšanu, tiek organizēti arī citos novados. Piemēram, Cēsis šādiem 
konkursiem gadā no pašvaldības budžeta atvēl 20 000 eiro. Cik liela šī summa varētu būt 
mūsu pašvaldībā, šobrīd vēl pateikt nevaram, jo tas būs atkarīgs no nākamā gada budžeta 
iespējām un domes deputātu lēmuma. Katrā ziņā mums jāmācās no citu pašvaldību piere-
dzes un jācenšas labos prakses piemērus ieviest arī savā pašvaldībā. Noslēgumā varu vien 
teikt, ka veiksmīga sadarbība ar uzņēmējiem ir ļoti svarīga un tai jāattīstās abām pusēm 
vēlamajā virzienā.

 Dzidra Ješkina

balgas pārstāvji, piedaloties diskusijā, varēja salīdzināt situāciju Eiropā, Latvijā un 
prognozēt, kā situācija varētu mainīties, kad šodienas 15 un 16 gadus vecie jaunieši 
kļūs par uzņēmējiem, darba devējiem.  
  Gatavojoties semināram, tika pētīts, kā informācija no uzņēmēja nokļūst pie patērētāja. 
Mūsdienu dzīves ritms prasa ātru informācijas apmaiņu, tādēļ facebook un twiter  konti ar 
iespēju komentēt, ziņas izplatīt un „laikot” izkonkurē mājaslapas. Joprojām arī strādā gan 
tiešā reklāma, kad cilvēks izstāsta cilvēkam, gan  teiciens, ka labai precei reklāmu nevajag. 
Lielākā  problēma iziet precei pasaulē  ir valodas barjera.
  Vizīte bija noderīga jaunu kontaktu dibināšanai. Tā bija arī  iespēja palūkoties uz Itālijas 
ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumiem. Restorāna „Ūdensroze” saimnieks  Rihards Eniks 
atzinīgi vērtē projekta vizītes ieguvumus: ”Man kā uzņēmējam šis projekts ir nozīmīgs sava 
redzējuma un iespēju paplašināšanai. Pa šīm nedaudzajām dienām ieguvu vairākus jaunus 
biznesa kontaktus, kuri var būt noderīgi vairākiem mūsu novada uzņēmējiem. Runājot ar 
Puglijas reģiona Tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētāju, noskaidroju par viņu 
ieinteresētību bioloģiskās jēra un liellopu gaļas importā no Latvijas. Tika izrādīta interese arī 
par kūpinātām zivīm, ko vietējā pašvaldība būtu gatava atbalstīt, jo, viesojoties Latvijā, viņus 
ļoti ieinteresēja šis produkts. Iepazinos ar dizaina lietu veikala īpašnieku, kuram savukārt 
varētu izveidoties sadarbība ar ”Piebalgas porcelānu”. Šis projekts noteikti ir nozīmīgs mūsu 
novada uzņēmumiem kopumā. Noteikti turpināšu piedalīties un iesaku to darīt arī citiem 
novada uzņēmējiem.”
  Ideju bagāžu mājās pārveda muzejnieces un tūrisma nozares pārstāves Līva Grudule un Ilo-
na Muižniece, jo katrā vizītes dienā bija ko apskatīt, aizgūt. Gan Bari pašvaldība, kur atrodas  
pils ar lieliski iekārtotu vēsturisku mākslas darbu ekspozīciju, gan Alberobello pilsētiņa, kas  
ar trullo mājiņām ir kā īsts muzejs (te gūtas idejas ekspozīcijas iekārtošanai „Kalna Kaibēnu” 
ratnīcā). Noteikti jāpiemin iespaidi Svētā Nikolasa (Nikolaja) katedrālē, kur baznīcas pamat-
funkcijas veiksmīgi apvienotas  ar  tūrisma nozari. Viesmīlības un agrotūrisma paraugstunda 
bija lauku saimniecībā, kurā varēja izbaudīt Itālijas kultūras un gastronomijas jaukumus. 
Aizgūšanas vērta ir arī video sasaukšanās jeb videomapping. Pašvaldības ēka Acquaviva 
delle Fonti, klasiskās mūzikas koncerts pilsētas katedrālē, viesnīca ”Mogliara”, Sīpolu pīrā-
ga festivāls un vietējais tirgus, kafijas rūpnīcas apmeklējums  un inovācijas kafijas krūzīšu 
izveidē, vēl un vēl... 
  Lai mums kaut drusciņ piemistu itāļu labvēlība un miers, spēja sadarboties un prasme lepo-
ties ne tikai ar saviem, bet arī ar kaimiņa panākumiem!

  *Šis projekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi au-
tora uzskatus, un Komisija nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru 
iespējamo izlietojumu. 

Daiga Šatrovska, projektu vadītāja
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Garšu laboratorijas dalībnieki. 

Ar mērķi izaicināt VĒLREIZ RADĪT!
  Latvijas valsts mežu atbalstītās Vidzemes kultūras programmas  finansētā 

projekta “AMATS  - ZELTA PAMATS 2017”  ietvaros Dzērbenes pilī un 
Amatu mājā no 10. līdz 12. novembrim  jau  otro reizi notiks pasākums 
“RADOŠĀS  BRĪVDIENAS - RADI TE!”. Pasākuma organizatori: dizai-
ners Aigars Lenkevičs un māksliniece Ērika Māldere. 
Novembra RADOŠAJĀS BRĪVDIENĀS satiksies pieredzējuši amata pratē-

ji, dizaineri un mākslinieki ar vietējiem amatniekiem,  hobijamatniekiem   u.c.  interesentiem. 
Tikšanās laikā tiks demonstrētas amatu prasmes, jo labāk vienreiz redzēt, nekā simtreiz dzirdēt. 
  Ilggadējā darba pieredzē un atmiņās par tēvu augļkopi dalīsies dizainers Jānis Kārkliņš. Kār-
kliņu dzimta nāk no Taurenes puses, tēvs aktīvi darbojies Dzērbenes bijušajā Lauksaimniecības 
skolā, kurai šogad 18. novembrī aprit 90 gadi. 
  Būs iespējams dzirdēt diskusijas par tēmu „Dizains + amatniecība”, apgūt dizaina domāšanas/
radīšanas metodes, uzklausīt Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas pasniedzēju, dizaina teo-
rētiķi Aiju Freimani no Beverīnas novada  un iepazīties ar klātesošo meistaru darba pieredzi.
  Īpaša būs aktivitāte    -  RADI TE!.  Tiks organizēts darbs grupās,  sadalot klātesošos puduros 
pa 4-5, kam  vienas dienas laikā pēc prāta vētras būs jārada viena vai vairākas idejas jauniem 
iespējamiem darbiem - dizainparaugiem.
Paredzēta arī aktivitāte  JAUNAIS  DIZAINERS  - darbnīcas bērniem, ļaujot iejusties dizainera 
- izgudrotāja lomā un atrisināt īpašus uzdotos uzdevumus, piem., kā labāk iepakot olu. 
  Paredzēta  puduru radīto darbu PARĀDE ar savas domas aizstāvēšanu un nepieciešamības pie-
rādījumu, kā arī visa kopprojekta rezultātu rezumējošs noslēguma pasākums   Dzērbenes pilī. 
  Projekta laikā Dzērbenes pilī varēs apskatīt seno, skapjos saglabāto balto rokdarbu izstādi no 
privātiem īpašumiem - MANTOJUMS. 
  Bet Amatu mājā norisināsies gleznotāju plenērs LOGS. Te gleznotāji gleznos brīnišķīgos 
Dzērbenes dabas skatus  un rādīs, kā to darīt citiem.
PROGRAMMĀ:
10. novembrī - no 16.00 dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija Sabiedriskā centra 3. stāvā;
17.00 - iepazīšanās ar Dzērbeni un AMATU MĀJU; 
18.00 - izstādes MANTOJUMS atklāšana.
11. novembrī -10.00  pasākuma Radi te! svinīga atklāšana;
11.00 - iepazīšanās ar dažādu amatu meistariem
(plānoti meistari: Mūzikas instrumentu un Celma bungu izgatavošana, Gleznošana no dabas, 
Balto darbu tamborēšanas darbnīca, Keramika, Celu jostas, Ekoprinta eksperimenti uz auduma, 
Dārzu iekārtošanas dizains, Akmeņu šķelšana);
12.00 - saruna „Dizains+Amatniecība” pils zālē, vada dizaina teorētiķe, Latvijas Mākslas aka-
dēmijas pedagoģe Aija Freimane;
13.00 - 17.00 darbs ideju PUDUROS (piedalās visi klātesošie)
14.00 - pusdienas (pils zālē tēja, kafija ar saviem cienastiem);
17.00 - novadnieka dizainera Jāņa Kārkliņa pieredzes stāsti un atmiņas par tēvu augļkopi Kār-
kliņu. Paralēli notiek konkurss  skolēniem un bērniem  JAUNAIS DIZAINERS - kā iepakot olu 
(pils vestibilā);
18.00 - svētku koncerts, projekta ideju PUDURU darbu prezentācija, amatnieku, dizaineru, 
mākslinieku vakarēšana pils zālē  (vada Kristaps Rasims).
12. novembrī -  9.00 - 15.00 darbs rīta meistardarbnīcās (plenērs LOGS jeb skats pa logu  Sa-
biedriskajā centrā);
15.00  - pasākuma norišu izvērtēšana, apspriešana un atvadīšanās  (pils zālē).
Dalībnieki: Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas studenti, Rīgas Kultūru vidusskolas 
skolēni, pedagogi, amatnieki, hobijamatnieki, dizaineri, apkārtnes skolēni, jaunieši, seniori u.c. 
interesenti.
IEEJA BRĪVA 

 Kontaktpersona  - Ērika Māldere, tel. nr. - 29424560

Vecpiebalgas novada rūķu jaunākās ziņas
  Novembrī rūķi jau ir pavisam moži un pilnībā pamodušies no 
vasaras miegta, tāpēc mums ir vesela rinda jaunu ziņu jums.
  Ir noslēdzies Vecpiebalgas novada māju kalendāra konkurss 
un esam izvēlējušies 12 mēnešu un  vāka bildi 2018. gada ka-
lendāram. Milzīgs paldies visiem dalībniekiem! Kopā saņē-
mām negaidīti daudz fotogrāfiju - 95. Nākamā gada kalendā-
rā redzēsiet bildes, ko radījuši: Aivis Šulcs, Muntis Rāvietis, 
Jānis Kārkliņš, Maira Asare, Guna Kaņepe, Dzintra Dimante, 
Aivars Traidāss, Ilze un Lāsma Dūmiņas, Jānis Zārdiņš, Kris-
tīne Sniedze, Ance Kalniņa, Ērika Māldere, Laura Prūse. 
  Vecpiebalgas rūķi ir nedaudz traka kompānija, ko regulāri 

pārņem jaunas idejas. Tā arī šogad  - ikvienam mūsu novada iedzīvotājam esam sagatavo-
juši  kādu īpašu notikumu  -  Otrajā  adventē jeb 10. decembrī, svētdienā, plkst.16.00 mīļi 
gaidīsim jūs visus Vecpiebalgas kultūras namā uz labo darbu koncertu. Ieeja, protams, būs 
par ziedojumiem. Ieplānojiet! Šis nebūs parasts koncerts, esam padomājuši par vairākiem 
“knifiņiem”, kā šo padarīt par lielisku  adventes  laika notikumu ikvienam klātesošajam. 
Koncertā uzstāsies labākie vietējie mākslinieki, kā arī vairāki visā Latvijā pazīstami mū-
ziķi. Plašāka informācija sekos.
  Protams, Vecpiebalgas rūķi arī šogad darīs savu “pamata darbu” - Pirmajos Ziemassvēt-
kos dosies ciemos pie Vecpiebalgas novada ģimenēm. Kā vienmēr, esam atvērti it visam 
- jūsu ziedojumiem, idejām, informācijai, kuras ģimenes noteikti jāapciemo utt. Ticu, ka 
arī šogad mums kopīgiem spēkiem izdosies Vecpiebalgas novada cilvēkus padarīt priecī-
gākus.
  Ziemassvētki  tuvojas. Ir īstais laiks atkal būt vienotiem, lai kopā pasauli padarītu labāku.

Jūsu Vecpiebalgas novada rūķene   - Linda Tunte, 26431962

Baudām garšas rudenī

  10. oktobrī  Taurenes kultūras nams un pensionāru klubs „Randiņš” aicināja Vecpiebal-
gas novada iedzīvotājus uz „Rudens garšu laboratoriju - tirdziņu”. 
  Pelēki lietainā dienā, ko gaišāku darīja krāsaino lapu zelts,  Taurenē satikās divdesmit  
novada saimnieces, lai atrādītu savas kulinārās prasmes, piedāvājot dažādus ēdienus, 
kas gatavoti  no rudens veltēm. Šāds pasākums notiek jau devīto reizi un ir ļoti iecienīts.
  Pasākuma dalībniekiem muzicēja Nikolajs Puzikovs, rudenīgu atmosfēru kultūras namā 
radīja Rudentiņš - Zigrīda Komarova, bet par dažādām aktivitātēm parūpējās Guntis Jan-
sons, kas  mūs izkustināja un izlustināja. 
  Kā jau katru gadu, notika arī labumu novērtēšana - pēc sajūtām, garšas, smaržas, for-
mas, sāļuma, salduma, noformējuma. No sarūpētajiem 39 ēdieniem vislielākās uzsla-
vas izpelnījās Sarmītes Lielās “Baltā mājas kūka”, Valdas Sakenfeldes frikadeļu zupa 
ar kraukšķiem un Lilitas Jekovičas gaileņu pastēte ar un bez ruma. Liels paldies visām 
saimniecēm un degustētājiem par piedalīšanos un kultūras nama vadītājai Gintai par 
interesanto pasākumu!
  Novēlam  radošumu, veiksmi  un satikšanās  prieku Taurenē atkal 2018. gada rudenī, 
kad savā pulkā ļoti ceram ieraudzīt arī Kaives un Inešu seniorus!

Pensionāru klubiņa vārdā - Lilita Jekoviča

Pīlādžu laika krāšņums „Pīlādzītī”  
  Tā var raksturot senioru klu-
biņa „Pīlādzītis” pasākumus 
rudenī. Augusta nogalē pie-
dalījāmies Vecpiebalgas sa-
biedriskā centra vēsturisko 
ēku 130. gadadienas svinībās 
un kopā ar tagadējiem šo ēku 
saimniekiem pārlapojām gan 
vēstures lappuses, gan baudī-
jām skaistu koncertu un krāšņu 
uguns šovu. Un ko tik nevar 
izdarīt, ja pamudina uz pozi-
tīvām lietām! Tā pārstāves no 
klubiņa  kopā ar pieredzējušām 
sporta aktīvistēm pārgājienos 
septembrī aiznūjoja līdz vai-
rākām bioloģiskajām zemnie-
ku saimniecībām. 13. oktobrī 
kopā ar Kaives ļaudīm peldē-
jāmies Priekuļu peldbaseinā „Rifs”. Paldies Agnesei, kura bija pratusi ieinteresēt kuplu 
kompāniju, ka pieņēmāt arī kaimiņpagasta ļaudis!
  „Rudens garšu laboratorijā” Taurenē vairākas saimnieces saņēma komplimentus un 
balvā mājsaimniecībā noderīgus priekšmetus par uzburtajiem kulinārijas brīnumiem, kas 
varen labi garšoja. 
  Piedalījāmies senioru klubu salidojumā Varakļānos, kura nosaukums ir „Pīlādzis”. Mēs,  
mazulīši,  jo esam „Pīlādzīši”, arī tikām uzaicināti. 16. septembrī  izbaudījām skaistu 
un emocijām bagātu dienu. Ticiet man, Varakļānos ir, ko skatīt! Ekskursijā pa pilsētu 
iepazinām arī V. Macotti celto Sv.Viktora kapelu, Romas katoļu draudzes baznīcu, arī 
koncerts baznīcā bija iespaidīgs. 
  Jo vairāk dosi, vairāk saņemsi! 17. oktobrī Vecpiebalgas bērnudārza audzēkņu kuplais 
pulciņš un audzinātājas sniedza mums  koncertu - tā ir tradīcija vairāku gadu garumā. 
Prieka asaras par jauko un aizkustinošo uzstāšanos un patieso interesi, ko redzējām bērnu 
acīs,   nobira kā vecmāmiņām, tā arī pārējiem. 
  19. oktobrī devāmies pie iepazītiem draugiem uz Aizkraukli - jaunāko pilsētu Latvijā, 
kas šogad nosvinēja 50 gadus.  Tā ir ne tikai vieta, kur Daugavā gaisma dzimst,  bet arī 
pilsēta ar  skarbu vēsturi, jo pēc  Pļaviņu HES uzcelšanas zaudējām Staburagu, arī citas 
skaistas vietas sen iegrimušas Daugavā. Mēs visi redzējām  ļoti sakopto, gaumīgo pilsē-
tas vidi, kuras moto, tāpat kā Daugavas ūdeņiem, ir dinamika, kustība. Ne velti jaunieši 
par simbolu izvēlējušies divriteni  -  tādi uzstādīti vairākās vietās pilsētā. Par atkaltik-
šanos īpaši priecājās tie, kuri Aizkrauklē bijuši agrāk - tad jau pārmaiņas iespaido vis-
vairāk. Tāpēc es pa īstam novērtēju savu audzinātāju Raunā, kura mūs 9. klasē aizveda 
ekskursijā uz Staburagu, Pērses ūdenskritumu, Koknesi. Protams, sirsnīgā uzņemšana, 
ekskursija, cienasti, koncerts mūs brīnišķīgi aizkustināja.
  Paldies novada domes darbiniekiem - Daigai Šatrovskai, Zigrīdai Ruicēnai, Agnesei 
Caunītei - Bērziņai, Tomam Praulītim, Gintai Babrei un, protams, mūsu atraktīvajai Ievi-
ņai par iespēju izmantot aktivitātes un par to, ka mēs neesam aizmirsti. 

                                       
Daina Jansone, klubiņa dalībniece

JAUNIEŠIEM
Dzērbenes jauniešu centrā:  

JIC „Balgas strops”:
Pirmdienās plkst. 16.00 - „Kā pieaugt ar Tomasu” („How to adult with Tomass”)
Otrdienās - galda spēļu diena
Trešdienās plkst. 16.00 - grieķu valodas apmācības
Ceturtdienās plkst. 16.00 - portugāļu valodas apmācības
Piektdienās plkst. 16.00 -  radošās aktivitātes
2. novembrī plkst. 16.00 - nodarbība „Ēdīsim veselīgi!” (projekts „Veselības veici-
nāšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā”)  

17. un 20. novembrī „Balgas strops” slēgts. 

                      Informāciju sagatavoja Līna Paimiņa

3. novembrī plkst. 17.00 -  filmu vakars. 
24. novembrī plkst. 17.00 - kulinārijas darbnīca

    Rudens un ziema saistās ne tikai ar aukstu laiku un tumšiem vakariem, bet arī ar 
krietni lielāku vēlmi pēc jaunu prasmju apguves un zināšanu papildināšanas nekā citos 
gadalaikos. Ja arī Tu vēlies apgūt jaunu rokdarbu tehniku un izpausties radoši, 
zvani 20232850 un kopīgi vienosimies par visiem izdevīgāko nedēļas dienu un laiku 
nodarbībām.  Uzklausīsim arī citus  ierosinājumus par nodarbību tēmām un idejas par 
to realizēšanu.

APGŪT ROKDARBUS AICINA VECPIEBALGAS BIBLIOTĒKA



2017. gada novembris VECPIEBALGAS Novada Ziņas

  Rīgā no 30. septem-
bra līdz 1. oktobrim 
tika aizvadītas “Bal-
tijas Kausa” sacensī-
bas šautriņu mešanā. 
Kopumā piedalījās 
124 kungi (31 koman-
da) un 48 dāmas (12 
komandas) no An-
glijas, Baltkrievijas, 
Igaunijas, Krievijas, 
Lietuvas, Zviedrijas, 
Latvijas, viņu vidū trīs 
komandas no Vecpiebalgas.
  Šautriņu mešanas klubu “Vecpiebalga” pārstāvēja - Avelīna 
Lāce, Daiga Novicka, Ilze Niklāva, Zanda Jurkāne, Antons 
Kuzmans, Gunārs Zommers, Uģis Āboliņš, Jānis Lauks, Jā-
nis Bačkins, Jānis Ieviņš, Edžus Ķaukulis, Ilgvars Lācis, bet 
Oskars Kuzmans startēja Latvijas izlases sastāvā.
  Ar Vecpiebalgas pašvaldības atbalstu sacensībās piedalījās 
Vecpiebalgas dāmu un kungu pirmā komanda.
Spēcīgajā konkurencē rezultāti šogad pieticīgāki, salīdzinot ar 
iepriekšējiem gadiem. Varbūt kaut kur nepaveicās ar izlozi un 
pietrūka meistarības.
  Individuāli labākā  no dāmām - Avelīna Lāce ar 17. vietu, bet 
kungiem - Jānis Bačkins un Jānis Ieviņš ar 33. vietu. Pāru sa-
censībās Avelīnai Lācei - Ilzei Niklāvai 5. vieta, Antonam Kuz-
manam - Gunāram Zommeram 17. vieta, bet Latvijas izlases 
dalībniekam Oskaram Kuzmanam ar Uldi Zeitmani godalgotā 
3. vieta. Komandu sacensībās visām trim komandām izslēgša-
nas spēlēs iekļūt neizdevās. Kopvērtējumā Vecpiebalgas dāmu 
komanda ieņēma 9. vietu, kungu pirmā komanda 24. vietu, bet 
kungu otrā komanda 27. vietu.
  Vairāk par rezultātiem LDO mājaslapā: www.latviadarts.com
Paldies Vecpiebalgas novada pašvaldībai par atbalstu un visiem 
dalībniekiem, ka varējām tik kuplā skaitā pārstāvēt Vecpiebal-
gas šautriņu mešanas klubu!
  Septembrī ar 1. kārtas sacensībām uzsākām jauno - 2017./ 
2018. - gada sezonu šautriņu mešanā Vecpiebalgā. Sacensībās 
piedalījās 39 dalībnieki no Cēsīm, Gatartas, Jūrmalas, Kārsa-
vas, Līgatnes, Lizuma, Ludzas, Madonas, Rīgas, Stāmerienas, 
Saikavas, Valmieras, Veselavas, Vestienas, Viļāniem un vietējie 
spēlētāji no Vecpiebalgas novada. 
  Vecpiebalgas atklātais šautriņu mešanas čempionāts norisinā-
sies deviņās kārtās no septembra līdz maijam. Šo sezonu sacen-
sības notiks Vecpiebalgas kultūras namā. Vēlamies pateikties 
Andim Dzenim un kafejnīcas “Laura” kolektīvam par telpu iz-
mantošanu iepriekšējās sezonās. Plašāk par kluba aktivitātēm 
un rezultātiem kluba mājaslapā: www.darts-vecpiebalga.lv
Aicinām jaunus dalībniekus no Vecpiebalgas novada pievieno-
ties mūsu šautriņu mešanas klubam.

Ilgvars Lācis, 
Vecpiebalgas šautriņu mešanas kluba vadītājs
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13. oktobrī pirmsskolas un sākumskolas audzēkņi un viņu 
skolotāji satikās pēcpusdienā “Ķipars dara”.

SPORTS

Lapkritis Inešu pamatskolā 
aizvadīts rosīgi

  Līdz ar pēdējām rudens lapām skolas pagalmā padarīto  dar-
bu klētī nogulst arī oktobra veikums.
  6. oktobrī Skolotāju dienas svētki skolā, kad otro gadu pēc 
kārtas skolēni iepriecināja ar izcilu zīmējumu izstādi, šogad 
“Rudens lapa sveicina…”.
  10. oktobrī  dalība novada projektā “Veselības veicināšanas 
pasākumi Vecpiebalgas novadā”, lekcija 5.-9. klases skolē-
niem ”Atkarības”.
  11. oktobra pēcpusdienā skolotāji  devās uz Rīgu, lai būtu 
kopā ar izcilo komponistu Zigmāru Liepiņu viņa jubilejas 
koncertā Latvijas Nacionālajā operā. Kopīgi dziedātajā su-
minājumā “Daudz baltu dieniņu…” skanēja arī mūsu balsis. 
Paldies pašvaldībai par dāvanu - transporta finansējumu 
skolotāju profesionālajos svētkos!
  16. oktobrī skolā uzsākts novada izglītības reformas 1. 
posms - ekspertu stundu vērojumi.
  20. oktobrī konkursa “Es pats” 2. kārta - “Zīmē Latviju!”.
  No 23. līdz 27. oktobrim rudens brīvdienas, kad skolēni stip-
rināja veselību, lai smaidīgi sagaidītu pirmo sniegu. Savukārt 
skolotāji, apmeklējot seminārus, lekcijas un kursus, iesaistī-
jās valstī uzsāktajā projektā par  kompetencēs balstītu mācību 
procesu.
  31. oktobrī izrādes “Staburaga bērni” apmeklējums Valmie-
ras teātrī.

Gunta Dadeika, Inešu pamatskolas direktore

Rudens krāsas Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskolā
  Dzejas dienu noslēgums. Šī gada Dzejas dienu tēma - “Bez 
mīlestības nedzīvojiet…”. Skolēni rakstīja dzeju par mīlestī-
bu, lasīja dzejnieku darbus. Dzejas dienu noslēgumu veidojām 
kopā ar Skolotāju dienu. Skolēni jau agri no rīta ieradās skolā 
un izrotāja skolu ar rudens lapām, saklāja skolotājām kafijas 
galdu. Pirmo stundu vadīja 8. un 9. klases skolēni. Gaiteņa 
sienas noklāja bērnu veidotie apsveikumi skolotājiem. 9. klase 
aicināja skolotājus uz koncertu. Elza, Renāte, Ance, Estere, 
Agija, Līga, Kristīne, Toms un Nils bija izveidojuši  dzejas 
kompozīciju - O.Vācieša, Ā. Elksnes, I. Ziedoņa, J. Ziemeļ-
nieka dzeja un pašu atrasta un atskaņota mūzika un dziesmas. 
Ļoti iederējās un veidoja noskaņu čella, ģitāras, klavieru mū-
zika. Noskaņa bija fantastiska, pēc koncerta skolotājiem acis 
mirdzēja. Starpbrīžos Toms skolotājus iepriecināja ar ģitāras 
spēli un dziesmām. Paldies mūsu brīnišķīgajiem, radošajiem 
skolēniem! 

SKOLU ZIŅAS

  Skolotāji mācās un atpūšas. Skolotāja ikdiena ir stresa un 
saspringta darba pilna, tāpēc ikgadējā Skolotāju dienas eks-
kursija ir kā balva. Šogad mūsu maršruts veda pa Kurzemes 
jūrmalu uz Ventspili. Izbraucām cauri visiem mazajiem un 
lielākajiem jūrmalciemiem. Pa ceļam apstājāmies un iepa-
zināmies ar Kurzemes akmeņaino jūrmalu (tikai vienā vietā 
visā piekrastē), izstaigājām dabas taku pie Baltās kāpas, kura 
atrodas starp jūru un šoseju  (bet to neapskalo jūras ūdeņi, 
bet neliela upīte). Nākamā pietura - Ovišu bāka, kur sagaidī-
ja gide ar interesantu stāstījumu un kāpienu bākā. Šī bāka ir 
interesanta ar to, ka būvēta kā tornis tornī. No bākas augšas 

  Sports. Kā katru rudeni, mūsu skolas skolēni 
piedalās krosos. 3. oktobrī starpnovadu krosā 
piedalījās 22 dažādu vecumu skolēni. 10. oktob-
rī 24 skolēni devās uz Vidzemes reģiona rudens 
krosu “Gauja”, kur sīvā konkurencē, un spītējot 
nelabvēlīgiem laika apstākļiem, B grupā ieguva 
2. vietu un kausu.
  Kamēr skolas sporta laukums vēl top, mācību 
stundas notiek gan zālē, gan skolas apkārtnē. 
Skolēni ļoti labi apguvuši orientēšanās prasmes, 
par ko pozitīvi izbrīnīta bija arī eksperte, kura vē-
roja mācību stundas.
  Sporta laukums pamazām top. Darbus iekavē-
ja lietavas, taču nupat atlicis uzvilkt svītrojumu. 
Celiņš vēl ir ļoti saudzējams, objekts nav nodots   

ekspluatācijā, tāpēc sakopšanas (lapu grābšanas) darbus veiks 
skolas tehniskie darbinieki bez skolēnu palīdzības skolēnu 
brīvlaikā. Mūsu skolēni zina, ka nedrīkst iet uz sporta lau-
kuma, nedrīkst braukt ar velosipēdu vai citu braucamrīku pa 
celiņu, taču pirmdienas rītā redzam nepatīkamu skatu - jaun-
uzklātajā celiņā palikuši velosipēda riepu nospiedumi. 
  Sporta laukums būs visu pagasta ļaužu rīcībā, tāpēc pa-
saudzējiet to, jo tur ieguldīts liels darbs un līdzekļi. Vēlāk 
laukuma malās tiks uzstādītas arī novērošanas kameras, 
jo pret postītājiem citādi nav iespējams cīnīties. Esiet sau-
dzīgi pret kopīgo mantu! 
    Ērika Arāja, direktore 

paveras elpu aizraujošs skats uz jūru un apkārtējiem priežu 
siliem. Daudz uzzinājām vēstures faktus par bākas pārvaldību 
dažādos vēstures posmos.
  Ventspilī mūs sagaidīja gide, kura interesanti pastāstīja par 
pilsētas attīstību, parādīja daudzās strūklakas un bērnu lauku-
mus, Piejūras parkā izmēģinājām dažādus trenažierus un ie-
rīces, apbrīnojām enkuru izstādi. Taču vislielāko iespaidu uz 
mums atstāja Pārventas jaunā bibliotēka. Plaša, gaiša, pieeja-
ma ikvienam (arī ar bērnu ratiņiem un ratiņkrēslu), grāmatu 
plaukti izkārtoti pa spirāli, viegli aizsniedzami. Fantastiska 
bērnu nodaļa!  Un konferenču zāle!!! Redzējām projektu me-
tus vēl citām rekonstruējamām bibliotēkām. Visvairāk mūs 
iepriecināja tas, ka katrā vietā padomāts par vides pieejamību, 
estētisko baudījumu, cilvēku labsajūtu. Guvām daudz ieros-
mju un ideju skolas vides uzlabošanai.

Aizvadītais mēnesis Taurenes pamatskolā
  2. oktobrī skolā  notika vecāku sapulce, kurā ar sarunu 
par bērna audzināšanu jau no tā piedzimšanas viesojās  
pieredzējusi, ļoti profesionāla psiholoģe, interesanta un 
atraktīva mamma un vecmāmiņa Iveta Aunīte.  Vecāki 
uzzināja, vai bērnam vajag robežas.  Kādas? Kāpēc? 
Kad? Kā to panākt? Kā palīdzēt bērnam izaugt veiksmī-
gam? Kurš vecuma posms, lai sāktu savu bērnu audzināt, 
jau ir par vēlu. Vecāki izteica vēlēšanos vēlreiz tikties ar 
šo lektori, tikai šoreiz jau ar iepriekš sagatavotiem jautā-
jumiem. Šoreiz bija iespēja iepriekš pasūtīt transportu, ja 
vecāki nevarēja tikt uz skolu un atpakaļ. To neviens ne-
izmantoja. Paldies visiem vecākiem, kuri atlicināja laiku, 
lai paši bagātinātos bērna audzināšanas jautājumos!
10. oktobris - Starptautiskā putras diena! Šajā dienā 
„putringoja” pirmsskolā - bērni paši vārīja putru un to 
degustēja. Skolā katra klase iepazinās ar „Rīgas Dzir-
navnieka” piedāvātajām lekcijām par auzu lomu uzturā 
un veidoja reklāmu superputrai. Skolēnu fantāzijai un 
radošumam nav robežu - to pierādīja šis pasākums. Cik 
gan dažādi reklāmu varianti tika pieteikti, kad „Pilsētas 
pele dodas ciemos pie Lauku peles uz brokastīm, kur tiek 
pasniegta auzu pārslu putra…”.  Prieks, ka, piesakoties šim 
projektam, pasteidzāmies un iekļuvām pirmo 100 skolu skai-
tā, kuras pieteica savu dalību, tāpēc ieguvām balvas no „Rīgas   
Dzirnavnieka” katram skolas skolēnam. 
  11. oktobrī skolā ieradās Neatkarīgās izglītības biedrības trīs 
ekspertes, kuras vēroja visu skolotāju darbu no pirmsskolas 
līdz 9. klasei. Dienas beigās saņēmām sava darba vērtējumu. 
Jāsaka gan, ka šoreiz tika minētas tikai pozitīvās lietas. Kop-
savilkums par redzēto skolā būs novembrī. 
  13. oktobrī skolēni klausījās lekciju „Kaitīgo vielu negatīvā 
ietekme”, kas ir projekta „Veselības veicināšanas pasākumi 
Vecpiebalgas novadā” ietvaros paredzētā aktivitāte.
  17. oktobrī skolā viesojās četri LIZDA eksperti, kas vērtēja 
skolas vidi (darba, sadzīves apstākļus, drošību, dokumentus, 
sadarbību ar pašvaldību, vecākiem un citām institūcijām u.c.), 
jo esam jau otro gadu iekļuvuši valsts konkursā  „Pedagogam 
draudzīga skola”. Iepriekšējā gadā saņēmām „Simpātiju bal-
vu”. Kā veiksies šogad, uzzināsim 22. novembrī noslēguma 
pasākumā Rīgā.
  Vides nedēļas noslēgumā „Zaļā gaisma” tika dota arī a/s 
„Latvijas valsts meži” ekoprogrammai „Cūkmena detektīvi”, 
kuras mērķis ir bērnos rosināt atbildību par vidi, vairojot iz-
pratni par vērtīgo un lieko dabā. Bērni mācās, rotaļājoties un 
izmantojot visas maņas. Svaigs gaiss un pašatklāsmes prieks 
padara bērnus laimīgākus un veselākus. Cūkmens - tīru mežu 
aizstāvis - pie mums viesojās 20. oktobrī, un mēs draudzīgi 
vienojāmies, ka atklāsim labo un slikto mežā, lai Latvija zaļo.
19. oktobrī, kad rudens lapas glāstīja saule un koku zaros 
viegli šalkoja vējš, Cēsu bērnu un jauniešu centrā  ”Spārni”  
vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas radošajā dienā „Rudens 
domino” satikās 12 skolēnu komandas no Cēsu,  Vecpiebal-
gas, Jaunpiebalgas, Pārgaujas, Priekuļu un Raunas novada. No 

mūsu novada piedalījās  Taurenes, Vecpiebalgas un Dzērbenes 
skolas komandas. Komandas sagatavoja skolotājas - Anita Ba-
lode un Dace Potaša. Taurenes pamatskolas komandā darbojās 
- Raivis Silabriedis, Keita Sofija Radziņa, Megija Fogelmane, 
Rinalds Gnedlers. Vecpiebalgas skolas komandu pārstāvēja 
- Nikijs Ziļevs, Simona Radvilaviča, Alise Dulberga, Anete 
Kazlauska un Dzērbenes komandā darbojās - Samanta Eglīte, 
Gabriela Jansone, Markuss Vanags, Kristīne Baltiņa.
  20. oktobrī Taurenes pamatskolā notika “Rudens balle” sko-
lēniem  no 1. līdz 9. klasei, kuru organizēja skolēnu Dome 
sadarbībā ar Skolas padomi, kas nodrošināja  pasākuma uz-
raudzību. Tika padomāts arī par skolēniem, kuriem nepatīk vai  
kuriem šķiet, ka viņi neprot dejot,   jo starp dejām tika vadītas 
jautras un interesantas spēles un atrakcijas. Paralēli dejām un 
spēlēm balles laikā  varēja nobalsot par balles karali un kara-
lieni grupās  no 1. līdz 4. klasei un no 5. līdz 9. klasei. Un tātad 
-Balles karalis un karaliene 1. - 4. klasē - Toms Jakovļevs un 
Paula Pļaviņa. Balles karalis un karaliene 5. - 9. klasē - Ģirts  
Jakovļevs un Samanta Kendija Kūlīte.
  Skolēnu brīvlaikā skolotāji aktīvi mācās, lai apgūtu metodes, 
kas būs nepieciešamas  kompetenču izglītības modelī. Sapro-
tam, ka daudz kas būs jānoliek malā, daudz kas jāuzlabo un 
daudz kas jāsāk no jauna, jo šobrīd  skolā jāstrādā ar domu, ka 
gatavojam potenciālos darbiniekus nākamās 50-gades darba 
tirgum. Jāizsver, ko ieliekam viņiem skolas somā, ko no visa 
tā viņiem vajadzēs darbā.
  26. oktobrī skolā  uz Kontaktdienu aicinājām vecākus ar 
skolēniem - tā bija iespēja tikties ar priekšmetu skolotājiem. 

Informāciju sagatavoja - direktore  Lilita Ozoliņa, skolotāja 
Dace Potaša, skolēnu domes prezidente Anete Plūme

Šautriņmetēji sāk jauno sezonu 
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PASĀKUMI APSVEIKUMI
Un nevajag nemaz tik daudz -
Pavisam maz,
Pavisam nieku,
Lai mirdzošs mirklis nestu prieku!

Tā sacīja meža māte,
Pa siliņu tecēdama:
Pūt, vējiņ, nelauz koku,
Mans bērniņš šūpulī.
                          (L.t.dz.)

SĒRU VĒSTS
Kā lauzti zari rokas klēpī krīt, 
Nav mīļo plecu, ap ko viņas vīt.

(F. Bārda)

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Mūžībā aizgājuši:
Regīna Pabērza, Dzērbene;

Sveicam Tevi, novembra jubilār!
Īpašie gaviļnieki:

65 -   Anita Lūka Vecpiebalgā
70 - Elena Antiņa Inešos
 Ausma Nagle Inešos
       Mārīte Šķēle Taurenē
       Anatolijs Merkuševs Vecpiebalgā
       Selga Ozola Vecpiebalgā
75 -      Ausma Liepa Dzērbenē
 Jānis Štimmers Vecpiebalgā
80 -  Jānis Braķis Inešos
 Dzintars Meisters Vecpiebalgā
      Pauls Putniņš Vecpiebalgā
85 -  Elmārs Antons Dzērbenē
       Gunārs Strēlnieks Dzērbenē
       Laimdota Romānova Taurenē
       Aina Spriņģe Vecpiebalgā
90 -  Inta Tamane Vecpiebalgā
91-  Kārlis Sniedze Vecpiebalgā
92 -  Ausma Bērziņa Inešos
       Dzidra Purviņa Kaivē

PASĀKUMI  
VECPIEBALGAS  NOVADĀ

Dzērbenes tautas namā
10. novembrī plkst.18.00 projekta ”Radi te!” izstādes 

„Mantojums” atklāšana (aicināti visi, kam ir kādi rokdarbi 
un darinājumi no vecmāmiņu pūra lādēm, piedalīties 

izstādē. Tālr. inf. - 29408315, 29424560).

11. novembrī plkst.18.00 tautas namā projekta ”Radi te!” 
svētku koncerts kopā ar Kristapu Rasimu 

(gatavojoties lauksaimniecības skolas 90 gadu jubilejas 
salidojumam, pieminēsim un atcerēsimies skolas 
dibināšanu, kas notika 1927. gada 18. novembrī).

Inešu tautas namā
11. novembrī plkst. 14.00 filma visai ģimenei 

“Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”
Ieejas maksa - EUR 1,50

Kaives pagasta kinozālē
Valsts svētku kino maratons:

11. novembrī plkst. 19.00 drāma/vēsturiska 
fikcija “Pelnu sanatorija”

2016. gads, filmas garums 1 h 40 min. 
Ieejas maksa - EUR 2,00

18. novembrī plkst. 19.00 dokumentālā filma 
“Astoņas zvaigznes”      

Ieeja bez maksas

25. novembrī plkst. 19.00 mākslas filma 
“Dancis pa trim”

2011. gads,  režisors Arvīds Krievs. Filmas pamatā 
ir Voldemāra Kārkliņa romāns “Tikai mīlestība” 

Ieejas maksa - EUR 2,00

Taurenes kultūras namā
10. novembrī plkst. 17.00 Mārtiņdienas pasākums 

Programmā:
• no plkst. 17.00  Mārtiņdienas tirdziņš;
• no plkst. 18.00 Mārtiņdienas koncerts, tradīcijas, ticējumi, 
laika pareģošana;
• bērnu  ballīte, rotaļas, konkursi 

(bērniem - sejas apgleznošana 1,00 eiro)
Ieeja  - „ Ķekatu maska”

Aicinām pieteikties tirgotājus un gaidām pircējus!
Sīkāka informācija - Ginta Babre, t. 22032942

11. novembrī plkst.15.00 Ilonas Brūveres 
filma „Ievainotais jātnieks”

Filma par tēlnieku, Brīvības pieminekļa autoru Kārli Zāli, 
kuram 2018. gadā atzīmējam 130. jubileju.                                                                                        

Ieeja   - bez maksas
Pēc filmas noskatīšanās ar lāpām, svecītēm un citām gais-

miņām dosimies pie piemiņas akmens   
”Ar sapni par Dzimteni” 

Vecpiebalgas kultūras namā 
10. novembrī. plkst.18.00 III Latvijas Orķestru 

asociācijas festivāla koncerts 
Ieeja - bez maksas

11. novembrī lāpu gājiens Vecpiebalgā:
• plkst.17.00 pulcēšanās un lāpu iedegšana Vecpiebalgas 
vidusskolas pagalmā;
• gājiens pa Ziemeļu ielu uz kultūras namu;
• akcija „Mana gaisma Latvijai” pie kultūras nama. Sildīs 
patriotiska mūzika, ugunskurs, spēka putra un silta tēja... 
Līdzi ņemsim svecītes, lai kopā izgaismotu Latvijas kon-
tūru!

17. novembrī plkst.19.00 Latvijas Republikas proklamēša-
nas dienai veltīts sarīkojums „Mana piederība”

Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā
8. novembrī plkst.18.00 uz dzejoļu krājuma „365” 
atvēršanas svētkiem ielūdz dzejnieks un mūziķis 

Guntars Račs 

Jaunākie Vecpiebalgas novadā:
Marians Kristers Bašens 

Inešu pagastā;

Aleksis Rubenis, Dzērbene;

Dārta Vaišļa 
Inešu pagastā;

  Vecpiebalgas vidusskolā oktobris bijis tikpat krāsains, spilgts un 
daudzveidīgs kā koku lapojums šai rudens nemitīgo pārvērtību 
laikā.
  28. septembrī septiņi 11. klases skolēni un audzinātāja Antra 
Eškina viesojās Stalbes vidusskolā, lai projekta “Jaunie vides 
līderi” otrās nodarbības ietvaros pilnveidotu zināšanas par pasā-
kumu plānošanu, pārraudzīšanu un izvērtēšanu. Dalībnieki dalījās 
pieredzē par projektā paveikto un noklausījās lektoru - ekspertu 
lekcijas. Skolēnus uzrunāja Daniels Trukšāns, Ekoskolu program-
mas koordinators Latvijā, un Una Dreiblate, SIA “Aktīvā tūris-
ma centrs “Eži”” pārstāve. Īpašas jauniešu simpātijas iemantoja 
aktieris un mūzikas grupas “Bez PVN” solists Kristaps Rasims, 
kas dalījās pieredzē par retorikas mākslas svarīgākajiem priekš-
noteikumiem.
  4. oktobrī 6. un 7. klases skolēni devās mācību ekskursijā uz 
Siguldu. Apmeklēja Mazās Brīnumzemes centru, kur varēja iepa-
zīt pasauli no putna lidojuma perspektīvas. Miniatūrās pasaules 
ekspozīcijā aplūkoja laukus, mājas, cilvēkus, pilsētu, ielas, mašī-
nas, vilcienus un citas lietas mērogā 1: 87. Tehniskajā laboratorijā 
vēroja, kā tiek gatavoti dažādi transporta līdzekļi. Bija arī iespēja 
3D maketu darbnīcā pašiem modelēt savu Brīnumzemi. Skolēni 
apmeklēja arī Turaidas muzejrezervātu un baudīja aktīvas izklai-
des Siguldas poligonā “Lāzertags”. 
  5. oktobrī skolā tika atzīmēta Skolotāju diena. Lai tā noritētu 
sirsnīgā gaisotnē, par to bija parūpējusies Skolēnu pašpārvalde. 
Skolotāji, sadalījušies komandās, baudīja tēju ar cepumiem, pie-
ņēma klašu kolektīvu sirsnīgos apsveikumus un veica daudzvei-
dīgus atjautības un erudīcijas uzdevumus. Paldies visiem skolē-
niem par sagādātajiem sirsnības mirkļiem! Jūsu sagādātais prieks 
vēl ilgi mūs sildīs.
  6. oktobrī pedagogi devās Skolotāju dienas ekskursijā, turpinot 
iesākto tradīciju - tuvāk iepazīt interesantas vietas tepat Latvijā. 
Skolotāji paviesojās Raunas SIA “Latnature”, kas ir dabīgo čipsu 
ražotne. Baudīja dažādu dārzeņu un garšaugu - biešu, sakņu se-
lerijas, lapu kāpostu, ķirbju, burkānu, sīpolu - čipsus un sausmai-
zītes ar tēju. Tuvāk iepazinās ar omulīgo SIA “Latvijas ķiploks” 
namiņu, kur godā tiek celts un slavināts Latvijā audzis ķiploks. 
Pedagogi tika palutināti ar daudzveidīgiem izstrādājumiem no šī 
veselīgā garšauga - maizītēm ar ķiploku pesto un pulveri, dažādu 
garšu nianšu karamelēm un spirdzinošu tēju. Īpašu valdzinājumu 
skolotāji guva, apmeklējot un tuvāk aplūkojot Raunas un Smil-
tenes ievērojamākos dabas un vēstures objektus rudens daudz-
krāsainajā bagātībā. Vakarā ar prieku baudīja boulinga spēli un 
svētku vakariņas Smiltenes boulinga centrā. Paldies pagasta paš-
valdībai par autobusu!
  10. oktobrī skolā viesojās ārste - psihiatre Anita Zariņa un lasīja 
skolēniem pa klašu grupām lekciju par kaitīgo vielu negatīvo 
ietekmi.
  13. un 19. oktobrī skolēni tikās ar vecmāti Ivetu Reķi un no-
klausījās lekciju par reproduktīvo veselību.
  13. oktobrī Dikļu pamatskolā notika Kocēnu novada domes un 
LNB Bērnu literatūras centra organizētais Latvijas Jauno litera-
tūras talantu konkursa “Bērnu literatūras maģija - 2017” no-
slēguma pasākums. Atzinību ieguva Keita Graudiņa (4. kl.), Goda 
rakstus - Kitija  Rozenova (8. kl.), Elza Oļševska (7. kl.), Rūdolfs 
Rudzītis (7. kl.). Skolotāja Vizbulīte Kalniņa.
  No 16. līdz 20. oktobrim skolā notika Labo darbu nedēļa, 
kuras ietvaros 4. - 9. klases skolēni un audzinātājas piedalījās 
NSVS labdarības biedrības rīkotajā akcijā “... un arī vecie cil-
vēki sapņo!” - piepildi kāda veca cilvēka sapni, un viņš būs no 
sirds pateicīgs par to. Akcijā bija pieteikušies arī Viļakas sociālās 
aprūpes mājas iemītnieki, kuru vēlmes skolēni centās kaut daļēji 
īstenot, par saziedotajiem līdzekļiem iegādājoties foto rāmīšus, 
karstās līmes pistoles un līmes stienīšu komplektus, šķēres, līmes 
zīmulīšus, krāsojamās grāmatas, krustvārdu mīklu žurnālus un 
krāsainos aplikāciju papīrus. Īpašu sirsnību izstaroja sūtījumam 
klāt pievienotā vēstule ar skolēnu labajiem vārdiem.
  17. oktobrī skolā viesojās Vidzemes Re: TV un filmēja Daibes 
ilgtspējas centra veidoto erudīcijas spēli “Vides erudīts”. Projek-
tā piedalījās 10. - 12. klašu skolēni no Jaunpiebalgas, Vecpiebal-
gas, Ērgļu, Apes, Cēsu pilsētas vidusskolas un Valmieras Pārgau-
jas ģimnāzijas. Mūsu skolu šajā ceturtdaļfināla spēlē pārstāvēja S. 
Pētersons, A. Romanovskis, E. Vizulis, K. Bitainis, R. Lieldienis, 
K. Krastiņa, E. Zeltiņa, P. Šulca un  S. Cīrulis. Sīvā cīņā ar divu 
punktu pārsvaru komanda, kuras sastāvā bija Kristers Bitainis 
(11. kl.), Rimants Lieldienis (11. kl.) un Emīls Vizulis (10. kl.), 
iekļuva pusfinālā un 18. oktobrī devās uz tālāko spēles posmu 
Smiltenes vidusskolā.
  18. un 19. oktobrī 9. - 12. klases skolēni mājturības stundās, sa-
darbojoties ar mājturības skolotāju Iju Kazaku, piedalījās projekta 
“Jaunie vides līderi” aktivitātē par makulatūras kā otrreizējās 
izejvielas resursu  izmantošanu Ziemassvētku apsveikumu kartīšu 
izgatavošanā, kurām vēlāk būs arī praktisks pielietojums.
  19. oktobrī, pārģērbušies par spokiem, raganām un citiem moš-
ķiem, 1. - 3. klases skolēni pulcējās zālē uz Helovīnu ballīti, kur 
Skolas pašpārvalde bija parūpējusies par jautrām spēlēm, rota-
ļām, dejām un skaisto mirkļu iemūžināšanu fotostūrītī. 20. oktob-
rī uz Helovīnu svētkiem veltīto pasākumu pulcējās 4. - 12. klases 
skolēni un baudīja tikpat aizraujošas aktivitātes. 
  20. oktobrī 4. - 6. klases skolēni savu peldētprasmi pilnveidot 
devās uz peldbaseinu “Rifs”. 
  Kārļa Skalbes starpnovadu literārajā konkursā 2. vieta Marku-
sam Bērziņam (5. kl.) un Kitijai Rozenovai (8. kl.). Skolotājas V. 
Kalniņa un V. Lapiņa.

Informāciju apkopoja  Vita Lapiņa

Pirmie sasniegumi Vecpiebalgas 
vidusskolā jau oktobrī

Anele Neimane, Vecpiebalga.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem. 

Programmā: 
• Adventa vainaga iedegšana;
• svētku koncerts ar pašmāju un viesmākslinieku pieda-
līšanos;
• ballēšanās, sadziedāšanās, lustīgas aktivitātes un saru-
nas pie kafijas tases.
Līdzi ņemams „groziņš” un svētku noskaņojums
Dalību pieteikt pie pagastu pensionāru līderiem.
Informācija - t. 26493591

26. novembrī plkst.12.00  Vecpiebalgas 
kultūras namā novada senioru svētki 

„Sveces pretī Ziemassvētkiem”

Markuss Renārs Ivanovs 
Taurenes pagastā.

PATEICĪBA
  Paldies novada domes priekšsēdētājam Indriķim Put-
niņam, Vecpiebalgas pagasta komunālās saimniecības 
vadītājam Andrim Lapiņam, Ģirtam Eškinam un visai 
komandai par operatīvu darbu „Piebaldzēnu” mājas pag-
raba plūdu, kas ilga 3 gadus,  likvidēšanā. Arī turpmāk 
ceram uz tādu pat ieinteresētību un atsaucību, risinot  ie-
dzīvotāju problēmas. Sveicam Valsts svētkos!

„Piebaldzēnu” mājas iedzīvotāji

 Izmantojot ESF projekta Nr. Nr. 9.2.4.2/16/I/104  „Veselī-
bas vecināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā” piedāvā-
jumu, no 15. septembra divas reizes nedēļā novada iedzī-
votājiem ir iespēja apmeklēt peldbaseinu „Rifs” Priekuļos. 
Baseina dvēseles -  taurenietes Valentīnas Ašmanes 
viesmīlību, atsaucību, laipnību, ieinteresētību un sirsnību 
jau paguvuši  izbaudīt Inešu  bērni, vecāki  un skolotāji, 
Vecpiebalgas vidusskolas sākumskolēni, pamatskolas 4.-6. 
kl. skolēni un Kaives iedzīvotāji.
  Paldies Valentīnai par labestību! Lai arī turpmāk veiksmī-
ga sadarbība!

Daiga Šatrovska, projektu vadītāja


