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Šajā numurā:
■ Par aktuālo novada pašvaldībā
■ Skolēnu sasniegumi
■ Mūsu viesis - diriģente
Solveiga Vītoliņa

Vecpiebalgas novada pašvald bas izdevums

Cienījamie Vecpiebalgas novada uzņēmēji!
Vecpiebalgas novada pašvaldība aicina
uz tikšanos
28. martā plkst. 16.00 Vecpiebalgas
kultūras namā

Programmā:
• Tikšanās ar LR VARAM ministru Eināru Cilinski un parlamentāro sekretāru Romānu
Naudiņu.
• Muzikāls sapņojums ar Gunitu Bārdu un Solvitu Būri.
• Sarunas pie kafijas tases.
Dalību pasākumā lūgums pieteikt līdz 21.martam!
Dzērbenē, t.26411840
Inešos, t.22008446
Kaivē, t.22042033
Taurenē, t.22007612
Vecpiebalgā, t.26493591

ĪSUMĀ
■ Sociālā dienesta vadītāja Anita Kamerāde par aktualitātēm sociālās palīdzības
jomā: „Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālajā dienestā trūcīgas personas
statuss no jauna noteikts 79 personām. Kopā novadā ir 259 trūcīgas personas,
janvārī pabalstos izmaksāti EUR 6059.87, no tiem: GMI pabalstam EUR 512.86,
apkures pabalstam EUR 341.48, brīvpusdienām skolās EUR 3733.64, cita veida
pabalstos EUR 1471.89.Trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes ar bērniem laipni
lūgtas ierasties pie savu pagastu sociālajiem darbiniekiem saņemt ES pārtikas
paku komplektus. Iedzīvotāji tiek laipni aicināti izmantot Taurenes dienas centrā
pieejamos pakalpojumus: datorus ar interneta pieslēgumu, veļas mašīnu, dušas
telpu. Veļas mazgāšana ir iespējama ar savu pulveri. Pakalpojumu izmantošanai,
lūdzu, pieteikties pie Dienas centra vadītājas Velgas Berķes pa tel.20234365.”
■ Mīlestībai ir vairāki
izpausmes
veidi.
Mīlestību savās gleznās
un skulptūrās attēlo
mākslinieki, par to tiek
uzņemtas
emocijām
bagātas
filmas,
par
mīlestību
tiek
komponētas
skaistas
dziesmas,
rakstīti
aizkustinoši
dzejoļi,
mīlestību ir iespējams
jutekliski izdejot dejā,
mīlestība ir lielās lietās
un ikdienas sīkumos.
14. februārī Kaivē savu
mīlestību
skatītājiem
dāvāja
dziedošie
aktieri, pagasta dāmu
deju kolektīvs „Kaiva” un dāmu deju kolektīvs „Pavasara sapņi” no Taurenes,
amatierteātra „Aka” dalībnieki lasīja vietējās dzejnieces Sandras Grīnbergas dzeju
par mīlestību.

Tiek sumināti deju kolektīvu vadītāji.

■ 15.februārī Vecpiebalgas kultūras namā notika tautisko deju kolektīvu sadancis
„Mīlestības skurbulis”, kurā piedalījās 11 deju kolektīvi – „Mudurainis’’ un
„Slātaviņa’’, vadītāja Antra Grinberga, „Balga”, vadītājs Klāvs Zārdiņš (Vecpiebalga),
„Žuburi B”, „Žuburi C” un „Lubāna”, vadītāja Laila Ozoliņa (Lubāna), „Kodoliņš”,
vadītāja Gunita Kalvāne (Jaunjelgava), „Amata”, vadītāja Lilita Ventere (Amata),
„Rauna”, vadītāja Ilona Klince (Rauna), „Piebaldzēni”, vadītāja Lāsma Skutāne
(Jaunpiebalga) un „Rūdis”, vadītāja Antra Grinberga (Ērgļi). Dejas prieks valdīja uz
skatuves un kuplajās skatītāju rindās!
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Ik rītu mosties
Ar saules gaismu acīs,
Ar ziedu smaidu sejā,
Ar taureņu vieglumu domās,
Ar darāmiem darbiem rokās,
Ar dzīves mīlestību sirdī...

8. marts ik gadu liek atcerēties šo pavasara svētku būtību un
atgādina par to, cik sievietes ir īpašas. Mīļi sveicam Starptautiskajā
sieviešu dienā!

Uz iedzīvotāju jautājumiem atbild
Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja
Ella Frīdvalde - Andersone
Martā
paiet
gads kopš akcijas
„Vecpiebalgas ceļam
būt”. Kas šajā laikā
mainījies?
- Lai taptu sadzirdēti,
reizēm ir jārunā ļoti
skaļi, kā mēs to pērn
darījām.
Akcija
ir devusi rezultātu
– ceļa rekonstrukcija
tika pārcelta par gadu agrāk, nekā bija
plānots iepriekš. Ceļa posms ir sadalīts 2
daļās – līdz Brežģa kalnam un no Brežģa
kalna līdz Vecpiebalgai. Šobrīd notiek ceļa
rekonstrukcijas projektēšanas darbi. Līdz
maijam tiks sagatavots pirmā posma projekts,
bet jūlijā VAS „Latvijas Valsts ceļi” izsludinās
iepirkumu veicamajiem darbiem. Iepirkuma
procedūra ir gana sarežģīta, tiek plānots, ka
tā noritēs pusgadu. Reālie rekonstrukcijas
darbi varētu sākties 2015. gadā. Pozitīvais
šī brīža situācijā ir tas, ka Latvijas autoceļu
uzturētājs visa gada garumā, tostarp arī
ziemas mēnešos, regulāri strādā un „aizlāpa”
bedres, lai ceļš tiktu uzturēts apmierinošā
kvalitātē. Arī tas ir akcijas rezultāts.
- Jūlijā jau 3. reizi notiks kultūras un
mākslas nedēļa „Vecpiebalga atver durvis”.
Kas jauns un atšķirīgs no iepriekšējiem
gadiem tiek plānots šajos svētkos?
- Esam gandarīti, ka mums ievērojami ir
izdevies piesaistīt sponsoru finansējumu.
Iepriekšējos divos gados paveiktais pierāda
mūsu varēšanu un šī pasākuma ilgtspējību.
Kultūras un mākslas nedēļas ģenerālsponsors
ir „Latvijas dzelzceļš”, mūs atbalsta arī
ilggadējais sadarbības partneris - SEB banka.
Ar kultūras un mākslas nedēļas īso programmu interesenti jau var iepazīties, pašlaik
notiek programmas precizēšana, izdosim arī
jaunu bukletu ar pasākumu aprakstiem, ieejas
maksām utt. Kultūras un mākslas un nedēļa
tiek organizēta sadarbībā ar muzikālo teātri
„Ars Nova”. Koncepcija paliek nemainīga –
svētki būs visos piecos novada pagastos. Bez
centrālā pasākuma katrs pagasts šajā dienā
var piedāvāt savu programmu: popularizēt
pašdarbības kolektīvus, reklamēt amatnieku
un rokdarbnieku veikumu. Ir mainīts
padomju retro auto brauciena maršruts, šogad
galamērķis ir Dzērbene. Brauciens ir guvis
necerēti lielu atsaucību, esmu dzirdējusi, ka
vīri jau gatavojas šim pasākumam un cītīgi
„pucē” savus spēkratus. Svētku noslēgumā
Vecpiebalgas baznīcā šogad dziedās Ieva
Akurātere. Simboliski, ja atceramies, ka
dziedātāja uzstājās baznīcas drupās, kad
dievnams tika atjaunots, un tagad, kad
mēs vēlamies atjaunot baznīcas torni. Ieeja
koncertā būs par ziedojumiem baznīcas torņa
atjaunošanai.
- 7. februārī
bijušā Cēsu reģiona
novadu pašvaldību vadītāji Pārgaujā
tikās ar VARAM ministru Eināru Cilinski

un ministrijas pārstāvjiem. Galvenie
jautājumi, kurus ar ministru pārrunājāt.
- Galvenie jautājumi, kas tika skarti sarunās,
- ceļus stāvoklis, nodokļu politika, kā arī
iespējamo investīciju piesaiste. Ar ministru
un parlamentāro sekretāru izdevās vienoties
par vizīti Vecpiebalgā 28. martā. Šajā dienā
Einārs Cilinskis un Romāns Naudiņš tiksies
ar mūsu novada uzņēmējiem, lai pārrunātu
reģionu attīstības problēmas, uzklausīs
privātā biznesa pārstāvju priekšlikumus
par uzņēmējdarbības vides sakārtošanu.
Pašvaldību vadītājus satrauc Nacionālās
attīstības plāns 2014.–2020. gadam, kas,
neņemot vērā mūsu protestus, Saeimā ir jau
apstiprināts. Vecpiebalgas novads, tāpat kā
lielākā daļa Latvijas lauku novadu, neietilpst
modelī 21 +9.
- Par Dzērbenes vidusskolas un
Dzērbenes mūzikas skolas reorganizāciju.
- Novada pašvaldība saņēma iesniegumu
no Dzērbenes vidusskolas direktores un
Dzērbenes mūzikas skolas direktores par
šo skolu apvienošanu. Pašvaldībā tika
izveidota darba grupa, kas sazinājās arī
ar abu mācību iestāžu administrējošo
ministriju speciālistiem. Darba grupas
slēdziens bija pozitīvs - abas šīs skolas ir
apvienojamas. Satraukumam un bažām nav
pamata. Mēs nelikvidējam nevienu skolu, bet
izveidojam vienu mācību iestādi - Dzērbenes
vispārizglītojošo un mūzikas pamatskolu
- ar vienu administrāciju un vadību. Visas
programmas - gan vispārizglītojošās, gan
profesionālās ievirzes programmas, kuras
šajās skolās ir akreditētas, - tiek saglabātas,
un mūzikas skolas audzēkņiem, tāpat kā
iepriekš, tiks izsniegts diploms, kas apliecinās
mūzikas izglītības apguvi.
Dzidra Ješkina
Diriģente Solveiga Vītoliņa:

“Cilvēki, kuri korī dzied,
ir bezgala talantīgi un
radoši, katrs ar savu
iekšēju inteliģences bagāžu.
Par katru
no viņiem
neglaimojot
varētu teikt
atzinīgus
vārdus.”
lasīt 7. lpp.
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Vecpiebalgas novada
pašvaldības speciālais budžets
Vecpiebalgas novada pašvaldƯbas speciƗlais budžets 2014. gadam
2014. gadam
Vecpiebalgas novada domes sēde

VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Ārkārtas domes sēde 13. februārī
Pieņemtie lēmumi:

1. Reorganizēt Dzērbenes vidusskolu un Dzērbenes
mūzikas skolu, tās apvienojot un izveidojot jaunu vispārējās
pamatizglītības iestādi ar nosaukumu – Dzērbenes
vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola, nosakot
jaunizveidotās iestādes juridisko adresi: „Skola”, Dzērbene,
Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4118. Noteikt,
ka Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola
ir Dzērbenes vidusskolas un Dzērbenes mūzikas skolas
saistību, prasību, finanšu līdzekļu, krājumu un ilgtermiņa
ieguldījumu, kā arī mantas un nemateriālo vērtību, arhīva,
lietvedības un Dzērbenes vidusskolas vispārējās pirmsskolas
izglītības programmas, speciālās pamatizglītības programmas
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, pamatizglītības
programmas un Dzērbenes mūzikas skolas profesionālās
ievirzes programmu pārņēmēja. Reorganizāciju pabeigt
līdz 2014. gada 25. augustam. Līdz 2014. gada 10. jūlijam
nodrošināt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena neklātienes programmas īstenošanu Dzērbenes
vidusskolā. Uzdot reorganizāciju veikt Dzērbenes
vidusskolas direktorei Ērikai Arājai un Dzērbenes mūzikas
skolas direktorei Ilgai Ozolai. Uzdot Dzērbenes vidusskolas
direktorei Ērikai Arājai 30 dienu laikā no šī lēmuma stāšanās
spēkā informēt par minēto skolu reorganizāciju Dzērbenes
vidusskolas un Dzērbenes mūzikas skolas darbiniekus,
skolēnus un vecākus.
2. Saskaņā ar Profesiju klasifikatoru veikt grozījumus
pašvaldības amatu sarakstā, pārdēvējot 2 amata vienības
„Bērnu aprūpētājs” par 2 amata vienībām „Dežurants”, amata
vienību „Administrators” par amata vienību „Dežurants”,
amata vienību „Direktora vietnieks administratīvi
saimnieciskajā darbā” par „Saimniecības daļas vadītājs”,
amata vienību „Lietvede” par amata vienību „Sekretāre”
Vecpiebalgas vidusskolā.
3. Sadalīt 2014. gadam piešķirto valsts mērķdotāciju EUR 3746 - pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju
darba samaksai: atalgojumam - EUR 3030,00, darba
devēja obligātajām sociālā nodokļa iemaksām (23,59%)
- EUR 716,00. Apstiprināt Vecpiebalgas novada tautas
mākslas kolektīvu vadītājiem darba samaksu 2014. gada 12
mēnešiem.
4. Apstiprināt valsts mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. augustam: pamata
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai kopā EUR 357808, tai skaitā piemaksām par 3.
kvalitātes pakāpi EUR 8160 un piemaksām par 4. kvalitātes
pakāpi EUR 6776,00; interešu izglītības programmu
pedagogu daļējai darba samaksai EUR 15063,00, tai skaitā
piemaksām par 3. kvalitātes pakāpi EUR 488,00; bērnu
no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu
darba samaksai EUR 37800,00, tai skaitā piemaksām par 3.
kvalitātes pakāpi EUR 1576,00.
5. Noteikt atalgojumu pirmsskolas izglītības pedagogiem
atkarībā no grupu piepildījuma un bērnu vecuma grupā.
6. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības projektu
konkursa „Dažādojam savu ikdienu” nolikumu. Apstiprināt
projektu konkursa žūrijas komisiju: Lelde Burdaja, Hugo
Duksis, Gita Janševica.
7. Piedalīties LAD projektos: „Zivju resursu pavairošana
un atražošana Vecpiebalgas novada Alauksta ezerā”, „Zivju
resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada
Ineša ezerā”, „Zivju resursu pavairošana un atražošana
Vecpiebalgas novada Taurenes ezerā”, „Zivju resursu
pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Juvera
ezerā”. Katram no projektiem kopējās izmaksas – 6 000
EUR.
8. Piešķirt ar KPFI līdzekļiem finansētā, Vecpiebalgas
novada pašvaldības iesniegtā projekta iesnieguma
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Taurenes
pamatskolas ēkā” īstenošanai līdzfinansējumu 165 000,00
EUR, no tiem 140 250,00 EUR - finanšu instrumenta
finansējums; 19 750,00 EUR - Vecpiebalgas novada
pašvaldības finansējums.
9. Piešķirt ar KPFI līdzekļiem finansētā, Vecpiebalgas
novada pašvaldības iesniegtā projekta iesnieguma
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Vecpiebalgas
vidusskolas internāta ēkā” īstenošanai līdzfinansējumu 165
000,00 EUR, no tiem 140 250,00 EUR - finanšu instrumenta
finansējums; 19 750,00 EUR - Vecpiebalgas novada
pašvaldības finansējums.
10. Apstiprināt izvirzītos jaunos talantus apbalvošanai
nominācijā „Pūra lādes laureāts”.
11. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Ogre” (Inešu pagasts)
zemes vienības 0,03 ha lielu daļu, sadalot zemes vienību 2
daļās.
12. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Līči - Bitēni” (Inešu
pagasts) zemes vienību ar precizētu kopplatību 1,5 ha.
13. Dzēst zemes vienībai un skolas ēkai piešķirto adresi
„Dzērbenes vidusskola”, Dzērbene, Dzērbenes pagasts,
Vecpiebalgas novads, LV-4118 un apstiprināt jauno adresi:
„Skola”, Dzērbene, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads,
LV-4118.

2014. gada 27. februārī
Pieņemtie lēmumi:

1. Apstiprināt Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu
apsaimniekošanas plānu 2014.-2020.gadam attiecībā uz
Vecpiebalgas novada pašvaldības teritoriju. Noteikt, ka par
plāna izpildes koordināciju ir atbildīga SIA „ZAAO”.
2. Piedalīties ES programmas „ERASMUS+” projektu
konkursa KA1 aktivitātē „Mobilitātes projekti”, iesniedzot
Eiropas Brīvprātīgā darba projektu. Projekta izmaksas 100%
apmērā tiek segtas no projekta.
3. Apmaksāt 70 % no ceļa izdevumiem kā priekšapmaksu
5 novada jauniešiem apmaiņas braucienā ES programmas
„Jaunatne darbībā” projekta ietvaros uz Gruzijas pilsētu
Rustavi no šā gada 12.jūlija līdz 20.jūlijam.
4. Piedalīties IZM izsludinātajā projektu konkursā
„Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs”.
Kopējais projekta finansējums līdz EUR 5 500. Projekta
līdzfinansējums 50% no kopējās projekta summas.
5. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma
„Mazmietiņi” (Vecpiebalgas pagasts) izsoles rezultātus.
Izsolē piedāvātā augstākā cena - EUR 3016.63. Pārdot
nekustamo īpašumu izsoles augstākās cenas piedāvātājam.
6. Iznomāt apbūvētu zemes vienību „Kubuliņu piena
savāktuve” (Vecpiebalgas pagasts) 0.3 ha kopplatībā, daļu no
neapbūvētās zemes vienības „Ceļmalas” (Taurenes pagasts)
lauksaimniecībā izmantojamās zemes 0.14 ha, 0.045 ha,
0,55 ha, 13.01 ha, 0.14 ha, 0.8 ha, 0.17 ha, 0.10 ha, 0.044
ha, 0.31 ha, 0.10 ha, 0.14 ha, 0.04 ha, 0.02 ha, 0.1 ha, 0,03
kopplatībā lauksaimnieciskai izmantošanai 16 iedzīvotājiem.
Iznomāt neapbūvētās zemes vienības „Pacieres” (Taurenes
pagasts) lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu 0.10
ha, 0.04 ha, 0.05 ha kopplatībā 3 iedzīvotājiem. Iznomāt
daļu neapbūvētās zemes vienības „Pie Aptiekas” (Taurenes
pagasts) 0.14 ha kopplatībā, daļu no neapbūvētās zemes
vienības „Gaujaskrasts” (Taurenes pagasts) 0.07 ha
kopplatībā, neapbūvētās zemes vienības „Jaunmelderi”
(Taurenes pagasts) lauksaimniecībā izmantojamās zemes
daļu 1.5 ha un 5.16 ha kopplatībā 2 iedzīvotājiem. Iznomāt
neapbūvētās zemes vienības „Starpgabals” (Kaives pagasts)
1.9 ha kopplatībā, neapbūvētās zemes vienības „Dzintari”
(Vecpiebalgas pagasts) lauksaimniecībā izmantojamās
zemes daļu 0.64 ha kopplatībā.
7. Iznomāt apbūvētas zemes vienības: „Pūpoli” (Kaives
pagasts) 0.6256 ha, „Smilgas” (Kaives pagasts) 0.4062
ha kopplatībā.
8. Apstiprināt nomas līgumus īpašumiem: „Kubuliņi”
(Vecpiebalgas pagasts), „Kalna Kubuliņi” (Inešu pagasts),
„Pūcītes” (Inešu pagasts), „Baltiņi”.
9. Noteikt zemes vienībai (0.3 ha) „Kubuliņu piena
savāktuve” (Vecpiebalgas pagasts) , nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - zeme , uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
10. Apstiprināt jaunā redakcijā Dzērbenes vidusskolas,
Inešu pamatskolas, Skujenes pamatskolas, Taurenes
pamatskolas un Vecpiebalgas vidusskolas nolikumu.
11. Pieņemt saistošos noteikumus „Par atļauju saņemšanu
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs
Vecpiebalgas novadā”. Saistošie noteikumi tiks publicēti
„Vecpiebalgas Novada Ziņās” pēc to apstiprināšanas Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
12. Slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Dzērbenes siltums”
par pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanu –
siltumenerģijas ražošanu, karstā un aukstā ūdens piegādi,
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un notekūdeņu
savākšanu un attīrīšanu Dzērbenes pagasta administratīvajā
teritorijā.
13. Apstiprināt Dzērbenes vidusskolas attīstības plānu.
14. Piekrist īpašuma „Kalna Andrēni” (Taurenes pagasts),
sadalīšanai.
15. Apstiprināt viena audzēkņa izmaksas izglītības
iestādēs 2014.budžeta gadā.
16. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases EUR 315 951
projektu finansēšanai: „Publiskās peldvietas labiekārtošanai
pie Ineša ezera” – EUR 13 265; „Kinomānija Kaivē” - EUR
14 272; „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāles ēkā” EUR 189 693; „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādē”
– EUR 98 721. Aizdevumu izmantot 2014.gada laikā.
Atmaksas termiņu aizņēmumam noteikt 10 gadus.
17. No 1.marta līdz 30.aprīlim, uzstādot atbilstošas ceļa
zīmes, noteikt satiksmes ierobežojumu transportlīdzekļem,
kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz 6,5t atsevišķos
pašvaldības autoceļu posmos.
18. Precizēt 2014.gada 22.janvāra domes sēdes lēmumu
„Par amata vienību saraksta apstiprināšanu” sekojoši:
domes priekšsēdētājas vietniekam atalgojumu izmaksāt
tikai priekšsēdētājas prombūtnes laikā par faktiski aizvietoto
laika periodu.

Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde
notiks 2014. gada 27. martā plkst. 15.00
Vecpiebalgas pagastā.

Nosaukums
I KOPƖ IEƻƜMUMI
II IEƻƜMUMI PA SPECIƖLƖ BUDŽETA
VEIDIEM
KopƗ speciƗlƗ budžeta ieƼƝmumi
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu
ieguvi un vides piesƗrƼošanu
Autoceƺu (ielu) fonda lƯdzekƺi
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUNKCIONƖLAJƖM KATEGORIJƖM
Transports
Vides piesƗrƼojuma novƝršana un
samazinƗšana
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
EKONOMISKƖM KATEGORIJƖM
AtlƯdzƯba
PƗrƝjo darbinieku mƝneša amatalga
Darba devƝja valsts sociƗlƗs apdrošinƗšanas
obligƗtƗs iemaksas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par
iestƗžu pasǌtƯtajiem pƝtƯjumiem
IekƗrtas, inventƗra un aparatǌras remonts,
tehniskƗ apkalpošana
Autoceƺu un ielu pƗrvaldƯšana un uzturƝšana
PƗrƝjie remonta darbu un iestƗžu uzturƝšanas
pakalpojumi
InformƗcijas tehnoloƧijas pakalpojumi
PƗrƝjie klasifikƗcijƗ neuzskaitƯtie pakalpojumu
veidi
Degviela
KƗrtƝjƗ remonta un iestƗžu uzturƝšanas
materiƗli
PƗrƝjie budžeta iestƗžu pƗrskaitƯtie nodokƺi un
nodevas
IEƻƜMUMU PƖRSNIEGUMS (+) vai
DEFICƮTS (–)
FINANSƜŠANA:
Naudas lƯdzekƺi perioda sƗkumƗ - ziedojumi
un dƗvinƗjumi
Naudas lƯdzekƺi perioda sƗkumƗ - dabas
resursu nodoklis
Naudas lƯdzekƺi perioda sƗkumƗ - autoceƺu
fonds

Naudas lƯdzekƺi (IzmaiƼas)
+Naudas lƯdzekƺi perioda sƗkumƗ
Atlikums uz perioda beigƗm

Gada
plƗns
(EUR)
172 307
172 307

Gada
plƗns
(LVL)
121 098
121 098

172 307
8 680

121 098
6 100

163 627
113 777

114 998
79 963

96 547
17 230

67 854
12 109

113 777

79 963

15 846
12 822
3 024

11 137
9 011
2 125

97 931
85
1 740

68 826
60
1 223

355

249

67 000
7 609

47 088
5 348

230
70

162
49

8 961
11 166

6 298
7 848

715

503

58 530

41 135

-58 530
0
147

-41 135
0
103

8 497

5 972

62 949

44 241

0
-58 530
21
130 144

0
-41 135
15
91 466

Gita Janševica,
Gitaekonomiste
Janševica, ekonomiste

Vecpiebalgas novada
pašvaldības pamatbudžets
Vecpiebalgas novada pašvaldƯbas pamatbudžets 2014. gadam
2014. gadam
Nosaukums
I KOPƖ IEƻƜMUMI
II Nodokƺu un nenodokƺu ieƼƝmumi
III Nodokƺu ieƼƝmumi
Tiešie nodokƺi
SaƼemts no Valsts kases sadales konta no
pƗrskata gada ieƼƝmumiem
NekustamƗ Ưpašuma nodokƺa par zemi kƗrtƝjƗ
saimnieciskƗ gada ieƼƝmumi
NekustamƗ Ưpašuma nodokƺa par zemi
iepriekšƝjo gadu parƗdi
NekustamƗ Ưpašuma nodokƺa par ƝkƗm un
bǌvƝm kƗrtƝjƗ saimnieciskƗ gada ieƼƝmumi
NekustamƗ Ưpašuma nodokƺa par ƝkƗm un
bǌvƝm iepriekšƝjo gadu parƗdi
NekustamƗ Ưpašuma nodoklis par mƗjokli
saimn. gads
NekustamƗ Ưpašuma nodoklis par mƗjokli iepr.
gadi
IV Nenodokƺu ieƼƝmumi
V Transfertu ieƼƝmumi
MƝrƷdotƗcijas mǌzikas skolas pedagogu algƗm
MƝrƷdotƗcijas mƗkslas skolas pedagogu algƗm
DotƗcija brƯvpusdienƗm
MƝrƷdotƗcijas pašvaldƯbu pamatizglƯtƯbas,
vispƗrƝjƗs vidƝjƗs izglƯtƯbas, profesionƗlƗs
izglƯtƯbas, speciƗlƗs izglƯtƯbas iestƗžu un daƺƝjai
interešu izglƯtƯbas programmu pedagogu darba
samaksai un valsts sociƗlƗs apdrošinƗšanas
obligƗtajƗm iemaksƗm
MƝrƷdotƗcijas pašvaldƯbu izglƯtƯbas iestƗžu
piecgadƯgo un sešgadƯgo bƝrnu apmƗcƯbas
pedagogu darba samaksai un valsts sociƗlƗs
apdrošinƗšanas obligƗtajƗm iemaksƗm
MƝrƷdotƗcijas sociƗlƗs nodrošinƗšanas
pasƗkumiem
PƗrƝjƗs mƝrƷdotƗcijas pašvaldƯbƗm
PašvaldƯbu no valsts budžeta iestƗdƝm
saƼemtie transferti ES politiku instrumentu un
pƗrƝjƗs Ɨrvalstu finanšu palƯdzƯbas

Gada
plƗns
(EUR)
4 087
277
1 608
452
1 594
353
1 594
353
1 407
903
147 711

Gada
plƗns
(LVL)
2 872
555
1 130
426
1 120
518
1 120
518
989 480

14 229

10 000

10 580

7 436

1 423

1 000

11 084

7 790

1 423

1 000

14 099
2 190
118
40 232
8 240
17 359
731 215

9 909
1 539
224
28 275
5 791
12 200
513 901

37 800

26 566

34 500

24 247

10 388
538 444

7 301
378 421

103 812

turpinājums 3. lpp.

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

2014. gada marts
turpinājums no 2. lpp.
lƯdzfinansƝtajiem projektiem
PašvaldƯbu budžetƗ saƼemtƗ dotƗcija no
finanšu izlƯdzinƗšanas fonda
PƗrƝjie pašvaldƯbu saƼemtie valsts budžeta
iestƗžu transferti
IeƼƝmumi izglƯtƯbas funkciju nodrošinƗšanai
VI Budžeta iestƗžu ieƼƝmumi
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUNKCIONƖLAJƖM KATEGORIJƖM
Izpildvaras un likumdošanas varas institǌcijas
PašvaldƯbu budžetu parƗda darƯjumi
UgunsdrošƯbas, ugunsdzƝsƯbas, glƗbšanas un
civilƗs drošƯbas dienesti
BƗriƼtiesas
PƗrƝjie iepriekš neklasificƝtie sabiedriskƗs
kƗrtƯbas un drošƯbas pakalpojumi
LauksaimniecƯba (zemkopƯba)
Tǌrisms
PƗrƝjƗ citur neklasificƝta ekonomiskƗ darbƯba
PƗrƝjƗ citur neklasificƝtƗ vides aizsardzƯba
MƗjokƺu attƯstƯba
Teritoriju attƯstƯba
ǋdensapgƗde
Ielu apgaismošana
PƗrƝjƗ citur neklasificƝtƗ pašvaldƯbu teritoriju
un mƗjokƺu apsaimniekošana
AmbulatorƗs ƗrstniecƯbas iestƗdes
Atpǌtas un sporta iestƗdes un pasƗkumi
BibliotƝkas
Muzeji un izstƗdes
Kultǌras centri, nami, klubi
PƗrƝjƗ citur neklasificƝtƗ kultǌra
PƗrƝjƗ sporta, atpǌtas, kultǌras un reliƧijas
vadƯba
VispƗrƝjƗ izglƯtƯba. PamatizglƯtƯbas 2.posms
(ISCED-97 2.lƯmenis)
Interešu un profesionƗlƗs ievirzes izglƯtƯba
IzglƯtƯbas papildu pakalpojumi
PƗrƝjƗ izglƯtƯbas vadƯba
Atbalsts bezdarba gadƯjumƗ
PƗrƝjais citur neklasificƝts atbalsts sociƗli
atstumtƗm personƗm
PƗrƝjƗ citur neklasificƝtƗ sociƗlƗ aizsardzƯba
PƗrƝjie citur neklasificƝtie sociƗlƗs
aizsardzƯbas pasƗkumi
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
EKONOMISKƖM KATEGORIJƖM
Aizdevuma atmaksa
Naudas lƯdzekƺi perioda sƗkumƗ
Atlikums uz perioda beigƗm

693 520

487 409

71 771

50 441

6 649
288 707

4 673
202 904

445 746
104 904
7 614

313 272
73 727
5 351

30 318
7 821

21 308
5 497

55 884
3 110
5 900
14 340
44 676
304 789
445 451
10 331
625 142

39 275
2 186
4 147
10 078
31 398
214 207
313 065
7 261
439 352

16 177
25 722
79 912
99 303
179 207
25 018
27 527

11 369
18 078
56 162
69 791
125 947
17 583
19 346

1 226
278
113 946
86 009
51 942
26 797
92 235

861 833

96 792
30 518

68 026
21 448

80 082
60 447
36 505
18 833
64 823

Tiek izsludināts
pašvaldības projektu
konkurss „Dažādojam
savu ikdienu”

No 2. marta tiek izsludināts pašvaldības
projektu konkurss „Dažādojam savu
ikdienu”. Kā paredz nolikums, projektu
pieteikumi novada pašvaldībā jāiesniedz
līdz 2014. gada 31. martam plkst. 16.00.
Projekta atbalsta summa - līdz EUR
300. Kopējā projektu atbalsta summa
EUR 2100. Katru atbalstīto projektu
Vecpiebalgas novada pašvaldība finansēs
100% apmērā. Sīkāka informācija
un pieteikuma veidlapas pašvaldības
mājaslapā www.vecpiebalga.lv , pagastu
bibliotēkās un pārvaldēs. Kontaktpersona:
projektu vadītāja Lelde Burdaja, tālr.
25618443.


AICINĀM JŪS UZ INFORMATĪVO TIKŠANOS PAR
PEPTĪDU LABVĒLĪGO IETEKMI UZ ORGANISMU

2011. gada maijā tika dibināts NPCRIZ (Veselības un revitalizācijas zinātniskaisražošanas centrs), kas ir vienīgais oficiālais Sankt-Pēterburgas bioregulācijas un
gerontoloģijas institūta pārstāvis, vienīgā kompānija, kurai ir viss spektrs zinātnieku
inovāciju, kam nav analogu pasaulē. Priekšlaicīga iedzīvotāju novecošanas
palēnināšana, dzīves kvalitātes un aktīvā darbaspējīgā dzīves perioda pagarināšana ir
kompānijas galvenais mērķis.
Šobrīd peptīdu lietošana ir labākais risinājums revitalizācijas jomā, slimību
profilaksei, rehabilitācijai pēc smagām slimībām, traumām, operācijām un onkoloģisko
slimību profilaksē, jo ļauj veikt šūnu un audu atjaunošanu. Savlaicīgi ar profilaktisko
nolūku lietoti orgānu specifiskie peptīdi, nokļūstot organismā, atjauno informāciju par
šūnu veicamajām funkcijām - specifisko olbaltumvielu sintēzi, kā rezultātā organisms
sāk atveseļot un atjaunot sevi pats.
Prezentācija par NPCRIZ peptīdu bioregulatoriem notiks:
11. martā plkst. 16.00 Inešu pilī;
12. martā plkst. 16.00 Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā;
13. martā plkst. 16.00 Taurenes kultūras namā;
14. martā plkst. 15.00 Dzērbenes tautas namā.
Aina Slišane, NPCRIZ menedžere

Aktualitātes lauksaimniekiem

No 2014. gada vienotā platības maksājuma saņemšanai
var pieteikt visu zemi, kas ir labā lauksaimniecības
stāvoklī un tiek apsaimniekota, jo ir atcelts 2003. gada
ierobežojošais nosacījums, kas liedza saņemt maksājumu
par to lauksaimniecības zemi, ko lauksaimnieki bija
iekopuši pēc 2003.gada. LAD jau ir sācis esošo datu
atjaunošanu Lauku bloku kartēs par labā lauksaimniecības
stāvoklī esošām platībām. Pieteikt Lauku bloku
precizēšanas pieprasījumu var tikai par zemi, kas jau ir
sakopta uz bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas
brīdi, nevis par to, ko plāno sakopt vēl tikai šī gada laikā.
LLKC aicina tālmācībā apgūt profesionālās pilnveides
izglītības programmu „Lauksaimniecības pamati”.
Tos var apgūt, nepārtraucot ikdienas darbu veikšanu
saimniecībā un netērējot laiku un līdzekļus, kas būtu
nepieciešami mācību apmeklēšanai klātienē. Lai apgūtu

3 010
397
72 139
214 926
4 944

KULTŪRAS
ATVER DURVIS 2014”

Jau trešo gadu vasaras vidū - no 7. līdz 13. jūlijam - piecos
Vecpiebalgas novada pagastos norisināsies kultūras nedēļa
jeb saiešana slātaviešu garā „Vecpiebalga atver durvis 2014”.
Ieskats plānotajos pasākumos:
Pirmdien, 7. jūlijā . Viesmīlīgie Ineši.
Kultūras nedēļas atklāšana.
Otrdien, 8. jūlijā. Jauneklīgi muzikālā Taurene.
Jānis Lūsēns, Ojārs Vācietis un Ģirts Ķesteris koncertizrādē
PUS ES.
Trešdien, 9. jūlijā. Noslēpumainā Kaive.
Mākslinieciskas noskaņas Kaives muižas parkā.
Ceturtdien, 10. jūlijā. Romantiskā Vecpiebalga.
Bērnu pēcpusdiena K. Skalbes „Incēnos”.
Muzikāla izrāde pēc K.Skalbes pasaku motīviem „Baltā
Kaķīša brīnumvārdi” pie muzeja „Saulrieti”. Librets Inguna
Bauere, mūzika – Jānis Lūsēns, režisors - Varis Brasla.
Saulrietā „Saulrietos” - Vēstule draugam. Oj un Im.
Lasījums ar skaņu partitūru. Vilis Daudziņš, Kaspars Znotiņš,
Jēkabs Nīmanis.

Februāra sākumā ar krāšņu tautastērpu parādi lasītāju
vērtējumam tika nodota radošās darbnīcas „Vēverīšas”
vadītājas Dagnijas Kupčes un etnogrāfes Aijas Jansones
grāmata „Piebalga ir, bija un būs”, kas vēsta par
piebaldzēnu ģērbšanās kultūru 19. gadsimtā. Kā atklāja
autores, jaunatvērtā grāmata, kas tapusi pusotra gada laikā, ir
likumsakarīgs iznākums audēju veikumam – mūsu meistaru
darbi ir ieguvuši atzinību gan vietējā, gan starptautiskā
mērogā. Iniciators Piebalgas tautastērpu kolekcijas veidošanai
bija mūžībā aizgājušais Vecpiebalgas pagasta priekšsēdētājs
Voldemārs Cīrulis. 2007. gadā mūsu audēju darinātos
Piebalgas tautastērpus pirmo reizi atrādīja plašākai publikai,
savukārt 2012. gadā kultūras nedēļas ietvaros tika izsludināts
konkurss latviešu tautastērpu darinātājiem, valkātājiem un
glabātājiem. Kompetenta žūrija vērtēja 36 dažādu novadu
tautastērpus, galveno – Voldemāra Cīruļa piemiņas balvu
„Piebalgas pērļu jostu”, kas „kā nesaraujama saite satur laikus
un ļaužu darbus, atkal no jauna darināta un valkāta, ietiecas

Sestdien, 12. jūlijā. Dižā diena novadā.
Audēju diena Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku
ekspozīcijā „Vēveri”. Tirgus slātaviešu garā. Lieluzvedums
Alauksta estrādē.
Pēc

dienests organizē tikai apliecību pagarināšanu vai eksāmena
pieņemšanu un apliecību izsniegšanu, par ko jāsamaksā
valsts nodeva.
Neformālās izglītības centrs FORTE piedāvā apmeklēt
apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību
pagarināšanai Priekuļos, Dārza ielā 12 ,VSIA „Sertifikācijas
un Testēšanas centrs” 2. stāva semināru zālē 11. martā no
plkst. 9.00, līdzi jāņem fotogrāfija (3 x 4 centimetri).
Savukārt tiem, kuriem apliecība vēl nekad nav bijusi,
izglītības centrs organizē 3 dienu pamatapmācības (kā
to paredz MK noteikumi Nr.147 , 13.03.2013.) Priekuļos,
Dārza ielā 12, VSIA „Sertifikācijas un Testēšanas centrs”
2.stāva semināru zālē:
• 11. martā no plkst.9.00
• 18. martā no plkst.9.00
• 24. martā no plkst.9.00, pārbaudījums ap plkst.14.00
Interesēties: mob.tel. 29333810 vai pa e–pastu sia_forte_
gi@inbox.lv; www.fortegi.lv .

Svētki grāmatai par Piebalgas tautastērpu

Piektdien, 11. jūlijā. Nostaļģiskā Dzērbene.
Mariannas Okolokolakas padomju retro auto brauciens
Vecpiebalga – Dzērbene. Zaļumballe ar bufeti Augstajā
kalnā.

Svētdien, 13. jūlijā. Apcerīgā Vecpiebalga.
Dievkalpojums
Vecpiebalgas
ev.lut.baznīcā.
dievkalpojuma – koncerts.

Benita Zvejniece,
Vecpiebalgas novada lauku attīstības konsultante

Apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem

Straujiem soļiem tuvojas pavasaris, un lauksaimniekiem
aktuāla kļūst augu aizsardzības līdzekļu iegāde. Lai
varētu iegādāties augu aizsardzības līdzekļus jebkurā
daudzumā, ir nepieciešama augu aizsardzības līdzekļu
lietotāja apliecība. Bez tam ES ik gadu papildina to augu
aizsardzības līdzekļu sarakstu, kuru iegādei vajag uzrādīt
Gita Janševica,
Gitaekonomiste
Janševica, ekonomiste
augu aizsardzības līdzekļu lietotāju atļauju.
Tiem, kas jau ir kādreiz ieguvuši augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību, atgādinām, ka apliecības ir dažādas
un zināšanas ir jāatjauno (apliecību pagarināšanai):
• profesionālais augu aizsardzības līdzekļu lietotājs – pēc
katriem 5 gadiem;
• augu aizsardzības līdzekļu pārdevējs – pēc katriem 5
gadiem;
VASARAS
• augu aizsardzības līdzekļa lietošanas operators – pēc
katriem 10 gadiem;
VIDŪ NOTIKS
• augu aizsardzības konsultants – pēc katriem 5 gadiem.
NEDĒĻA „VECPIEBALGA
Atbilstoši jaunajai kārtībai Valsts Augu aizsardzības
4 283
409
102 645
305 812
7 035

„Lauksaimniecības pamatus”, nepieciešams dators un
interneta pieslēgums. Un, protams, arī vēlme mācīties.
Mācību ilgums līdz 3 mēnešiem. Lauksaimniecības
pamati ietver pamatu zināšanu apguvi lauksaimniecības
politikā, augkopībā, lopkopībā, ražošanas plāna izstrādē,
darba aizsardzībā, grāmatvedības un uzņēmējdarbības
pamatos, kā arī mežsaimniecībā un videi draudzīgā
saimniekošanā. Līdzfinansējums šim tālmācības kursam
ir 70 EUR. Nokārtojot programmas noslēguma eksāmenu,
klausītāji saņem LR Izglītības un zinātnes ministrijas
noteikta parauga apliecību lauksaimniecības pamatos, kas
dod iespēju saimniekot gudrāk, kā arī lielākas iespējas
pretendēt uz dažādiem atbalsta pasākumiem.

„Grāmata ir piemineklis Piebalgai un mūsu kultūrvēsturei,”
sveicot autores Dagniju Kupči un Aiju Jansoni, atzīst domes
priekšsēdētāja Ella Frīdvalde - Andersone.

Tautastērpu parādē varēja vērot gan darba un ikdienas, gan
svētku un pilsētas tērpus.

rītdienā”, - piešķirot audēju kopai „Vēverīšas”. Pēc izstādes
tērpus iemūžināja fotogrāfijās, par modeļiem izvēloties
vietējos cilvēkus – audējas, kultūras darbiniekus. „Sākumā
domājām izdot nelielu burtnīciņu, taču tad sapratām, ka ir tik
daudz materiāla, ka ar Piebalgas tautastērpiem vien pietiek,
lai izdotu grāmatu. Arī tad aptverot vien nelielu daļu – viena
gadsimta tradīcijas,” uzsvēra Dagnija Kupče. “Piebalga ir,
bija un būs” ir ne tikai nopietns pētījums, bet arī ilustrācijām
bagāts un saistošs materiāls ikvienam interesentam par
aušanas tradīcijām un tērpu darināšanu Piebalgā, tā sniedz
vērtīgu ieguldījumu kultūras bagātību apzināšanā.
Grāmatas atvēršanas svētkos bija pulcējušies lietišķās
mākslas meistari no dažādiem Latvijas novadiem. Katrs no
sveicējiem uzteica mūsu audējas gan par amata prasmi, gan
tautastērpu popularizēšanu. Sarīkojuma noslēgumā grāmatas
autores visiem sanākušajiem dāvāja pārsteigumu – koncertu,
kurā uzstājās dziedātājs Dainis Skutelis un ģitārspēles
virtuozi Māris un Kristens Kupčs.
Grāmata izdota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Vecpiebalgas
novada pašvaldības un aušanas darbnīcas „Vēverīšas”
atbalstu.
Dzidra Ješkina
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Latvijā notiks
piektā „E-prasmju nedēļa”
Latvijas Informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā
ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju (VARAM) no 24. līdz 30.martam
rīko
piekto E-prasmju nedēļu Latvijā.
Šogad aktuālas divas tēmas – „E-prasmes
nodarbinātībai un IKT karjerai” ( e-prasmju
apmācība
nodarbinātības
veicināšanai
IKT karjeras motivācijas pasākumi, IKT
sacensības un konkursi jauniešiem, IKT un eprasmju semināri uzņēmējiem) un „E-prasmes
ikvienam” (saistīta ar e-prasmju apguvi
senioru vidū, digitālo sociālo mediju).
„E-prasmju
nedēļā”
Vecpiebalgas
novada bibliotēkas piedāvā:
Inešu pagasta bibliotēkā
24. martā - E-prasmes ikvienam: eprasmes tiem, kas uzsāk datora un interneta
lietošanu.
25. martā - E-prasmes tavai ikdienai.
27. martā - Bibliotēkā pieejamās datu
bāzes.
28. martā - Meklēt informāciju ir
interesanti!

Kaives pagasta bibliotēkā
25. martā - Iepazīšanās ar epakalpojumiem.
29. martā - Datorspēļu turnīrs pirmsskolas
un jaunākā skolas vecuma bērniem „Bumbuļi
un burbuļi”.
Taurenes pagasta bibliotēkā
24. - 30. marts - E-prasmes ikvienam
interesentam, kas uzsāk datora un interneta
lietošanu pamata prasmju apguve
ar bibliotekāru konsultāciju portālos:
http://www.biblioteka.lv
un http://www.
piesledzieslatvija.lv .
Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā
24. martā 12.00 – 13.00 - Internetbankas
lietošana (vada Swedbank speciālistes).
25. martā plkst.15.00 - Portāls Latvija.
lv un mobilo aplikāciju lietošana - iespējas,
kas maina mūsu ikdienu. Apmācības vada
datorspeciālists Arnis Zvaigzne.
27. martā 9.00 - 13.00 - Datorlietošanas
pamati ikvienam. Īpaši aicināti seniori.
Dzērbenes pagasta bibliotēkā
24. - 30. martam - Invalīdu apmācības
datorprasmēs.

Dzērbenes muzejā turpinās darbs
pie pagasta vēstures apzināšanas un
apkopošanas jaunās grāmatās

2014. gada marts

Tiek sumināti novada jaunie talanti

28. februārī Taurenes kultūras namā
valdīja svētku atmosfēra, jo notika pateicības
pasākums „Pūra lādes laureāts”. Pasākumā
tik apbalvoti 30 novada jaunieši, kurus
atbalstīt bija atnākuši viņu vecāki, radi un
draugi. Jauniešus uzrunāja un pateicības
rakstus un balvas pasniedza Vecpiebalgas
novada domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde
- Andersone. Laureāti nominācijā „Par
aktivitāti kultūras pasākumos novadā,
valstī un aiz tās robežām”:
Kārlis Apalups , Jēkabs Brauers, Anete
Dzene, Santa Gruele, Kristīne Kleinberga,
Ingus Pētersons, Patrīcija Pļešakova, Jānis
Ruicēns, Dēzija Elīza Smirnova, Ance Liene

Šatrovska, Zane Vītoliņa, Adrija
Žagare. Laureāti nominācijā
„Par ieguldījumu novada
atpazīstamībā valstī, aiz tās
robežām”: Loreta Ločmele,
Ieva
Annele
Ludborža,
Mikus Jānis Olte. Laureāti
nominācijā „Par augstiem
sasniegumiem sportā”: Helvijs
Babris, Niklāvs Babris, Rūdis
Balodis, Egons Briedītis, Gints
Cīrulis, Kristiāns Freimanis,
Jānis Jurkāns, Simona Klodža,
Kaspars Krieviņš, Kristīne
Kuzmane, Maija Miķelsone,
Krista
Razgale,
Kristers
Slavēns, Aivis Šulcs, Intars
Valainis.
Visiem laureātiem tika pasniegts pateicības
raksts un EKO zīmuļu komplekts apdrukātā
koka kastītē.
Lai pasākums izdotos neaizmirstams,
dalībniekus ar muzikālo priekšnesumu
priecēja tā vadītājs Jānis Gabrāns un
viesmāksliniece Samanta Tīna. Savukārt
muzikālajās pauzēs uz skatuves kāpa paši
nominanti ar dziesmām, dejām un instrumentu
spēli.
Taurenes kultūras nama mazajā zālē bija
apskatāma laureātu apbalvojumu izstāde.
Agnija Amane,
Taurenes kultūras nama vadītāja

Dzērbenē aktīvi atsācis darboties
rokdarbu pulciņš

Priecājamies par jaunāko muzeja eksponātu - Eleonoras Skripko dāvāto rokdarbu
paraudziņu, ko pirmskara mājturības stundās izmantoja meitenes,
apgūstot adīšanas mākslu.

Muzeja dzīvē ir gan klusāki, gan aktīvāki
periodi, bet tas dzīvo savu dzīvi. Tikko
aizritējusī projektu nedēļa skolā piepildīja
muzeja telpu ar bērnu balsīm un darbošanos.
Ikdienā, protams, mācību stundas ir galvenās,
bet šajā nedēļā tika ielikti pamati pētniecisko
darbu rakstīšanai par izciliem Dzērbenes
pagasta ļaudīm. Parasti ikdienā skolēnus
piesaista jaunu eksponātu parādīšanās vai
jaunas izstādes, akcijas.
Jaunākā izstāde muzejā ir veltīta Margaritai
Stārastei viņas 100. dzimšanas dienā. Muzejā
tāpēc, ka 80. gados rakstniece viesojās mūsu
skolā, un muzejā ir saglabājušies GDB
materiāli arī par Margaritu Stārasti.
Protams, esam uzsākuši ar sabiedrības
ļaudīm muzejiskās aktivitātes jaunu stāstu,
jaunu grāmatu veidošanā. Lai varētu dot
startu, bija nepieciešama arī iepriekšējā darba
izvērtēšana. Esmu pateicīga tiem 15 pagasta
cilvēkiem, kas bija ieradušies 5. februārī uz
pasākumu, kā arī tiem, kuri nevarēja ierasties,
bet domās bija kopā ar mums.
Pastāstīšu, kādus projektus esam kopā
nolēmuši izstrādāt. Darbosimies 6 jomās. Tiks
uzrakstīti 2 iepriekšējo grāmatu turpinājumi:
„Aleksandra
Lorenča
makšķernieka
memuāri” 2. daļa, „Vectēva stāsti” 2. daļa.
Viena darba grupa strādās pie kolhozu, p/s
„Dzērbene” vēstures, kas lielos vilcienos ir
apgūta, bet tā tiks papildināta ar interesantiem
aculiecinieku stāstiem. 4.darba grupa apgūs
Dzērbenes tautas nama vēsturi un ar to
saistītās tradīcijas. 5. darba grupa strādās pie
tēmas par Dzērbenes meža brāļu kustību. 6.
darba grupu var raksturot kā individuālos
darītājus, kuri kaut ko interesantu atrod,

piedāvā, precizē, uzlabo, iesaka un kuri
veido sava personīgās kolekcijas par tēmu
„Laikmeta lielības”. Bez tam muzeja atbalsta
grupai būs iespēja radoši izpausties Muzeja
nakts veidošanā, esam nolēmuši arī atcerēties
ievērojamus dzērbeniešus viņu skaistās
dzīves jubilejās.
Aicinu sekot līdzi muzeja aktualitātēm
mūsu mājas lapā http://dzerbenesmuzejs.
mozello.com/ .
Kā piemēru padarītajam darbam minēšu
Olitas Samsones veikumu par Dzērbenes
ielu Rīgā, kas noslēdz mūsu grāmatu
„Dzērbeniešu stāsti”, izdotu vasarā. Viņa
palūdza savas mazmeitas, dzīvojošas Rīgā,
nofotografēt svarīgākās vietas visā Dzērbenes
ielas garumā, pie tam ceriņziedu laikā. To var
redzēt mūsu grāmatā. Līvija Mieze, kādreiz
būdama rīdziniece, izlasīja un ieinteresējās
par to un iesniedza šādu informāciju:
„Dzērbenes ielas garums 1130 m. Tā
ierīkota 1914. gadā no Pēterburgas šosejas
(Brīvības ielas) līdz Pleskavas dzelzceļam
un tika nosaukta par Dzērbenes ielu. 20.
gados, attīstoties mazstāvu apbūvei tagadējā
Teikas rajonā, pagarināta līdz Stūrīša ielai.
1963. gadā sakarā ar LPSR ZA pilsētiņas
celšanu Aizkraukles un Dzērbenes ielas stūrī
pārdēvēta par Akadēmijas ielu.”
Tas ir piemērs, kā viens labi padarīts darbs
rada interesi citos un kā tiek atrasti jauni fakti.
Acīmredzot vēl jāatrod, kurā gadā Atmodas
laikā Akadēmijas iela atkal pārtapusi par
Dzērbenes ielu. Tā, lūk, mēs strādājam!
Mārīte Šķēle

Atjaunotajā
sabiedriskajā centrā
jau vairākus mēnešus
čakli darbojas aušanas
studija, kuru vada
Eleonora Skripko un
Limānija Migliniece.
Meistares ir lieliskas
sava amata pratējas,
stellēs top jauni darbi,
taču viņas neliedz
savu padomu un laiku
arī jaunajām audējām.
Rokdarbu pulciņš ik
nedēļu sanāk kopā
trešdienās un pašreiz
apgūst papīra trubiņu
pīšanas tehniku - no
žurnāliem, avīzēm,
reklāmu bukletiem
top groziņi, podu
ietvari
un
citas
saimniecībā derīgas lietas. Pinumu mākslu
meitenēm ierāda Zinta Kalve, kura, apguvusi
šo tehniku internetā, šobrīd ir kļuvusi par
īstu papīra veidošanas profesionāli. Aicinu
visus, kuri interesējas par rokdarbiem, mūsu
pulciņā. Varbūt kāds var ko jaunu pamācīt,
jo arī vecais, labais, aizmirstais noder.
Uzklausīsim jūsu idejas un ierosinājumus!
Vēlos
atgādināt
visiem
novada
māksliniekiem un rokdarbniekiem, ka

Dzērbenē tiek organizēta tradicionālā
pavasara rokdarbu un mākslas izstāde.
Neturiet sveci zem pūra un parādiet, ko
pa ziemu esat sadarījuši! Izstāde notiks no
14. līdz 28. aprīlim Dzērbenes pilī. Darbi
jāiesniedz līdz 10. aprīlim. Lai jums radošs
laiks līdz pavasara sējai!
Daina Šmite,
Dzērbenes tautas nama vadītāja

„Tracis” Taurenes kultūras namā
„Tracis Taurenē”! 22. februāra pēcpusdienu Taurenes kultūras namā pieskandināja
dziesmas un dejotāju soļi. Skanēja patiesi vareni – „pār pļavām, pār norām, pār mežu galiem”!
Citādi nemaz nevarēja būt, jo šajā sadancošanās un sadziedāšanās pasākumā piedalījās vairāk
nekā 210 dejotāji un dziedātāji - no TDA „Uguntiņa” trīs grupas, deju kolektīva „Pasaciņa”
divas grupas, Dzērbenes pirmsskolas un skolas dejotāji, Taurenes pirmsskolas, skolas dejotāji
un dziedātāji. Tā bija iepazīšanās tiem, kuri satikās pirmo reizi, savukārt atkalredzēšanās tiem,
kuriem šādas tikšanās kļuvušas jau par tradīciju. Koncertprogramma bija ļoti plaša, caur deju
varējām nonākt ne tikai Latvijas ārēs, bet pat Krievijā, Baltkrievijā un Turcijā.
Svētkus atzinīgi vērtē arī Dzērbenes vidusskolas direktore Ērika Arāja: „Kā pavasaris
sasauc putnus, tā mūsu deju skolotājs Andris Sakss sasauc dejotājus no malu malām kopā,
lai vienotos jautrā un krāsainā dancī. Pirmā sadancošanās notika Garkalnes novada kultūras
namā 25. janvārī. Piedalījās deju kolektīva „Uguntiņa”, „Pasaciņa”, Taurenes pamatskolas un
Dzērbenes vidusskolas dažādu vecumu dejotāji. Mūsu bērni varēja izmēģināt dejas soļus uz
lielās skatuves, redzēt, kā dejo citi. 22. februārī rīdzinieki salidoja Taurenes kultūras namā.”
Paldies visiem dalībniekiem par atsaucību, vecākiem par atbalstu, kultūras nama
darbiniekiem par uzņemšanu, Dzērbenes vidusskolai par Rīgas viesu uzņemšanu, Ingrīdai
Runģei par gardumiem visiem dalībniekiem, Ivaram Žagaram par apskaņošanu un kolektīvu
vadītājiem – Gitai Ūdrei, Agnesei Stankei, Gunitai Gedroicai Jurago, Anetei Žagarei, Ingunai
Batņai, Andrim Vilderam par uzņēmību. Taču vislielākā pateicība deju skolotājam Andrim
Saksam, kurš bija šā pasākuma iniciators un organizētājs. Gan tiksimies, sadancosim un
sadziedāsim arī citureiz!
Dace Potaša
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„Isidora pagalmam” - 5



SPORTS
Šautriņmetēji noskaidro labākos

Laiks nepielūdzami rit uz priekšu. Šķiet, pavisam nesen rakstīju projektu, lai varētu
iegādāties mūzikas instrumentus mazajiem ķipariem, kas grib spēlēt un dziedāt. Pavasarī
aprit jau pieci gadi, kopš Dzērbenes tautas namu pieskandina šo instrumentu skaņas. Arī
mazie ķipari ir izauguši – gan augumā, gan muzikālo iemaņu prasmē. „Isidora pagalma”
pamatsastāvu veido skolēni, kuri grib likt lietā savas mūzikas skolā iegūtās prasmes, bet mūsu
vidū ir arī bērni, kuri ar grupas vadītāja palīdzību pašmācības ceļā apgūst kāda instrumenta
spēli. Viņiem ir savs, savdabīgs stils, kurā viņi darbojas. Instrumentālās grupas koncertos un
uzstāšanās reizēs nekad nav garlaicīgi, jo mūziku papildina dejas, spainīšu bungas, burciņritmi
vai ritmi uz „piepūstiem” vaigiem. Grupā ir pat sava dzejniece - Dārta Kancēviča, kura
raksta dziesmām vārdus, savukārt mūzikas aranžējumu veido grupas vadītāja Lelde Slaidiņa
- Zaļakmentiņa. Grupas dibinātājs un vadītājs pirmos divus gadus bija Andrejs Grimms. No
sirds sveicu dalībniekus un vadītājus Leldi un Andreju. Paldies jums par prieku, ko dāvājāt 5
gadu garumā!
Aicinu visus esošos un topošos fanus un apsveicējus uz „Isidora pagalma” jubilejas un
vārda dienas koncertu un tam sekojošo ballīti 27. martā plkst. 16.30. Koncertā dzirdēsiet
gan grupas jauno repertuāru, gan arī 5 gados apgūto. Uz skatuves solās būt arī bijušie grupas
dalībnieki un vadītājs Andrejs.
Daina Šmite, Dzērbenes tautas nama vadītāja

Saulkrastos
norisinājās
2014.
gada
Latvijas
čempionāts
šautriņmešanā,
kurā piedalījās arī šautriņu
mešanas kluba „Vecpiebalga”
dalībnieki.
Kopumā
sacensībās startēja 21 dāma
un 63 kungi. Individuālajās
sacensībās labākos rezultātus
no
Vecpiebalgas
kluba
uzrādīja Avelīna Lāce un
Kristīne Kuzmane, kuras
ieņēma dalīto 5.vietu. No
kungiem izslēgšanas spēlēs
iekļuva Oskars Kuzmans un
Gunārs Zommers. Rezultātā
Oskaram un Gunāram dalītā
9.vieta. Pāru sacensībās lielisku sniegumu uzrādīja Kristīne un Avelīna, kuras kļuva par
Latvijas čempionēm. Kungu pāru sacensībās Vecpiebalgas klubu pārstāvēja Gatis Brūveris
/ Jānis Bačkins, Matīss Bauers / Ilgvars Lācis, Jānis Lauks / Edžus Ķaukulis, Jānis Stepiņš /
Māris Spiņģis un Oskars Kuzmans / Jānis Muižnieks (Cēsu darts klubs). Rezultātā Matīsam
un Ilgvaram augstā 5.vieta, Oskaram un Jānim 9.vieta, pārējiem pāriem dalīta 17.vieta.
14. februārī, Valentīndienas noskaņās, tika aizvadīta Vecpiebalgas čempionāta 6. kārta.
Kopumā sacensībās piedalījās 7 dāmas un 21 kungs no Cēsīm, Lizuma, Madonas, Smiltenes,
Ozoliem, Veselavas un Vecpiebalgas novada. Sacensībās atzīstami debitēja Armands
Mivrenieks no Vecpiebalgas, kā arī pirmo reizi šosezon piedalījās smiltenieši – Guntis Kalītis,
Didzis un Oskars Drauļi. Pēc aizvadītām sešām kārtām kopvērtējumā vadību ir atguvusi Avelīna
Lāce, bet par diviem punktiem mazāk ir Kristīnei Kuzmanei, trešajā vietā - Zeltīte Strade.
Kungu sacensībās pēc neveiksmes šajā kārtā uz otro vietu kopvērtējumā ir noslīdējis Gunārs
Zommers, bet uz pirmo ir pakāpies Jānis Ieviņš. Ar vietām ir samainījušies Matīss Bauers un
Oskars Kuzmans, kuri tagad ir attiecīgi ceturtajā un trešajā vietā. Šis kvartets ir krietni atrāvies
no sekotājiem punktu izteiksmē, bet vēl ir trīs kārtas un daudz kas var mainīties.
Sīkāk par šautriņmešanas klubu un rezultātiem ŠMK „Vecpiebalga” mājaslapā: www.dartsvecpiebalga.lv .
Ilgvars Lācis

SKOLU ZIŅAS
Par Ēnu dienu

12. februārī visā Latvijā notika tradicionālā
karjeras izglītības akcija Ēnu diena. Šogad interese
par pasākumu 9.- 12. kl. bija ļoti liela. Kopumā
no Vecpiebalgas vidusskolas klasēm 70,5 % bija
„ēnot” gribētāju.
Vecpiebalgas skolēni Ēnu dienā iepazinās ar
dažādām profesijām un amatiem Vecpiebalgā,
Cēsīs, Valmierā, Rīgā, Madonā, Jaunpiebalgā,
Taurenē un Zosēnos. Vislielākā interese tika izradīta
pedagoģijas, tirdzniecības, sabiedrisko attiecību,
ugunsdzēsības un medicīnas nozarēm. Interesēja
arī kultūras un lauksaimniecības nozares.
10. klases skolēni interesējās par pārdevēja
profesiju (3), kafejnīcas vadītāja amatu (3), VUGD
dispečera - inspektora profesiju (2), aktiera (1),
pedagoga (2), medicīnas māsas (1), apsarga (1)
un z/s īpašnieka (1) profesijām. Šie skolēni Ēnu
dienā izmantoja iespēju klātienē iepazīties ar
to, ko cilvēki dara ikdienā, lai saprastu, kas viņus
interesē visvairāk. Daudzi no 10. klases skolēniem
Ēnu dienā piedalījās pirmo reizi un secināja, ka
daudzas profesijas netiek pienācīgi atalgotas, ir
vērts „ēnot” arī savus vecākus, lai tuvāk uzzinātu
par viņu darba specifiku un problēmām. Iesaka
„ēnošanu” turpināt nākamajā gadā.
11. klases skolēni izvēlējās „ēnot” pedagogus (4),
sabiedrisko attiecību speciālistu (1), būvinženieri
– būvuzraugu (1), ginekologu (1), aktieri (1),
agronomu (1), lauksaimniecības tehnikas mehāniķi

(1), datorsistēmu un datoru
tīkla administratoru (1),
preču izplatītāju – aģentu
(1), SIA valdes locekli
(1).
Pēc Ēnu dienas skolēni
iesaka skolā padziļināti
apgūt tos priekšmetus,
kuros māca komunikāciju
un saskarsmi.
12. klases skolēni par
„ēnu” devējiem izvēlējās
cilvēkus vadošos amatos –
valdes locekli uzņēmumā
SIA„ Juveks V” (1), valdes
priekšsēdētāju Valmieras
slimnīcā
(1),
juristu
– mārketinga speciālistu
ZAB „Bomenius” (1),
radošo
direktoru
„
Gheto games family”
(1), vizuālās reklāmas
speciālistu „ I-robot” (1), bērnu aprūpes māsu
SIA Cēsu klīnika” (1), žurnālistu – TV satura
redaktoru (1), VP Vidzemes reģiona pārvaldes
KPB Patruļpolicijas nodaļas priekšnieku (1), TV
operatoru RE TV (1).
Ēnu dienas dalībnieki secināja, ka skolā
apgūstamie mācību priekšmeti (angļu, krievu
val., ķīmija un sports) ir nepieciešami viņu
izvēlētajām profesijām.
9. klases skolēni “ēnoja” kriminālpolicistus
(2), ugunsdzēsējus (2), direktoru mūzikas namā
un SIA (2), bērnu aprūpes māsu (2) un konditoru
(1).
Savas „ēnu” vietas skolēni izvēlējās paši,
rakstot pieteikumus „ēnu” devējiem vai sarunājot
klātienē cilvēku, kuru vēlējās ēnot, izvērtējot
savas iespējas nokļūt „ēnošanas” vietā. Paldies
veikala „ Elvi” vadībai, kafejnīcai „ Ūdensroze”,
Vecpiebalgas pirmsskolas iestādei par atbalstu
un piedalīšanos Ēnu dienā!
Apkopojot skolēnu iesniegtos Ēnu dienas
apliecinājumus, priecēja, ka visi „Ēnu” devēji
bija pozitīvi atsaukušies par mūsu skolas
skolēniem - gan par ieinteresētību, gan atsaucību
un saskarsmi - un novēlējuši, lai katram izdodas
ceļš uz iecerēto mērķi.
Rigonda Prīse,
Vecpiebalgas vidusskolas karjeras
izglītības skolotāja

Pirmklasnieka 100
dienas Taurenē

18.februārī
uz
pasākumu
„Pirmklasnieka 100
dienas skolā” aicināja
Taurenes pamatskolas
5. un 6. klase un
viņu
audzinātāja
Dzintra Brīvība. 1.
klases kolektīvam un
audzinātājai Ingunai
Batņai
līdzi
juta
arī otrās un trešās
klases skolēni un
skolotāji. Lai gan
mazo pirmklasnieku
sirsniņās bija jūtams
uztraukums un jaušami bailīgi acu skatieni,
klātesošajiem
viņi
pierādīja, ka pa šīm
100 dienām ir kļuvuši
par
pilntiesīgiem
s ā k u m s k o l a s
skolēniem,
ir
sadraudzējušies
un ļoti daudz ko
iemācījušies.
Pirmajā daļā kā
jauks
piedzīvojums
mazajiem bija sarūpēts ceļojums Burtu un Ciparu pasaulē, piestājot vairākās
simboliskās stacijās. Šeit pirmklasnieku vecākie „kolēģi”, 4. un 5. klases
skolēni, piedāvāja jautrus un izglītojošus uzdevumus. Liekot lietā skolā
apgūtās gudrības, veiklību un apķērību, mazie pirmklasnieki veiksmīgi
savām skolotājām par prieku parādīja, ka kļuvuši patstāvīgāki, iemācījušies
draudzēties un sadarboties.
Pēc visiem apsveikumiem pirmklasnieki savā solījumā apņēmās būt
paklausīgi un draudzīgi, katru dienu kārtīgi paēst, lai būtu spēks mācīties,
draudzēties ar pieklājības vārdiņiem, saudzēt grāmatas un skolas lietas,
nedarīt otram to, ko negrib, lai dara pašam.
Pēc uzdevumu veikšanas pirmklasnieki tika pie skolas medaļām ar goda
zīmi, ka nu ir tiesīgi saukties par Taurenes pamatskolas 1. klases skolēniem.
Šī diena bija svētki 1. klašu skolēniem, jo tie godam nopelnīti, cītīgi
mācoties. Un tradīcijas ir tās, kas skolas dzīvi padara interesantāku un
pilnvērtīgāku, veido skolēnos piederības sajūtu savai skolai. Pirmās simts
dienas ir tikai sākums mazo cilvēku kāpienam zinību kalnā. Vēlam, lai
mazajiem daudz jauku notikumu un sasniegumu, par kuriem priecāties
un lepoties! Lai šodienas pirmklasnieki izaug par krietniem cilvēkiem,
godājamiem savas lietas pratējiem!
Dace Potaša
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SKOLU ĪSZIŅAS

Dzērbenes vidusskolā

Cienījamie Dzērbenes vidusskolas skolēnu vecāki!
2014. gada 13. martā skolā „Atvērto durvju diena”!
Visas dienas garumā varēsiet vērot skolēnus stundās,
starpbrīžos, pulciņos. Pēc stundām - individuālas
sarunas ar skolotājiem.

Inešu pamatskolā

31. janvāris - mākslas programmas audzēkņu
mācību ekskursija uz Madonas Izstāžu namu un
nodarbība Madonas dažādu konfesiju baznīcās par tēmu
„Altārgleznas”.
Februāra pirmās divas nedēļas veltītas valodām:
dzimtajai un svešvalodām, kad norisinājās skolas mācību
olimpiādes, studijas „Vārds” organizētais
konkurss
„Stāstnieks 2014”, kur šo titulu ieguva Karīna Tomsone (3.
klase) un Madara Ilze Eglīte (6. klase). Nedēļas noslēgumā
skolēni - interesenti Valmierā apmeklēja tipogrāfiju
SIA „Lapa” un kinoteātrī noskatījās filmu trīsdimensiju
formātā „Pastaiga ar dinozauriem”.
14. februāris - tradicionālā Valentīndienas ballīte, kad
ciemos ieradās Ērgļu novada sporta deju skolotāja Sandra
Avotiņa ar vienu deju pāri, kas kuplināja mūsu vakaru.
Kopīgi ar kaimiņu novada dejotājiem apguvām polonēzi.
21. februāris - Rīgā apmeklējām Valodu aģentūras
organizēto Starptautisko dzimtās valodas dienai veltīto
pasākumu.
10.-22. februāris - informāciju tehnoloģiju laiks.
Īpaša bija noslēguma diena, kad uz tikšanos ar savu skolu
un skolēniem bija ieradušās mūsu absolventes Brigita
Daļecka, tagad Latvijas Universitātes mikrobioloģijas
maģistre, un Agnese Katlapa, tagad Rīgas Tehniskās
Universitātes Medicīnas inženierijas un fizikas fakultātes
4. kursa studente. Ieguvām visaptverošu izklāstu
par nopietnām profesijām un priecājāmies par mūsu
absolventu erudīciju, uzņēmību un dzīvesprieku. Veiksmi
mūsu meitenēm skolu un dzīves eksāmenos!

Projektu nedēļa
Dzērbenes vidusskolā
No 10. līdz 14. februārim Dzērbenes vidusskolā
norisinājās projektu darbs.
Projektu nedēļa ir laiks, kad skolēniem kabinetos
nenotiek tradicionālās mācību stundas, bet skolēni strādā
pie pētnieciskajiem un zinātniski pētnieciskajiem darbiem.
Projekti kļūst par mūsu ikdienas sastāvdaļu gan sadzīvē,
gan darbavietā. Palielinoties pieejamajam informācijas
apjomam un informācijas un komunikāciju tehnoloģijām,
arvien nozīmīgākas skolēniem kļūst mācīšanās un
patstāvīgā darba prasmes.
Projektu darba mērķis ir palīdzēt skolēniem apgūt šīs
zināšanas un aicināt skolotājus uzdrīkstēties pieņemt
jaunus uzdevumus, ko skolai izvirza dzīve.
Skolēni var izmantot skolā apgūtās teorētiskās zināšanas
praktiskos, ar reālo dzīvi saistītos projektos, vienlaikus
padziļināti izprotot attiecīgo tēmu.
Projekta darbi saturiski bija visdažādākie. Gan
pētnieciskie, gan praktiskie. Sākumskolas skolēniem
projektus vadīja klašu audzinātāji. Tēmas bija saistītas ar
ģimeni, mājdzīvniekiem, skolu, pagasta izpēti, elektrības
veidiem.
5. - 9.kl. skolēniem, tēmas daudz nopietnākas. Par vides
saudzēšanas un resursu taupīšanas izpēti, par novada
izciliem ļaudīm novadā un pasaulē – Elzu Sudmali, Aiju
Odiņu, Spodru Ergardi u.c.
Projekta darbu ietvaros ir padarīti labi darbi: iegūta jauna
informācija, pētīta izziņas literatūra, veidoti savi projekta
dienu pieraksti, notikusi sadarbība ar klasesbiedriem,
skolasbiedriem un skolotājiem.
Paldies visiem skolotājiem un skolēniem par paveikto
darbu, par interesantajiem projektiem un radošām
pieejām!
Šī nedēļa sniedza gandarījumu kā skolēniem, tā arī
skolotājiem un deva iespēju uzzināt nezināmo, atrast vēl
neatrasto un iecerēt ko jaunu. Var teikt – projekta dienu
mērķis ir sasniegts! Lai rodas daudz jaunu, radošu ideju
projekta dienām nākamajam gadam!
Ilva Jeromāne, skolotāja

Taurenes pamatskolā

Februāra pirmajā nedēļā skolā notika aktīva rosīšanās
sveču liešanas un veidošanas darbnīcās, jo 7. februārī tika
kronēta „Svece - 2014”. To izlēja pirmsskolas grupā Intars
Kučinskis un pamatskolas grupā Jurģis Zommers.
6. februārī skolas floristikas pulciņa „Pipariņš’
komanda piedalījās CBJIC rīkotajā vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas radošajā konkursā „Laiks”. Konkursā
piedalījās 10 skolu komandas. Tā bija iespēja iepazīties
ar laika jēdzienu un tā daudzveidīgajām izpausmēm,
kā rezultātā katra komanda tika pie pašu radītā laika
skaitītāja. Komandā darbojās Anete Plūme, Lūcija Mende,
Līva Megija Zaļaiskalna un Samanta Laura Libere.
No 10. līdz 14. februārim skolas telpas pārpildīja
„Sirsniņdienu”
gaisotne.
Sirsniņnedēļā
dažādus
konkursus un atjautības uzdevumus skolas 21
sirsniņpārītim organizēja 8. klase.
13. februārī noslēdzās šautriņu mešanas sacensības
„Trāpi desmitniekā!”. Sīvā cīņā skolas ceļojošo kausu
klašu kopvērtējumā ieguva 7. klase, bet „Trāpīgākais”
skolēnu vidū – Kristaps Libers no 6. klases.
No 17. līdz 27. februārim norisinājās „Latviešu
valodas un literatūras dienas”. Šajās dienās noritēja
„Glītrakstīšanas konkurss”, balsojums „Mana mīļākā
grāmata”, kopīgā lasīšanas stunda, tikšanās ar mūsu
novadnieci un rakstnieci Ingunu Baueri, konkurss „Gudrs,
vēl gudrāks” un skatuves runas konkurss. Skatuves runas
konkursā 1. vietas ieguvēji - Mareks Greizāns, Lūcija
Mende, Lāsma Kristiāna Kārkliņa, 2. vieta - Evijai Aucei
Cimbergai un Helvijam Babrim, 3. vieta - Lāsmai Kitijai
Mateusai un Samantai Laurai Sarkanei.

Vecpiebalgas vidusskolā

3. februārī skolā notika izglītojamo pašpārvaldes
vēlēšanas. Izglītojamo pašpārvaldes jaunievēlētais
prezidents - Ingus Pētersons.
6. februārī Vecpiebalgas vidusskolas aktu zālē,
atzīmējot rakstnieka Antona Austriņa 130. dzimšanas
dienu, atklāja izstādi „Saulītes tekstilmākslā”, kurā
skatāmi 59 darbi no Taurenes (sk. Ingrīda Batņa),
Skujenes (sk. Arnita Rēdmane), Inešu (sk. Līga Beķere)
pamatskolas, Jaunpiebalgas vidusskolas (sk. Maija Apsīte)
un Vecpiebalgas vidusskolas (sk. Vija Jansone un Ija
Kazaka). 4.-12.kl. skolēni literatūras stundās piedalījās
dzejoļu konkursā, ideju smeļoties A. Austriņa dzejoļu
nosaukumos, kopā ar literatūras skolotājām viesojās
muzeju apvienībā “Orisāre”, apmeklējot A. Austriņa
jubilejai veltīto izstādi.
7. februārī ciemiņu diena pirmskolā. Notika tikšanās ar
novada psiholoģi Anitu Prodnieci.
8. februārī pirmsskolas solisti Lauris Neimanis - 4 g. un
Emīlija Savicka - 7 g., kā arī ansamblis „Baldzēni” devās
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uz Priekuļiem piedalīties bērnu popgrupu un solistu
festivālā - konkursā „Skudrupūznis”.
10. februārī projektu nedēļa 1. - 3. klasei.
13. februārī Vecpiebalgas vidusskolā Valentīndienas
ballīte.
19. februārī konkursā „Fizikas un ķīmijas ābece”
kopvērtējumā vislabākās zināšanas uzrādīja 10. klases
skolēns Nauris Kuzmans.
24.
februārī Valodu dienas ietvaros notika
glītrakstīšanas konkursa 2. kārta 4. - 12. klasei.
Starpnovadu matemātikas olimpiādē 2. vieta
Naurim Kuzmanam (11.E), Ringoldam Zvaigznem (11.
E), atzinība – Jēkabam Zommeram (9.A). Profesora
Cipariņa kluba 3. kārtā 2. vieta Mairai Asarei (9.A).
Sk. Ruta Šarkovska. Starpnovadu ķīmijas olimpiādē 2.
vieta Jēkabam Zommeram (9.A)., 3. vieta Mairai Asarei
(9.A) un Ringoldam Zvaigznem (11.E). Sk. Antra Eškina.
Starpnovadu mūzikas olimpiādē 2. vieta Adrijai Žagarei
(8.kl.). Sk.Agrita Eškina.
Latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensībās
„Lakstīgala 2014” Cēsīs un finālā Vidzemes reģionā 1.
pakāpi ieguva 4. klases meiteņu komanda – Laura Kuhta,
Sanija Gobiņa, Marta Asare, Marta Pundure. Sk. Inta
Apalupa.
Valsts atklātā mājturības olimpiādē tekstiltehnoloģijās
„Gadalaiki” 1. kārtā piedalījās 5.-9. klašu sešas meitenes,
labāko skaitā valstī Elēna Zeltiņa (7.kl.) un Kitija Sarmule
(8.kl.). Meitenes uzaicinātas uz olimpiādes 2. kārtu Rīgā.
Sk. Vija Jansone un Ija Kazaka.
Cēsu starpnovadu sacensībās volejbolā vidusskolu
grupā 1. vieta Kasparam Krieviņam, Intaram Valainim,
Artim Skudram (12.V), Jānim Jurkānam, Aivim Šulcam
(12.E), Mārtiņam Arājam (10.E), Jēkabam Zommeram,
Gundaram Tomašam (9.A), Artūram Albertam Kramam
(8.kl.), 2. vieta Simonai Klodžai (12.E), Anetei Dzenei (11.
E), Alisei Gulbei, Elīzai Ošai (10.E), Kristīnei Pēčai, Sintijai
Igaunei (9.A) un Kristīnei Šmitai (9.B). Pamatskolā 1.vieta
B grupā meiteņu komandai - Kristīnei Pēčai, Kristīnei
Šmitai, Samantai Elliņai (9.B), Armandai Višņovai (9.A),
Annijai Sniedzei, Kitijai Sarmulei, Ilzei Kaštanovai (8.kl.)
un zēnu komandai - Jēkabam Zommeram, Gundaram
Tomašam, Haraldam Pranim, Dairim Ozolam (9.A),
Mārim Kaštanovam (9.B), Artūram Albertam Kramam,
Kristeram Slavēnam, Arvim Kaštanovam (8.kl.); 2. vieta
C grupā meiteņu komandai – Agnesei Štimmerei, Sabīnei
Pēčai (7.kl.), Valērijai Tolkunovai, Amandai Kanapackai,
Evai Aļeksejevai, Elīnai Melderei (5.kl.), Diānai Davidovai
(4.kl.), Montai Aļeksejevai, Sofijai Pundurei (4.kl.) un
zēnu komandai – Arturam Sandrim Avenam, Niklāvam
Babrim, Kristeram Bitainim, Raivim Jermakam (7.kl.),
Andrim Braueram, Uģim Āboliņam (6.kl.), Ralfam
Kuzmanam, Zigmundam Razenovskim (5.kl.). Sk. Agita
un Māris Krami.

Mācību priekšmetu nedēļas
Dzērbenē sākas!

Margaritas Stārastes
atcerei

2. semestris skolā sākas ar mācību priekšmetu nedēļām. Latviešu
valodas nedēļā katru dienu skolēni saņēma kādu interesantu
uzdevumu un krāja punktus. Noslēgumā pildīja olimpiādes darbu.
Vērtēšana notika 5.-7. klašu, 8.-9. klašu un sākumskolas klašu
grupās. Klašu grupai bija jāveic vienādi uzdevumi. 5.-7. klašu
grupā 1. vietu ieguva Ernests Kancēvičs ( 6.kl.), 2.- Justīne
Liene Laumane ( 7.kl.), 3.- Valts Gusmanis (6.kl.) un Elza Marija
Ozolante ( 5.kl.). 8.-9. klašu grupā 1.vieta Līvai Ņizinai (9.kl.),
2.- Rēzijai Veronikai Laumanei ( 8.kl.), 3.- Reinim Ozolantam
(9.kl.) Sākumskolā piešķīra tikai pirmās vietas: 1. klasē
Markusam Aleksandram Tētam, 2. kl. Esterei Zirnei, 3. kl. Dārtai
Kancēvičai, 4. kl. Naurim Kancēvičam. Pēdējo latviešu valodas
nedēļas dienu organizēja skolas līdzpārvalde - Līva Ņizina, Rēzija
Laumane un Diāna Šmite. Meitenes katrai klasei bija izdomājušas
daudzveidīgus, diezgan sarežģītus uzdevumus. Visiem bija, ko
padomāt un piepūlēties.
Eksakto priekšmetu nedēļā skolēni risinās dažādus uzdevumus,
veiks eksperimentus. Noslēgumā – Profesiju diena! Esam
uzaicinājuši Andi Baltiņu, Oļģertu Saksu un Ingrīdu Siliņu, lai
pastāstītu par eksakto zinību nepieciešamību ikdienā un dažādās
profesijās.
Ērika Arāja

Pirmsskolas grupiņas bērni aplūko Margaritas
Stārastes grāmatiņas.

Daudzu bērnu grāmatu autores un ilustratores
Margaritas Stārastes mūžs mērāms ar pilnu gadu
simteni. „Sava sapņa piepildījumu tēvs vēlējās
ieraudzīt manī. Es vēl nemācēju staigāt, kad viņš
jau deva man rokās krāsu zīmuļus. Man bērnībā
nepirka rotaļlietas, bet vienmēr apgādāja ar
papīru, ar krāsām, ar zīmuļiem. Tēvam patika, ka es
zīmēju. Viņš tam pievērsa lielu uzmanību, vienmēr
pamudināja mani.” (L. Brīdaka. „Mūžs kā pasaka.
Margarita Stāraste.”, Annele, 2004). Februāra
sākumā apritēja apaļi 100 gadi, bet drīz pēc tam 18. februārī - mākslinieces mūžs noslēdzās.
Skujenes pamatskolā izveidojām mākslinieces
radošo darbu izstādi, sanesām Stārastes grāmatiņas,
viņas ilustrētos dažādu autoru darbus. Gan skolēni,
gan pirmsskolas grupiņu audzēkņi iepazinās ar
Margaritas Stārastes daiļradi – šķirstīja un lasīja
viņas grāmatiņas un zīmēja.
Valda Miķelsone,
direktores vietniece ārpusklases darbā
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Piedzīvojums Latvijas televīzijas
studijā „Gudrs, vēl gudrāks”

Dalībnieki – Jānis un Paula Diāna – ar saviem
līdzjutējiem un raidījuma vadītāju.

19. februārī Latvijas televīzijas spēlē „Gudrs, vēl gudrāks”
tikās divi Vecpiebalgas novada 8. klases skolēni un viņu
līdzjutēju komandas. Vecpiebalgas vidusskolu pārstāvēja
Paula Diāna Šulca, bet Taurenes pamatskolu – Jānis Kučinskis.
Abas komandas bija pamatīgi sagatavojušās līdzi just savam
favorītam.
Televīzijas telpās valdīja satraukuma pilna gaisotne. Priecēja,

ka visi konkursa dalībnieki un līdzjutēji bija draudzīgi un šo pasākumu
tiešām uztvēra kā spēli. Katram dalībniekam bija prieks par iespēju
piedalīties konkursā, jo 8. klašu grupā bija pieteikušies 156 dalībnieki,
no kuriem uz televīziju tika uzaicināti tikai 36. 19. februārī konkursā
piedalījās pirmie 12, no kuriem finālu sasniedza tikai 2 dalībnieki.
Laiks studijā aizritēja nemanot, jo visi ar aizrautību sekoja līdzi
spēlei. Interesanti bija vērot raidījuma filmēšanas procesu un izbaudīt
radošo atmosfēru. Prieks gan par Jāni, gan par Paulu, jo abi tika tālāk
par pirmo spēles kārtu. Domāju, ka Jānim un Paulai Diānai tas bija
piedzīvojums, ko tik drīz neaizmirsīs. Ceru, ka iedvesmu un drosmi
ieguva arī kāds no līdzjutējiem, lai pieteiktos spēlei „Gudrs, vēl
gudrāks” 9. klases skolēniem.
Jāņa pārdomas pēc spēles: „Esmu ļoti gandarīts, ka tiku tik tālu, jo
biju domājis, ka jautājumi būs grūtāki un ka līdz 3. kārtai netikšu. Taču
ir arī tāds kā rūgtums sirdī par to, ka man neieskaitīja atbildi, kura
bija pareiza man, nevis spēles vadītājiem, neko darīt - spēle ir spēle.
Paldies skolas direktorei Lilitai Ozoliņai par to, ka atbalstīja mani un
atmaksāja braucienu. Lielum liels paldies maniem līdzjutējiem, jūs
bijāt superīgi!”
*Lai uzzinātu, kā tad veicās abiem dalībniekiem, skatieties
raidījumu „Gudrs, vēl gudrāks” 14. martā LTV1.
Sandra Kārkliņa

25. marts –
Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas diena
Ir atkal pavasars,
nāk ziedons sārts, bet
sāpīgs ir divdesmitpiektais
marts, tautas asaru klāts.
Un mūžīgs jautājums būs:
kā Dievs to pieļāva,
ka latvju svētzemē
ļaunums plosīja mūs.
Daudz dvēseļu palika
Gulāga peklē,
tās tiecas uz Latviju.
Un taisnību meklē.
Sargā, Dievs, tautu
Latvju zemes svētību tajā.
Lai vienmēr mēs atgrieztos
Tēvzemē, mājās.
Adolfs Bruno Pugulis Dzērbenē

„Par vērtību mēs saucam nevis to, kas nāk no lietām pašām, bet to, ko tajās ieliekam”
Šomēnes
savā
epastā saņēmu vēstuli
„Vecpiebalgas novadā
ar daļēji noteiktu telpu
un laiku atrodas kāda
republika, kurai pavisam
drīz būs jau 30 gadu.
Runa iet par kori „Pie
Gaujas”, kurā dziedu
arī es - gan tikai piekto
daļu kora mūža, taču
esmu jau saaugusi ar to
un uzskatu par daļu no
sevis. Mūsu kolektīva
dvēsele un vienotāja,
kurai visi labprāt seko,
protams, ir diriģente
Solveiga Vītoliņa. Ar
savām
darbaspējām,
apbrīnojamo toleranci un
cilvēcisko sirsnību viņa
satur un veido mūsu mazo republiku par patstāvīgu un dziedošu vienību,” raksta
Lelde Slaidiņa - Zaļakmentiņa. Raksturojot savu diriģenti, koristi lielā vienprātībā
teic - Solveigai piemīt augsta profesionalitāte, prasīgums, neapstāšanās pie
sasniegtā un atbildības sajūta. Tik lielu savējo atzinību saņem retais, tāpēc kora
jubilejas priekšvakarā saruna ar kora „Pie Gaujas” diriģenti Solveigu Vītoliņu.
- Ceļš līdz mūzikai.
- Esmu siguldiete, tā gan nav mana dzimtā
vieta, bet visu savu apzinīgo mūžu dzīvoju
pilsētā, kuru pamatoti mēdz dēvēt arī par
Vidzemes Šveici. Mani vecāki bija ļoti
muzikāli, tiesa, amatieru līmenī, bet viņiem
bija dabas dots talants. Mūsmājās vienmēr ir
skanējusi mūzika, viesības bez dziesmām un
dejām nebija iedomājamas. Man šķiet, ka
vecāki bērnu dzīvēs spēlē lielu lomu, un tieši
viņi ir tie, kuri sniedz atbalstu un - vismaz
sākumā - nosaka virzienu savu atvašu interešu
izglītībai. Siguldas pamatskolā bija ļoti
aktīva muzikālā vide, skolotāja Olga Jakāne
brīnišķīgi vadīja korus, arī tas bija viens no
iemesliem, kas pamudināja iestāties Siguldas
mūzikas skolā, kur apguvu klavierspēli. Par
virtuozu pianisti nekļuvu, taču vēlāk šī prasme
man lieti noderēja, mācoties kordiriģēšanu.
- Par diriģentu nepiedzimst.
- Pirmo skatuves pieredzi ieguvu populārajā
bērnu ansamblī „Siguldēni”, kuru vadīja
Lidija Meija. Tā bija ļoti laba dzīves skola,
diezgan skarba, taču, pārvarot grūtības,
mēs pa pakāpienam vien virzījāmies uz
priekšu. Darbošanās „Siguldēnos” un aktīvā
koncertdzīve, tostarp uzstāšanās TV, interesi
par mūziku tikai palielināja. Ansamblī tika
ielikti pamati lietām, ar kurām vēlāk dzīvē
bieži nācās saskarties. Godīgi jāatzīst,
pusaudžu gados arī man negāja secen šaubas,
vai klavierspēle un solfedžo man vispār dzīvē
jebkad noderēs. Pēc pamatskolas biju izvēles
priekšā - iestājeksāmenus noliku gan uz
matemātikas klasi, gan mūzikas vidusskolu,
bet drīz vien sapratu, ka skaitļu pasaule
nav mans aicinājums. Izvēlējos mūzikas
vidusskolu un… Iemīlēju Cēsis. Mācījos
Cēsu mūzikas vidusskolā pie brīnišķīgiem
pedagogiem. Mana skolotāja specialitātē bija
Dzidra Rismane, viņas loma manā muzikālajā

izglītībā ir ļoti liela. Visu iedvesmotāja un
skolas labais gars bija Līga Priedīte, kas
mūs, topošos diriģentus, muzikāli uzlādēja.
Un es ļoti priecājos, ka viņa joprojām aktīvi
iesaistās koru dzīvē. Diriģentes vadītais
koris „Ābele”, kurš, starp citu, bija arī mans
pirmais maizes darbiņš, ir Latvijā viens no
labākajiem. Milzīgu pateicību esmu parādā
vokālajai pedagoģei Gaidai Ungurei, arī
viņa ir uzticīga mūzikai un joprojām savos
cienījamos gados Valmierā skolo topošos
dziedātājus.
Tas, ka turpināju mācības
Mūzikas akadēmijā, vairs nebija nejaušība,
bet likumsakarība, apzināta izvēle. Mācījos
kordiriģēšanu pie profesora Jāņa Dūmiņa.
Studiju laikā, dziedot Jura Kokara un Ulda
Kokara vadītajā kamerkorī „Lauda”, apceļoju
lielu daļu pasaules. Tas bija ļoti piesātināts
laiks. Pēc augstskolas atgriezos Siguldā,
ilgus gadus strādāju Laurenču pamatskolā
ar mūzikas novirzienu, tagad diemžēl šī
skola vairs neeksistē, jo optimizācijas laikā
tika slēgta skolēnu nelielā skaita dēļ. Paralēli
dziedāju „Ave Sol” pie leģendārā kordiriģenta
Imanta Kokara. Man ļoti patika laiks, ko
pavadīju mūzikas vidusskolā, varbūt tāpēc
vēlāk liktenis piespēlēja tādu kā atgriezenisko
saiti - pēc vairākiem gadiem atgriezos
Cēsu pusē. 2001. gadā mana draudzene un
studiju biedrene diriģente Ilze Krūmiņa
uzaicināja vadīt kori „Pie Gaujas”. Un tā
jau trīspadsmito gadu ik pirmdienas vakaru
mēroju ceļu no Siguldas uz Taureni. Runājot
par manu profesionālo darbu, jāpiemin, ka
esmu arī Zaubes jauktā kora diriģente. Bet
darbdienas aizrit pamatdarbā kā vokālajai
pedagoģei Siguldas mākslu skolā Baltais
flīģelis.
- Koris ir diriģenta spogulis.
- Diriģenta profesija ir grūti izskaidrojama
- tā ir misija un aicinājums. No vienas

puses šai profesijā strādājošajiem tiek
nodrošināts radošs darbs, no otras – ne pārāk
konkurētspējīgs atalgojums. Taču katram
amatam vai profesijai ir sava garoza. Latvijā
diriģenti ir ļoti mīlēti un cienīti, vismaz no
dziedātāju puses. Diriģents atbild ne tikai
par kora muzikālo veidolu, skanējumu un
repertuāru, bet arī par gaisotni kolektīvā.
Mums ir jābūt kā enerģijas lādiņiem, kas
spēj kori aizraut un vadīt. Svarīgi atrast
tādu kolektīvu, ar kuru patiesi gribētu kopā
strādāt. Un vēlmei jābūt abpusējai. Jā, koris
ir diriģenta spogulis. Viņiem jau nav citas
izvēles - dziedātāji atbild uz to, ko diriģents
ar savām rokām, pirkstiem, acīm, žestiem,
ķermeni lūdz. Savukārt diriģents bagātinās
no sava kora, piemērojas tam.
- Gandarījums.
- Par to, ka cilvēki nāk uz mēģinājumiem,
dažkārt pēc darba piekusuši, reizumis sadzīves raižu nomākti. Taču tad mēs sākam strādāt,
radām ko brīnišķīgu, nesamākslotu, īstu, un
nogurums un rūpes atkāpjas. Diriģents caur
mūziku un sarunām cenšas sniegt saviem
dziedātājiem uzmundrinājumu, enerģiju…
Un tad pēc koncertiem ir īsts gandarījuma
mirklis. Jā, mums izdevās! Protams, virsotne
visam ir dziesmu svētki. Tādu enerģētisko
potenciālu kordziedāšanas ziņā mēs nekur
citur nevaram iegūt.
- Grūtākais šajā profesijā.
- Es apbrīnoju tos diriģentus, kuri spējuši
izveidot jeb jaunradīt savu kolektīvu. Mans
lolojums bija Laurenču pamatskolas zēnu
koris. Ilgus gadus ar pietiekami labām sekmēm
mēs darbojāmies. Mālpils vidusskolā esmu
izveidojusi sākumklašu kori, taču pieaugušo
kolektīvus vienmēr esmu uzaicināta diriģēt.
- Ideāls koris.
- Man jau tāds ir – „Pie Gaujas”. Korī
dzied aptuveni četrdesmit dalībnieki, cilvēki
ar gadiem mainās, bet, kā es saku, mums ir
savs „zelta sastāvs” - nemainīgais kodols.
Tiesa, vīru rindas vēlētos kuplākas, diemžēl
daudzas mūsu vīru „balsis” šobrīd pelna
iztiku ārzemēs… Taču mēs neesam atmetuši
cerību viņus sagaidīt atpakaļ. Šis nav koris,
pie kura es braucu, lai tikai izpildītu savu
uzdevumu, viņi ir īpaši cilvēki. Varbūt vārdos
mēs to nepasakām, bet mūs vieno cieša
saikne - savstarpēja pievilkšanās. Cilvēki,
kuri korī dzied, ir bezgala talantīgi un radoši,
katrs ar savu iekšēju inteliģences bagāžu.
Par katru no viņiem neglaimojot varētu teikt
atzinīgus vārdus. Man nešķiet pareizi paņemt
profesionālus dziedātājus no malas, svarīgi,
lai korī dzied tie, kuri šeit dzīvo – vietējie. Es
dzelžaini uzskatu, ka lauku korī jābūt dažādu
paaudžu cilvēkiem, jo skaņa veidojas no
dažādu paaudžu balsīm, kopā tā ir bagāta un
piesātināta līdz niansēm. Ja kāds no posmiem
iztrūkst, korim nav tā skanējuma. Šogad „Pie
Gaujas” ir nedaudz mazāk jauniešu balsu,
taču mēs par to neskumstam, bet priecājamies
par mūsu studentiņiem, kuri tagad papildina
galvaspilsētas koristu rindas. Kad kolektīvā
notiek paaudžu maiņa, man kā diriģentei it
kā vajadzētu satraukties, bet es neskumstu,
jo notiek arī rotācija atpakaļ. Jaunieši, kuri

(Mišels Montēņs)
ir izstudējuši un pārnākuši mājās, atgriežas
arī mūsu korī. Paaudžu maiņai jābūt, un
savi dziedātāji ir jāizaudzina. Ja aiziet – tas
ir normāli, bet, ja viņi nāk atpakaļ, tad tas
nozīmē, ka
diriģenta virsuzdevums ir
izpildīts. Un šis ir viens no iemesliem, kā dēļ
ir vērts šo darbu darīt.
- Kora repertuārs.
- Repertuāru veidoju es, taču piespiedu
kārtā nekas nenotiek. Ja jūtu, ka kāda
dziesma „neiet”, aplam neuzspiežu. Izvēloties
repertuāru, jāņem vērā mūsu vokālās spējas un
varēšana. Latviešu kora dziesmu klāsts ir ļoti
bagātīgs, tajā ir nebeidzamas iespējas atrast
ko jaunu un mums piemērotu. Otrs virziens,
kuru izvēlamies, ir tautiskā programma, kuru
šobrīd cenšamies atjaunot, un garīgā mūzika,
jo bieži koncertējam baznīcās. Un vēl mūsu
repertuārā tiek iekļautas arī cittautu mūzikas
pērles. Šobrīd mēs iestudējam dažas daļas
no Šarla Guno mesas, kas ir garīgā mūzika
un pieskaitāma pie Eiropas klasikas zelta
fonda.
- Jaunu dalībnieku piesaistīšana.
- Mūzikā tāpat kā sportā ar talantu vien
nepietiek. Lai ko sasniegtu, bez treniņiem
un vingrinājumiem neiztikt. Daudzbalsīgo
dziedāšanu, kas ir latviešu koru virzītājspēks,
apgūst bērnībā. Vecākiem vajadzētu pievērst
uzmanību, lai bērni šīs spējas attīstīta.
Tāpēc svarīgi, lai mācību iestādēs darbotos
kori, ansambļi. Tas ir mīts, ka „lācis uz
ausīm uzkāpis”. Visi var dziedāt! Ja vien
ir vēlēšanās un motivācija, visu var apgūt.
Jaunās paaudzes muzikālajā audzināšanā
liela nozīme ir pozitīvajam piemēram. Ja
dziedāšanas skolotājs dzied vietējā korī un
rāda bērniem piemēru, kā to dara, piemēram,
skolotāja Inta Apalupa, tad arī jaunieši
labprāt pievēršas kordziedāšanai. Mūsu
kolektīvā ierasts, ka pieredzējušie dziedātāji
savā „paspārnē” ņem jaunos kora dalībniekus
– iedrošina, uzmundrina, pamāca. Un nekad
nevienu „uz mājām” neesam aizsūtījuši, kaut
arī sākumā varbūt nemaz tik labi neveicas.
- Vaļasprieki.
- Diezin vai to var nosaukt par vaļasprieku,
jo tas lielā mērā sasaucas ar manu profesiju,
bet jau vairākus gadus dziedu vokālajā grupā
„Putni”. To veido astoņas dziedātājas, kuras
savu meistarību guvušas, dziedot Latvijas
profesionālajos koros un vokālajās grupās.
Grupas repertuārā pārsvarā ir dažādu
komponistu un mūzikas stilu jaunrades.
Jaunākais no mūsu iestudējumiem ir
kameropera „Lysistrata”, kas nesen tika
nodota publikas vērtējumam un ir jau guvusi
lieliskas atsauksmes. Brīvajā laikā labprāt
slēpoju, diemžēl šogad šī nodarbe man, tāpat
kā daudziem faniem, iet secen. Un vēl, kad
atnāk pavasaris, ar nepacietību metos dārza
darbos. Rušinot dobes, top visas jaunās
koncertprogrammas. Dārzs – tā ir relaksācija
un enerģija.
- Svarīgākās vērtības.
- Godīgums – pret sevi, citiem, darbu. Un
labas attiecības starp cilvēkiem.
Dzidra Ješkina

				

PasākumU AFIŠA
VECPIEBALGAS NOVADĀ
Dzērbenes tautas namā

8. martā plkst. 22.00 ierakstu ballīte „Tik dēļ jums,
daiļās dāmas...”
Ieeja 2,00 EUR, dāmām - bez maksas
25. martā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
diena:
plkst.12.00 piemiņas brīdis Vecpiebalgā pie piemiņas
akmens;
plkst.12.30 piemiņas brīdis Taurenē pie piemiņas akmens;
plkst.12.30 piemiņas brīdis Dzērbenē pie piemiņas akmens;
plkst.13.00 Dzērbenes pilī koncerts un atmiņas pie tējas
tases.
*Pēc piemiņas brīžiem būs transports uz Dzērbeni (ja
nepieciešams transports, lai nokļūtu uz piemiņas brīžiem,
lūdzu, pieteikt pagastu pārvaldēs).

Inešu tautas namā

7. martā plkst. 19.00 Starptautiskajai Sieviešu dienai
veltīts koncerts „Ejot cauri gadalaikiem, tiksimies martā!
Mūs priecēs jauktais vokālais ansamblis „Naktsputni”.
Ieeja - par ziedojumiem.
Būsiet gaidīti!

Kaives pagasta pārvaldes zālē

7. martā plkst. 19.00 Starptautiskajai sieviešu dienai
veltīts koncerts „Sievietes, sievietes…”. Jūs priecēs
sieviešu vokālais ansamblis no Skujenes un Kaives
amatierteātris „Aka”. Iespējams, būs vēl kāds pārsteigums...
28. martā plkst. 19.00 vakarēšana kopā ar folkloras
kopu „Māras bērni” jautrā programmā dzērbeniešu
garā.
Visi mīļi aicināti!

Taurenes kultūras namā

14. martā plkst. 22.00 pavasara disko ballīte.
Ieejas maksa - 2,00 EUR

Taurenes pagasta bibliotēkā

1.- 31. martam Cēsu kultūras biedrības „Harmonija”
gleznotāju grupas vadītāja Leona Stara gleznu izstāde
“Atmiņu ziedi”.

Vecpiebalgas kultūras namā

7. martā plkst. 19.00 „Jautrie popielas ritmi”.
Vecpiebalgas vidusskolas atpūtas pasākums
darbiniekiem, pedagogiem un vecākiem.
15. martā 22.00 - 03.00 balle „Satikšanās martā...” ar
grupu „Galaktika”.
Ieejas maksa EUR 5,00. Galdiņu rezervēšana, t. 26493591.
22. martā plkst. 18.00 svētki modes dejai „Pavasara
ritmi”.
Ieeja - prieks un ziedojums dejai.
28. martā plkst. 16.00 Vecpiebalgas novada pašvaldība
aicina uz tikšanos novada uzņēmējus.

BIJUŠĀ BĒRNUDĀRZA „AUĻI”
AUDZĒKŅIEM, DARBINIEKIEM!

Olita Samsone, bērnudārza „Auļi” bijusī pirmā vadītāja,
Dzērbenes vidusskolas muzeja atbalsta grupas vārdā lūdz
atsaukties padomju saimniecības „Dzērbene” bērnudārza
„Auļi” toreizējos darbiniekus, bērnus un viņu vecākus,
kuri pirmsskolas iestādi apmeklēja no 1970. gada līdz tās
pārcelšanai uz ēku centrā. Jūsu atsauksmes nepieciešamas,
lai turpinātu vidusskolas skolēnu iesākto bērnudārza
vēstures izpētes gaitu. Diemžēl visi materiāli par toreizējo
bērnudārzu „Auļi” nodoti arhīvā un plašākai apskatei nav
pieejami. Informāciju un atsauksmes sūtīt uz adresi: Olita
Samsone, „Dižozoli 2”, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas
novads, LV-4118 vai Dzērbenes vidusskolas muzejam.
Cerot uz sapratni, paldies!

LŪGUMS ATSAUKTIES!

Lūdzu atsaukties cilvēkus, kuri varētu kaut ko zināt
par Ilgu Upesleju (Smit) un Arvīdu Upesleju Grantu
no „Vīndecēm” („Vīndedzēm”). 20. jūlijā notiks viņu
pārapbedīšana Latvijā, Jaunpiebalgas Jaunajos kapos.
Meita Zane Grant ļoti vēlētos gan apmeklēt šīs mājas, gan
tikties ar cilvēkiem, kas varētu atcerēties viņas vecākus vai
zināt kaut ko par viņu dzīvi šeit, uzzināt kādas citas ziņas
par šīm mājām, to vēsturi utt.
Priecāšos par jebkuru informāciju: Līva Grudule
Piebalgas muzeju apvienība “Orisāre”
“Norkalni 2”, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov.,
LV- 4122
E-pasts: liva.grudule@vecpiebalga.lv
t. 26573868

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

2014. gada marts

APSVEIKUMI
Lai tādi paliekam, kā esam –
Ar savām rūpēm, priekiem, asarām,
Lai dzīvesprieku allaž sirdī nesam
Vēl ilgi cauri skaistām vasarām!

Dziesmiņa, dziesmiņa, paliec
Vienmēr un visur man klāt!
Kopā ar tevi es būšu
Laimīgs un pasargāts.
(A. Ķirškalne)

(A. Āre)

Sveicam Tevi, marta jubilār!

Īpašie gaviļnieki

60 - Kārlis Saikovs Vecpiebalgā
70 - Biruta Valdmane Dzērbenē
Janīna Bambe Dzērbenē
Jānis Baltvilks Dzērbenē
Mārīte Ābele Inešos
Tekla Dreimane Inešos
Elvīra Jaunrubene Vecpiebalgā
80 - Artūrs Eglītis Dzērbenē
Kārlis Bērziņš Dzērbenē
Antoņida Lubeja Vecpiebalgā
Biruta Neilande Vecpiebalgā
90 - Elza Ozola Inešos
92 - Antoņina Krigere Inešos
93 - Jānis Jēkabsons Inešos
94 - Anna Šilinska Dzērbenē

Jaunākie Vecpiebalgas novadā:

Evelīna Ieva Harjo Dzērbenes pagastā;
Luīze Spalviņa Vecpiebalgas pagastā;
Ralfs Krūmiņš Vecpiebalgas pagastā.

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

PĒRK
Limuzīnas šķirnes teli vai govi. T. 26554721.

PĀRDOD
Lēti tirgo lietotus apģērbus no Somijas
(iepriekš piezvanot pa t. 28780947).

SLUDINĀJUMI
Pieskatīšu jūsu lauku īpašumu. T. 29960577.
Piedāvājam meža zāģēšanas un izvešanas pakalpojumu.
T.26563618.
Vēlas nomāt pļaujamās platības. T. 26563618.
Z/s „Mežrozes” veic meža augsnes gatavošanu.
T. 29484449.
Vērtēju mežus, meža īpašumus, izvērtēju tirgu uz
pārdošanas brīdi. Profesionāla pieeja (konsultācija bezmaksas). T. 26893755.
Rok, aizber, iztīra, nolīdzina dīķus, grāvjus, uzbērumus,
ceļus, kā arī bez maksas izzāģē aizaugušas pļavas, grāvjus
utt. Augsta kvalitāte par zemām cenām. T. 29437441.
Laipni gaidīti Dzērbenē! Salonā „Viva”
sniedzam: friziera, manikīra, pedikīra,
vaksācijas, meikapa pakalpojumus.
Sīkāka informācija pa tālr. 26197616
(Arita), 26266470 (Renita).
Mīļi gaidīsim!
Veikalā „Viva” var iegādāties uz vietas ceptas
smalkmaizītes un kulinārijas izstrādājumus,
kā arī iespējams pasūtīt dažādas gaļas plates,
salātus, kliņģerus, tortes un citus gardumus
jūsu svinību galdam. Būsiet mīļi gaidīti!
T. 64170441; mob. t. 26516512.
2014. gada 22. martā plkst. 10.00
Taurenes kultūras namā notiks Taurenes KKS
GADA PĀRSKATA KOPSAPULCE
Darba kārtībā:
1. Jauno biedru apstiprināšana.
2. Valdes, kredītkomitejas un revīzijas komisijas ziņojumi.
3. Gada pārskata apstiprināšana.
4. Saimnieciskās darbības plāna apstiprināšana.
5. Debates.
Laipni gaidīti!
Vecpiebalgas kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības
biedru kopsapulce notiks 2014. gada 27. martā
plkst. 17.30 Vecpiebalgas kultūras nama mazajā zālē
Darba kārtībā:
1. Jauno biedru apstiprināšana.
2. Pārskats par 2013. gadu.
3. Par statūtiem.
4. Par politikām un noteikumiem.
5. Par 2014. gada plānu un budžetu.
6. Citi jautājumi.
Laipni gaidīti!
Tuvāka informācija pa tālruni 29376776, 27707028,
e-pasts: vkks@inbox.lv

DONORU DIENA

11. martā 10.00 – 14.00 Vecpiebalgas kultūras
namā Donoru diena.
Līdzi jāņem pase!
Visi laipni aicināti!
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- EURkolektƯvam,
16,25 itin visiem, kas bija ar mums kopƗ, izvadot
Aivaru Gavaru mǌžƯbas ceƺƗ. Paldies par iejǌtƯbu un atbalstu mums smagajƗ dzƯves brƯdƯ.
Speciālā traktortehnika (ekskavatori, buldozeri, greideri
utt.) - EUR 24,08 Gavaru Ƨimene
Traktortehnikas piekabe - EUR 12,13
Izbraukums
pēc klienta norādītās adreses - EUR 0,57/km


PATEICĪBA
Vissirsnīgākā pateicība radiem, draugiem, bijušajiem
darbabiedriem, kaimiņiem, Vecpiebalgas mednieku un
kafejnīcas „Laura” kolektīvam, itin visiem, kas bija ar
mums kopā, izvadot Aivaru Gavaru mūžības ceļā. Paldies
par iejūtību un atbalstu mums smagajā dzīves brīdī.
Gavaru ģimene

SĒRU VĒSTS
Aiziet diena, aiziet doma,
Sastingst darbi nedarīti...
Mūžībā aizgājuši:
Ženija Zvaigzne, Dzērbene;
Kārlis Lapiņš, Taurene;
Aivars Gavars, Vecpiebalga;
Velta Zvēriņa, Vecpiebalga.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.
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