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Vecpiebalgas novada pašva d bas izdevumsl

Šajā numurā:
■ Novada domes aktualitātes
■ Piesaki savu kandidātu 
apbalvojuma saņemšanai!
■ Amatiermākslas kolektīvi 
gaida jaunus dalībniekus
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Sveicam 
Skolotāju dienā! 

  Būt par Skolotāju nenoliedzami ir sūtība, jo 
liktenis tik atbildīgu un grūtu darbu uztic 
garā stipriem un dvēselē bagātiem cilvēkiem. 

Lai katru dienu piepilda dzīvesprieks un 
skolēnu atzinība, lai vienmēr gandarījums par 
paveikto! Paldies visiem, kuri savu darba mūžu 

ir veltījuši skolai!

Vecpiebalgas novada  pašvaldība

■ Lai  aicinātu  Latvijas iedzīvotājus  atbalstīt  Autoceļu fonda atjaunošanu, kas 
garantētu atbilstošu un prognozējamu finansējumu autoceļu būvei un remontiem, 
četras sabiedriskas organizācijas - biedrība „Latvijas Ceļu būvētājs”, Latvijas 
Pašvaldību savienība, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija un Latvijas 
Motoklubu asociācija - septembrī uzsāka kampaņas noslēdzošo posmu, kurā 
iepazīstināja iedzīvotājus visā Latvijā ar to, kuras partijas ir PAR labiem ceļiem un 
kuras - PRET. 20. septembrī  viena mobilās reklāmas piekabe ar plakātu ieradās 
Vecpiebalgas novadā, lai informētu iedzīvotājus par partiju nostāju un palīdzētu 
izdarīt izvēli vēlēšanās. Organizācijas arī sekos līdzi tam, kā partiju apņemšanās 
tiek īstenota pēc vēlēšanām.

■ No 14. līdz 19. septembrim 
Kaives un Skujenes iedzīvotāji 
pagasta pārvaldes zālē dalījās 
priekā ar skaistākajiem ziediem no 
sava dārza. Fantāzijas lidojums bija 
redzams ne tikai ziedu kompozīcijās, 
bet arī kolorītajos nosaukumos, 
piemēram, “Dāvā man rozi vienu”, 
“Vecais zābaciņš”, “Kur tad nu bez 
manis”. Paldies visiem, kas vēlējās 
savā rudens priekā dalīties ar 
citiem. Visbagātākais ziedu klāsts 
- Aijai Rozei, Līvijai Baranovai, 
Ritai Čičkanovai, Laimai Rižai 
un Kalniņu ģimenes trīs paaudžu 
puķkopēm - Katei, Gunai un 
Valērijai. Savukārt Iveta Rone 
izaudzēja visgarāko gladiolu Kaivē, 
iespējams pat novadā vai Latvijā. 
Tās garums 158 cm. Tiksimies 
rudens ražas izstādē!

ĪSUMĀ 

■ Vecpiebaldzēns  Kaspars  Stupelis, kurš ir beļģu pilota Etjēna  Baksa ekipāžas 
kantētājs, trešo gadu pēc kārtas kļuvis par pasaules  vicečempionu motokrosā  
blakusvāģu  ekipāžām. Turklāt  Kaspars  par pasaules vicečempionu kļuvis jau 
piekto reizi karjerā  (2005. un 2008. gadā), bet 2003. un 2004. gadā kļuva par 
pasaules čempionu. Apsveicam!

Foto: Eddy Koedijk Pašvaldību sporta spēlēs noskaidro 
spēcīgākos novadus

19. septembrī  mūsu novada komanda devās uz ikgadējām pašvaldību sporta spēlēm, 
pasākuma saimnieki -  Amatas novads - sporta entuziastus uzņēma „Rakšos”. Šajā gadā 
pašvaldību darbinieki izrādīja lielu aktivitāti, un komandas sabrauca no visa vēsturiskā 
Cēsu rajona. Mūsu novadu sacensībās pārstāvēja Agnija Amane, Iveta Ģērmane, Guntars 
Zernis, Andris  Lapiņš, Inese  Ģērmane, Valdis Cīrulis, Hugo Duksis.  

Atklās pieminekli Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalierim Ansim Zeltiņam

Gatavojoties Latvijas 96. gadadienas un Lāčplēša dienas svinībām,  15. oktobrī plkst. 
15.00 pie Vecpiebalgas vidusskolas tiks atklāta piemiņas plāksne Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalierim ZELTIŅAM  ANSIM Pētera dēlam.

Ansis Zeltiņš ir bijušais 4. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pulkvedis. Dzimis 1863. 
gada 30. oktobrī Mēdzūlas pagasta „Kaļēnos”. Beidzis Vecpiebalgas draudzes skolu. 

1916. gada 23. decembrī Ziemassvētku kaujās A. Zeltiņš ar savu pulku sīvā cīņā ieņēma 
vācu nocietinātās blindāžas, kur saņēma vairākus gūstekņus un ložmetējus. Tajā pašā 
vakarā, kad pretinieku spiediena dēļ mūsu daļas atkāpās uz pirmās līnijas ierakumiem, 
Zeltiņš sapulcēja atlikušos karavīrus un ar tiem aizstāvēja ieņemtā rajona labo spārnu līdz 
atiešanas pavēles saņemšanai. 1917. gada 12. janvārī pie Ložmetējkalna zem iznīcinošas 
ložmetēju un mīnmetēju uguns pirmajās līnijās atkal ieņēma nocietinātās zemnīcas un 
noturēja tās līdz vakaram nepārtrauktā ienaidnieka ugunī.

Lāčplēša Kara ordenis Ansim Zeltiņam piešķirts 1921. gadā.
Ansis Zeltiņš miris 1942. gada 11. septembrī. Apbedīts Rīgā, Brāļu kapos.
Pasākumā piedalīsies Latvijas valsts aizsardzības fonda „Lāčplēsis” prezidents Jānis 

Ivars Kasparsons, A. Zeltiņa dēls Namejs Zeltiņš u.c. Piemiņas plāksnes autors ir 
Vecpiebalgā dzimušais Jānis  Strupulis. 

Pasākumu atbalsta Vecpiebalgas novada dome un Vecpiebalgas vidusskola.

Ar katru gadu šie sporta svētki tiek rīkoti iespējami daudzveidīgāki, mazāk iekļaujot 
nopietnus sporta veidus, vairāk orientējoties uz veiklību un izveicību.  Pasākuma dienas 
ievadā dalībnieki prezentēja sagatavoto mājas darbu - komandas reklamēšanu antīkās 
pasaules varoņa Hērakla  skatījumā. Noskaņojums sacensību laikā liecināja, ka pašvaldību 
iestāžu darbinieki rūpīgi gatavojušies. Arī laika apstākļi bija īsti sportiski -  spožā saule 
sildīja tieši tik daudz, lai sportistus nenogurdinātu. Mūsu novada komanda pārliecinoši 
starp kolēģiem finišēja virves vilkšanā, veiklības stafetē, kā arī lieliski parādīja savu 
erudīciju  spēlē, kas prasīja plašas zināšanas Latvijas ģeogrāfijā. Jāpiebilst, ka arī citos 
sacensību veidos mūsu novada pārstāvji ierindojās pirmajā pieciniekā. Kopvērtējumā 
1. vieta Priekuļu novada pašvaldībai, 2. -  Cēsu novada komandai, mūsu, Vecpiebalgas, 
komanda un  mājinieki - Amatas komanda  -  dalītajā 3./4. vietā. 

Dzidra Ješkina

Vecpiebaldzēni sevi labi parādīja arī netradicionālā volejbola spēlē.  
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ 

 Pieņemtie lēmumi:
1. Apstiprināt  instrukciju  „Vecpiebalgas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, 

apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”.
2. Apstiprināt  kārtību, kādā tiek izsniegtas subsīdijas un dotācijas komersantiem, 

biedrībām un nodibinājumiem.
3. Apstiprināt  saistošos noteikumus Nr.7/2014 „Grozījumi Vecpiebalgas novada 

pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.4/2012  „Prioritārā kārtība bezdarbnieku 
iesaistīšanai algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Vecpiebalgas novadā”.

4. Apstiprināt no pašvaldības pamatbudžeta finansēto pedagoģisko likmju apmēru 
Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai laika periodā no 
2014. gada 1. septembra  līdz 2014. gada 31. decembrim. Apstiprināt no pašvaldības 
pamatbudžeta finansēto pedagoģisko likmju apmēru: Dzērbenes vispārizglītojošajai un 
mūzikas pamatskolai – 1,16 likmes, Inešu  mākslas  skolai – 0,50 likmes. Pedagogu 
algas no pašvaldības līdzekļiem tarificēt  atbilstoši valsts apstiprinātajām zemākajām 
algas likmēm  (izņemot izglītības iestāžu vadītāju algas). Piemaksas par iegūto pedagogu  
kvalitātes pakāpi maksāt  valsts  noteiktajā  apmērā  atbilstoši pedagogu iegūtajai kvalitātes 
pakāpei. Gadījumā,  ja  no valsts  mērķdotācijas pirmsskolas pedagogu darba samaksai 
nav ieplānota kvalitātes  piemaksa, tarificēt to no pašvaldības budžeta. 

5. Slēgt līgumu ar Cēsu novada pašvaldību un Cēsu pilsētas  sporta skolu par profesionālās 
ievirzes sporta izglītības programmas īstenošanu. Nodrošināt finansējumu profesionālās 
ievirzes sporta izglītības programmās nodarbināto pedagogu daļējai darba samaksai EUR 
729,18 mēnesī Vecpiebalgas novada pedagogiem.

6. Apmaksāt  pavadzīmi  Nr.VI 001001 EUR 1344,00  par grāmatas „Rūtas un Alekša 
zelts un dimants”  izdošanu. 

7. Precizēt Vecpiebalgas novada domes 2014. gada 28. augusta domes sēdes lēmuma 
Nr.2 „Par   aizdevumu  pieprasījumu  pašvaldību  aizņēmumu un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomei” 1. punktu, izsakot to sekojošā redakcijā: 

8. „1. Ņemt aizņēmumu EUR 410 000,00 no Valsts kases projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta Vecpiebalgas ciemā  II kārta” 
realizācijai”.

9. Precizēt Vecpiebalgas novada  domes 2014.  gada 28. augusta  domes lēmumu Nr.26 
„Par 2014. gada 24. jūlija domes sēdes lēmuma Nr.25 „Par 2014. gada 24.  aprīļa domes 
sēdes lēmuma Nr.8 „Par aizdevumu pieprasījumu pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomei pašvaldības prioritāro  investīciju projektu īstenošanai 
2014. gadā”  precizēšanu”,  izsakot  to sekojošā redakcijā: „Ņemt aizņēmumu no Valsts 
kases,  nepārsniedzot EUR 200 000  šādu projektu finansēšanai:

   • Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas  
   remontam  -  EUR 33 216;

   • Dzērbenes  sabiedriskā  centra  remontam - EUR 31 482,64;
   • Sociālās mājas  „Norkalni” (Vecpiebalgas pagastā)   

   remontam  -  EUR 41 442;
   • Inešu pamatskolas remontam  -  EUR 7 000;
   • Tehniskā  projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras  

   attīstība Vecpiebalgas novada Taurenes pagasta Taurenes  
   ciemā  II kārta”  izstrādei  -  EUR 12 342;

   • Vecpiebalgas vidusskolas remontam  -  EUR  63 178;
   • Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas  

   novada Ineša ezerā  -  EUR 5999,66;
   • Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada   

   Alauksta  ezerā  -  EUR 5339,70.”
Aizdevuma gada procentu likme tiks noteikta atbilstoši Valsts kases aizdevuma 

nosacījumiem. Aizdevumu  izmantot  2014. gada laikā. Atmaksas termiņu aizņēmumam 
noteikt 10 gadus.

10. No 7. līdz 9. oktobrim komandēt domes priekšsēdētāju  Ellu  Frīdvaldi-Andersoni  uz 
Briseli  dalībai „The Charter Launch event” pasākumā. Domes priekšsēdētājas prombūtnes 
laikā domes priekšsēdētājas pienākumus pildīs domes priekšsēdētājas vietnieks Valdis 
Cīrulis.

11. No 21. līdz 27. oktobrim  komandēt domes priekšsēdētāju  Ellu  Frīdvaldi-Andersoni  
dalībai ES programmas „Eiropa pilsoņiem”  finansētā  projekta „Jaunas   stratēģijas 
līdzdalības un aktīvam pilsoniskumam Eiropas Savienībā SPACEU” ietvaros rīkotajā 
pasākumā Gallodoro  pilsētā  Itālijā. Domes priekšsēdētājas prombūtnes laikā domes 
priekšsēdētājas pienākumus pildīs domes priekšsēdētājas vietnieks Valdis Cīrulis.

12. Apstiprināt precizētos maksas pakalpojumus Vecpiebalgas novada pašvaldībā, ko 
sniedz pagastu pārvaldes.  Apstiprinātos maksas pakalpojumus publicēt Vecpiebalgas 
novada pašvaldības mājas lapā.

13. Apstiprināt  SIA „Mērnieks MMR” zemes ierīkotājas  Māras  Knētas izstrādāto 
zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Gaujaskrasts” (Taurenes pagasts). 

14. Apstiprināt  SIA „Latīpašums -  mērniecības birojs”  izstrādāto zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpašumam „Kalna  Būrbirzes” (Kaives pagasts).

15. Piekrist jauna īpašuma izveidošanai,  atdalot to no nekustamā īpašuma „Tuci” 
(Taurenes pagasts).

16. Izstrādāt zemes ierīcības projektu  nekustamā  īpašuma  „Lejas  Beķeri” (Inešu 
pagasts) zemes vienības sadalīšanai.

17. Noraidīt iesniegumu par nekustamā  īpašuma  „Lejas” (Kaives pagasts) maiņu pret 
dzīvokļu īpašumiem Nr.1 un Nr.2  „Ozolkalnā”,  Kaives pagastā.

18. Ņemt aizņēmumu EUR 16080,00 no Valsts kases  projekta  „Publisko interneta 
pieejas punktu attīstība Vecpiebalgas novadā”  realizācijai. 

19. Piešķirt finansiālu atbalstu  EUR 65,00  Dzērbenes  Sarkanā  Krusta nodaļai Donoru 
dienas organizēšanai.

Nākamā  Vecpiebalgas  novada  domes  sēde  notiks 2014. gada 23. 
oktobrī plkst.15.00  Vecpiebalgas  pagastā.

Sēdē piedalās deputāti:  Edgars  BĒRZKALNS, Valdis  CĪRULIS, Līva 
GRUDULE, Viesturs  MELBĀRDIS, Inese  NAVRA, Daina  SKRASTIŅA, 
Jānis VĪLIPS. 

2014. gada 25. septembrī

Vecpiebalgas  novada  domes  saistošie  noteikumi  
Nr.7/2014 „Grozījumi Vecpiebalgas  novada  pašvaldības 

saistošajos noteikumos  Nr.4/2012 „Prioritārā kārtība  
bezdarbnieku iesaistīšanai algoto pagaidu sabiedrisko 

darbu veikšanā Vecpiebalgas novadā””
1. Izdarīt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2012. gada 18. aprīļa saistošajos noteikumos  

Nr.4/2012” „Prioritārā  kārtība  bezdarbnieku iesaistīšana algoto pagaidu sabiedrisko 
darbu veikšanā Vecpiebalgas novadā” (apstiprināti ar Vecpiebalgas novada domes 2012. 
gada 18. aprīļa  sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 10. §), turpmāk - Noteikumi, šādus 
grozījumus:

1.1. Izteikt  Noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:
„2. Bezdarbnieki, kas reģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz sešus mēnešus vai ir 

reģistrēti bezdarbnieka statusā mazāk par sešiem mēnešiem, bet vismaz 12 mēnešus 
nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem  saskaņā ar  
likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”) (turpmāk  - Bezdarbnieki), algotajos pagaidu 
sabiedriskajos darbos tiek iesaistīti sekojošā prioritārā kārtībā:”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

Saimnieciskie darbi, tuvojoties 
apkures sezonai

Atbild pašvaldības izpilddirektors Hugo Duksis:
Gatavība apkures sezonai
„Lai sagatavotos apkures sezonai, šovasar visās katlumājās 

tika veikti remontdarbi, vislielākie - Vecpiebalgā, kur apkures 
katli kalpo jau desmit gadus. Visās katlumājās veiktas arī 
tehniskās pārbaudes, lai, sākoties apkures sezonai, nebūtu 
nepatīkamu pārsteigumu. Tā kā  Taurenes un Vecpiebalgas 
katlumājā uzstādīta mūsdienīga automātika, esam noslēguši 
līgumu ar SIA „Vidzemes energoautomatika”, kas iekārtu 
darbību uzraudzīs ar interneta starpniecību, lai laikus  un 
maksimāli ātrā laikā novērstu elektronikas bojājumus.”  

Par kurināmā iepirkumu
 „Gaidāmajai ziemai kurināmais sagādāts. Malkas iepirkums katram novada pagastam 

tika rīkots atsevišķi. Esam pārliecinājušies, ka šķelda ir ērts un izdevīgs kurināmais, taču 
iepriekšējās sezonās vairākkārt saskārāmies ar piegādes un kvalitātes problēmām. Lai no 
tām izvairītos, iepērkam trīsmetrīgu malku un pie katlumājas sašķeldojam. Pašu saražotā 
šķelda ir kvalitatīvāka un  siltuma atdeve ir lielāka,  to nevar salīdzināt ar to, kas gatavota 
no zariem, turklāt, šķeldojot uz vietas, izpaliek arī domstarpības, jo atvestās malkas 
kubikmetri un kvalitāte uzreiz ir redzama.” 

Par apkures pakalpojuma cenu 
„Cerams, ka  jaunā apkures sezona dzīvokļu īpašniekiem nepatīkamus pārsteigumus 

nesagādās, jo maksu par siltumu nav plānots paaugstināt.”  
Iedzīvotāju parādi par iepriekšējās sezonās saņemto apkures pakalpojumu
„Dzīvokļu skaits, kuros tiek izmantota centralizētā apkure, katrā pagastā ir atšķirīgs. 

Visvairāk centralizēto apkuri izmanto Vecpiebalgas pagasta iedzīvotāji. Arī mūsu novadā, 
tāpat kā citviet Latvijā, iedzīvotāju parādi par saņemto pakalpojumu ir lieli, un tieši 
nenokārtotie maksājumi un sliktā  maksāšanas disciplīna ir galvenā problēma, ar kuru 
jāsaskaras pašvaldībai, risinot apkures jautājumu.  Dzērbenieši par siltumu pašvaldībai ir 
parādā 31465 eiro, taurenieši - 26044 eiro, vecpiebaldzēni - 25596 eiro, bet inesieši - 9246 
eiro. Izprotot situāciju, cenšamies iedzīvotājus saudzēt, cik vien varam, taču joprojām ir 
cilvēki, kuri savtīgi izmanto pašvaldības labo gribu un rēķinus vienkārši ignorē, kaut arī 
varētu samaksāt. Ar parādniekiem pastiprināti strādājam -  sūtām brīdinājuma vēstules,  
aicinām uz pārrunām, slēdzam vienošanās par atmaksas grafiku. Diemžēl nācies arī 
parādniekus nodot tiesai. Nesen piedziņa tika vērsta pret četriem. Viens uzreiz, vēl pirms 
tiesas, samaksāja, ar pārējiem noslēgts parāda atmaksas grafiks.” 

Par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu
„Pašvaldība vairākkārt šo piecu gadu laikā ir aicinājusi daudzdzīvokļu māju īpašniekus 

uzņemties iniciatīvu par savas mājas apsaimniekošanu. Diemžēl visā novadā ir izveidotas 
tikai trīs apsaimniekotāju biedrības - „Dižozolu nami” Dzērbenē, „Gaujas nami 5” 
Taurenē un „Abas mājas” Vecpiebalgā. Vērojot šo biedrību aktivitātes, jāsecina, ka 
pirmās divas biedrības mēģina kaut ko darīt, trešā vēl tā īsti darbu nav uzsākusi. Ne reizi 
vien nozares speciālisti  iedzīvotājus ir informējuši par apsaimniekošanas priekšrocībām, 
par iespējām piesaistīt finansējumu ēku remontdarbiem. Tomēr cilvēki nespēj vienoties 
par kopīgu lēmumu pieņemšanu un  joprojām uzskata, ka vienkāršāk ir paļauties uz 
pašvaldību. Pastāvošā likumdošana paredz, ka  privātos dzīvokļus ir jāapsaimnieko pašiem 
dzīvokļu īpašniekiem, tāpēc drīzumā plānojam izsludināt iepirkumu daudzdzīvokļu māju 
apsaimniekošanai. Vēlos vēlreiz aicināt iedzīvotājus - dibiniet apsaimniekošanas biedrības 
paši! Pieredze rāda, ka apsaimniekotājfirmas pakalpojumi izmaksā dārgāk.”

Lielākie saimnieciskie darbi šoruden
„Septembrī tika uzsākti darbi pie ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta Vecpiebalgas 
ciemā, II kārta”, kas paredz kanalizācijas tīkla rekonstrukciju un izbūvi. Atvainojamies 
iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām un aicinām ievērot drošības pasākumus.”

Atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai
Lauku atbalsta dienests informē, ka tiks sniegts atbalsts jaunu kūtsmēslu krātuvju 

būvniecībai, esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcijai, nepieciešamo būvmateriālu 
un stacionāro iekārtu iegādei. Pasākuma mērķis ir modernizēt lauksaimniecības 
uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju.

Sešpadsmitās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana Lauku attīstības programmas 
pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija” lauku saimniecībām notiks no 2014. 
gada 17. oktobra līdz 2014. gada 19. novembrim. Kopējais publiskais finansējums 
pasākumam ir 2 000 000 EUR, projektu īstenošanas vieta - visa Latvijas teritorija. 
Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir 2015. gada 1. jūlijs.

Maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai lagūnu 
būvniecības projektiem tiek noteiktas 30 EUR/m³, virszemes metāla konstrukciju 
krātuvēm 40 EUR/m3 un betonētajām kūtsmēslu krātuvēm maksimālās attiecināmās 
izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai ir noteiktas 49,80 EUR/m³.

Plašāka informācija par atbalsta pretendentiem, atbalsta intensitāti un citiem 
jautājumiem, kā arī projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās 
aizpildīšanai ir atrodami LAD mājas lapā.

Benita Zvejniece, 
Vecpiebalgas novada LAK
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PROJEKTI 
Eiropas brīvprātīgais darbs jauniešu centrā 

„Balgas Strops”
Valsts aģentūra  „Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūra”  
ir apstiprinājusi Vecpiebalgas  
novada  pašvaldības  Eiropas  
brīvprātīgā  darba projekta  
iesniegumu „Be Here to Dare” 
(2014-2-LV02-KA-105-000224), kas tika iesniegts programmas „Erasmus+” ietvaros. 

    Projekta  ietvaros Vecpiebalgas jaunatnes iniciatīvu centrā „Balgas Strops” darbosies 
2 brīvprātīgie  -  Giorgi  no Gruzijas un Beatrice no Vācijas. Galvenās projekta  tēmas 
ir lauku reģionu attīstība un jaunatne  (līdzdalība, jaunatnes darbs, jaunatnes politika), 
radošums un kultūra. Projekta galvenais mērķis ir veicināt Vecpiebalgas novada 
jauniešu ģeogrāfiskās un sociālās izolācijas samazināšanos, tā vietā piedāvājot aktīvu 
līdzdalību, kas balstīta uz iespējam. Projekta misija  -  ar Eiropas brīvprātīgo palīdzību 
atvērt Vecpiebalgas novada jauniešiem pasauli, kas pilna ar iespējām. Projekts veicinās 
vietējo jauniešu iniciatīvas un iesaistīšanos dažādās neformālās izglītības aktivitātēs un 
radošajās darbnīcās, veicinās kultūru daudzveidību un mijiedarbību starp dažādu valstu 
jauniešiem, veicinās izpratni par neformālo izglītību, programmu „Erasmus+” un Eiropas 
vērtībām, veicinās brīvprātīgo pašattīstību, sniegs informāciju par brīvprātīgo darbu un 
abpusēju mācīšanās procesu. Projekta  ietvaros brīvprātīgie apmeklēs vietējās skolas 
(izplatīs informāciju par programmu „Erasmus+” un Eiropas vērtībām), veiks ikdienas 
darbus jauniešu centrā, vadīs gruzīnu vai vācu valodas mācīšanās klubiņu, angļu valodas 
sarunvalodas klubiņu un organizēs dažādas aktivitātes vietējiem bērniem un jauniešiem.

*Šis projekts tiks finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo 
vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas 
jebkuru iespējamo izlietojumu.

Lelde Burdaja

Publisko interneta pieejas punktu izveide 
Vecpiebalgas novadā

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 2014. gada 
10. septembrī apstiprināja Vecpiebalgas novada 
pašvaldības projekta iesniegumu „Publisko 
interneta pieejas punktu attīstība Vecpiebalgas 
novadā” (3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/018), 
kas tika iesniegts ERAF darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/018 „Publisko interneta 
pieejas punktu attīstība” ietvaros.

Projekta ietvaros visos piecos Vecpiebalgas novada pagastos tiks izveidoti un pilnveidoti 
kopumā vienpadsmit publiskā interneta pieejas punkti (PIPP). Vecpiebalgā (Vecpiebalgas 
novada pašvaldības administratīvajā centrā) un Inešos (Inešu jauniešu centrā) tiks izveidoti 
jauni PIPP ar pieeju atbilstošai datortehnikai, programmatūrai, daudzfunkcionālai iekārtai 
un bezvadu interneta pieejas zonai. Taurenē (alternatīvās aprūpes centrā „Rudiņi”), Kaivē 
(Kaives pagasta pārvaldē) un Dzērbenē (Dzērbenes sabiedriskajā centrā) tiks pilnveidoti 
PIPP ar pieeju atbilstošai datortehnikai, programmatūrai, daudzfunkcionālai iekārtai un 
bezvadu interneta pieejas zonai. Vecpiebalgā (kultūras namā un tūrisma informācijas 
centrā), Dzērbenē (Dzērbenes pagasta pārvaldē un Dzērbenes vidusskolā), Kaivē (Kaives 
parkā) un Taurenē (Taurenes pamatskolā) papildus tiks izveidoti publiskā bezvadu 
interneta pieejas punkti.

Kopumā projekta ietvaros sasniegtie rezultāti nodrošinās projekta mērķa sasniegšanu - 
nodrošinās iedzīvotāju iespējas piekļūt elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, 
izveidojot un attīstot publiskos interneta pieejas punktus Vecpiebalgas novadā.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 28712,00, no kurām 85% jeb EUR 24405,20 ir 
ERAF finansējums, 12% jeb EUR 3445,44 ir pašvaldības līdzfinansējums un 3% jeb EUR 
861,36 - valsts budžeta dotācija pašvaldībām. Projekta īstenošanas laiks - seši mēneši.

Lelde Burdaja

Nolikums „Par apbalvojumu piešķiršanu”
I. Vispārīgie noteikumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā piešķirami apbalvojumi Vecpiebalgas novada 

pašvaldības nominācijām „Gada balva sportā”, „Gada balva kultūrā, „Gada balva 
uzņēmējdarbībā”, „No sirds uz sirdi”.

2. Apbalvojums - „Vecpiebalgas novada pašvaldības atzinības raksts”, ziedi un naudas 
balva.

3. Apbalvojumus piešķir ar Vecpiebalgas novada domes lēmumu reizi kalendārajā 
gadā. Uz apbalvojumu var pretendēt Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā 
dzīvesvietu deklarējušās personas, pamatojoties uz fizisko un juridisko personu motivētiem 
iesniegumiem, kuros tiek pamatota pretendentu atbilstība nominācijas saņemšanai.  
Iesniegumus izvērtē un nominācijas iesaka Vecpiebalgas novada domes Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu komiteja.

II. Apbalvojumu saņēmēji
4. Apbalvojumi tiek piešķirti nominācijās: „Gada balva sportā”,  „Gada balva kultūrā”, 

„Gada balva uzņēmējdarbībā” un nominācijā „No sirds uz sirdi” - par aktīvu un nesavtīgu 
darbu Vecpiebalgas novada sabiedrības labā. Nominācijai „Gada balva uzņēmējdarbībā” 
tiek izvirzīti arī zemnieku saimniecību īpašnieki, lauksaimnieki un individuālā darba 
veicēji.

Nominācijām nevar pieteikt pašvaldības deputātus.
III. Izvirzīšanas kārtība
5. Kandidātus apbalvojumiem var izvirzīt jebkura fiziska vai juridiska persona, 

iesniedzot motivētu iesniegumu Vecpiebalgas novada domes Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu komitejai.

6. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja izvērtē iesniegtos pieteikumus 
un iesniedz lēmuma projektu domei apstiprināšanai. Vecpiebalgas novada dome lēmumu 
pieņem oktobra sēdē.

7. Sociālo, izglītības un kultūras komiteja, izskatot ierosinājumu par apbalvojumu 
piešķiršanu, komitejas sēdē var uzaicināt piedalīties un uzklausīt apbalvojuma ierosinātāju, 
kā arī attiecīgo nozaru vadošo amatpersonu viedokļus (bez balsstiesībām).

IV. Apbalvojumu skaits un veids nominācijās
8. Nominācijai „Gada balva sportā” tiek izvirzīti apstiprināšanai domei trīs kandidāti. 

Nominācijai tiek piešķirta viena naudas balva 150 EUR apmērā un ziedi, pārējiem diviem 

izvirzītajiem kandidātiem - goda raksti un ziedi.
9. Nominācijai „Gada balva kultūrā” tiek izvirzīti apstiprināšanai domei trīs kandidāti. 

Nominācijai tiek piešķirta viena naudas balva 150 EUR apmērā un ziedi, pārējiem diviem 
izvirzītajiem kandidātiem - goda raksti un ziedi.

10. Nominācijai „Gada balva uzņēmējdarbībā” tiek izvirzīti apstiprināšanai domei 
trīs kandidāti. Nominācijai tiek piešķirta viena naudas balva 150 EUR apmērā un ziedi, 
pārējiem diviem izvirzītajiem kandidātiem - goda raksti un ziedi.

11. Nominācijai „No sirds uz sirdi” par  aktīvu un nesavtīgu darbu Vecpiebalgas novada 
sabiedrības labā tiek izvirzīti apstiprināšanai domei trīs kandidāti. Nominācijai tiek 
piešķirta viena naudas balva 150 EUR apmērā un ziedi, pārējiem diviem izvirzītajiem 
kandidātiem - goda raksti un ziedi.

IV. Noslēguma jautājumi
12. Vecpiebalgas novada apbalvojumus piešķir ar Vecpiebalgas novada domes lēmumu 

pēc Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas pretendentu izvērtēšanas, atlases 
un atzinuma sniegšanas.

Vecpiebalgas novada domes nominācijas
„Vecpiebalgas novada lepnums”

piešķiršanas nolikums
Nominācijas piešķiršanas mērķis
Apzināt, godināt un popularizēt cienījamu cilvēku ieguldījumu un pašaizliedzīgu darbu 

Vecpiebalgas novada attīstībā, Vecpiebalgas novada tēla veidošanā un visdažādākajās 
Vecpiebalgas novadam nozīmīgās jomās, līdz ar to ceļot cilvēka pašapziņu, motivējot 
radošam darbam un veidojot piederības izjūtu Vecpiebalgas novadam.  

Nominācijas nosaukums
„Vecpiebalgas novada lepnums”
Dalībnieki
Latvijas un citu valstu iedzīvotāji.
Izvirzīšanas kārtība
1. Pretendentu uz Vecpiebalgas novada domes apbalvojumu var izvirzīt fiziskas vai 

juridiskas personas, iesniedzot novada domei iesniegumu ar motivējumu par nominācijas 
piešķiršanas nepieciešamību.

2. Ieteikumus nominācijai iesniedz izvērtēšanai un atlasei Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejai, iesniedzot personīgi Vecpiebalgas novada domes sekretārei vai 
iesūtot caur informācijas pastkastīti pie pašvaldības.

3. Par pretendentu nevar izvirzīt Vecpiebalgas novada domes deputātu.
Piešķiršana
1. Vecpiebalgas novada domes nomināciju „Vecpiebalgas novada lepnums” piešķir 

ar Vecpiebalgas novada domes lēmumu pēc Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas pretendentu izvērtēšanas, atlases un atzinuma sniegšanas.

2. Nomināciju piešķir par īpašiem nopelniem Vecpiebalgas novada iedzīvotāju un 
novada labā.  

3. Nomināciju „Vecpiebalgas novada lepnums” piešķir vienu reizi gadā un ne vairāk kā 
divas nominācijas.

Pasniegšanas kārtība
Vecpiebalgas novada domes nomināciju ”Vecpiebalgas novada lepnums” pasniedz 

novada domes priekšsēdētājs vai viņa nozīmēta persona svinīgos apstākļos Valsts svētku 
vai novada pasākumos piemiņas zīmes veidolā ar iegravētu laureāta vārdu, uzvārdu un 
gadu, kurā nominācija iegūta, un naudas balva vienas minimālās mēneša algas apmērā.ANKETU VAJADZĒTU LIKT LAPAS STŪRĪ (ĻOTI LABI BŪTU, JA TĀ ATRASTOS TAI 

PAT LAPĀ, KUR NOLIKUMI), ATDALĪTU AR PĀRTRAUKTU RĀMĪTI UN PIELIKTĀM
DEKORTATĪVĀM ŠĶĒRĪTĒM. Pamatojuma sadaļu vajadzētu ielikt tik lielu, lai var brīvi

rakstīt. 

Kandid tu ieteikšana novada domes apbalvojumu sa emšanai  

Lai pateiktos cilvēkiem, kuri veicinājuši Vecpiebalgas novada attīstību, izaugsmi, 
atpazīstamību un  cilvēku labklājību, novada dome  aicina ikvienu iedzīvotāju ieteikt kandidātus
apbalvojumu saņemšanai - novada uzņēmējus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, pašvaldības
darbiniekus un sabiedriski aktīvus cilvēkus, kuri sekmīgi darbojušies uzņēmējdarbības
veicināšanas, vides kvalitātes uzlabošanas, sociālā atbalsta sniegšanas, kultūrvides veidošanas, 
veselīga dzīvesveida popularizēšanas un sporta jomā. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, apbalvojumi 
tiks pasniegti Valsts svētku svinīgajā pasākumā novembrī. Aizpild tu anketu vai iesniegumu ar 
pamatojumu apbalvojuma sa emšanai l gums iesniegt pagastu p rvald s vai 
administrat vaj  centr  l dz 14. oktobrim (ieskaitot).  

APTAUJAS ANKETA 

Ieteic ja v rds, uzv rds 

Nomin cija Kandid ta v rds, uzv rds

„Vecpiebalgas novada 
lepnums” 

Gada balva sportā

Gada balva kultūrā

Gada balva uzņēmējdarbībā

„No sirds uz sirdi”

Pamatojums apbalvojuma sa emšanai 

Kandidātu ieteikšana novada domes apbalvojumu 
saņemšanai

Lai pateiktos cilvēkiem, kuri veicinājuši Vecpiebalgas novada attīstību, izaugsmi, 
atpazīstamību un  cilvēku labklājību, novada dome  aicina ikvienu iedzīvotāju ieteikt 
kandidātus apbalvojumu saņemšanai - novada uzņēmējus, nevalstisko organizāciju 
pārstāvjus, pašvaldības darbiniekus un sabiedriski aktīvus cilvēkus, kuri sekmīgi 
darbojušies uzņēmējdarbības veicināšanas, vides kvalitātes uzlabošanas, sociālā atbalsta 
sniegšanas, kultūrvides veidošanas, veselīga dzīvesveida popularizēšanas un sporta 
jomā. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, apbalvojumi tiks pasniegti Valsts svētku svinīgajā 
pasākumā novembrī. Aizpildītu anketu vai iesniegumu ar pamatojumu apbalvojuma 
saņemšanai lūgums iesniegt pagastu pārvaldēs vai administratīvajā centrā līdz 14. 
oktobrim (ieskaitot). 
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Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālajā dienestā  augustā trūcīgas 
personas statuss no jauna noteikts 32 personām. Kopā novadā ir 141 trūcīga 
persona, kopumā pabalstos izmaksāti EUR 5518,36, no tiem: GMI pabalstam 
EUR 240,60, apkures pabalstam EUR 341,48, brīvpusdienām skolās EUR 
1790,96, cita veida pabalstos EUR 1423,65. Sociālajām garantijām bāreņiem 
un audžuģimenēm izlietoti EUR 1721,67. Samaksai par ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem izlietoti EUR 
8026,28.

Joprojām var pieteikties Algoto pagaidu sabiedrisko darbu programmā, kuras 
darbība paredzēta līdz 2014. gada novembra beigām. Projekta ietvaros katru 
mēnesi tiek nodrošināta iespēja vienlaicīgi strādāt 14 bezdarbniekiem. Katra 
bezdarbnieka dalības ilgums, sākot ar septembri - atlikušais laiks līdz projekta 
beigām. Interesēties pie Sociālā dienesta vadītājas pa tel. 29279931.

Ģimenēs ar bērniem, kam noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes 
statuss, vecākus lūdzam uzrakstīt Sociālajā dienestā iesniegumus par 
brīvpusdienu piešķiršanu bērniem.      

Tāpat aicinām vērsties Sociālajā dienestā ģimenes trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes statusa noteikšanai. No 2015. gada ģimenēm, kam būs noteikts šāds 
statuss un daudzbērnu ģimenēm, būs pieejamas atlaides elektroenerģijas patēriņa 
apmaksai. 

Atgādinu, ka uz trūcīgas ģimenes statusu var pretendēt ģimenes, kuru neto 
ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz  EUR 128,06 mēnesī, bet uz 
maznodrošinātas ģimenes statusu, kuru neto ienākumi nepārsniedz EUR 170,74 
mēnesī. Tāpat ir ierobežojumi attiecībā uz ģimenei piederošā nekustamā un 
kustamā īpašuma sastāvu un vērtību. Sīkāka informācija atrodama novada mājas 
lapā sadaļā „Normatīvie akti”/ Saistošie noteikumi Nr.4/2011, ar labojumiem.

Ņemot vērā Labklājības ministrijas pārbaužu rezultātus, vēlos atgādināt, 
ka saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, lai veiktu mājsaimniecību izvērtēšanu 
atbilstoši trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, visiem darbaspējīgajiem 
ģimenes locekļiem jāiesniedz Sociālajā dienestā dokumenti par iepriekšējo 
3 mēnešu neto ienākumiem, kā arī bankas kontu izrakstus par ienākošajām 
naudas summām. Nestrādājošiem darba spējīgā vecumā esošiem iedzīvotājiem 
jābūt reģistrētiem NVA kā bezdarbniekiem, jāmācās mācību iestādē vai jābūt 
reģistrētiem VID kā ienākuma nodokļa maksātājiem dažādās uzņēmējdarbības 
formās. Iesniedzot dokumentus trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa 
noteikšanai, Sociālajā dienestā jāierodas personiski visiem pilngadīgajiem 
ģimenes locekļiem, lai kārtotu nepieciešamās formalitātes un tiktu ievērotas 
„Fizisko personu datu aizsardzības likuma” prasības. Nepieciešamības gadījumā 
lūdzu sazināties ar sociālajiem darbiniekiem individuāli par ērtāku pieņemšanas 
laiku vai vietu. Vēlos atgādināt, ka izrakstus no kredītiestāžu kontiem var 
izdrukāt no internetbankas arī sociālo darbinieku kabinetā bez papildu samaksas. 
Lai saņemtu izrakstus banku filiālēs, ir jāmaksā komisijas maksa vairāku eiro 
apmērā saskaņā ar katras konkrētās bankas cenrādi. 

Personām ar invaliditāti joprojām ir iespējams pieteikties uz asistenta 
pakalpojumiem. Lūdzu sazināties ar sociālajiem darbiniekiem par nepieciešamo 
dokumentu noformēšanu!

ES pārtikas pakas varēs saņemt tikai, sākot ar 2015. gada sākumu un paredzēts, 
ka tās tiks dalītas tikai mājsaimniecībām, kam noteikts trūcīgs statuss.

Pēdējā laikā ir parādījusies satraucoša tendence, kad spēka gados esoši 
cilvēki pamet novārtā savus ģimenes locekļus - bērnus un vecākus. Daudzi sāk 
iedomāties, ka rūpes par viņu bērniem vai nespēcīgajiem vecākiem ir Sociālā 
dienesta, nevis viņu kā likumīgo apgādnieku pienākums. Daudzi aizbrauc 
strādāt uz ārzemēm, nenokārtojot nepieciešamās pilnvaras un citus dokumentus. 
Aizvien biežāk izveidojas situācija, kad Latvijā palikušos bērnus pat pie 
ārsta nevar aizvest juridiski korektā veidā, jo neviens no mājās palikušajiem 
radiniekiem nav pilnvarots pārstāvēt bērna intereses un tiesības. Arī gados vecāki 
cilvēki attālākajās lauku viensētās paliek bez pienācīgas aprūpes un apgādes ar 
ikdienā nepieciešamajām lietām. Protams, ka Sociālais dienests iespēju robežās 
dara, ko var, bet tomēr ģimenes locekļiem ir pienākums pašiem risināt šādus 
jautājumus. 

Anita Kamerāde, Sociālā dienesta vadītāja

 Sociālā dienesta aktualitātes „Ieliec roku dvēseles kabatā un atkal jūti, tur jau viņš ir tavs nemiers, kas 
pulsē un skaita. Visu pierakstījis, sarēķinājis, un vēlreiz tevi pārliecina: ieliec 

roku dvēseles kabatā - ir laiks”. 

Dzērbenes tautas namā
• Rokdarbu un mākslas pulciņš - 

kontaktpersona Daina Šmite, t. 29408315, 
pirmdienās plkst. 18.00

• Skolēnu tautisko deju kolektīvs - vadītājs 
Andris Sakss, t. 26415585, pirmdienās plkst. 
13.00, piektdienās plkst.12.00

• Deju kolektīvs „Juveris” - vadītājs Uldis 
Blīgzna, t. 26432665, pirmdienās, ceturtdienās 
plkst. 20.00

• Folkloras kopa „Māras bērni” - 
vadītāja Mārīte Šķēle, t. 29227852, otrdienās 
plkst.16.00

• Bērnu un jauniešu teātra studija - 
vadītāja Daina Šmite, t. 29408315, trešdienās 
plkst.14.30

• Ģimeņu klubs „Pakāpies” - kontaktpersona 
Daina Šmite, t. 29408315, trešdienās 
plkst.19.00

• Vokāli instrumentālā grupa „Isidora 
pagalms” - vadītāja Lelde Slaidiņa 
Zaļakmentiņa, t. 26641543, piektdienās plkst. 
15.00

• Bērnu tautisko deju kolektīvs - vadītāja 
Gunita Gedroica Jurago, t. 22498394, 
ceturtdienās plkst.15.00

Tautas nama vadītāja Daina Šmite, t. 
29408315

Inešu tautas namā
• Koris   „Vecpiebalgas muiža” -  diriģents 

Jānis Rijnieks, t. 29205371, ceturtdienās   
plkst.19.30

• Dāmu deju kolektīvs „Drostaliņas” 
- vadītāja Antra Grinberga, t. 26498175,  
pirmdienās plkst.11.00

• Amatierteātris „Ineši” -  režisors Viesturis  
Burjots, t. 20238995,  trešdienās plkst.17.30 

• Tautisko deju kolektīvs  „Kopā nost” 
- vadītāja Antra Grinberga, t. 26498175,  
pirmdienās plkst.  20.00 

Tautas nama vadītāja Sarmīte Beķere, 
- t. 22022895

Kaives pagastā
• Dāmu deju grupa „Kaiva” - vadītāja Ilze 

Cīrule, t. 26314158, pirmdienās plkst.16.30
• Skujenes un Kaives bērnu teātra studija 

- vadītāja Baiba Jukneviča, t. 29437407, 
otrdienās plkst.17.00

• Rokdarbu pulciņš „Saulessvece” - vadītāja 
Inese Suta, t. 28670130, otrdienās plkst.15.30 -
18.00

• Dziedošais amatierteātris  „Aka” - vadītāja 
Guna Kalniņa, t. 28356567, mēģinājumu laiks 
mainās.

Tautas nama vadītāja Agnese Caunīte-
Bērziņa, t.26309040

(S. Radiņa)

„Drostaliņas” kolektīva pastāvēšanas 10. sezonu sāks ar jubilejas koncertu
Novada deju kolektīvu pulkā ar stabilitāti izceļas deju 

grupa „Drostaliņas”, kas Inešu pagasta kultūrvidi  rotā jau 
10 gadus. Par to, ka šo dejotāju solis aizvien ir gana raits, 
varēs pārliecināties ikviens jubilejas koncerta apmeklētājs. 
Koncerta programmā iekļautas gan „zelta fonda” dejas, 
kas ir dejotas pašos pirmsākumos, gan arī pavisam jaunas, 
kas skatītājiem tiks atrādītas pirmo reizi. Pasākumā bez 
gaviļniecēm piedalīsies arī „Drostaliņu” labākie draugi  
-  dāmu deju grupas „Varbūt”, „Pavasara sapņi”, „Kaiva”, 
„Jautrās mājsaimnieces”,  „Magnolija”, „Almada”.   

Kolektīva pirmsākumos  -  2004. gadā  -  dāmas sanāca 
kopā, lai īsinātu garos rudens vakarus līnijdeju ritmos. 
„Kad sāku strādāt tautas namā, šeit darbojās  tautisko deju  
kolektīvs, taču tad dažādu iemeslu dēļ dejotāju rindas 
sāka kļūt arvien retākas -  cits pārcēlās uz pilsētu, cits - 
uz ārzemēm. Kā jau tas mēdz notikt, saruka tieši stiprā 
dzimuma rindas. Lai vismaz noturētu dāmu dejotprieku, 
noorganizējām  līnijdeju  grupu, taču tad mode mainījās, 
un mēs sākām vairāk pievērsties tieši netradicionālo deju 
izpildīšanai,” stāsta tautas nama vadītāja Sarmīte Beķere. 
„Interesanti, ka grupā vienmēr ir bijušas 8 dalībnieces. 
Kolektīva  kodols ir Laima  Maļinovska, Regīna  
Rožkalne, Marta Kozlovska, kuras „Drostaliņās” ir jau 
no pirmās dienas. Vēlāk pievienojās Edīte  Pojasņikova, 
Zina  Bogdanova, Rūta  Niklāse, Tekla Dreimane. Bija 
brīdis, kad pietrūka vienas dejotājas, tad arī man nācās 
vilkt skatuves tērpu un pievienoties kolektīvam.  Jubilejas 
reizē noteikti jāpiemin dalībnieces, kas grupā darbojās tās 
pirmsākumos - Anna Šteinberga, Edīte  Mežmale, Lonija  
Valtere, Veneranda  Spilva un Mirdza  Vasile,  kura jau 
vairākus gadus uz mums noraugās no mākoņu maliņas…” 

Par grupas nosaukuma izvēli  inešnieces domājušas 

Taurenes kultūras namā 
• Jauktais koris „Pie Gaujas” - diriģente 

Solveiga Vītoliņa, t. 25978669, pirmdienās 
plkst.18.30, mājas lapa http://piegaujas.weebly.
com

• Amatierteātris „Radi” -  režisore Dace 
Potaša, t. 26347316, otrdienās plkst.18.30

• Dāmu deju grupa „Pavasara sapņi” -  
vadītāja Ilze Cīrule, t. 26314158, ceturtdienās 
plkst.18.00

Kultūras nama vadītāja Agnija Amane, 
t.22032942

Vecpiebalgas kultūras namā
• Vecpiebalgas audēju kopa - vadītāja 

Dagnija Kupče, t. 26054322, ceturtdienās 
plkst.17.00 aušanas darbnīcā

• Pensionāru klubs  „Pīlādzītis” - vadītājas 
Ieva Veinberga, t. 26424365,   Rasma Beķere, 
katra mēneša 17.-tajā datumā plkst.12.00

• Tautisko deju kolektīvs „Mudurainis” 
- vadītāja Antra Grinberga, t. 26498175, 
trešdienās plkst.19.00

• Jauniešu tautisko deju kolektīvs 
„Slātaviņa” - vadītāja Antra Grinberga, t. 
26498175,  pirmdienās, trešdienās plkst.16.30

• Jauniešu tautisko deju kolektīvs 
„Ratenītis” - vadītāja Antra Grinberga, t. 
26498175, pirmdienās plkst.18.00 

• Skolēnu tautisko deju kolektīvs 
„Atskabarga” -  vadītāja Antra Grinberga, t. 
26498175,  pirmdienās, trešdienās plkst.15.30

• Pirmsskolas vecuma bērnu tautisko deju 
kolektīvs „Mazputniņš” - vadītāja   Mārīte 
Lācgalve, t. 29182501,  pirmdienās plkst.11.00

• Jauniešu tautisko deju kolektīvs 
„Balga” - vadītājs Klāvs Zārdiņš, t. 28699262, 
mēģinājumi notiek Rīgā otrdienās

• Vokālais ansamblis „Lūna” - vadītāja 
Agrita Eškina, t. 26152455, pirmdienās plkst. 
18.00 mazajā zālē

• Amatierteātris „Sumaisītis” - režisore 
Inese Pilābere, t. 29414988, pirmdienās 
plkst.19.00

• Modes deju grupa „Krelles” - vadītāja 
Žanna Otersone, t. 22334660, ceturtdienās 
plkst.19.00

• Vecpiebalgas vidusskolas tautisko 
deju kolektīvi - vadītāja Mārīte Lācgalve, 
t. 29182501, pirmdienās un trešdienās 
plkst.13.00

• Vecpiebalgas vidusskolas teātra studija 
- vadītāja Zigrīda Ruicēna, t. 26493591, 
otrdienās plkst.15.30

Kultūras nama vadītāja Zigrīda Ruicēna, t. 
26493591

Ieskaties! Izvēlies! Atnāc un piedalies!
Radošu un panākumiem 

bagātu sezonu!

AMATIERMĀKSLAS  KOLEKTĪVI  UN  INTEREŠU 
IZGLĪTĪBAS  GRUPAS  VECPIEBALGAS  NOVADA 

KULTŪRAS  NAMOS  SĀK  JAUNU  DARBA  SEZONU!

ilgi, pārspriedušas dažādus variantus, taču 
beigās vienojušās, ka nosaukumam jābūt 
īsam, labi atmiņā paliekošam un zīmīgam. 
„Drostaliņas” -  pirmajā brīdī šķitis tāds 
visai nenopietns, taču kolektīva būtībai un 
raksturam atbilstošs.  

Atsevišķs stāsts ir arī par tērpiem, kas 
ar savu eleganci un sievišķību  ir viens no 
kolektīva trumpjiem. Sarmīte atklāj, ka 
liels nopelns skatuves vizuālā tēla izvēlē ir 
kolektīva vadītājas viedoklim: „Tērpam un 
dejai ir jāveido vienots ansamblis. Gribam 
izskatīties gan koši, gan eleganti. Lielu 
domstarpību par tērpu izvēli mums nav, 
tos gādājam pašas par saviem līdzekļiem. 
Vēlētos jau katrai dejai piemeklēt savu 
tērpu, diemžēl tik bagātas neesam, taču šo 
gadu laikā vai ik sezonu atļaujamies uzšūt 
sev ko jaunu.” 

10 gadu kopā būšana ir „rožu laiks”. Kas liek dejotājām 
mērot ceļu uz tautas namu, lai cītīgi apgūtu jaunus dejas 
soļus, vaicāju kolektīva ilggadējai  dalībniecei Martai 
Kozlovskai: „Mums, lauku sievām, jau nav daudz iziešanu, 
tāpēc gaidām pirmdienas, kad sanākam uz mēģinājumiem. 
Sākumā bija doma izkustēties savam priekam, taču, laikam 
ritot un iemācoties arvien vairāk ko jaunu, radās vēlēšanās 
parādīt citiem, ka arī mēs, par spīti  saviem labākajiem 
gadiem, varam dejot. Pirmās ugunskristības piedzīvojām 
Taurenē, kad tikām uzaicinātas piedalīties tirgus laukuma 
atklāšanā. Tad arī sapratām, cik liela nozīme ir  pieredzei 
un mēģinājumos ieguldītajam darbam. Tāds „lampu 
drudzis” kā sākumā gan vairs nav,  taču vai ik reizi, kad 

nākas iziet skatītāju priekšā, pārņem satraukums. 10 gadi 
ir krietns laika sprīdis, šo gadu laikā esam piedzīvojušas ne 
mazums kuriozu brīžu, kurus tagad ar smaidu atceramies 
kopīgās sanākšanās.”

 „Drostaliņas” ir pateicīgas katrai no bijušajām kolektīva 
vadītājām  - Daigai Siliņai  par skatuves pieredzes pamatu 
„ielikšanu”, Dacei Frīdvaldei -  par kolektīva saliedēšanu 
un ģimeniskuma radīšanu, Sandrai Avotiņai -  par vizuālā 
tēla un skatuves kultūras izpratnes veidošanu. Pēdējos 
trīs  gadus kolektīvu ar savu radošo dzirksti vada Antra 
Grinberga.  Dejotājas par savu vadītāju saka - Antra 
ir apveltīta ar milzīgu pozitīvisma lādiņu, enerģiju un 
darbaspējām. 

Dzidra  Ješkina
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SPORTS
Pludmales volejbola sezona noslēgusies

Gadalaiki ir sakārtoti noteiktā secībā, 
piemēram, pēc pavasara nāk vasara, bet 
volejbolā pēc ziemas klasiskā volejbola 
nāk vasaras pludmales volejbola sezona, 
kur jaunie censoņi turpina sevi rūdīt gan 
veselības un vispārējās fiziskās sagatavotības 
virzienā, gan spēles tehniskās prasmēs, kas 
atšķiras no iekštelpu izpildījuma, lai gan 
pamatelementu izpilde zālē ir sava  veida 
„kredīts”, lai veiksmīgi spēlētu smilšu 
laukumos. 

Mūsu novada jaunajiem volejbolistiem 
šovasar tika piedāvātas plašas iespējas 
trenēties un spēlēt turnīros. Vecpiebaldzēni 
jau ar pirmajiem jaunatnes čempionāta 
posmiem iesaistījās cīņā par tiesībām 
augustā spēlēt turnīra finālsacensībās.  
Lielākais dalībnieku skaits bija B grupā, 
kur mūsu novadu pārstāvēja G. Tomašs, J. 
Zommers, A. Krams, H. Pranis, I. Pūce, K. 
Slavēns. Priecē, ka visi minētie dalībnieki 
izcīnīja tiesības spēlēt finālā. Formula, pēc 
kādas varēja nokļūt finālā, bija saprotama - 
uzvari kādu no posmiem vai savāc reitinga 
punktus, lai esi starp četriem labākiem 
pāriem, jo 12 pāriem - posmu uzvarētājiem -  
vieta finālā tiek garantēta. Mūsu spēcīgākais 
pāris G. Tomašs/ J. Zommers piedalījās 
astoņos posmos - četros uzvarēja, divos 
izcīnīja otro vietu, vienā -  trešo vietu un 
vienā - turnīru noslēdza ceturtajā vietā, kā 
arī piedalījās Igaunijas atklātā čempionāta 
turnīra posmā Pērnavā, kur, visai sarežģītos 
laika apstākļos spēlējot ar igauņu labākajiem 
pāriem, izcīnīja 5. vietu. A. Kramam, I. 
Pūcem, K. Slavēnam, H. Pranim sezonas 
laikā arī iznāca pabūt uz goda pjedestāla. 
Savus spēkus pludmales volejbolā - 
sacensībās  sezonas vidū - izmēģināja 
jaunie censoņi R. Kuzmans/M. Šatrovskis, 
kuri priecājās par katru punktu, par mazāko 
starpību, ko zaudēja pretiniekiem, par 
uzvarētu setu, jo bez apgūtām prasmēm 

bija jātiek galā ar uztraukumu, karsto laiku, 
sauli, vēju un jaunību, kas šajā vecumā nav 
liela priekšrocība.

 Pirmo reizi  jūnijā divās dienās 
notika LJČPV  visām grupām. Šogad LVF 
piedāvāja posmu organizēšanu reģioniem. 
Mēs, vecpiebaldzēni,  arī pieteicāmies un 
ieguvām tiesības rīkot Latvijas pludmales 
volejbola sacensības, kuras ar kopīgiem 
pūliņiem izdevās noorganizēt labā līmenī. 
Varējām sagādāt arī patīkamu pārsteigumu  
posma godalgoto vietu ieguvējiem, balvās 
dāvājot  Piebalgas porcelāna fabrikas 
gatavotos kausus. Paldies par atbalstu un 
operativitāti Jānim Ronim! LVF fināla 
sacensībās pateicās posmu organizētājiem 
un kā kompensāciju dāvāja 10 pludmales 
volejbola  treniņu bumbas. 

Pludmales volejbols bieži spēlētājiem un 
līdzjutējiem sagādā dažādus pārsteigumus, 
bet ar kopējiem rezultātiem varam būt 
apmierināti: finālsacensībās G. Tomašs/ J. 
Zommers izcīnīja 3. vietu, A. Krams/ K. 
Amantovs (Cēsis) - 5. vietā, H. Pranis/ K. 
Mihailovs (Cēsis) 12. vietā.

Dažkārt man patīk klausīties O. Bendera 
tipa cilvēkos, pats arī esmu spējīgs uzburt 
Lielo Vasjuku ciemu, bet kopumā es un 
mani audzēkņi esam pateicīgi Vecpiebalgas 
novada pašvaldībai par atbalstu cilvēkiem, 
kas regulāri un mērķtiecīgi sevi izglīto un 
attīsta sporta jomā. Paldies  par iespēju 
trenēties, nokļūt uz sacensībām, iegādāties 
sporta inventāru un pilnveidot sporta bāzi!

Ceru, kā vecāki izlasīs šo rakstu un 
sapratīs, ka bērna fiziskā attīstība un 
tās  pilnveidošana ir tikpat svarīga kā 
intelektuālā. Izvēlieties sev pieejamāko 
sporta veidu un mēģiniet pieradināt bērnus 
darīt labas un pareizas lietas regulāri! Lai 
izdodas!

Māris Krams

Vecpiebalgas posmā godalgoto vietu ieguvēji.  

Baltijas ceļš bija patiess un emocionāls notikums, kādus pasaules vēsturē faktiski grūti atrast: 
aptuveni divi miljoni cilvēku sadevās rokās 600 kilometru garā ceļa posmā no Tallinas caur Rīgu 
līdz pat Viļņai, lai pievērstu pasaules uzmanību dramatiskajiem vēstures notikumiem, kuros cietušas 
Baltijas valstis. Baltijas ceļš notika tieši 50 gadus pēc Molotova - Ribentropa pakta parakstīšanas 
1939. gada 23. augustā, kad PSRS un Vācija sadalīja ietekmes sfēras, nolemjot pakļaut un iznīcināt 
neatkarīgas valstis.

Baltijas valstu cilvēki tiešām spēja sadoties rokās gan simboliski, gan gluži reāli 1989. gada 23. 
augustā, kad notika leģendārā akcija Baltijas ceļš, kas nu iekļauta UNESCO programmas Pasaules 
atmiņa starptautiskajā reģistrā. Baltijas ceļš bija triju tautu un valstu vienotības paraugstunda. 
Patriotisma un ticības paraugstunda, kurā ikviens sevī loloja pārliecību, ka emocijas, kas virmoja 
ikvienā dzīvās ķēdes posmā, materializēsies brīvības realitātē. Un vēl bija cerība, ka vienotība, kas 
valdīja 1989. gada 23. augustā, nebeigsies nedz nākamajā dienā, nedz pēc gada, nedz pēc divdesmit 
gadiem. 

Atzīmējot Baltijas ceļa 25. gadadienu, Vecpiebalgas vidusskolā notika muzikāla vēstures stunda, 
kurā skolēnu lasījumos vēlreiz atgādināja par Baltijas ceļa nozīmi un unikalitāti. Ar emocionālo 
dziesmu „Palīdzi, Dievs” tika radīta tā laika noskaņa, kuru papildināja vizuālais materiāls par to dienu 
notikumiem. Liels bija visu pārsteigums, kad palūdza piecelties tos, kuri piedalījušies šajā akcijā 
- tādu bija 13 skolotāji, kuri ar savām ģimenēm piedalījās tās dienas notikumos. Sekoja emocionāli 
stāstījumi par to, ko katrs izjuta vai domāja tajā brīdī un situācijā. 

Stundas noslēgumā visi devās skolas pagalmā, lai veidotu simbolisku  ceļu ap skolu, kas jauniešiem 
dotu iespēju izjust kopības un rokās sadošanās nozīmīgumu. Mēs esam tikai 230 skolēni un skolotāji. 
Mums izdevās! Lai šāda kopības sajūta būtu vienmēr!

Rigonda Prīse

Vienotības paraugstunda
SKOLU ZIŅAS

Šautriņmetēju kluba dartisti no  „Baltijas kausa 
2014 “ atgriežas ar medaļām

Otro  gadu pēc kārtas uz Baltijas kausa sacensībām, kas šogad no 12. līdz 14. septembrim 
norisinājās Rīgā, devās Vecpiebalgas šautriņu mešanas kluba komanda. Arī šogad  „Baltijas 
kauss”  bija Latvijas, Baltijas un Pasaules reitinga turnīrs, kā arī Baltijas valstu atklātais 
komandu čempionāts. Par Baltijas čempiona titulu cīnījās 17 komandas. Kopumā sacensībās 
piedalījās 34 dāmas un 73 kungi no Anglijas, Baltkrievijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, 
Lietuvas, Norvēģijas un Somijas.

Ļoti labu sniegumu demonstrēja Kristīne Kuzmane un Avelīna Lāce, kuras pāru sacensībās 
izcīnīja augsto 2. vietu, bet dāmu komandu cīņās ieņēma 3. vietu. Kungiem tik labi neveicās, 
bet arī viņi guva vērtīgus punktus komandai. Komandu kopvērtējumā šautriņu mešanas 
klubs „Vecpiebalga” ierindojās augstajā 6. vietā.

Sīkāk par rezultātiem : www.latviadarts.com .
Paldies  Vecpiebalgas novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu!

Ilgvars Lācis

Kristīne un Avelīna „Baltijas kausa” sacensībās dāmu konkurencē 
izcīnīja 2. vietu. Apsveicam!

13. septembrī Lietuvā 
norisinājās rallijsprints 
„Viekšniai”. Kā atklāja 
Kārlis Nebars, tad uz 
sacensībām viņš devās  
nevesels. “Piektdien 
pamodos un jutu, ka ir 
liela temperatūra. Nebija 
viegli, taču līdz galam 
tikām veiksmīgi,” iesāk 
K. Nebars. 

Jautāts par ceļiem, 
sportists atzina, ka tie 
nebija sarežģīti. “Jāsaka 
tā, ka ceļi bija ļoti 
vienkārši. Pārsvarā bija 
garas taisnes, pēc kurām 
seko kaut kādi līkumi, kuros bija jāiet ar pilnu gāzi. Reti, kad bija līkumu sērijas. Ja šo posmu salīdzina 
ar Latvijas ceļiem, tad pie mums reljefs ir daudz labāks. Daudzi braucēji cīnījās ar tehniku, arī mēs. 
Trīs ātrumposmus nobraucām praktiski bez sajūga, tāpēc bija grūti pārslēgt ātrumus. Pēdējā posmā 
vispār pazuda sajūgs, tāpēc startējām ar starteri, kā arī notrūka viens aizmugurējais amortizators. 
Šo iemeslu dēļ pēdējo posmu braucām piesardzīgi. Kopumā temps bija labs, tāpēc, par spīti visām 
tehniskajām ķibelēm un savai neveselībai, uzskatu, ka nobraucām labi, jo uzvarējām savā klasē un 
izcīnījām 2. vietu visu startējošo ekipāžu vidū,” nobeidz K. Nebars.

 Nākamais posms 19. oktobrī Cēsīs. Ceram redzēt daudz Vecpiebalgas  atbalstītāju.
                                                           

Teksts un foto: go4speed.lv

Kārlis Nebars\Gundars Berķis uzvar ātrajā 
Lietuvas rallijsprintā
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Pirms 50 gadiem Vecskujenē tika uzcelta skola - 
Skujenes pamatskola

Šovasar 30. augustā uz 
skolas jubilejas svinībām atkal 
„salidoja” bijušie skolēni, 
skolotāji un darbinieki - tie, 
kuriem ar šo, kā arī Kaives un 
Ežu skolu saistās bērnības un 
skolas gadu atmiņas.

Šajā saulainajā vasaras dienā 
skolā pulcējās aptuveni 130 
bijušie mūsu skolas audzēkņi, 
nepilni divi desmiti Kaives 
un Ežu skolēnu, kā arī bijušie 
pedagogi un darbinieki, 
viesi no kaimiņu skolām un 
novada pašvaldības -  pavisam 
apmēram 180 cilvēku.

Kaives un Ežu skolas skolēni 
organizētā braucienā apciemoja 
savas bijušās skolas, seno ēku 
pagalmos viņi kavējās skolas 
gadu atmiņās, ieklausījās 
dzidrajās vecā skolas zvana 
skaņās un dzejas rindās: „Ja 
skolas zvans tev vēlreiz dūktu,/ tu atkal solā 
sēstos sīks...”. 

 „Šajā dienā mēs bijām ne tikai savās 
skolas gadu atmiņās vien, mēs atgriezāmies 
savās mājās, savā bērnības zemē... Paldies 
organizatoriem par ieguldīto darbu pasākuma 
organizēšanā! Tas bija ļoti pārdomāts un labi 
organizēts!” šādus vārdus par salidojumu 
bijušo Kaives un Ežu skolēnu vārdā mums 
veltīja Marģers Lācis.

Salidojuma atklāšanā skanēja kopīgi 
dziedāta valsts himna, klusuma brīdī 
pieminējām tos, kuri  jau mūžības ceļā, skanot  
dziesmai „Dar’ man, tēvis, pastaliņas”, tika 
pacelts salidojuma karogs. Šis pienākums 
tika uzticēts skolas absolventiem Jānim 
Ošam un triju paaudžu skolniecēm Sandrai, 
Saivai un Līvai Ragozinām. Svinīgajā līnijā 
vislabāk varējām cits citu ieraudzīt un sajust 
savu skolas gadu 1. septembra pieskārienu. 

Gatavojoties skolas jubilejai, tika 
sagatavota un iespiesta brošūra par skolu. 

Skolas zālē valdīja īpaša noskaņa. Sirsnība 
tekstos mijās ar pateicībām, apsveikumiem 
un skolēnu priekšnesumiem. Skanēja kopīgi 
dziedātas dziesmas. 

Labas sekmes un radošu darbu vēlēja bijusī 
direktore Ieva Zariņa. Mēs savā priekšā atkal 
ieraudzījām sava laika skolotājus un skolas 
darbiniekus: Viju Jansoni, Helgu Tiļčiku-
Babri, Dailu Pinni, Tālivaldi Kalpiņu, Āriju 
Kalniņu, Sarmīti Kārkliņu, Arni Zvaigzni, 
Sandru Slavišenu-Doršu, Martu Virsnieci, 
Viju Tarkši, Daini Šķerbergu, Ainu Pakalni, 
Modri Bāliņu.

Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja 
Ella Frīdvalde-Andersone pasniedza Amatas 
novada pašvaldības Apvienotās izglītības 
pārvaldes Atzinības rakstus skolotājiem un 
tehniskajiem darbiniekiem:

Aldai Lazdiņai, Andai Oltei, Mārtiņam 
Žēperam un Agitai Pļešakovai par nozīmīgu 
ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā, Intai 
Apalupai par atbildīgu, radošu un rezultatīvu 
darbu skolēnu muzikālajā audzināšanā, 
Arnitai Rēdmanei par atbildīgu un radošu 
darbu jaunās paaudzes izglītošanā un 
audzināšanā, Ivetai Rozmanei par apzinīgu 
un atbildīgu darbu skolas un skolēnu labā un 
ieguldījumu vides projektos, Elitai Doniņai 
par ieguldīto darbu pirmsskolas audzēkņu 
radošo prasmju attīstīšanā, Elitai Valainei 
par mīlestību un sirsnību pirmsskolas bērnu 
audzināšanā, Vinetai Švalbei un Zintai 
Bebrišai par ilggadēju un apzinīgu darbu 

SKOLU ZIŅAS
SKOLU ĪSZIŅAS

Inešu pamatskolā
• No 2. līdz 2�. septembrim inešniekus un garāmbraucējus priecēja ziedu kompozīciju 

izstāde „Rudens vēju muzikants”. 
• Septembra sākumā notika skolēnu padomes vēlēšanas. Skolēnu padomē ievēlēti: A. 

Cīrule, A. Sarmule, M. Eglīte, M. Cimdiņš, P. Ronis. 
• 19. septembrī notika konkursa „Es pats” 1. kārta – „Cita olimpiāde”. 
• 23. septembrī piedalījāmies dzejniekam K. Skalbem veltītajā literārajā konkursā. 
• 2�. septembrī  devāmies uz Olimpisko dienu Skujenes pamatskolā. 

• Vasarā patīkamas pārvērtības piedzīvoja Inešu dienas centrs. Audzēkņi kopā ar 
domes priekšsēdētāju Ellu Frīdvaldi - Andersoni un audzinātājām Madaru Pūci un 
Antru Burdaju izremontētajā grupiņā.

Vecpiebalgas vidusskolā:
5. septembrī svinējām Tēvu dienu, kopīgi sportojot.
9. septembrī klases devās pārgājienā, kura devīze - „Iepazīsti Vecpiebalgu!”. 
11. septembrī 10. - 12. klasēm notika seminārs par inovatīvas uzņēmējdarbības 

uzsākšanu pēc izglītības iegūšanas, kā arī 10. klases skolēnu iesvētības.
12. septembrī Tēvu dienu svinēja pirmsskolā. Bērni kopā ar vecākiem gatavoja putnu 

būrīšus un barotavas, grupiņai - tāfeli.
15. septembrī varēja aplūkot ziedu kompozīcijas sākumskolā, kā arī māsu Baltputnu 

darbu izstādi skolas zālē.
No 22. līdz 26. septembrim skolā norisinājās Drošības nedēļas aktivitātes. Uz Comenius  

projekta darba vizīti Polijā devās Maira Asare, Diāna Tunte (10. kl.), Jurģis Arvils 
Vološins, Anna Kalniņa (11. kl.) un skolotājas Ilona Strelkova un Daiga Šatrovska.

26. septembrī visi pulcējās uz kopīgu rīta rosmi. Skolas komanda devās uz Olimpisko 
dienu Skujenē. Zooloģisko dārzu Rīgā apmeklēja pirmsskolas bērni kopā ar vecākiem. 
9. un 12. klases skolēni apmeklēja nodarbības Eiropas Savienības mājā un Latvijas  
Okupācijas muzejā.

30. septembrī pirmsskolā viesojās Cēsu pilsētas pirmsskolas iestāžu vadītājas, notika 
sportiskās Miķeļdienas aktivitātes. Laukumā pie bērnudārza aplūkojama Miķeļdienas 
izstāde „Mazputniņš”.

skolas un skolēnu labā, Ivetai Cinatai, 
Agnesei Caunītei-Bērziņai, Rudītei Preisai, 
Mārai Pļešakovai, Gunitai Endzelei, Ievai 
Šķerbergai un Ivo Cinatam par apzinīgu un 
atbildīgu darbu skolas un skolēnu labā. Dažas 
dienas pirms skolas jubilejas ar Izglītības un 
zinātnes ministrijas Atzinībām tika sveikta 
skolas direktore Anda Lukstiņa, pedagogi 
Anita Pētersone, Ilona Sopule-Žēpere, 
Valda Miķelsone un Solvita Krastiņa. Ziedu 
veltes saņēma arī pedagogi Līga Steķe, Gita 
Ķēpule un Roberts Nagainis.

Priekšnesumus sniedza skolēni: Patrīcija 
Pļešakova, Mārcis Bērziņš, Valērija Stivriņa, 
Kalvis Kalniņš, Kristīne Meļķe, Monta 
Linkuma, Edgars Demešenkovs, Kristaps 
Žēpers, Maija Miķelsone, Toms Stivriņš, 
Rūta Preisa, Ilmārs Doršs, Līva Ragozina, 
Miks Olte, Elīna  Jakovļeva un pēdējā gada 
absolventi Mareks Doniņš, Rita Ozola, 
Dāvis Kalniņš, Madara Demešenkova, 
Kristers Bormanis. Lielāka daļa - skolas 
absolventu atvases. Pateicība arī vecākiem 
par atbalstu.

Ar mums priekā dalījās un labu vēlēja 
Dzērbenes, Inešu, Taurenes, Vecpiebalgas 
un Sērmūkšu skolas vadītāji. Saņēmām 
visiem nododamus apsveikumus no 
direktora Valērija Ziļeva, skolotājām 
Mirdzas Madarājas un Liānas Rozenbergas 
un absolventes Lilitas Siliņas.

Saviesīgajā daļā raisījās atmiņas, tika 
aplūkotas līdzi paņemtās fotogrāfijas, 
papētīta skolas hronika, dejots, dziedāts, 
smiets.

Esam saņēmuši atzinības un pateicības 
vārdus par pasākumu. Daži no tiem.

Lelde: „Sirsnīgs paldies par to, ka 
salidojums spēja vēl vairāk sasildīt manu 
vasaru!” (Pielikumā burvīgas fotogrāfijas.)

Gunta: „Nevaru vien beigt kavēties 
atmiņās par jauko salidojuma dienu. Bija 
ļoti patīkami un interesanti. Ar nepacietību 
gaidīšu nākamo salidojumu. Ražīgu jauno 
mācību gadu!!!!”

Velta: „Liels paldies, biju ļoti saviļņota, 
skolā ieejot... Atmiņas, atmiņas... un tik 
daudz ko atcerējos! Prieks bija satikt savus 
klases un skolas biedrus! Prieks par skolu... 
Skaisti!”

Tik daudzi paldies tika pateikti,  pie skolas 
durvīm šķiroties! Un arī mēs sakām visiem 
paldies! 

 Valda  Miķelsone, Skujenes 
pamatskolas skolotāja, skolas absolvente

Sporta diena
D z ē r b e n e s 

skolēniem patīk 
sportot! Uz sporta 
stundām gan lieli, 
gan mazi dodas 
ar prieku. Tāpēc 
sporta dienas skolā 
ir ļoti gaidītas.  Arī 
18. septembrī visi 
bija gatavi jauniem 
rekordiem. Kā 
parasti, skolēni 
sacentās tāllēkšanā, 
bumbiņas mešanā, 
sprintā, krosā. 
Milzu sajūsmu 
izraisīja jautrās, bet 
grūtās stafetes. Gan 
skolotāji - tiesneši, 
gan skolēni - 
sacensību dalībnieki 
guva pozitīvas 
emocijas un labu 
n o s k a ņ o j u m u . 
Šoreiz nosaukšu tikai 1. vietas: kross -  A. Amane, D. Kancēviča, R.V. Laumane, P. Šmits, 
R. Laumanis, A. Verdenfelds, D. Kuzmans; bumbiņas mešana - D. Zvejniece, A. Kalniņa, 
R.V. Laumane, P. Šmits, T. Ņizins, N.R. Niklass; tāllēkšana - A. Amane, D. Kancēviča, R.V. 
Laumane, D. Iršeins, T. Ņizins, D. Kuzmans; 60 m skrējiens - D. Kancēviča, R.V. Laumane, 
T. Ņizins, D. Kuzmans; 30 metru skrējiens - A. Amane, D. Iršeins. Paldies sportiskajiem 
skolēniem un skolotājiem! 

    Ināra Lapsa, skolotāja

Septembris atnāk ar miglas palagiem virs pļavām, zirnekļu tīkliem smilgās, dzērvju 
kāšiem debesīs. Septembris atnāk arī ar Dzejas dienām. Dzērbenes skolā šogad svinam 40. 
Dzejas dienas. Skolēni atkal raksta dzeju, tā izsakot savu prieku vai sāpi. Atkal tiek veidota 
skolēnu dzejas grāmata. Ir tik interesanti pēc gadiem atvērt grāmatu, izlasīt paša sacerētu 
dzejoli! 

Šogad Dzejas stunda sākās ar „Tautasdziesmu ceļu”. Bērni un skolotāji  runāja 
tautasdziesmas, nodziedāja „Mazs bij tēva novadiņis”, gaiteni rotāja skolēnu izvēlēto 
un skandēto tautasdziesmu zīmējumi. Tad bērni lasīja savus dzejoļus.  Par laiku bija 
aizdomājusies Roze Diāna Aukšmukste un Jānis  Zukulis, Justīne  Laumane runāja par 1989. 
gadu, Baltijas ceļu, par Latviju rakstīja Toms Ņizins, par rudeni un Elza Marija Ozolante un 
Ance Kalniņa. Dzejā katrs var parādīt savas izjūtas, to, ko nevar izteikt ikdienā. Skolotāji 
un skolēnu vecāki dalījās savās atmiņās par izjusto Baltijas ceļā. 

                            Ināra Lapsa, skolotāja

Dzejas stunda
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Brauciens uz vulkānu zemi  Īslandi
Jaunais mācību gads tikko 

sācies, bet mēs, Skujenes 
pamatskolas četri devītie 
-  Patrīcija, Līva, Ingmārs 
un Miks - skolas direktores 
Andas Lukstiņas  pavadībā 
devāmies tālā ceļā uz vulkānu 
zemi Īslandi, lai tur satiktos ar 
draugiem. Jau vairākus gadus 
darbojamies Nordplus Junior 
skolu sadarbības projektā 
kopā ar Igaunijas un Īslandes 
skolām. Projekta rezultātā ir 
jātop mūsu kopīgi sarakstītai 
grāmatai par Latviju, Igauniju 
un Īslandi. Šī brauciena mērķis 
bija iepazīt mums tālo zemi, 
tās dabu, cilvēkus, kultūru. 

Vispirms devāmies uz 
Īslandes  Lauksaimniecības 
institūtu. Augu valsts  Īslandē 
ir nabadzīga nepiemēroto dabas apstākļu dēļ. Pat koku tur 
ir maz un tie paši - niecīgi. Pēdējos gados Īslandē notiek 
plaša mēroga koku stādīšana. Ja vēlas ko garšīgu vai skaistu 
izaudzēt, vajadzīgas siltumnīcas. Elektroenerģija tur ir lēta, 
tādēļ siltumu un gaismu var netaupīt. Institūta darbinieki 
mēģina atrast Īslandes apstākļiem piemērotākās šķirnes. 
Pašlaik siltumnīcās tiek audzēti tomāti un zemenes. Ir 
atsevišķas mājas tropu augiem un kokiem, kur ievāc banānu, 
vīģu, pat kafijas pupiņu ražu. 

No zemes dzīlēm Īslandē daudzviet izplūst karstais ūdens, 
tvaiki, pasaule šķiet nereāla kā fantastikas filmās. Vairākkārt 
mēs izbaudījām silto baseinu burvību, kad visapkārt ir 
aukstums un skatam paveras kalni, bet ūdens visu laiku ir 
silts.

Galvenā nodarbošanās laukos zemniekiem ir  aitkopība. 
Sestdienā mēs piedalījāmies Īslandes aitu ķeršanā, kad aitas 
no vasaras ganībām sadzen fermu tuvumā, lai izšķirotu pa 
saimniecībām. Vienā reizē sašķiro 4 - 5 tūkstošus aitu. Lai 
zemnieks varētu izdzīvot, ir vajadzīgas vismaz 500 - 800 
aitas. Aitām ir ragi, tad varējām tās labi saķert un sadalīt 
pa aplokiem. Mums patika šī nodarbošanās. Pabijām aitu 
kautuvē, kurā mums parādīja videomateriālu par aitu kaušanu. 
Mēs gan viesus nevestu uz lopu kautuvi, bet viņiem tā ir 
ļoti svarīga lieta -  kā mums ražas novākšana. Aitas gaļa  ir 
galvenā no gaļas produktiem Īslandē.

Govju Īslandē ir salīdzinoši maz. Mēs apskatījām vienu 
no nedaudzajām Īslandes  govju fermām, kas iekārtota arī 

kā tūrisma objekts. Tā bija ferma - kafejnīca. Sēdējām 2. 
stāvā, ēdām vafeles ar putukrējumu, dzērām kakao un  caur 
stikloto sienu vērojām, kas notiek fermā. Fermā strādāja 
roboti, saimnieks darbu  tikai novēroja un šur tur piepalīdzēja. 
Automātiski tika govis pabarotas, izslauktas, robots tīrīja 
arī mēslus. Govis staigāja brīvi, kad gribēja - ēda, gāja 
laukā pastaigāties vai aizgāja uz slaukšanas vietu, jo tur 
deva spēkbarību. Katrai govij ir čips, dators  nolasīja to,  ja 
vajadzēja, govi izslauca. Ja tā bija nesen slaukta, tad aizdzina 
no slaukšanas vietas. Mēs uzzinājām, ka likumi valstīs 
atšķiras. Īslandē nedrīkst ievest dzīvniekus no citām valstīm. 

Visu iepazīto un uzzināto apkopojām, sagatavojot 
pirmās nodaļas topošajai grāmatai. Darbs noritēja skolās  
Bakkafjordurā un Toršpofnā, kas ir viena novada skolas. 
Īslandes  sadarbības partnerus  iepazinām, spēlējot kopīgas 
spēles. Vakarā visiem bija  ballīte, kuras sākumā mums bija  
jāizpilda tests, pēc tam mēs varējām nogaršot vaļa gaļu un 
citus Īslandes  ēdienus. Nakšņojām ģimenēs, kur iepazinām 
šīs valsts iedzīvotāju ikdienu.

Vulkāna putekļi  mums  netraucēja atgriezties mājās, lai 
gan vulkāna liesmas debess pamali iekrāsoja sārtā krāsā un 
braucām garām ceļiem, no kuriem pievadceļi vulkāna virzienā 
jau bija slēgti.

Nākamā tikšanās janvārī Latvijā, kad rakstīsim mūsu 
kopīgās grāmatas lappuses par Latviju.

Miks Jānis Olte,  
Skujenes pamatskolas 9. klases skolnieks

Konkurss 
„Mans mazais pārgājiens”

Dzērbenes skolas skolēni jau daudzus gadus piedalās 
Zemkopības ministrijas organizētajā konkursā „Mans mazais 
pārgājiens”. Šī gada pārgājiena tēma - „Koks - mūsdienīgs 
materiāls”. Konkursa mērķis bija noskaidrot, kur koku 
izmanto mūsdienās, kur to izmantoja senatnē un kā apstrādā 
koku. Mēs devāmies uz kokapstrādes uzņēmumu „Toto” 
Taurenes pagastā. Arī mūsdienās koku izmanto dažādos 
veidos. Vēl aizvien tiek būvētas guļbūves mājas, koka dēļu 
šķūņi un mājas tiek apšūtas ar koka dēļiem. Arī katrā mājā 
ir daudz koka izstrādājumu, bez kuriem mūsu ikdiena nav 
iedomājama. Mūsdienās koks tiek apstrādāts ļoti datorizēti 
un tiek izmantota dažāda tehnika. Uzņēmuma dibinātājs 
un vadītājs uzņēma mūs laipni, izvadāja pa uzņēmumu un 
pastāstīja par tā ražoto produkciju. 

Mazs ieskats „Toto” uzņēmuma materiālu apstrādē. 
Kokmateriāliem visbiežāk izmanto egles un priedes. Sākumā 
tiek atvesti veseli baļķi ar mizu. Tad šos baļķus nomizo 
speciālās ierīcēs. Kad koks nomizots, tam apzāģē malas, un 
ir gatava brusa. Apaļās malas tiek sašķeldotas un aizvestas 
uz kurtuvi apkurei. No šāda kokmateriāla gatavo dažādas 
lietas. Brusas tiek sazāģētas 4,5 milimetru plānos dēlīšos, 
tālāk tos ved uz Angliju. No šiem dēlīšiem taisa sētas.  
Brusas arī iepērk dažādi galdniecības un mēbeļu uzņēmumi. 
Uzņēmumā „Toto” tiek ražotas arī koka tapas jeb dībeļi. 
Sākumā no brusas tiek sazāģētas mazas latas, tās liek iekšā 
interesantā ierīcē. Kā saka  - „pa vienu galu iekšā, pa otru 
ārā”, no tās iznāk apaļi, pusmetru gari kociņi. Tālāk tās liek 
nākamajā ierīcē, kurā top tapas. Kad tapas ir sagarinātas, no 
tām atlasa brāķētas. Brāķētās tapas arī aiziet apkurei. No 
pāri palikušajām skaidām, kas rodas darbojoties un zāģējot, 
ražo apkures granulas. Bet ne visu var izdarīt tehnoloģijas. 
Kokapstrādē arī cilvēkam ir liela loma. Kad krauj kravas vai 
ved baļķus, vajadzīgs pieredzējis traktorists. Tad, kad baļķus 
liek mizojamajā ierīcē, tad ir vajadzīgs operators, kas visu 
pieskata un darbina. Tad, kad zāģē brusas un dēļus, vajadzīgi 
darbinieki, kas seko kompjūtera darbībai. Arī darbinieču, 
kas atlasa brāķētās tapas, veikums ir ļoti svarīgs koksnes 
pārstrādes procesā. 

Mēs uzzinājām, ka kokapstrādes uzņēmumā mūsdienās 
izmanto pilnīgi visu materiālu, ka strādniekiem jāprot 
strādāt ar kompjūteru programmām, ka kokapstrāde ir garš 
un sarežģīts, bet interesants process. Paldies A. Driķim  par 
interesanto un izglītojošo mācību stundu! 

1.-4. klašu skolēni pētīja koka celtnes Dzērbenes pagasta 
teritorijā, bet 8. klases skolēni devās iepazīt Apšu - Lodes 
baznīcu. 

Mērķis tika īstenots - iepazinām koku kā mūsdienīgu 
materiālu un pievērsām uzmanību koka izmantošanai 
mūsdienās

 Toms Ņizins, Rēzija Laumane 

Vecpiebalga dzejo, dejo, dzied
Vecpiebalga ir vieta, kur dzimuši un 

strādājuši daudzi Latvijā un pasaulē 
zināmi dzejnieki un rakstnieki. 
Nozīmīgas  jubilejas šogad svin Kārlis 
Skalbe - 135 un Reinis Kaudzīte - 175.  
Dzīvojot un strādājot Vecpiebalgā, it 
visur ir jūtama viņu elpa un pieskāriens. 
„Kā šeit var nerakstīt un nedzejot,” savā 
laikā teica dzejniece Andra  Manfelde. 

Sākot ar bērnu skaitāmpantiņiem un 
beidzot ar dziesmiņām, ko var dzirdēt 
reklāmās, dzejoļi ir daļa no mūsu 
dzīves, tāpēc cilvēki vismaz galvenajos 
vilcienos zina, kas ir dzejolis. Dzejolim 
nav jābūt garam vai izcilam  - vienkārši 
uzrakstot pāris rindiņas, kas nāk no 
sirds, var  izjust prieku un gandarījumu, 
savukārt klausītājs būs iepriecināts par 
to, ka jūs esat pacenties paust savas 
domas tik tēlaini un izjusti.

Tāpēc šogad Vecpiebalgas vidusskola 
Dzejas dienas mēģināja pārvērst 
dzejošanā, dejošanā un dziedāšanā, nesot 
dzeju Vecpiebalgas iedzīvotajiem un viesiem. Dzejas dienas 
iesākām ar ābeļdārza „ietērpšanu” dzejas krāsās un tērpos. 
Katra klase veidoja savu „Zelta ābeli”, ļaujot par to priecāties 
visiem garāmgājējiem. Visas nedēļas garumā skolēni mācījās 
dzejoļus, lai varētu tos skandēt Vecpiebalgas uzņēmumos un 
iestādēs. Katras klases skolēni izlozēja iestādi, uz kuru doties, 
bet atpakaļ viņiem bija jāatnes dzeja, kas radīta par tēmu no 
R. Kaudzītes aforismiem, kurus arī skolēni izvēlējās pirms 
došanās ceļā. Noslēgumā bija jaunradītās dzejas prezentācija, 
kur ovācijas izpelnījās 12. klases priekšnesums „Kuram 
laikam strādāsi”:

Kuram laikam strādāsi,
Tam to laiku atdosi.
Tirdzniecības centrā ejam,
Tur mēs savu laiku smeļam.
Apavi, apģērbi, mēbeles,
Tie ir uz vienas strēmeles.
Strādā tas no astoņiem
Līdz pat pašiem deviņiem.
Autoveikals piebrauks divos,
Es tajā balagānā nepiedalos,
Skatāmies, kā piebrauc, aizbrauc
Viens pēc otra
Riepas aizkauc. 

Šāds Dzejas dienu formāts bija jaunums gan skolēniem, 
gan Vecpiebalgas iedzīvotājiem. Daudzi bija izbrīnīti, citi 
patīkami pārsteigti par jauniešu uzdrīkstēšanos publiski skaitīt 
dzejoļus. „Tas bija tik interesanti, ka mums lūdza palīdzību 
dzejoļa rakstīšanā,”  teica veikala „Elvi” pārdevēja. Kas no tā 
ir sanācis, palasiet! Viņu tēma bija “Zelts un sudrabs”: 

Zelts un sudrabs patīk man „Elvi” veikalā -
Pārdevējām sudrabs matos, nezinu nu gan.
„Zelta alus Premium”, „Zelta zivtiņa”
„Rīgas zelta šprotes” ar „Zelta Mežezers”
Košļenītes sudrabā, končas zeltā mirdz.
Garos plauktos svešvalodas apgūt varu es.
Izlasu - „Bacardi gold”, „Silver Marlboro”
Silver arī tekila, zelts šampanskoje.
Rodas svarīgs jautājums: vai viss ir zelts, kas spīd?
Dzejoļu prezentācijas laikā atpazinām arī mūsu skolas 

jauno dzejnieku gara darbus. Ceram, ka jums patika mūsu 
viesošanās pie jums. Paldies, ka uzklausījāt. Nākamajā gadā 
iesim atkal. Dzejai ir jāskan, dzeju  ir jādzird -  tāda ir mūsu 
pārliecība. 

Rigonda Prīse, 
Vecpiebalgas vidusskolas bibliotekāre

Dzērbenes skolas visi skolēni  piedalās projektā 
„Mammadaba”.  Šoreiz devāmies  uz mežu  -  braucām uz 
Vijciema čiekuru kalti, pētījām  sēklas ceļu, iepazinām vienu 
no vecākajām  čiekuru kaltēm Latvijā  (tā būvēta 1895. 
gadā un bez pārtraukuma darbojās līdz 1969. gadam, taču, 
pateicoties Strenču virsmežniecības un Meža darbinieku 
biedrības cilvēku uzņēmībai, darbu atsāka  1992. gadā). Mēs 
iepazinām  kaltēšanas procesu, apskatījām ierīces, ar kurām 
strādāja  jau pirms 100 gadiem, bet kuras veiksmīgi pilda 
savus uzdevumus arī šodien. Uzzinājām, cik kg sēklu iegūst 
no 100 kg čiekuru, cik sēklu ir vienā kg, cik daudz stādiņu 
izstāda katru gadu mežos. Bet vai jūs to zināt? 

Mūsu  interesantajās meža stundās  ietilpa arī sports.  Pa 
klašu grupām notika orientēšanās nepazīstamā mežā. 1.-4. 
klases bērniem līdzi devās skolotājas, bet 5.-9. klase veica 
garo  (4,4km)  distanci bez skolotāju palīdzības un atbalsta. 
Katrā  kontrolpunktā  bija jāatbild uz kādu ar mežu saistītu 
jautājumu. Izrādījās, ka  skolēni ļoti labi pazīst mežu un 
tā norises. Visi veiksmīgi beidza distanci. Pie ugunskura, 
dzerot tēju un tiesājot līdzpaņemtās maizītes, visi varēja 
dalīties savos piedzīvojumos, atradumos, vērojumos meža 
takās. 

Aicinām arī jūs doties Latvijas valsts mežos un atklāt 
aizvien ko jaunu un interesantu! 

     
                  Ilva Jeromāne, skolotāja

Radošās stundas mežā
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 DONORU DIENA 14. oktobrī 
plkst. 10.00 - 13.00 Vecpiebalgas 
kultūras namā. 

Līdzi jāņem pase!

Īpašie gaviļnieki

Laimīgs, kas tic savam sapnim,
Saule tam nenoriet.
Arī ziemas gaisā
Vasaras puķes tam zied.

                   (K. Skalbe)

Virs galvas priedes
Teic vārdus dziesmai…
Teic ardievas dzīvei - aizejošai.

                       (A. Skujiņa)
Mūžībā aizgājuši

VELTA BALTVILKA, Dzērbene;
VELTA ŠPATE, Kaive;
GUNTIS KALNIŅŠ, Kaive; 
JĀNIS PALSA, Vecpiebalga.

Lai Laimas roka ceļas svētījot
Pār bērniņu, kas sācis ceļu savu,
Lai darba tikumu un gudrību tam dod,
Lai viņa bērnība kā ziedu pļava!

Jaunākie Vecpiebalgas novadā: Sveicam Tevi, oktobra jubilār!

PASĀKUMU AFIŠA APSVEIKUMI

PATEICĪBA

SĒRU VĒSTS

60 -  Edgars Lācis Dzērbenē
 Margarita Lukina Inešos
 Laima Krūze Kaivē
 Aivars Eglītis Vecpiebalgā
 Ivars Karlovs Vecpiebalgā 
80 -  Dzidra Zaķe Dzērbenē 
 Imants Ķuzis Vecpiebalgā
 Anele Neimane Vecpiebalgā
 Astrīda Vēverbrante 
 Vecpiebalgā 
94 - Jānis Teodors Olte KaivēAlise Keita Vītoliņa 

Dzērbenes pagastā; 

Beāte Mozuļčika 
Kaives pagastā;

Miks Žagars 
Taurenes pagastā.

   Pateicamies SIA „Balga” vadītājam 
Ilmāram Glāzeram un meistariem 
Modrim Bērziņam un Valdim 
Naglim, viesu nama „Lielkaibēni” 
saimniekiem - Zivtiņu ģimenei 
par izziņas bagātu, interesantu un 
sirsnīgu uzņemšanu „Mūsu mazā 
pārgājiena” dienā 9. septembrī.

                 Veiksmi un darba sparu 
vēlot - Vecpiebalgas vidusskolas 
6. klases skolēni un audzinātāja 

Daiga

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem. 

 PASĀKUMI  VECPIEBALGAS  NOVADĀ
Dzērbenes tautas namā
1. - 24. oktobrim spoku stāstu 

un zīmējumu konkurss skolēniem 
„Savādais, neizskaidrojamais...”. 

*Zīmējumi iesniedzami jebkurā tehnikā 
A4 vai A3 formātā. Spoku stāsti - uz A4 
lapām datorrakstā vai ar roku rakstīti.

31. oktobrī plkst. 17.00 masku balle 
„Spoki pilī” 

Ieeja -  EUR 1,00 
Maskām  - bez maksas 

Inešu tautas namā
11. oktobrī plkst. 18.00 deju 

kolektīva „Drostaliņas” 10 gadu 
jubilejas koncerts „Labākie mirkļi 

laukos” 

Kaives pagasta zālē
25. oktobrī plkst. 19.00  popiela

• Atraktīvi dalībnieki
• Neuzpērkama žūrija
• Ballīte līdz spēku zudumam
Nestāvi malā, piedalies!
Pieteikties (dalībnieks/-i, grupas un 

dziesmas nosaukums) līdz 20. oktobrim, 
tālr. 26309040.

Oktobrī (datums tiek precizēts, sekojiet 
līdzi reklāmai!)

Kaivē viesosies amatierteātris no 
Skujenes ar viesizrādi „Rozes tantes 

nāve”
Lugas autore un režisore  - Baiba 

Jukneviča 

Taurenes kultūras namā
Aicinām piedalīties rudens darbu 
izstādē „Mani iedomu spārni”, 
kas no  9.  līdz 11. oktobrim būs 

apskatāma Taurenes kultūras namā. 
Darbi jāiesniedz no 6. līdz 8. oktobrim. 
Labākie darbi tiks apbalvoti pasākuma 

„Rudens manā sētiņā” ietvaros.

11. oktobrī 10.00  - 16.00  Nēķena 
muižas parkā notiks amatnieku un 

mājražotāju tirgus  „Rudens manā 
sētiņā” 

Kārļa Skalbes 135. dzimšanas dienas pasākumu cikla 3. pasākums
7. novembrī 

Kārļa Skalbes memoriālajā muzejā „Saulrieti”, Vecpiebalgā
plkst. 13.00  diskusija „Kam man šodien Skalbe?”

 
Piedalās K. Skalbes daiļrades speciālisti, 
vidusskolu skolēni, muzeju dar-
binieki. Diskusiju vada Māra  Eņģele, 
Rakstniecības un mūzikas muzejs
17.00 Muzikāla dzimšanas dienas 
vakarēšana
Prieka lukturīšu iedegšana Incēnu un Vaktskalnā. Stafetes skrējiena 
„Nesam gaismu” dalībnieku sagaidīšana.

Vecpiebalgas novada pašvaldības izdevums - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.
Informāciju apkopoja Dzidra Ješkina. Tālr. 64161335; e-pasts: dzidrajeskina@inbox.lv. Maketētāja Aiva Nebare

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

11. oktobrī plkst. 22.00 kultūras 
namā balle kopā ar grupu “Ceļavējš” 

Ieejas maksa  - EUR 4,00
Galdiņu rezervēšana - t. 28752582

Vecpiebalgas kultūras namā
4. oktobrī 22.00 - 03.00 sezonas 

atklāšanas ballīte kopā ar grupu  
„Transleiteri” un DJ Tomu Grēviņu

Ieejas maksa  - EUR 5,00
Galdiņu rezervēšana -  t. 26493591

18. oktobrī plkst. 16.00 
amatiermākslas sezonas atklāšana 

„Viens frišs teātra vakars”  
Īpašie viesi: sadarbības partneri 

- Saldus pagasta Druvas kultūras 
nama amatierteātris ar izrādi Rūdolfs 
Blaumanis „Īsa pamācība mīlēšanā” 
Režisore  - Ļuba Kapteine

*Garais starpbrīdis ar iespēju mini 
bufetītē mazliet uzmundrināties...

Vecpiebalgas amatierteātris 
„Sumaisītis” pirmo reizi rādīs pēc S. 
Nosova lugas motīviem pašu tulkotu 
darbu „Dīvainā pasaule”.

Izrādē piedalās: Ilona un Aivars 
Radziņi, Inese un Andrejs Zārdiņi, Ilona 
Muižniece, Mareks  Radvilavičs, Sanita 
Asare, Kārlis Apalups, Linda un Edžus 
Ķaukuļi, Linda un Andris Lapiņi.

Mūzika 70.- 80. gadu stilā: Zigfrīds 
Adamovičs, Andris Džiguns.

Tērpi: Ilze Bindemane -Kļava.
Režisore - Inese Pilābere.
*Skatītājiem būs iespēja nobalsot 

par katras izrādes frišāko aktieri -  
nominācija „Švauksta balva”!

 Ieejas maksa uz pasākumu - EUR 
3,00 

Esiet mīļi gaidīti!

Vecpiebalgas pagasta 
bibliotēkā

13. oktobrī plkst. 13.00 aicinām uz 
tikšanos ar psiholoģi Anitu Prodnieci

Gaidām visus interesentus!

Sveicam mazuļus un viņu 
vecākus!

   AICINĀJUMS PIEDALĪTIES

 IEVĒRĪBAI!
13. oktobrī Vecpiebalgas aptie-
ka būs slēgta. Atvainojamies par 
sagādātajām neērtībām!

   Mobilais mamogrāfs
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu 
izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai 
- Veselības Centrs 4 mobilajā 
mamogrāfā, kas Taurenē pie Sociālā 
dienesta ēkas „Rudiņos” plāno ie-
rasties 17. oktobrī.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc 
TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
• Sievietēm, kuras ir saņēmušas 
uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā 
veselības dienesta Valsts skrīninga 
programmas ietvaros, izmeklējums ir 
bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir 
derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas da-
tuma).
• Ar ģimenes vai ārstējošā ārsta 
norīkojumu izmeklējums maksā EUR 
2,85
• Ar ģimenes ārsta vai ārstējošā 
ārsta norīkojumu, kuram NAV 
līgumattiecību ar Nacionālo veselības 
dienestu - PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem 
67142840 un 27866655 (*ja pietei-
kumu būs maz, mobilais mamogrāfs 
plānotajā datumā neieradīsies). 
Sīkāka informācija www.mamogra-
fija.lv vai uz e-pastu info@mamogra-
fija.lv.

Taurenes pensionāru klubiņš ai-
cina visus interesentus atbalstīt 
ikgadējo pasākumu „Garšu labo-
ratorija” 15. oktobrī plkst. 11.00 
Taurenes kultūras nama mazajā 
zālē. Lūgums nākt ar pašu sagata-
votiem cienastiem - rudens dārza un 
meža veltēm, kā arī tos baudīt un 
piedalīties konkursā.
 Taurenes pensionāru klubiņš arī ai-
cina darboties gribošus pensionārus 
pieteikties klubiņā. Klubiņa biedri 
kopā pulcējas vienu reizi mēnesī. 
Pieteikties personīgi vai pa telefonu 
26957588 pie Silvijas Aņinas.

Piesakies pasākumam „Rudens manā sētiņā”!
• Pasākuma norises vieta - Nēķena” muižas parks un laukums pie Taurenes 

bibliotēkas.
• Datums un laiks: 2014. gada 11. oktobris 10.00 - 16.00
• Uz amatnieku un mājražotāju andelēšanos gaidām tirgotājus ar dārza veltēm, 

rokdarbniekus, koka mēbeļu ražotājus, stādu un dzīvnieku audzētājus, dažādas 
pārtikas un nepārtikas tirgotājus, rotu meistarus, medus pārdevējus. Visus, kam ir,  
ko pārdot!

• Pasākuma ietvaros tiek izsludināts konkurss „Labākais Vecpiebalgas novada 
konditors”.

• Aicināti pieteikties visi Vecpiebalgas novada iedzīvotāji, kas vēlas sevi titulēt  
kā labāko konditoru, pasākuma dienā ierodoties ar sevis paša gatavotu konditorejas 
izstrādājumu, ko pasniegt nogaršot gadatirgus apmeklētājiem. Labākajam - balva 
garantēta! (Obligāta iepriekšēja pieteikšanās).

• Andelēšanās ir bez maksas, bet no tirgotājiem gaidām kādu savu tirgoto preci 
ziedot labdarības loterijai. No loterijas pārdošanas iegūtie līdzekļi tiks izmantoti 
rudens izstādes „Mani iedomu spārni” labāko darbu autoru apbalvošanai. 

• Pieteikšanās līdz 2014. gada 10. oktobrim pa e-pastu: aamane2@gmail.com vai 
zvanot - t. 28752582




