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Vecpiebalgas novada pašva d bas izdevumsl

Šajā numurā:
■ Novembris - valsts svētku 
mēnesis
■ Novada sportistu sasniegumi
■ Vecpiebalgas audēju darbi 
iekaro Ķīnu

2014. gada novembris Nr. 11 (68)

■ Šomēnes tika saņemta sūdzība no iedzīvotājiem par to, ka uz autoceļa P30 
nav uzkrāsota ceļu sadalošā josla. Pašvaldība sūdzību nosūtīja VAS „Latvijas 
Valsts ceļi”, lūdzot  šīs situācijas skaidrojumu.  Ir saņemta Cēsu nodaļas vadītāja 
Ulda Plendišķa atbilde: „Informēju, ka ass līnija uz dotā  a/c tiks uzkrāsota 
tuvākajās dienās. Šajā posmā (22,4 km - 38 km) ass līnija līdz šim netika 
krāsota, jo šis ir  remontposms, kuram jau ir notikusi izsole un bija paredzēts 
jau šoruden uzsākt 
darbus.” Līdz avīzītes 
iznākšanai solījums 
par ceļa sadalošās 
joslas atjaunošanu 
ir izpildīts, diemžēl 
atbildē nav minēts 
konkrēts laiks, kad 
P-30 remontdarbi 
varētu sākties. 

■ Piedaloties VKKF un Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas izsludinātajā 
projektu  konkursā “Augstvērtīga 
tulkotā un oriģinālliteratūra 
bibliotēkās”, mūsu novada bibliotēkas 
ieguva 52 grāmatas. Projekta grāmatu 
kolekcija sekmēs augstvērtīgas 
tulkotās un latviešu oriģinālliteratūras 
izdevumu pieejamību novada 
publiskajās bibliotēkās, veicinās 
Latvijas un pasaules kultūras klasisko 
vērtību un laikmetīgas literatūras 
iepazīšanu ar grāmatu starpniecību. Jaunieguvumi tiks sadalīti  atbilstoši 
katra pagasta bibliotēkas vajadzībām un lasītāju pieprasījumam.

ĪSUMĀ 

Sveicam Latvijas Republikas 
proklamēšanas 96. gadadienā!

  Ik gadu tumšākajā mēnesī - novembrī - 
pieminam brīvības kareivjus un svinam 
savas valsts dzimšanas dienu.  Svētku 

priekšvakarā pateicamies visiem iedzīvotājiem, 
kuri piedalās novada un Latvijas nākotnes 

veidošanā! Tikai kopīgiem spēkiem mums 
izdosies izveidot saliedētu un stipru valsti. 

Gandrīz pirms gadsimta Kārlis Skalbe 
rakstīja: „Ir citas debesis bez tām, ko redzam 
katru dienu. Tās ir tautas garīgās debesis. Jo 
augstākas tās un spožākas, jo cildenāka un 

gaišāka viņas dzīve”.

Vecpiebalgas novada  pašvaldība

Vecpiebalgas novada dome aicina 
uz Latvijas Republikas 

proklamēšanas 96. gadadienai 
veltītu svinīgu sarīkojumu 

„Saule sēja sudrabiņu”
15. novembrī plkst. 19.00 Vecpiebalgas 

kultūras namā

Programmā:
• Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājas Ellas 
Frīdvaldes - Andersones svētku uzruna
• Novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšana
• Amatiermākslas kolektīvu koncerts
• Svētku balle ar grupu „Brālīši”. Iespējams rezervēt 
galdiņus, t. 26493591

Sagaidot LR proklamēšanas 96. gadadienu, 
Vecpiebalgas novada dome apbalvojumu 

piešķiršanai izvirza:
„Vecpiebalgas novada lepnums” -  MARIJA SUPE

Nominācijā „Gada balva sportā” 
Kārlis Nebars un Gundars Berķis
Inga Paškovska
Aija un Andris Praulīši

Nominācijā „Gada balva kultūrā”
Antra Grinberga
Inese Pilābere
Lelde Slaidiņa - Zaļakmentiņa

Nominācijā „Gada balva uzņēmējdarbībā” 
Arita Andersone un Renita Ratniece
Valdemārs Dambekalns
Jānis Spilva

Nominācijā „No sirds uz sirdi”
Pēteris Amans
Ilze Avena
Valfrīds Veigurs

Nominācijā „Gada skolotājs”
Evita Leiboma 
Daiga Šatrovska

Apbalvojumi tiks pasniegti svinīgajā sarīkojumā 15. novembrī 
Vecpiebalgas kultūras namā

*Ja nepieciešams transports, lai nokļūtu līdz Vecpiebal-
gai, lūgums pieteikties pagastu pārvaldēs.

16. novembrī  plkst. 10.00 Vecpiebalgas ev. lut. 
baznīcā  Latvijas Republikas proklamēšanas dienai 

veltīts dievkalpojums

18. novembrī  plkst. 18.00, svinot valsts 
dzimšanas dienu, savu māju, iestāžu, 

uzņēmumu logos un apkārtnē iedegsim 
sveču liesmiņas!
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ 

 Pieņemtie lēmumi:
Domes sēde 2014. gada 23. oktobrī

Par palīdzību trūcīgām 
un maznodrošinātām ģimenēm

Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālajā dienestā  septembrī trūcīgas personas statuss 
no jauna noteikts 50 personām,  pabalstos izmaksāti EUR 5356,24,  no tiem: GMI pabalstam 
EUR 173,72,  apkures pabalstam EUR 170,74,  brīvpusdienām skolās EUR 481,95, cita 
veida pabalstos EUR 2834,95. Sociālajām garantijām bāreņiem un audžuģimenēm izlietoti 
EUR 1694.88. Samaksai par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 
sniegtajiem pakalpojumiem izlietoti EUR 2960,49. Kopā novadā ir 142 trūcīgas personas.  
Lūdzam Sociālajā dienestā laikus vērsties 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.

Personām ar invaliditāti  joprojām ir iespējams pieteikties uz asistenta pakalpojumiem. 
Lūdzu sazināties ar sociālajiem darbiniekiem par nepieciešamo dokumentu noformēšanu! 
Līdz 2014. gada oktobrim Vecpiebalgas novadā asistenta pakalpojumi tiek nodrošināti 22 
cilvēkiem, tai skaitā 11 pirmās grupas invalīdiem, 9 otrās grupas invalīdiem un 2 personām, 
kas ir pirmās grupas redzes invalīdi.

ES pārtikas pakas varēs saņemt no 2015. gada un paredzēts, ka tās tiks dalītas tikai 
mājsaimniecībām, kam noteikts trūcīgas  statuss.

Aicinām pievērst arī uzmanību līdzcilvēkiem gadījumos, kad dažādu iemeslu rezultātā 
kāds ir palicis uz ielas vai neapkurinātās telpās bezpalīdzīgā stāvoklī un ir risks iegūt 
apsaldējumus vai pat nosalt. Lūdzam šādās reizēs izsaukt specializētos dienestus vai vismaz 
paziņot Sociālā dienesta vai pagasta pārvalžu darbiniekiem.

Anita Kamerāde, Sociālā dienesta vadītāja

Saistošie noteikumi Nr.8/2014
Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 

saistošajos noteikumos Nr.1/2014
„Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais 

budžets 2014. gadam”
1. Apstiprināt grozījumus Vecpiebalgas novada pašvaldības 2014. gada pamatbudžetā.
2. Apstiprināt grozījumus Vecpiebalgas novada pašvaldības 2014. gada speciālajā 

budžetā.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
*Ekonomiste Gita Janševica:
„Pamatbudžetā ieņēmumi tika samazināti par EUR 11 042 un izdevumi palielināti par 

EUR 783182,  kā arī iekļauti aizņēmumi no Valsts kases  EUR 1259743. Uz finansēšanas 
rēķina tika palielināts naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām. 

Pamatbudžeta ieņēmumu daļā  atbilstoši  faktiskajai izpildei un valsts atbalstam  ir 
palielinājums šādās pozīcijās: valsts nodeva par apliecinājumu bāriņtiesā, valsts 
nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, ieņēmumi no pašvaldības kustamās mantas 
realizācijas, mērķdotācijas izglītības iestādēm un mērķdotācija pašvaldībām un dotācija 
brīvpusdienām, kā arī pašu ieņēmumu palielinājums - pašvaldības iestāžu ieņēmumi 
no biļešu realizācijas, ieņēmumi par telpu nomu un ieņēmumi par komunālajiem 
pakalpojumiem. Precizēti tika ieņēmumi no meža īpašumu pārdošanas un ES fondu 
atbalsta maksājumi dažādiem projektiem, aizdevumu apjoms, kas nepieciešams projektu 
realizācijai un novada prioritāro pasākumu realizācijai.

Izdevumu daļā  atbilstoši faktiskajai izpildei  ir palielināti izdevumi sociālajiem 
pabalstiem, pamatkapitāla veidošanai un preču un pakalpojumu iegādei - sakarā ar 
kapitālā remonta un rekonstrukcijas darbiem un realizētajiem projektiem. Tika precizētas 
atalgojumam un darba devēja sociālā nodokļa maksājumiem plānotās summas, kā arī 
iekļauti procentu maksājumi par izmantotajiem aizņēmumiem. 

Grozījumi speciālā budžetā -  ieņēmumi netika palielināti, tika veikti grozījumi pa 
izdevumu pozīcijām, palielinot izdevumus par EUR 2475 un tādējādi samazinot atlikumu 
uz gada beigām.”

Vecpiebalgas novada domes saistošie noteikumi Nr. 9/2014
„Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 

saistošajos noteikumos  Nr.5/2014
„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības 

izglītības iestādēs, kuras īsteno
profesionālās ievirzes programmas”

1. Izdarīt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2014. gada 24. jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.5/2014 “Par līdzfinansējuma  samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras 
īsteno profesionālās ievirzes programmas” (apstiprināti ar Vecpiebalgas novada domes 
2014. gada 24. jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 2. §), turpmāk - Noteikumi, šādus 
grozījumus:

1.1. Izteikt Noteikumu 8. punktu  šādā redakcijā:
„No līdzfinansējuma maksas, pamatojoties uz audzēkņa vecāka vai izglītības iestādes 

vadītāja iesnieguma, attiecīgajā mācību gadā atbrīvo,  ja:
8.1. audzēknis ir invalīds;
8.2. audzēknis ir no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes 

statuss;
8.3. audzēknis guvis izcilus panākumus valsts konkursos, skatēs un olimpiādēs;”
2. “Svītrot  Noteikumu 11. punktu.”
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

1. Apstiprināt saistošos noteikumus  Nr.8/2014 „Grozījumi Vecpiebalgas novada 
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2014  „Vecpiebalgas novada pašvaldības 
pamatbudžets un speciālais budžets 2014. gadam”.

2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9/2014 „Grozījumi Vecpiebalgas novada 
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.5/2014 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību 
pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes programmas”.

3. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10/2014 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
aprēķināšanu Vecpiebalgas novadā 2015. gadā”.

4. No 2014. gada 23. oktobra līdz 2014. gada 31. decembrim pašvaldības autoceļu 
posmos noteikt transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumu - „Masas ierobežojums” -  
aizliegts braukt transportlīdzekļiem (transportlīdzekļu sastāviem), kuru kopējā faktiskā 
masa pārsniedz 6,5 tonnas, un uzstādīt atbilstošas ceļa- zīmes. (skatīt 3.lpp.)

5. Apstiprināt ceļazīmi „Dzīvnieki” ceļa posmā no „Meirēniem” līdz „Tašķēniem”.
6. Piešķirt finansiālu atbalstu Ingai Paškovskai  (EUR 640,29) un Tomam Praulītim (EUR 

498,00) sakarā ar piedalīšanos Eiropas čempionātā biatlonā Latvijas izlases sastāvā.
7. Ņemt aizņēmumu EUR 22000,00 no Valsts kases  projekta „Sadzīves pakalpojumu 

nodrošināšana sabiedriskajā centrā Dzērbenē” realizācijai.
8. Apstiprināt SIA „Latīpašums - mērniecības birojs” izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma „Ķetas” (Dzērbenes pagasts)  zemes vienībai.
9. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošos dzīvokļa īpašumus:  

Gaujas iela 3-12  (Taurenes pagastā), „Elektroni”-1  (Vecpiebalgas pagastā), „Liepas”-5  
(Dzērbenes pagastā). 

10. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma -būves „Lejas 
Ramdoti” (Taurenes  pagasts) pārdošanas vērtību EUR  787,82.

11. Atdalīt no  nekustamā īpašuma „Pilsdrupas” (Vecpiebalgas pagasts) zemes vienību 
aptuveni 1,2  ha platībā.

12. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošos nekustamos  īpašumus 
„Vecmietiņi”  (Vecpiebalgas pagasts) un  nekustamo  īpašumu - apbūvētu zemes vienību 
„Katlu māja” (Inešu pagasts) kopā ar kustamo mantu, kas atrodas īpašumā, - nolietotiem 
apkures katliem.

13. Piekrist jauna īpašuma izveidošanai, atdalot no nekustamā īpašuma „Kalna Mietiņi” 
(Vecpiebalgas pagasts) zemes vienību.  Piekrist jauna īpašuma izveidošanai,  kas atdalīts 
no nekustamā īpašuma „Kalna Cepļi” (Vecpiebalgas pagasts).

14. Precizēt 2014. gada 22. janvārī apstiprināto nolikumu „Par apbalvojumu piešķiršanu”, 
izsakot 5. punktu šādā  redakcijā: „Kandidātus apbalvojumiem var izvirzīt jebkura fiziska 
vai juridiska persona, iesniedzot motivētu iesniegumu Vecpiebalgas novada domes 
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejai līdz katra kalendārā gada 15. oktobrim.” 
Precizēt 2014.  gada 22. janvārī apstiprināto nominācijas „Vecpiebalgas novada lepnums” 
piešķiršanas nolikumu,  izsakot 1. punktu  šādā redakcijā: „Pretendentu uz Vecpiebalgas 
novada domes apbalvojumu var izvirzīt fiziskas vai juridiskas personas, iesniedzot novada 
domei iesniegumu ar motivējumu par nominācijas piešķiršanas nepieciešamību līdz katra 
kalendārā gada 15. oktobrim.”

15. Apstiprināt pretendentus pašvaldības apbalvojumu saņemšanai (skatīt 1.lpp.).

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

Vecpiebalgas novada domes saistošie noteikumi Nr.10/2014
“Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu Vecpiebalgas 

novadā 2015. gadā”
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā Vecpiebalgas novada  

pašvaldība īsteno ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” deleģētās tiesības nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošanā attiecībā uz Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā 
esošajiem nekustamajiem īpašumiem.

2. Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas un to daļas 
(izņemot garāžas), kuras netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.

3. Būves, kas klasificētas kā vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību 
apdraudošas, ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā, 
apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā no lielākās turpmāk minētās 
kadastrālās vērtības - būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās 
vērtības.

4. Pārējiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem tiek piemērotas likumā “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” noteiktās likmes.

5. Maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde tiek veikta septiņu gadu laikā no nodokļa 
samaksas termiņa iestāšanās brīža.

6. Saistošie noteikumi stājas spēkā  2015. gada 1. janvārī.

IZSOLES
Vecpiebalgas novada pašvaldība 

pārdod  atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli nekustamo īpašumu 
“Katlu māja” Inešos, Inešu pagastā,  
Vecpiebalgas novadā  (kadastra Nr. 4254  
002 0321),  kas sastāv no zemes vienības 
1,5121 ha platībā, un 2 nedzīvojamām 
ēkām - katlu mājas un garāžas.

Nekustamā īpašuma sākumcena  EUR 
16 100,- ,  nodrošinājuma nauda - EUR 
1610,-,  reģistrācijas nauda - EUR 50,-. 

Izsole notiks 2014. gada 3. decembrī 
plkst.9.00 Vecpiebalgas novada pašvaldības 
telpās Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā. 

Vecpiebalgas novada pašvaldība 
pārdod  atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli nekustamo īpašumu 
“Vecmietiņi” Vecpiebalgas pagastā,  
Vecpiebalgas novadā  (kadastra Nr.4292  
007 0367), kas sastāv no zemes vienības 
3,58 ha platībā. 

Nekustamā īpašuma sākumcena  EUR 
3661,- ,  nodrošinājuma nauda - EUR 
366,10,  reģistrācijas nauda - EUR 50,-. 

Izsole notiks 2014. gada 3. decembrī 
plkst. 9.30 Vecpiebalgas novada pašvaldības 
telpās Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā. 

Vecpiebalgas novada pašvaldība 
pārdod  atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli nekustamo īpašumu 
“Liepas”-5 Dzērbenē, Dzērbenes 
pagastā,  Vecpiebalgas novadā  (kadastra 
apzīmējums 4250  900 0092), kas sastāv 
no 1 istabas dzīvokļa 41,0 m²  platībā  un 
410/2756 kopīpašuma domājamām daļām 
no dzīvojamās mājas, 8 nedzīvojamām 
ēkām  un zemes vienības „Liepas”. 

 Nekustamā īpašuma sākumcena  EUR 
552,- ,  nodrošinājuma nauda - EUR 55,20,  
reģistrācijas nauda - EUR 20,-. 

Izsole notiks 2014. gada 3. decembrī 
plkst. 10.00 Vecpiebalgas novada 
pašvaldības telpās Alauksta ielā 
4,Vecpiebalgā. 

Vecpiebalgas novada pašvaldība 
pārdod  atkārtotā atklātā mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu 
“Gaujas iela 3”-12 Taurenē, Taurenes 
pagastā,  Vecpiebalgas novadā  (kadastra 
apzīmējums 4286  900 0107), kas sastāv 
no 1 istabas dzīvokļa 29,98 m²  platībā  
un 2998/105694 kopīpašuma domājamām 
daļām no dzīvojamās mājas  un zemes 
vienības „Gaujas iela 3”. 

 Nekustamā īpašuma sākumcena  EUR 
2000,- ,  nodrošinājuma nauda - EUR 200,  
reģistrācijas nauda - EUR 20,-. 

Izsole notiks 2014. gada 3. decembrī 
plkst. 10.30 Vecpiebalgas novada 
pašvaldības telpās Alauksta ielā 4, 
Vecpiebalgā. 

Vecpiebalgas novada pašvaldība 
pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli  nekustamo  īpašumu 
“Elektroni”- 1 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas 
pagastā, Vecpiebalgas novadā (kadastra 
apzīmējums 4292  900 0143), kas sastāv 
no 3 istabu dzīvokļa 74,8 m²  platībā  un 
748/16900 kopīpašuma domājamām daļām 
no dzīvojamās mājas  un zemes vienības 
„Elektroni”.

Nekustamā  īpašuma sākumcena EUR 
4200,-,  nodrošinājuma nauda - EUR 420,-,  
reģistrācijas nauda - EUR 20,-. 

Izsole notiks 2014. gada 3. decembrī 
plkst. 11.00 Vecpiebalgas novada 
pašvaldības telpās Alauksta ielā 4 
Vecpiebalgā. 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar 
izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties 
izsolei var līdz 2014. gada 3. decembra 
plkst. 9.00 Vecpiebalgas novada 
pašvaldībā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā pie 
sekretāres. 

Informācija: www.vecpiebalga.lv , tālr. 
64170464, 26115317.

Daina Slaidiņa, 
Attīstības plānošanas un nekustamā 

īpašuma nodaļas vadītāja
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Paziņojums par informatīvo 
sanāksmi

Lai aizsargātu un saglabātu Vidzemes kultūrainavu 
un dabas vērtības, kas  atrodas Vecpiebalgas novada 
Vecpiebalgas, Inešu  un Taurenes pagastā un kuru platība 
ir ~ 9000 ha, 1987. gadā nodibināts Aizsargājamo ainavu 
apvidus (AAA) „Vecpiebalga”.  AAA „Vecpiebalga” 
teritorijā ietilpst arī dabas liegums „Sproģi”. AAA 
„Vecpiebalga” ir iekļauts  Natura 2000 - Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā kā „C” tipa teritorija, 
kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo 
biotopu aizsardzībai. Līdz šim teritorijai nav izstrādāts 
dabas aizsardzības plāns.

Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtījuma ir uzsākta 
dabas aizsardzības plāna izstrāde aizsargājamo ainavu 
apvidum „Vecpiebalga”. To izstrādā vides konsultāciju 
uzņēmums SIA „Estonian, Latvian& Lithuanian 
Environment” (Skolas iela 10-8, Rīga, LV - 1010, tālr. 
67242411, www.environment.lv). 

Dabas aizsardzības plāna mērķis ir noteikt pasākumus, 
kas sekmētu dabas vērtību saglabāšanu un attīstību. 
Tikai atsevišķos gadījumos ir nepieciešami aizliegumi, 
kas ierobežo pieeju noteiktai teritorijai, pārsvarā plānā 
tiek ietverti ieteikumi pareizai apsaimniekošanai, lai 
saglabātu sugu, biotopu un ainavu daudzveidību. Īpaša 
uzmanība plāna izstrādē tiks pievērsta ainaviskās vides 
saglabāšanai.

Uzsākot dabas aizsardzības plāna izstrādi, tiek organizēta 
informatīva sanāksme, kurā visi interesenti tiks informēti 
par aizsargājamā ainavu apvidus un tajā ietilpstošā 
dabas lieguma izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, 
dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, 
iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un 
iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.

Aizsargājamo ainavu apvidus „Vecpiebalga” dabas 
aizsardzības plāna izstrādes informatīvā sanāksme 
notiks 28. novembrī plkst. 11.00  Vecpiebalgas novada 
administratīvajā centrā  Alauksta ielā  4, Vecpiebalgā.

Daina Slaidiņa, Attīstības plānošanas un nekustamā 
īpašuma nodaļas vadītāja

Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas novada sadarbības 
perspektīvas

Oktobrī Vecpiebalgā notika Vecpiebalgas un 
Jaunpiebalgas novada pašvaldību, kuras pārstāvēja 
Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde - 
Andersone un Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs 
Laimis Šāvējs, kultūras, sporta un tūrisma nozaru pārstāvju 
satikšanās. Satikšanās mērķis bija pārrunāt abu novadu 
iespējamo  sadarbību dažādās jomās. 

Skaidrs, ka Latvijas iedzīvotājiem vispārējais iespaids par 
mūsu pusi ir tāds, ka Piebalga ir viena un nedalāma, nereti 
ar Piebalgu tiek saprasta Jaunpiebalga, nereti Vecpiebalga, 
dažkārt abas kopā. Tikai atbraucot uz vietas, rodas sapratne 
par dažādajiem novadiem. Katrai vietai neapšaubāmi ir 
sava identitāte, bet tā nav traucējusi jau izsenis iekļauties 
vēsturiskajā  Piebalgas novadā. Respektējot katra šodienas 
novada īpašo, atšķirīgo, kā arī atrodot saskares punktus, 
Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs 
akcentēja iespēju kopā veidot gan tūrisma produktus, gan 
sadarboties sporta un kultūras jomās. 

Tūrisma jomā interesantus priekšlikumus par kopēja 
maršruta, pat veselas tūrisma piedāvājuma paketes 
izstrādāšanu izteica Piebalgas Porcelāna fabrikas direktors 
Jānis Ronis. Visi klātesošie vienojās, ka tuvākajā laikā 
jāizstrādā šāds kopējs tūrisma produkts jeb piedāvājums, 
kurā  iekļaujami gan Vecpiebalgas, gan Jaunpiebalgas 
interesantie objekti. Tādēļ, ja kāds tūrisma uzņēmējs ir 
gatavs piedalīties ar savu piedāvājumu šajā projektā, būsim 
priecīgi par atsaucību un idejām. Aicinām  priekšlikumus 
izteikt Vecpiebalgas novada tūrisma informācijas 
konsultantam Andrim Kokam,  mob. 26110724, e-pasts: 
info.vecpiebalga@inbox.lv Jāsaprot, ka Latvijā kopumā ir 

plašas tūrisma iespējas, taču to vidū noteikti jābūt Piebalgai 
ar savu unikalitāti.

Izprotot tūristu intereses un lepojoties ar Piebalgas 
kultūrvēstures bagātībām, mums kopā jāveido saistošs, 
mūsdienu tūristam interesants piedāvājums. Pie tā 
sagatavošanas sarunas dalībnieki vienojās sākt strādāt 
nekavējoties.

 Sarunas gaitā novadu sporta dzīves organizatori atzina, 
ka lietderīgi būtu veidot arī kopīgus sporta pasākumus un 
jau nākamajā gadā tie tiks piedāvāti.

Jaunpiebalgas kultūras nama vadītāja Lāsma Skutāne 
izteica vairākus vērā ņemamus priekšlikumus sadarbībai 
kultūras jomā. Viņa akcentēja to, ka Latvija kultūras 
notikumu klāsts ir tik plašs, ka aizvien grūtāk ir pulcēt 
apmeklētājus vietējiem kultūras notikumiem, tādēļ 
jāmeklē jaunas darba formas. Klātesošo atbalstu izpelnījās  
L. Skutānes priekšlikums par kopējiem, plašu interesentu 
loku izglītojošiem pasākumiem. Vismaz kādu no tiem tika 
nolemts realizēt jau nākamajā gadā.

Šī bija pirmā šāda tikšanās, kurā daudz laika tika 
veltīts dažādām idejām un izpratnei par to, ko iespējams 
izdarīt, kas būtu darāms. Turpmāk jau novadu speciālisti 
darbosies konkrētās darba grupās un strādās ar konkrētiem 
projektiem. Būsim pateicīgi arī par novada iedzīvotāju 
priekšlikumiem.

Mērnieku laiki sen aiz muguras, kaimiņu kolorītās 
attiecības gan izspēlējamas dažādos saviesīgos pasākumos, 
un tā ir savdabīga piebaldzēnu  atpazīšanas zīme, tomēr arī 
kopīgs darbs ir iespējams un lietderīgs.

 Līva Grudule

Par transportlīdzekļu 
satiksmes ierobežojumiem

23. oktobra domes sēdē tika pieņemts lēmums no 2014. 
gada 23. oktobra līdz 2014. gada 31. decembrim noteikt 
transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumu, nosakot 
ierobežojuma veidu  - „Masas ierobežojums” aizliegts 
braukt transportlīdzekļiem (transportlīdzekļu sastāviem), 
kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz 6,5 tonnas, un  uzstādīt 
atbilstošas ceļazīmes pašvaldības autoceļu posmos:

Vecpiebalgas pagasta administratīvajā teritorijā:
Nākotne - Baltaci - Kagaiņi;
Saulgoži - Brežģis; 
Slavītes - Jaungrūži; 
Rāgažas - Roznēni - Gailīši; 
Greiveri - Kriemeļi;
Greiveri - Vēveri - Meirēni
Veļķi - Jukāni - Vētras; 
Zēniņi - Kūlas.
Taurenes pagasta administratīvajā teritorijā:
Tilts - Dabari - Bānūžu pagrieziens;
Bānūžu centrs - Lodes skola;
Kampas - Andrēni;
Apši - Sostes - Bērzkalni.
Ramdoti - Kārkliņi.
Brežģis - Runtes;
Abprupes ceļš - Runtes.
Dzērbenes pagasta administratīvajā teritorijā:
Stacija - Brodi - Kaupēni
Stacijas (Vecais) ceļš;
Ielaiņi - Rāmuļi;
Meļļi - Glāznieki.
Kaives pagasta administratīvajā teritorijā:
Dzirnavas - Lācīši;
Rauši - Ķiesnēri;
Leimaņi - Veģēni;
Muilēni - Kalnaviesītes - Skroderi;
Vītoliņi - Jaunšķeperi;
Daktas -  Zvaguļi - Spilvēni;
Kaives dzirnavas - Lejas Būrbirzes;
Nāgeles - Sinepes.
Inešu pagasta administratīvajā teritorijā:
P33 - Cirsti - Vāckalns - Tivols;
Ineši (V846) - Briņģi - Eglīši - Pāvītes (V846); 
Sāvas (P33) - Dabari - Beķeri; 
Brūziķi (P33) - Baldiešēni; 
Ineši (P33) - Baldiešēni - Mežsētas;
Kabulēni (V307) - V308 - Jauntožiņas - Dzirnavas   

   (Kaives pag.);
Pūpoli (V308) - Beķeri - Paulēni; 
Tīrumnieki (V308) - Tivols - Alitēni - Lācīši;
Dzērvēni (V308) - Ūdrēni - Lejas Grīnēni; 
V846 - Aptekas - Ezēni - Burkāni - Eglīši;
Ozoliņi (Vecpiebalgas pag.) - Kaibēni - Jauntožiņas;
Kalnziedi (P33) - Vāckalns;
V846 - Eglīši.

Rudens saimnieciskajā dienestā
Infrastruktūras   sakārtošana
Turpinās vērienīgi centralizētās 

kanalizācijas tīklu izbūves darbi 
Vecpiebalgā. Jāatzīst, ka laika 
apstākļi rudenī nav tie labvēlīgākie 
lielu inženiertehnisko projektu 
realizācijai - ilgstošās un spēcīgās 
lietavas radīja problēmas ūdens 
novadīšanas sistēmā, kā rezultātā 
daudzdzīvokļu māju pagrabos 
ieplūda ūdens. Šī problēma 
īsā laikā ir novērsta, taču 
neērtības saistībā ar ceļu stāvokli  
kanalizācijas trašu izbūves 
vietās diemžēl būs jāpiecieš 
līdz projekta realizācijas 
noslēgumam.  Cilvēcīgi saprotam 
arī iedzīvotāju iebildumus par 
rakšanas procesā cietušajiem  
kokiem un puķu dobēm. Diemžēl 
savulaik labiekārtojot apkārtni, 
netika padomāts par to, ka 
skaistuma objekti  nākotnē var 
traucēt  piekļuvei apakšzemes 
komunikācijām. Atbildot uz  izteiktajiem komentāriem, 
kāpēc šādus darbus neveic vasarā, vēlos paskaidrot, ka 
pēc gandrīz gadu ilgušās iepirkuma procedūras šī gada 
25. augustā tika noslēgts līgums ar pilnsabiedrību „VJM”, 
un jau augusta beigās darbi tika uzsākti. Darbu apjoms ir 
liels, īsā laikā tos padarīt nav iespējams, taču galvenais 
- projekta ietvaros piešķirtais finansējums ir jāizmanto 
noteiktā termiņā, tāpēc  gaidīt labākus laika apstākļus 
vienkārši  nevaram. Ceram uz iedzīvotāju izpratni un 
sadarbību infrastruktūras būvdarbu laikā.  

Ēku un būvju remonti
Šobrīd lielākie ēku remonti notiek Vecpiebalgā, kur, lai 

paaugstinātu ēkas energoefektivitāti,  projekta ietvaros 
tiek siltināts internāts. Dzērbenē nobeigumam tuvojas  
sabiedriskā centra remontdarbi  un bērnudārza grupiņu 
labiekārtošana vidusskolas ēkā. Grupu telpu remontu 
pabeidzām līdz ar jaunā mācību gada sākumu, neliela 
aizkavēšanās šobrīd ir ar mēbeļu  sagādi, jo  pirmsskolas 
iestādēm ir sava specifika, ne visu var nopirkt veikalā. Ļoti 
ceram, ka Latvijas svētkus mazie dzērbenieši varēs sagaidīt 
jaunajās telpās.  Taurenes skolas siltināšanas projekts 
ir noslēdzies. Vēl gan nedaudz jāpiestrādā pie apkārtnes 
sakopšanas, tomēr gandarījums par paveikto ir jau šobrīd, 
jo skola kļuvusi gan vizuāli skaistāka, gan arī pēc sienu 
un jumta siltināšanas un iepriekšējos gados  veiktajiem 
energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem samazināsies 
siltumenerģijas patēriņš.  Komunālā saimniecība - tie ir 
arī ikdienas darbi. Bez lielajiem projektiem daudz padarīts 
arī pašu spēkiem, jo saimnieciskā dienesta pakļautībā 
darbojas divas būvnieku brigādes, katrā strādā pa diviem 
pieredzējušiem celtniekiem.  Tā atjaunots Taurenes 
brīvprātīgo ugunsdzēsēju depo bituma jumta segums, tiek 
remontēti dzīvokļi sociālajā mājā Vecpiebalgā, uzliktas 
ūdens notekas bērnudārzam utt. 

Pašvaldības autoceļu uzturēšana
Ne tik dramatiskos apmēros kā citviet Latvijā, tomēr 

lietavas šoruden nodarīja  sen nepieredzētus postījumus arī 
mūsu puses ceļiem. Vairākos ceļu posmos, kur tika izskalotas 
caurtekas, strādājot pastiprinātā režīmā, dabas nodarītos 

postījumus novērsām maksimāli īsā laikā. Nedaudz vairāk 
laika un darba bija jāiegulda Kaives pagastā, kur bojājumi 
bija lielāki. Šobrīd aktuāls ir jautājums  par pašvaldības 
ceļu un ielu mehanizētu tīrīšanu ziemā. Pēdējos gados 
šo darbu esam uzticējuši uzņēmējiem, slēdzot  līgumu 
par sniega tīrīšanas pakalpojumu uz trīs gadiem. Līgumā 
paredzētais termiņš šogad beidzas, tāpēc esam izsludinājuši 
jaunu atklātu konkursu, aicinot komersantus izteikt 
savu piedāvājumu. 6. novembrī noslēgsies iepirkums, 
par rezultātiem informēsim pašvaldības mājas lapā un 
nākamajā avīzes numurā. Aizvadītās sezonas apliecina, ka 
lēmums uzticēt sniega tīrīšanu uzņēmējiem ir bijis pareizs, 
jo pašvaldībai nav atbilstoša tehnikas servisa, lai varētu 
ātri un kvalitatīvi  tīrīt ceļus. Tāpat kā iepriekšējos gados  
iedzīvotājiem par piemājas ceļu tīrīšanu būs jāvienojas ar 
uzņēmējiem.

Koģenerācijas staciju celtniecība 
Pirms pusotra gada pašvaldība  ar uzņēmējiem noslēdza 

nodomu protokolu par koģenerācijas staciju celšanu divos 
pagastos.  Drīzumā šāda stacija būs arī Taurenē.  Noteikumi 
paredz, ka koģenerācijas stacijām jāatrodas blakus katlu 
mājām, lai enerģijas ražošanā pāri palikušo siltumu varētu 
novadīt siltuma ražotājiem.  Saistībā ar koģenerācijas 
stacijas būvniecību Taurenē ir radušies sarežģījumi, jo, 
ierīkojot  plānoto objektu tam paredzētajā apbūves vietā, 
tiks liegta smagā transporta piekļuve katlu mājai. Savukārt 
jaunais būvniecības likums ierobežo izmaiņas projektā. 
Šobrīd cenšamies  atrast risinājumu, kas apmierinātu abu 
pušu - pašvaldības un uzņēmēju  - intereses. Koģenerācijas 
celtniecības laikā diemžēl īslaicīgi var tikt traucēta 
siltuma un ūdens piegāde Taurenes daudzdzīvokļu mājām.  
Jau iepriekš atvainojamies par sagādātajām neērtībām. 
Koģenerāciju stacijas - tā ir uzņēmēju iniciatīva un biznesa 
iespējas. Ieguvums pašvaldībai - ar koģenerācijas staciju 
izbūvi iespējams nedaudz samazināt siltuma tarifu, kas 
būtu arī atspaids iedzīvotāju maciņiem.

Jānis Vīlips
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Piebalgas audēju darbi 
iekaro Ķīnu

4. Ķīnas starptautiskais 
tautas mākslas Expo un 
4. Ķīnas tautas daiļamatu 
Expo norisinājās no 11. 
līdz 15. oktobrim Ķīnas 
trešajā lielākajā pilsētā 
Tianjin. Jāpiebilst, ka 
šajā pilsētā dzīvo 13,5 
miljoni iedzīvotāju. Abi 
minētie Expo norisinājās 
vienā milzīgā izstāžu 
hallē  un uz tiem tika 
uzaicināti dalībnieki no 
15 pasaules valstīm (ASV, 
Beļģijas, Bulgārijas, 
D i e n v i d k o r e j a s , 
Etiopijas, Ēģiptes, 
Francijas, Holandes, 
Indijas, Indonēzijas, 
Krievijas, Latvijas, 
Polijas, Slovākijas, 
Turcijas), kas pārstāvēja 
ļoti atšķirīgus, savai 
zemei raksturīgus tautas 
un daiļamatu mākslas 
žanrus. Latviju šajā 
starptautiskajā forumā 
pārstāvēja aušanas 
darbnīcas „Vēverīšas” 
vadītāja Dagnija Kupče 
un LU Latvijas Vēstures 
institūta Etnoloģijas 
nodaļas vadītāja Aija 
Jansone. Katrai  Expo 
dalībvalstij bija atvēlēts 
stends, kurā prezentēt savas tautas mākslu. Latvija uz Expo bija aizvedusi austo 
Piebalgas lielo lakatu kolekciju, maucīšus, cimdus, linu dvieļus un dzintara rotas.

Expo laikā tika izveidots arī īpašs stends ar dalībvalstu daiļamatnieku meistarstiķiem, 
kurā Latvija izstādīja divas 19. gs. 60. gadu Piebalgas lakatu kopijas un tā paša laika 
sieviešu ziemas cepures atdarinājumu. Piebalgas lielos lakatus audušas Piebalgas 
audēju kopas dalībnieces Benita Zvejniece un Dagnija Kupče. Savukārt izšūto sievas 
ziemas cepuri darinājusi „Vēverīšu” rokdarbniece Dzintra Bērziņa.

Expo organizētāji izdeva ļoti kvalitatīvu šī starptautiskā foruma katalogu, kur Latvijas 
darinājumiem bija atvēlēta vesela lapa. 

Zigrīda Ruicēna

Pārdomas par jauniešu centru darbību 
Ir pagājušas Saeimas vēlēšanas, savu pilsoņa pienākumu 

esmu izpildījis, un tagad varu pastāstīt par ikdienas 
lietām. Kā mani kolēģi zina, šajās dienās man bija dota 
iespēja viesoties Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā. Biju 
Kopenhāgenas Jaunatnes izglītības centrā, pie mums tas 
varētu saukties Karjeras centrs. No sākuma padomāju, ka 
esmu nokļuvis vietā, kas man nebūs noderīga, jo esmu 
tomēr bērnu un jauniešu centra vadītājs. Taču vēlāk sapratu, 
ka iegūtās zināšanas un pieredze tomēr būs lietderīga. 

Man vajadzēja pastāstīt par mūsu centru - ko mēs darām, 
kas mūsu darbību finansē, cik algotu darbinieku pie mums 
strādā. Pastāstīju, ka finansējums ir ļoti niecīgs, ka tie ir 
pārsvarā tikai valdes un biedru ikmēneša maksājumi, kas 
kopā sasniedz apmēram 20 - 30 EUR mēnesī. Pastāstīju 
arī par mūsu atbalstītājiem - SIA „Āboliņkalns”, SIA 
„Taurenes aptieka”, SIA „ADZA”. Pieminēju arī sadarbību 
ar novada pašvaldību, kura mums piešķīra telpas par 
simbolisku nomas maksu un lidlauka teritoriju, kā arī 
piešķīra vienreizēju dotāciju sporta inventāra iegādei.

Kolēģi Kopenhāgenā bija pārsteigti, ka mums ir tik 
niecīgs finansējums (pēc viņu domām - tā vispār nav), 
kā arī par to, ka mums viena telpa ir darba kabinets, kur 
glabājas dokumenti, tā pati telpa kalpo kā virtuve  un ka tā 
pati telpa mums ir arī noliktava. 

Attiecībā uz mūsu centra personālu informēju, ka mums 
palaimējās,  ka mēs šovasar nodarbinājām 4 meitenes, 
kuras piedalās NVA programmā „Darbam nepieciešamo 
iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”. Taču pēc 24. 
oktobra atkal dežurēsim un strādāsim paši - valdes locekļi 
un biedri, par to nesaņemot nekādu atalgojumu. Par to 
ārvalstu kolēģi bija lielā nesaprašanā un izbrīnīti, kā tas tā 
var būt,  jo Dānijā nav tādu bērnu un jauniešu centru, kuri 
vispār nesaņem nekādu finansējumu. Šādus centrus finansē 
pašvaldības, tajos vienmēr strādā pedagogi, kuriem darba 
algu maksā pašvaldība. Izņēmums ir līdzīgi nodibinājumi,  
kuri darbojas tieši skolās, kur skolēni pēc stundām pavada 
laiku, tajā skaitā arī sagatavojas nākamajai mācību dienai. 
Šādos centros skolēnu vecāki maksā līdzfinansējumu. 

Kolēģi no Dānijas mūs apsveica ar mūsu altruistisko ideju 

atvērt šādu centru, finansēt to 
pašiem un darboties bērnu un 
jauniešu labā. Viņi izrādīja 
neviltotu cieņu pret mūsu 
labdarību, jo pie viņiem šādas 
darbības neesot novērotas.

Jāpiemin, ka Dānijā šādi 
līdzīgi centri darbojas tikai 
līdz  plkst. 18.00. Viņi vēlētos, 
lai šādi centri darbotos arī pēc 
šī pieņemtā laika, jo citādi 
pašiem vecākiem jādomā par 
to, kurp viņu bērns varētu 
doties un ar ko nodarboties, 
lai bērni būtu pieskatīti un lai 
viņi saturīgi pavadītu brīvo 
laiku. Kā uzsvēra Dānijas 
kolēģi, tas noteikti nebūtu 
bez maksas, jo mūsdienās 
viss maksā naudu. 

Redzētais un dzirdētais 
manī raisa pārdomas par to, 
ka arī Taurenes bērnu un 
jauniešu centrā visdrīzākajā laikā būs jālemj par vecāku 
līdzfinansējumu, pretējā gadījumā mūsu labās ieceres var 
arī palikt neīstenotas tieši finanšu trūkuma dēļ. Jo pašlaik 
jebkurš pasākums, ko organizējam, vistiešākajā veidā ir 
atkarīgs no dažu sponsoru labvēlības. 

Esmu ļoti priecīgs, ka man radās iespēja viesoties šajā 
Jaunatnes izglītības centrā. 

Pateicos brauciena organizētājiem par uzaicinājumu un 
par ceļojuma apmaksu.

Vēlos arī  pastāstīt, ka no 8. līdz 10. oktobrim apmeklēju 
Latvijas Sarkanā  Krusta organizēto apmācību semināru 
„Atsperies jeb ceļā uz mērķiem!”. Seminārā strādājām 
individuāli un komandās. Mūsu apmācībās tika pielietotas 
neformālās izglītības metodes. Seminārā piedalījās 16 
dalībnieki no Vidzemes reģiona.  Satiku un iepazinu 
vairākus jaukus cilvēkus, kuri vada bērnu un jauniešu 

Dzērbenē Dzejas dienas turpinās
Dzejas dienas kā svētki. It kā pagājuši, 

jo Dzejas dienu laiks ir septembris - Raiņa 
un Aspazijas simboliskais laiks. Šis rudens 
vēstīja, ka Dzejas dienu tradīcijas Latvijā 
spilgti atdzimst, tuvojoties Raiņa 150-
gadei, kas būs nākamgad. Dzērbenē Dzejas 
dienas turpinās, jo gatavojamies atzīmēt 
40. gadadienu, kopš tās ir sākušās. Par 
to jau vēstījām, ka arī šogad skolā notika 
tradicionālās Dzejas dienas, veltot savus 
dzejas darbus atcerei par Baltijas ceļu. Un par 
bērnu veikumu bijām gandarīti.

Tālāko dzejas ceļu iezīmēja dzejas un rudens 
ziedu pasākums Dzērbenes pilī 26. septembrī. 
Tas notika pagastā nu jau otro gadu un bija 
veltīts kādreizējai ilggadējai skolotājai  Veltai  
Radziņai. Viņas personā apvienojas viss, ko 
sevī ietver vārdi  „kultūras cilvēks” - skolas 
un reizē arī īsts pagasta kultūras cilvēks. 
Viņas darba mērķis bija nepazaudēt latvietību. 
Viņas kā skolotājas, bibliotekāres un pagasta 
pensionāru padomes vadītājas mūžs sevī 
ietver ārkārtīgi smalkas, dvēseliskas stīgas 
ar dziļu humānisma skanējumu - aizkļūt pie 
katra skolēna, skolotāja un vecāka, jebkura 
sabiedrības cilvēka, jo līdz pēdējai mūža 
dienai viņai bija atbildīga interese, kas 
notiek ar viņas skolu, ar Dzērbenes pagasta 
cilvēkiem, ar viņas mīļotajiem cilvēkiem.

Būdama pensionāre, Velta Radziņa 
aktīvi iesaistās bibliotēkas darbā, apzina 
visus tolaik esošā Cēsu rajona dzejniekus, 
rakstniekus, „ atved” tos uz skolu, veicina 
GDB darbu, noorganizē desmitiem disputu, 
diskusiju, literāro tiesu, no sirds veicinot 
reizē lasīšanas mīlestību un sirdsizglītību. 
Pateicoties viņai, Dzejas dienas apvienojas ar 
rudens ziedu izstādēm, mācot skaistuma un 
harmonijas izjūtu. Šādu veidolu Dzejas dienas 
saglabājušas no 70. gadiem līdz mūsdienām. 
Pagasta iedzīvotājiem šajā pasākumā bija 
iespēja noklausīties un atsaukt atmiņā pēc 
prezentācijas materiāliem Veltas Radziņas 
nopelnus, strādājot 45 gadus Dzērbenes 
vidusskolā bioloģijas jomā, gan atbalstot 
skolas vēstures, gan  visa pagasta vēstures 
izpēti. Īpaši uzsverama viņas loma Dzērbenes 
represēto ļaužu apzināšanā un pieminekļa 
izveidē. Atceroties Veltas Radziņas īpašos 
dzejas un mūzikas vakarus, pasākuma 
organizatori (skolas muzeja atbalsta grupa) 
veltīja viņai aiz mākoņa maliņas J. Petera 
dzejas un mūzikas kompozīciju.

Izrādās, ka arī Skolotāju dienas ekskursija 

centrus Gulbenē, Madonā, Alūksnē, Valmierā un citos 
novados un pagastos. Seminārā piedalījās arī divu skolu 
direktoru vietnieki ārpusstundu darbā.

Seminārā guvu pārliecību, ka bērnu un jauniešu centru 
pamatuzdevums ir, lai jaunietim būtu vieta, kur nākt un 
realizēt savas idejas, lai šie centri būtu kā atbalsta punkts, 
nevis jau gatavi jauniešu dzīves vai ideju realizētāji. Mēs 
esam, lai jaunietim palīdzētu viņa ideju realizācijā, bet pati 
pamatideja, doma vai darbs jārealizē jaunietim pašam.

Tāpēc aicinu bērnus, jauniešus, viņu vecākus būt 
atsaucīgiem, ģenerēt savas domas, idejas un plānus. Es 
saprotu, ka var pietrūkt materiālu, finanšu utt., taču nāciet 
pie mums - domāsim kopā un meklēsim risinājumu. 

Edgars Muktupāvels, 
BJC „Dari Vari” vadītājs un valdes loceklis

bija daļiņa no šī rudens Dzejas dienu 
programmas. Apmeklējot dažādas vietas 
Jūrmalā, varējām vērot, kā tajā dienā  
Dubultos tika atvērta restaurētā Aspazijas 
māja, kur viņa pavadījusi mūža pēdējos 10 
gadus, kā arī pabijām Raiņa priedēs, kur 
pirms dažām  dienām tika uzstādīta piemiņas 
zīme.

Bet ar to Dzejas dienas Dzērbenē nebeidzas. 
Kā jau minēju,  tās skolā notikušas 40 reizes, 
un šis ir jubilejas gads. Un paveikts ir tik 
daudz, ka mēs droši šo jubileju veltām Latvijas 
96. dzimšanas dienai, kuru skolā atzīmēsim 
19. novembrī, jo šajā dienā varam būt kopā 
ar mūzikas skolas audzēkņiem skaistā dzejas 
un mūzikas koncertā, kur skanēs tikai un 
vienīgi mūsu audzēkņu dzejas. Aicinu visus 
absolventus, kuriem ir iespēja atnākt, atbraukt, 
tos, kuri rakstījuši dzejoļus gadu garumā, 
būt mūsu skolā jau no divpadsmitiem dienā. 
Tiksimies dažādās ar dzeju saistītās svētku 
darbnīcās, kā arī tiksimies ar tiem ļaudīm, 
kas pirms 25 gadiem stāvēja Baltijas ceļā. Bet 
vakarā tiksimies dzejas un mūzikas koncertā.

Šos Dzejas dienu pasākumus paši vērtējam 
kā iesākumu nākotnes darbam  - apzināties 
spilgtākās vēsturiskās personības Dzērbenes 
pagastā ceļā uz Latvijas simtgadi.

Savu literāro veikumu esam apkopojuši, 
sākot no 1987. gada, žurnālā „Paaudzes”, 
bet, sagaidot 21. gadsimtu, sākām izdot dzeju 
grāmatas. Pirmā no tām bija „Uz 2000. gada 
sliekšņa”, bet katru gadu skolēni rakstījuši 
dzejoļus atbilstoši izvēlētai aktuālai tēmai. 
Šajās burtnīcās var atrast dzejoļus Rīgai 
tās 800-gadē,  veltījumus savai skolai un 
Dzērbenes pagastam, mīļiem jubilāriem 
- O. Vācietim, I. Ziedonim, M. Zālītei, K. 
Skalbem, F. Bārdam u. c.

 Katru gadu no jauna rakstītājiem ir jāmācās 
izprast I. Ziedoņa sacītais: „Dzeja ir grūts 
darbs. Tāpēc, ka dziļi jānirst pēc pērles, pēc 
Gaismas pils.” Bet, kad dziļi ienirts, kad pērle 
ir atrasta, ir brīnumaina svētku sajūta. Es, 
gatavojoties Dzejas dienu 40-gadei, no jauna 
ielūkojos šajās burtnīcās un atkal no jauna 
atradu mazas un mīļas pērlītes un skaistas, 
lielas dzejas pērles. Vēlreiz aicinu bijušos 
absolventus atnākt uz Dzērbenes skolu 
19. novembrī no 12.00 un satikties ar savu 
bērnību un jaunību caur dzeju. (Koncerta 
laikam sekojiet līdzi afišām!)

Mārīte Šķēle
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18. oktobrī  
Vecpiebalgas kultūras 
namā ar „Vienu 
frišu teātra vakaru” 
tika atklāta jaunā 
amatiermākslas sezona. 
Pie mums ciemojās 
sadarbības partneri 
no Saldus pagasta - 
Druvas kultūras nama 
amatierteātris. Rīta 
pusē ciemiņi apmeklēja 
Vecpiebalgas muižu 
un Porcelāna galeriju, 
viesojās Maizes namiņā 
pie Kristapa Zārdiņa, 
bet pēcpusdienā 
kultūras namā pasākuma 
a p m e k l ē t ā j i e m 
piedāvāja noskatīties 
izrādi „Īsa pamācība 
mīlēšanā” (iestudējuma 
režisore Ļuba 
Kapteine). Savukārt 
pasākuma otrajā 
daļā vecpiebaldzēni 
- amatierteātris 
„Sumaisītis”, kas   
skatītāju vērtējumam 
nodeva jauniestudējumu 
- pēc A. Nosova darba 
pašu tulkotu lugu 
„Dīvainā pasaule” 
(režisore Inese Pilābere). Tā kā abas izrādes izpelnījās atzinību, skatītājiem tika dota iespēja 
nobalsot par frišāko aktieri nominācijai „Švauksta balva”. Druvas teātra izrādē skatītāju 
simpātijas izpelnījās Līzītes lomas atveidotāja Marta Rendakova, bet no „Sumaisīša” 
aktieriem skatītāju balvu ieguva Elzas un Didža lomu atveidotāji Linda un Edžus Ķaukuļi.           
Paldies  nominācijas „Švauksta balva” autoram un atbalstītājam Jānim Ronim! Pēc teātra 
izrādēm aktieri atpūtās ballītē, kuru kuplināja Baldones vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Degsme”. Paldies visiem, kas radīja un baudīja teātra noskaņu sestdienas pievakarē 
Vecpiebalgas kultūras namā. Uz tikšanos jaunās sezonas amatiermākslas koncertos! 

Zigrīda Ruicēna, kultūras nama vadītāja

Sešpadsmitais Kārļa Skalbes literārais 
konkurss aizvadīts

Kārļa Skalbes 135. dzimšanas dienas gads Vecpiebalgā 
tiek atzīmēts ar 3 pasākumu ciklu, ko finansiāli atbalsta 
VKKF „Vidzemes kultūras programma 2014”. Pirmais cikla 
pasākums bija bērnu pēcpusdiena K. Skalbes „Incēnos” un 
„Saulrietos” vasarā.

Otrais cikla pasākums notika septembrī. Jau 16. reizi 
Vecpiebalgas vidusskola un K. Skalbes muzejs „Saulrieti” 
organizēja literāro pasaku konkursu 5.- 9. klašu skolēniem. 

Šogad konkursa diena sākās ar rakstnieces Māras Cielēnas pasaku rakstīšanas meistarklasi. 
Rakstniece atklāja pasaku rakstīšanai svarīgus priekšnoteikumus, akcentēja, kas ir pasaka, 
stāstīja par savu daiļradi un dalījās pārdomās. To, ka skolēniem šī satikšanās bija vērtīga, 
sapratām jau vēlāk, lasot skolēnu darbus. Padomi bija sadzirdēti, kā nu kuram veicies ar 
to pielietošanu, tas gan nav viennozīmīgi vērtējams, taču ceram, ka arī skolas sacerējumu 
rakstīšanā turpmāk šī stunda būs noderīga.

Pēc meistarklases sākās pasaku rakstīšanas plenērs. Turpat „Saulrietos”, saņēmuši papīru 
un rakstāmos, skolēni sāka darbu. Tēma visiem bija viena „Pilnīgi nenormāla diena”. Vienas 
stundas laikā bija jāuzraksta pasaka. Šogad, šķiet, bija īpaši grūta tēma, jo ne visiem izdevās 
īstas pasakas. Protams, 
rakstīt konkursā un svešā 
vidē  arī nav tik vienkārši 
kā pierastajā skolas solā. 
Tomēr priecājamies, ka 
vairākiem skolēniem, 
šķiet, K. Skalbes māju aura 
palīdzēja, jo saņēmām 
lieliskas pasakas. Kopā 
konkursā piedalījās 50 
skolēni no Vecpiebalgas, 
Jaunpiebalgas, Skujenes, 
Inešu, Dzērbenes, 
Taurenes, Priekuļu, 
Raunas un Raiskuma 
skolas. Pasakas vērtēja 
žūrija, kurā strādāja 
muzeju darbinieki 
un rakstniece Inguna 
Bauere. 

Pēc rūpīgas vērtēšanas 
un diezgan garām 
diskusijām, kas ilga 
pat vairākas nedēļas,  
žūrijas komisija paziņoja 
rezultātus. Apsveicam 
godalgoto vietu 
ieguvējus!

 5.- 6. klašu grupā 1. vietu ieguva Evija Auce Cimberga no Taurenes pamatskolas. 2. vieta 
-Valērijai Tolkunovai no Vecpiebalgas vidusskolas, 3. vieta - Anetei Plūmei no Taurenes 
pamatskolas. 7.- 9. klašu grupā 1. vieta Anetei Cīrulei no Inešu pamatskolas, 2. vieta Artai 
Pipcānei  no Inešu pamatskolas, 3. vieta Patrīcijai Pļešakovai no Skujenes pamatskolas.

Bet tiem, kuriem šogad nepaveicās, iesakām vairāk lasīt, lasīt grāmatas, lasīt pasakas un 
sapņot! Iespējams, ka daudziem tēma bija pārāk sarežģīta, plaša, bet lielai daļai dalībnieku  
bija aizmirsies, kas īsti ir pasaka. Taču nekas nav zaudēts, nākamgad tiekamies jaunā 
konkursā un katram būs atkal jauna iespēja rakstīt PASAKU!

Līva Grudule

Divas teātra izrādes vienā vakarā

Bija liels prieks tirgū satikt zemkopības ministru Jāni Dūklavu. Ceram, ka pirkumi bija 
veiksmīgi un vietējo ražotāju produkcija  garšīga. 

1. novembrī noslēdzās VKKF finansētais projekts „Interaktīvas muzejpedagoģiskas 
programmas „IENĀC PASAKĀ!” telpu un teritorijas izveide K. Skalbes muzejā 
„Saulrieti””.

Šis bija nozīmīgs projekts muzeja piedāvājuma dažādošanā. Pēc projekta realizācijas 
turpmāk piedāvāsim pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem programmu „Ienāc 
pasakā!”, kura interaktīvā veidā ar K. Skalbes pasaku tēlu palīdzību ievedīs bērnus K. 
Skalbes pasaku pasaulē. Projekta laikā ir iekārtota nodarbību telpa ar jaunām mēbelēm, 
kas raksturo pasakas „Kalna gars un milzis” galvenā varoņa Kalna Gara dzīvi, un tajā 
bērni varēs arī tuvāk iepazīt vairākus muzeja priekšmetus. Ir izgatavoti pasaku tēlu Kalna 
Gars un Baltais kaķītis kostīmi. Šie pasaku tēli būs lieliski pavadoņi bērnu ceļojumam 
pasaku pasaulē. Tāpat izveidoti teritorijas objekti, kas palīdzēs vizualizēt vairākas pasakas 
un ļaus bērniem tajās darboties. Ar teritorijas objektu palīdzību bērniem būs iespēja gan 
viesoties dzirnavās, gan braukt laivā lūkoties Ziemeļmeitu, rāpties Garajā pupā, izspēlēt 
Zemo debesu spēli un iepazīt Incēnu kalna sēnes. Programmas darbība aizsākta jau šogad, 
taču pilnā apjomā mēs to piedāvāsim, sākot jauno muzeju sezonu - 15. maijā. Šobrīd visas 
lietas ir „ieziemotas”, lai laikā, kad muzejs slēgts, tās nebojātos un netiktu bojātas, bet 
līdz ar pavasari tās prezentēsim saviem mazajiem apmeklētājiem.    

Līva Grudule

Jaunumi Kārļa Skalbes muzejā „Saulrieti”

Rudens tirgū Taurenē andelējas un noskaidro 
labāko konditoru 

11. oktobrī Taurenē, lieliskas atmosfēras un laba laika lutināts, tika aizvadīts rudens 
gadatirgus, ko organizēja Taurenes kultūras nams  sadarbībā ar bērnu un jauniešu centru 
„Dari Vari”. Zemnieki un mājražotāji no Vecpiebalgas un kaimiņu novadiem piedāvāja 
lielu pārtikas produkcijas daudzveidību - pašceptu maizi, gaļas un zivju kūpinājumus, 
medu, dažādus sierus, ievārījumus, tējas, piedevas un garšvielas, konservējumus un 
konditoreju. Tirdziņā tirgojās arī vietējie amatnieki - te bija nopērkami skaisti modes 
aksesuāri, rotaslietas un bērnu rotaļlietas. Bez lauku labumiem apmeklētājiem bija 
pieejamas arī dažādas tirgus izklaides iespējas, par ko parūpējās bērnu un jauniešu centrs 
„Dari Vari”.  Sporta aktivitāšu dalībnieki varēja sacensties  frīsbija šķīvja un lielo šautriņu 
mešanas sacensībās. Radošajā darbnīcā bija viens obligātais uzdevums - izveidot kļavas 
lapu. Katram dalībniekam tika dota iespēja kaut ko izveidot arī sev  kā piemiņu par šo 
pasākumu. Par uzmundrinošu muzikālo fonu un izklaidi gādāja folkloras kopa „Māras 
bērni” un vokāli instrumentālā grupa „Isidora  pagalms”,  kā arī Taurenes kultūras nama 
dīdžejs  Ivars Žagars.

Tirdziņa laikā piešķīrām titulu „Vecpiebalgas konditors 2014”. Tirgus apmeklētāji pēc 
degustācijas atzina, ka šo titulu godam nopelnījis Jānis Kučinskis (par Jāni nobalsoja 62 
pasākuma apmeklētāji). Sirsnīgs paldies par piedalīšanos un veselīgu konkurenci arī Ievai 
un Helēnai.

Šī pasākuma sakarā jāpiemin arī kas ne tik priecīgs, proti, tika paredzēta izstāde, kurai 
pagasta iedzīvotājiem bija jāiesniedz eksponāti. Diemžēl atsaucās tikai viens dalībnieks 
- Guna Princova, par ko arī saņēma balvu. Paldies Gunai par uzdrīkstēšanos!

Vēlos piebilst, ka ir viegli kritizēt. Taču… Vai nevajadzētu pašiem paskatīties uz 
sevi? Jebkura visjaukākā ideja tā arī paliks idejas līmenī, ja tā negūs atsaucību pagasta 
iedzīvotāju vidū. Un nekāda kritika šajā gadījumā nepalīdzēs.

Bērnu un jauniešu centrs un Taurenes kultūras nama vadītāja pateicas visiem tirgotājiem, 
kas atsaucās un piedalījās rudens tirgū! Cerams, ka pavasarī mums kopā izdosies uzrīkot 
vēl vienu jauku un azartisku tirgus andeli.

Edgars Muktupāvels, 
BJC „Dari Vari” vadītājs un valdes loceklis
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SKOLU ZIŅAS

Klubiņā „Pīlādzītis” darbojamies un 
bagātinām sevi

25. septembrī novada ļaudis no 3 pagastiem 
devās Taurenes pensionāru klubiņa vadītājas 
Silvijas Aņinas organizētajā ekskursijā 
apskatīt Likteņdārzu. Izjust tā gaisotni, 
sakārtot domas, gaidot vēlēšanas un 
Latvijas dzimšanas dienu. Likteņdārza sala 
- Latvijas sirds... Cilvēku domas dalās. Arī 
nesenā valsts galvenā persona Vaira Vīķe -
Freiberga neesot apmeklējusi šo vietu. Bet 
kur Staburags, kur Pērses ūdenskritums? 
Daudziem pensionāriem tie labā atmiņā, 
daudzi tos savām acīm skatījuši… Mums 
stāstīja gide Anita Liepiņa. Zinoša, 
enerģiska, erudīta, patiesa patriote. Paldies 
viņai par ekskursiju 3 stundu garumā. 
Likteņdārza galvenā doma: „No pagātnes 
stiprināties, atjaunoties un doties uz 
priekšu”. Arī mēs katrs pievienojām savu 
laukakmeni citu apmeklētāju jau savestajai 
akmeņu  kaudzei.  

Vēl pabijām z/s „Janavas” tēju, toniku 
un garšaugu ražotājas Antras saimniecībā. 
Mūs sagaidīja ar karstu tēju un cepumiem. 
Varējām produkciju  arī iegādāties. Bet 
bagātīgu galdu mums uzklāja Rita ar 
garšīgiem salātiem, Lilija ar sieru, Edīte 

ar pašceptiem pīrādziņiem. Žēl tikai, ka 
ārstniecības augu plantācijas neredzējām, 
ražošanas procesu arī ne.  

Apmeklējām „Skrīveru gotiņu” ražotni, 
kas ir  5 cilvēku ģimenes uzņēmums un 
kurā ražo trīs  veidu “Gotiņas” - klasiskās, 
ar riekstiem un „Latviešu Rafaello”. 
Uzzinājām, ka ražošanas procesā izmanto 
tikai īstus un dabiskus produktus, nevis 
aizstājējus vai “izstrādājumus”, kā to darot 
pārējās „Gotiņu” ražotnēs Saldū un arī tepat 
Skrīveros. Degustējām un priecājāmies par 
tautasdziesmām uz papīrīšiem, iegādājāmies 
šo kārumu mājiniekiem. Turpceļā arī īstajai 
„Liepkalnu” maiznīcai „cauri gājām”.

Paldies šoferītim Andrim, ka visur 
paguvām laikā, un paldies viņam arī par 
pacietību. Bet īpašs paldies Silvijai par to, 
ka viņa ir tik enerģiska, ieinteresēta sagādāt 
cilvēkiem neikdienišķu dienu. Mums 
- braucējiem -  bija bagātīgi piepildīta, 
izzinoša ekskursija. Lai Silvijai vēlme 
darboties arī turpmāk! 

Braucēju vārdā Maija Bārzdiņa

SENIORU AKTIVITĀTES
Taurenes pensionāri rudens zeltu bauda 

Skrīveru pusē

Braucēji Ābeļu alejā pie lielā Atklāsmes akmens, kuru vēlāk pārvedīs uz amfiteātra zonu. 

Augustā izmantojām iespēju doties ekskursijā uz Daugavpili, ko organizēja Sarkanā Krusta 
Vecpiebalgas nodaļas vadītāja Velga Kalniņa. Apmeklējām  Daugavpils skrošu rūpnīcu, 
Daugavpils cietoksni, Marka Rotko mākslas centru, zoodārzu, Naujienes etnogrāfisko 
muzeju, Daugavas lokos atpazinām  dabas ainavu uz bijušās 10 latu naudas zīmes. 

Jau augusta sanākšanā apmainījāmies pieredzē, kā  sagatavot rudens ražu ziemai, bet 
septembrī notika sagatavoto krājumu degustācija. Īpaši garšoja dažādos veidos pagatavotās 
pīlādžogas.      Saņēmām arī patīkamu dāvanu - projekta  „Uz Rīgu pēc prieka” ietvaros bija 
iespējams doties ekskursijā uz galvaspilsētu. Apmeklējām Latvijas Televīziju, diskutējām 
par populārākajiem raidījumiem, iepazinām studiju iekārtojumu un televīzijas vēstures 
ekspozīcijas. Pēc tam devāmies uz jauno Nacionālo bibliotēku. Mūs sagaidīja un ekskursiju 
vadīja novadniece Ilona. Iespaidīgi- modernās tehnoloģijas, daudzveidīgas izstādes, ērtas 
lasītavas, konferenču zāles, Dainu skapis, skaistā Rīgas panorāma no 12. stāva.  Lai 
Gaismas pils tiešām būtu gaismas pils latviešu tautai! Vakarā Nacionālajā teātrī skatījāmies 
izrādi ,,Latgola 2”. Paldies  novada domei un Zigrīdai  Ruicēnai par iespēju apmeklēt 
galvaspilsētu! 

„Pīlādzītis” Gaismas pilī.

SKOLU ĪSZIŅAS
Inešu pamatskolā
Septembri skolā aizvadījām un oktobri sagaidījām  Dzejas dienā kopā ar vasaras 

jubilāra Jāņa Petera dzeju.
2. oktobrī mākslas programmas audzēkņu nodarbība biškopja Aivara Radziņa 

bišu dravā, kurai pārvērsties krāsainai palīdzēja mūsu novada „Mazo mākslas dienu” 
dalībnieki aprīlī. Aicinām interesentus iepazīties ar savdabīgo bišu dzīvi! 

3. oktobrī norisinājās konkursa „Es pats” 2. kārta ”Es vai Pikaso? Kurš kuru...”, bet  
pēcpusdienā mākslas programmas audzēkņi devās mācību ekskursija uz Madonu, kur 
aplūkojām kolekcionāra Pjotra Avena privāto porcelāna kolekciju un pabijām keramiķa 
Jāņa Seiksta darbnīcā.

8. oktobrī - Kustību dienā - spēlējām futbolu.
10. oktobrī  - 

Skolotāju diena, 
kurā mūsu sirdis 
sildīja  skolēnu 
apsveikumi un 
vecāku padomes 
atbalsts mācību 
stundu norisē. 
Svētku noskaņu 
p a p i l d i n ā j a 
V e c p i e b a l g a s 
novada pašvaldības 
dāvana - brauciens 
uz Nacionālā teātra 
izrādi „Osedžas 
zeme”. Pirms 
izrādes interaktīvi 
atkārtojām Latvijas 
vēstures kursu - 
pārlapojām mūsu 
tautai sāpīgu lapu, apmeklējot izstādes „Stūra mājā”, no jaunās bibliotēkas - „Gaismas pils” 
- logiem skatījām Rīgu šodien un nodarbības laikā apgāda „Lielvārds” kompetenču centrā 
apjautām izglītības attīstības virzienus nākotnes Latvijā. Paldies mūsu atbalstītājiem!

17. oktobrī sākumskolas un pirmsskolas bērni darbojās pasākumā „Ķipars dara”.

22. oktobrī skolēni rudens talkā sakopa apkārtni, kuras norisē mums palīdzēja Annijas 
un Toma tētis, skolas padomes pārstāvis Vilnis Vaļkins. Paldies!

No 27. līdz 30. oktobrim rudens brīvdienas skolēniem, bet aktīva izglītošanās 
skolotājiem:  noklausījāmies lekciju „Konfliktu risināšana skolā” Vecpiebalgas vidusskolā, 
vēstures, sporta, angļu valodas, sākumskolas, informātikas skolotāji papildināja zināšanas 
profesionālās pilnveides kursos, apmeklējām Vidzemes Augstskolas 5. konferenci 
„Veselīgas izglītības nozīme mūsdienās” Valmierā.

Taurenes pamatskolā
14. oktobrī Cēsu 

novada atklātajās skolu 
sacensībās dambretē 
piedalījās deviņi mūsu 
skolas skolēni visās trīs 
vecuma grupās. B grupā - 
Lūcija Mende, Arnis Sīka 
un Elvis Sprancis; C grupā 
- Anete Plūme, Mārtiņš 
Guoģis un Rinalds Jānis 
Kārkliņš kopvērtējumā 
ieguva 1. vietu; D grupā 
- Evija Auce Cimberga, 
Alvis Jakovļevs un Ralfs 
Žuhovskis kopvērtējumā 
ieguva 2. vietu. „Prieks 
par bērnu drosmi un 
gribasspēku. Vislielākais 
paldies vecākiem un vecvecākiem, jo dambretes spēles prasmes un atjautību esat 
iemācījuši jūs!” gandarīta par skolēnu sniegumu sporta skolotāja Ilona Žagare.

Skujenes pamatskolā
7. oktobrī Skujenes pamatskolā tika atzīmēta Skolotāju diena. No rīta skolotājiem 

muzikālu sveicienu sniedza Patrīcija Pļešakova un, kamēr skolotāji tika ierauti „mēmā 
šova” spēlē, kā arī varēja mierīgi baudīt atpūtu, vecāko klašu  skolēni vadīja katrs divas 
mācību stundas.

Gatavojoties Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 10. konkursam, 7. - 9. klašu 
skolēni un skolotāja Anda Olte 10. oktobrī devās uz „Brakiem”. 9. klases skolnieks 

turpinājums 7. lpp.

Tradicionāli oktobra  Labo darbu nedēļā  mums koncertu sniedza skolēni. Paldies par 
emocionāliem mirkļiem, kurus radīja mūzika! Esam priecīgi arī par iespēju redzēt savus 
mazbērnus, piemēram, Laimu sveica meita Agita un mazmeitas. Bērni un mazbērni ir mūsu 
mūža piepildījums, tāpēc tik dabiski ir nobirdināt aizkustinājuma asaras. Paldies skolotājām 
un bērniem - lieliem un maziem, īpaši Mārtiņam un Kārlim. Savukārt vecmāmiņa Velga  īpašu 
paldies saka skolotājai Agitai Šulcai  par sirsnīgo attieksmi.  Bez kolektīvajiem pasākumiem  
katram „pīlādzītim” šoruden bijuši dažādi notikumi, kurus vēlamies paturēt atmiņā un kuri 
galvenokārt saistās ar nozīmīgiem mirkļiem mūsu ģimenēs. Piemēram, Rasma lepojas ar 
mazdēla Kristiana sasniegumiem, man atmiņā audzināmās klases salidojums… Paldies 
Ieviņai par skaisto dāvaniņu no ,,Pīlādzīša” Skolotāju dienā, paldies bijušajiem kolēģiem, 
kuri svētkos neaizmirst arī pensionētos pedagogus! 

,,Mīļš rokas spiediens dažlabreiz vairāk spēj kā zelts un sirsnīgs vārds - kā rubļu sauja”. 
(F. Bārda)                                 

Daina  Jansone
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turpinājums no 6. lpp.

Miks Olte atzīst, ka mācību ekskursijas laikā uzzinātais lieliski papildinās skolā apgūto: 
„Pie muzeja ieejas mūs sagaidīja gide un laipni izrādīja „Brakus”. Vispirms nonācām 
dzīvojamajā mājā, kura pilnībā atjaunota pirms 55 gadiem. Šeit mums pastāstīja par R. 
Blaumani, viņa daiļradi un biogrāfiju. Mūs ieveda saimes istabā, kurā R. Blaumanis ir 
rakstījis daudzus savus darbus. Mums, kā jau viesiem, atļāva paspēlēt Blaumaņa klavieres. 
Šo iespēju gan neviens no mums neizmantoja, kaut gan daļa no mums mācās mūzikas 
skolā. Mums tika parādītas visas 8 ēkas un tika izstāstīta īsa to vēsture un izmantošana 
gan seno latviešu dzīvē, gan Blaumaņu dzimtas dzīvē.”

Vecpiebalgas vidusskolā
30. oktobrī Vecpiebalgas vidusskolā Latvijas Dabas muzeja speciāliste Una Bērziņa 5. 

- 8. klašu skolēniem vadīja nodarbības “Kā zivs ūdenī”. Nodarbību laikā skolēni iepazinās 
ar zivs ārējo un iekšējo uzbūvi, vairošanos, dažādām zivju sugām, kā arī pildīja dažādus 
uzdevumus.

1. oktobrī notika Skolas padomes sanāksme, kurā iepazinās ar skolas darba plānu 
2014./2015. m.g., skolas attīstības plāna izpildi un apstiprināja jaunās padomes sastāvu: 
par priekšsēdētāju ievēlēja Mārci Ločmeli, vietnieku - Janu Zivtiņu, protokolisti -  Līvu 
Gruduli.  

8. oktobrī, Skolotāju dienā, visiem skolotājiem bija lūgums ierasties viņu skolas laika 
apģērbā un aksesuāros, līdzi ņemot tā laika fotogrāfijas. Divās skolēnu vadītajās stundās 
noskaidrojās, ka daži vēsturiskie termini uz skolotājiem neattiecas, toties visi labi zināja, 
kā ir strādāt rudens talkās. Skolēniem stundas vadīja Kārlis Nebars - autosports un Mārcis 
Ločmelis - nākotnes veidošana. Lai pilnībā nosvinētu Skolotāju dienu, skolotāji devās uz 
koncertu Rēzeknē koncertzālē „Gors”, lai otrā dienā ar skaistām emocijām baudītu Latgales 
burvību. Pabija senākajā Latvijas pilsētā Ludzā, Zilupē, Draudzības kurgānā, Pasienes 
baznīcā, Kristus Karaļa kalnā, Aglonas bazilikā un mistiskajā Čertoka ezerā. Paldies 
pagasta pašvaldībai par autobusu un  pašiem skolotājiem par jauko kopā būšanu!

9. oktobrī sākumskolas skolēni un audzinātājas devās mācību ekskursijā uz Kalsnavas 
arborētumu, jo piedalās AS „Latvijas valsts meži” organizētajā skolu programmā - 
Mammadaba Meistarklase.

16. oktobrī 4. un 8. klases skolēni brauca mācību ekskursijā uz dabas izglītības centru 
“Vecupītes”. Tā tuvumā sākas 2,8 km gara dabas taka, kurā redzamas dažādas ekosistēmas. 
Apmeklēja atpūtas kompleksu “Avoti”, kurā piedāvāja ekskursiju pa BMX trasi un muzeju. 
Pēc tam iepazinās ar meža kokiem un krūmiem dabas takā - labirints “Koku skola”.

No 15. septembra līdz 20. oktobrim 1.-3. klašu skolēni čakli vāca zīles Rīgas Zooloģiskā 
dārza zvēriņiem. Zīles žāvēja istabā uz grīdas, cepeškrāsnī, uz plīts virsmas, arī uz 
radiatoriem, jo zīlēm bija jābūt tīrām un sausām. Skolēni savāca apmēram 400 kilogramus 
zīļu. Paldies I. Glāzeram, kas lielos zīļu maisus un kastes aizveda uz zoodārzu.

No 20. līdz 24. oktobrim piedalījāmies Labo darbu nedēļā, vācot makulatūru, ābolus, 
kartupeļus, zīles meža zvēriem, atdodot bērnības rotaļlietas bērnudārzam, iepriecinot 

ar dziesmām pansionāta iemītniekus. Par tradīciju ir kļuvusi pirmsskolas viesošanās 
pie pensionāru klubiņa “Pīlādzītis” biedriem. Šoreiz piesaistīja arī lielās skolas skolēnus 
Anniju Sniedzi, Alisi Gulbi un Kārli Apalupu, kuri koncertu darīja vēl bagātāku.

28. oktobrī notika Ērikas Lankas lekcija skolotājiem „Konfliktu risināšana skolā. 
Pedagogu darbības tipiskās kļūdas, to cēloņi un korekcijas iespējas” un vecākiem 
„Mācīšanās motivācijas veicināšana. Kā risināt konfliktsituācijas”. 

Cēsu starpnovadu atklātajās sacensībās krosā 2. vietu ieguva R. Balodis (9. kl.), K. 
Razgale (10. kl.), 3. vietu - K. Slavēns (9. kl.), A. Dzene (12. E). Sacensībās vieglatlētikā 1. 
vietu ieguva D. E. Smirnova (12. E), K. Razgale, 2. vietu - A. Dzene, M. Arājs (11. E), U. 
Sļadzevskis (9. kl.), 3. vietu - R. Pranis (12. V), K. Sarmule (9. kl.). Skolotājs  M. Krams.

15. oktobrī uz piemiņas plāksnes atklāšanu pulkvedim Ansim Zeltiņam sapulcējās  A. 
Zeltiņa piederīgie, Lāčplēša fonda pārstāvji, vēsturnieks J. Hartmanis, Valts pieminekļu 
fonda prezidents Guntis Gailītis, Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja E. Frīdvalde-
Andersone un izpilddirektors H. Duksis, un Vecpiebalgas vidusskolas pedagogi un 
skolēni. Pasākuma noslēgumā Latvijas Valsts Aizsardzības fonda „Lāčplēsis” prezidents 
J. Kasparsons pasniedza domes priekšsēdētājai  apbalvojumu - fonda „Lāčplēsis” Goda 
zīmi bronzā par sniegto atbalstu Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera, pulkveža Anša Zeltiņa 
piemiņas saglabāšanā un novada attīstībā, spodrinot Latvijas tēlu Eiropas Savienībā. 

Olimpiskā diena novada skolu 
komandām Skujenes pamatskolā

Par tradīciju kļuvusi 
Olimpiskās dienas 
pasākumu organizēšana 
kādā no piecām 
Vecpiebalgas novada 
skolām. Pirms diviem 
gadiem skolu komandas 
satikās Vecpiebalgas 
vidusskolā, pirms gada 
- Inešos, bet šoruden, 26. 
septembrī, satikāmies 
Skujenes pamatskolā. 

Vienlaicīgi visās 
Latvijas „Olimpiskās 
dienas 2014” norises 
vietās pasākums sākās ar 
olimpisko rīta vingrošanu 
- arī novada skolās.  
Šīs dienas  mērķis bija 
dalībniekus pamodināt 
un sagatavot turpmākās 
dienas aktivitātēm, kā 
arī atgādināt par pareizi 
veiktu rīta vingrošanu 
kā ļoti svarīgu ikdienas 
sastāvdaļu. 

Novada skolas 
sagaidījām Elkas kalnā. 
Tur sākās iesildīšanās sacensībām. Katras skolas komanda veica ceļa 
meklēšanu no kalna līdz skolai pa izliktajām norādēm un pēc kontrolpunktos 
atrastajām uzdevumu vēstulēm. Pārdesmit minūtēs komandas bija uzdevumu 
veikušas, krietni iesilušie sportisti satikās pie skolas. 

Atklāšanas ceremonijā skanēja Olimpiskā himna un tika pacelts 
Olimpiskais karogs. 

Skolu komandas rādīja zināšanas, veiklību un izdomu piecos tūrisma 
posmos: telts celšanā ar papildu uzdevumu „kartupeļu mizošana”, ugunskura 
iekuršanā ekstremālos apstākļos, purva pārvarēšanā, šķēršļu joslā ar 
teorētisko zināšanu pārbaudi topogrāfijā un pirmās palīdzības sniegšanā. 
Telts celšanā vislabāk veicās Vecpiebalgas komandai, Taurenes skolas 
komanda visveiklākā izrādījās ugunskura iekuršanā, šķēršļu pārvarēšanā 
un pirmās palīdzības sniegšanā, bet purva pārvarēšanā ātrākā bija Skujenes 
pamatskolas komanda. 

Kopvērtējumā vislabākos rezultātus parādīja Taurenes komanda, tai sekoja 
Vecpiebalgas un Dzērbenes komandas, Inešu un mājinieku komandas. Diena 
bija drēgna, bet pēc sacensībām sportisti sanāca pie ugunskura un cienājās 
ar karstu tēju. 

Paldies novadam un sporta darba koordinatoram Andrim Praulītim par 
sagādātajām balvām un kliņģeriem komandu sveikšanai!

Šajā dienā bija jūtams prieks par kopābūšanu, sacensībām bija vairāk 
vienojošs, mazāk konkurences raksturs. Olimpiskais karogs tika nodots 
nākamā gada organizatoriem - Dzērbenes skolai.

Valda Miķelsone

Taurenes pamatskolas mazpulku pulciņa „Taurenīši” 
projekts  „Mūsu mazais pārgājiens - koka dažādais 

pielietojums mūsu pagastā”
Uzsākot projektu, mēs veidojām savas iztēles 

zirnekli - domājot, kur lieto koku. Cik drošs ir 
koks, kādas lietas ir gatavotas no koka. Meklējām 
informāciju arī grāmatās un internetā. Dažādos koka 
izmantošanas veidus mēs rakstījām uz koka ripiņām. 
Koka ripiņas skolotāja bija sagatavojusi uz papīra, 
bet pašiem vajadzēja tās izgriezt. Tad nu sākām ļoti 
daudz runāt un rakstīt! Izrādījās, ka mūsu pašu skolā 
koks tiek izmantots ļoti daudz. Tālāk sadalījāmies 
darba grupās. Pirmā grupiņa veidoja zirnekli, otrā - 
zīmēja pārgājiena maršrutu un sadalīja pienākumus 
pārgājiena laikā. Zirnekli līmēt gan bija piņķerīgi! 
Līmlente ir jauka, bet, kamēr līmējām, pie tās viss 
lipa klāt, pat skolēni! 

Nākamajā dienā mēs devāmies pārgājienā, kura 
tēma bija „Kur mūsdienīgi un dažādi izmanto koku 
mūsu pagastā”. Skolotāja atgādināja, vai katrs ir 
gatavs saviem pienākumiem un vai blociņš un 
pildspalva ir līdzi.

Pētījumu sākām ar skolas apkārtni - pirmsskolas 
bērnu rotaļu laukumu. Mūsu pulciņā piedalījās Jurģis 
Zommers no 3. klases, kas vasarā bija piedalījies 
pirmsskolas bērnu laukuma iekārtošanā. Viņš 
uzaicināja pirmsskolas metodiķi Daci Potašu pie 
mums. Dace mums pastāstīja, ka rotaļu laukumā koka 
instalācijas ierīkotas, piedaloties pašvaldības rīkotajā 
projektā 2012. gada vasarā. Tās ir vēl jaunas, ja 
salīdzina ar 16 gadus veco, bet glīti kopto un krāsaino 
rotaļu mājiņu. Rotaļu laukumā koka instalācijās 
ietilpst: kustīgais līdzsvara tiltiņš, kāpņu tiltiņš, taciņa 
no bluķīšiem, zirnekļu tīkls, labirints, dabas materiālu 
krātuves un laboratorijas darbiem paredzēti galdi, 
sporta trenažiera komplekss un smilšu kaste, kuras 
baļķu garums ir 3 m, baļķu diametrs - 25 cm, šūpoles 
un citas lietas. Bērnudārza metodiķe pastāstīja, ka 
šīs koka instalācijas ir speciāli apstrādātas, lai tās 
cilvēkiem ilgi kalpotu. Šādas un vēl dažādas lietas no 
koka ražo firma „Ekju” no Ieriķiem. 

Tālāk mēs devāmies uz bērnu rotaļu laukumu 
pagastā pie daudzdzīvokļu mājām. Tur gan bija 
jautri! Šīs no koka veidotās lidojošās šūpoles, 
„skrienambaļķis”, kāpnes, šūpojošais baļķis un citas 
lietas bija stipri lielākas. Baļķi bija ļoti resni, Artūrs, 
Edgars, Jurģis bija paši tā aizrāvušies karuselī, ka 
nemaz neizmērīja baļķus. Artūrs bija aizrāvies ar 
fotografēšanu. 

Trešais mūsu pārgājiena punkts bija pagasta 
estrāde. Pa ceļam pie kultūras nama jau ieraudzījām 
no milzīgiem baļķiem izveidotu atpūtas vietu, kur 
mēs atpūtāmies. Tuvojoties estrādei, sagaidīja 

pārsteigums. Tā Dacīte gan visur paspēj! Viņa ar 
saviem teātra pulciņa bērniem mums sarīkoja divas 
jautras rotaļas un, kā izrādījās, mūsu mazpulkos ir 
bērni, kuri ir jautri mākslinieki. Man jau pašam arī 
patika, lai gan sportot patīk vairāk. Bet estrāde visa  ir 
būvēta no daudziem koka dēļiem, tie ir visur: estrādes 
grīdā, sienās, jumtiņā, solos. Dacīte ir vietējā  un viņa 
teica, ka estrāde ir celta 2005. gadā. Estrāde ir ļoti 
labi saglabājusies, bet grīda esot labota. Dacīte dejo 
deju kolektīvā, viņa atklāja, ka viens dejotājs esot 
ielūzis. Izrādās, ka koks ne vienmēr ir drošs!

Mājupceļā gājām pa Cieres dabas taku. Tur gan 
taka vietām bija slidena! 

Koks, stāvot ilgi mitrumā, paliek slidens, apsūno 
un paliek nedrošs. Redzam, ka vietām uzsisti balti, 
jauni dēļi, tāpēc laipas ir drošas. Taka ir 410 m gara 
un izgatavota no bieziem  koka dēļiem. 

Ejot gar Gaujas krastu, ieraudzījām četras laivas. 
Trīs laivas bija no plastmasas vai dzelzs, bet viena 
no koka!

Ai, cik labi, ka jau bijām skolas sporta laukumā! 
Atpūtāmies un apēdām savus līdzi paņemtos 
gardumus. Pārrunājam ar skolotāju redzēto un 
paveikto. Secinājums bija viens - no koka var izveidot 
un izgatavot daudz dažādu vajadzīgu lietu. Bet, lai 
būtu drošāk, tad dzelzs naglas vai skrūves gan būtu 
vajadzīgas. Alvis Jakovļevs (5. kl.)
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Mūsu mērķis bija paplašināt redzesloku, 
apmeklējot enerģētikas muzeju un Ķeguma 
HES ražotni, kā arī citas nozīmīgas un 
pazīstamas vietas Daugavas krastos.  Šogad 
Latvenergo koncerns atzīmē 75 gadu 
jubileju. Elektrodrošības ābece, interesanti 
fakti par Latvenergo elektrostacijām, kā 
arī par Latvijas enerģētikas vēsturi  - šie 
un vēl daudzi citi interesanti un noderīgi 
stāsti tiek stāstīti ikvienam Enerģētikas 
muzeja apmeklētājam, un tas viss notiek bez 
maksas.

Esot Ķegumā, nevar neapmeklēt Krusta 
kalnu. Zināms, ka pirmais un centrālais 
krusts kalnā uzstādīts pēc Intas Brokānes 
ierosinājuma 1997. gada 20. jūnijā. Tas 
tika nests procesijas priekšgalā, kas šinī 
dienā devās ceļā no Rembates uz Ķegumu. 
Laika gaitā kalnu papildinājuši citi krusti. 
Katru gadu jūnijā šeit notiek krusta gājiens. 
Dziednieki šo vietu uzskata par senču 
svētvietu.

Viens no senākajiem apdzīvotajiem 
Latvijas novadiem ir Ikšķile. No krasta 
aplūkojām Ikšķiles baznīcas drupas, kas 
ir senākās mūra ēkas drupas Latvijā. Tās 
atrodas uz Sv. Meinarda salas mākslīgi 
radītā Rīgas HES ūdenskrātuvē. Mūsdienās 
drupas iekonservētas, virs tām uzbūvēts 
jumts, sala nostiprināta. Reizi gadā, kad 
Rīgas HES ūdenskrātuvē pazemina ūdens 
līmeni, uz baznīcas drupām iespējams aiziet 
sausām kājām pa bijušo ceļa vietu. Bijām 

Skujenes pamatskolas skolotāji profesijas 
svētkos  dodas braucienā gar Daugavas krastiem

plānojuši nokļūt uz salas ar kuģīti, taču tas 
neizdevās. 

Pār Rīgas HESu braucām uz Daugavas 
otru krastu, kur Daugmalē z/s „Dorītes” 
varējām degustēt Daugmales Jāņa  bišu medu 
un dažādo produkciju, dravā pavērot bišu 
dzīvi, izliet vaska sveci un „Pampāļu podu” 
darbnīcā izgatavot sev laimes pogu. Šī vieta 
arī pazīstama ar puķu audzētājiem. Tā arī 
mēs pie viena no viņiem varējām iegādāties 
kādu sīpolpuķi  savai puķu dobei.

Ceļā uz Baldoni caur kilometru garu 
simtgadīgo liepu aleju piebraucām pie 
Mercendarbes  pils. Šajā ēkā ilgus gadus 
darbojies viens no vecākajiem Latvijas 
bērnunamiem. Baldones sanatorijas tuvumā 
cerējām ieraudzīt sēravota plūdumu, taču 
tas nebija iespējams, jo no krastiem izgājusī 
Ķekavas upīte bija to noslīcinājusi...

  Brauciens gar Daugavu noslēdzās 
Lielvārdē vēlā vakara stundā. Lielvārdes 
parkā piegājām pie Lāčplēša gultas, bet 
gaišie logi tumšajā stundā it kā jauši, it kā 
nejauši mūs aicināja  Lielvārdes luterāņu 
baznīcā. Tā ir valsts nozīmes kultūras 
piemineklis ar īpašu vēsturi. Mazu brīdi 
šeit kavējāmies pārdomās, uz kurām mūs 
rosināja mācītājs Ingus Dāboliņš. Pozitīvi 
uzlādēti, devāmies mājup.

Par ekskursiju pateicamies novada 
pašvaldībai un mūsu šoferītim Andrim 
Ješkinam. 

Valda Miķelsone

Dzērbenieši piedalās vides stafetē

Oktobrī Drustu, Dzērbenes un Rīgas Centra Daiļamatniecības skolā tika īstenots kopīgs 
projekts. Tā mērķis bija pievērst skolēnu uzmanību vides saudzēšanai, tās resursiem un 
konkrēti - arī atkritumu šķirošanai/pārstrādei. Galvenā mērķauditorija bija 5., 6. klase.

23. oktobrī kā noslēguma pasākums kopīgajam projektam Līgatnes dabas takās, Meža 
skolā, tika rīkota konference, kurā visi varēja iepazīties ar pārējo skolu veikumu. Kopumā 
bija četras lielās stacijas, kurās dalībnieki pārbaudīja savas zināšanas par atkritumiem, pētīja 
ūdens tīrību, veidoja plakātu, kurā attēloja mežu, analizēja savus paradumus. 

Vēlāk, kad veiksmīgi visi uzdevumi tika paveikti, visas darba grupas devās dabas takās 
pavērot dzīvniekus, kurus ikdienā, iespējams, nemanām, taču tie dzīvo mums blakus.

Pasākums aizritēja ļoti veiksmīgi, un visi bija apmierināti ar rezultātu. Tika gūti jauni 
draugi un jauna pieredze. Dzērbenes pamatskolas skolēni vēlas teikt lielu paldies projektu 
organizatoriem.  Uz turpmāku sadarbību!

Rēzija Veronika Laumane, 9. klase

Katrā skolā, arī Dzērbenē,  vienā oktobra nedēļā notika īpašas aktivitātes, kas mācīja mums 
satuvināties ar dabu. 

SPORTS
Biatlonistu un slēpotāju aktivitātes rudenī

Tuvojas noslēgumam jauno biatlonistu un slēpotāju 
rudens treniņu posms, tāpēc Cēsu kluba balvas izcīņas 
sacensības izmantojām kā pārbaudi pirms Latvijas 
čempionātiem. Priekuļu trasē 3. vietu 10 km biatlonā uz 
rolleriem izcīnīja Dzintars Daļeckis, jaunietēm 2. vietā - 
Krista Razgale, bet 1,5 km krosa distancē - 3. vietā Arvis 
Arvīds Jekimovs. 

Pēc nedēļas Latvijas čempionātā rollerslēpošanā 
garajās distancēs sešpadsmitgadīgie jaunieši veica 15,6 
km. Jau no pirmā apļa sīva cīņa izvērtās starp abiem mūsu 
līderiem Kristeru Slavēnu un Rūdi Balodi. Katrā aplī par 
pāris sekundēm ātrāks bija Kristers, tas arī nodrošināja 
viņam trešo vietu. Ceturtais Rūdis, bet ātrāki šoreiz bija 
Raimo Vīgants un Kārlis Liepiņš. Patīkamu pārsteigumu 
sagādāja Mikus Cimdiņš, kurš V14 grupā pirmo reizi 
izcīnīja 3. vietu Latvijas čempionātā rollerslēpošanā. Tas 
tikai pierāda, ka regulārs treniņu darbs agrāk vai vēlāk 
izpaužas arī rezultātā.

Latvijas čempionāta 2. kārta vasaras biatlonā notika 
Madonā. Pirmajā dienā - masu starts uz rolleriem. Vīriešu 
grupā startēja arī labākais Latvijas biatlonists Andrejs 
Rastorgujevs, kurš šāva ļoti neprecīzi un tikai distances 
beigu daļā nodrošināja otro vietu. 5. vietu izcīnīja 
Toms Praulītis, kuram iepriekšējā vakarā bija 38 grādu 
temperatūra. Šoreiz izšķīrāmies par nepieciešamību 
startēt, lai apliecinātu gatavību cīnīties valsts izlasē. 
Rezultātā - organisma vājums, saaukstēšanās un pirmā 
slēpošanas nometne Somijā jāaizvada saaudzējošā režīmā. 
Sieviešu grupā Inga Paškovska izcīnīja 1. vietu, viņa 
sieviešu izlases starptautiskajai sezonai gatavojas kalnos 
Austrijā. Novembra sākumā abas izlases apvienosies un 
dosies uz Norvēģiju. Jauniešu grupās - 1. vietā Krista 
Razgale, 2. vietā - Elīna Radziņa. Jauniešiem B grupā 
šoreiz savstarpējā cīņā ātrāks Rūdis Balodis - 3. vieta, bet 
Kristers Slavēns 4. vietā. Otrajā dienā sacensību dalībnieki 
biatlona sprinta distanci veica skrienot. Čempiona tituls 
daugavpilietim ar 2 soda apļiem, bet mūsējie ar ātro 
skriešanu nodrošināja - 2. vietu Rūdis Balodis, 3. vietu 
Dzintars Daļeckis, 4. vietu  Kristers Slavēns. Ātrs solis 
distancē arī Egonam Briedītim, kuram A grupā 3. vieta, 
bet, lai izcīnītu uzvaru, visiem puišiem jāšauj precīzāk. 
Treniņos tas jau izdodas, bet sacensībās uztraukums 
ietekmē rezultātu. Jaunietēm otrs čempiones tituls Kristai 
Razgalei, bet Elīnai Radziņai 3. vieta. Jaunākie biatlonā 
(13 gadi) - Mikus Cimdiņš un Elgars Mārtinsons - ar 
saviem rezultātiem apliecina, ka tuvojas līderiem. Mikus 
veiksmīgi startē rollerslēpošanā, bet Elgars izcīnīja 2. 
vietu ne tikai bijušā Cēsu rajona, bet arī Vidzemes novada 
skolu sacensībās krosā. 

Lai ieinteresētu bērnus trenēties, Cēsu biatlona 
un slēpošanas klubs pirmo reizi rīkoja vienas dienas 
sacensības krosa stafetēs un komandu skrējienā. Pie 
tam katrā komandā obligāti bija jābūt vismaz vienai 
meitenei. Šoreiz piedalīties sacensībās uzticējām pašiem 

jaunākajiem slēpotājiem, kuriem sacensības notiek retāk. 
2005. gadā dzimušajiem un jaunākiem skriešanas stafetē 
un komandu skrējienā divas 2. vietas izcīnīja Nauris 
Kristaps Metums, Keita Zariņa, Kristaps Polis. Grupu 
augstāk (2003.-2004.) divas 3. vietas izcīnīja Verners 
Stūrītis, Marta Pundure, Rihards Grigāns. Bērnu acīs liels 
prieks par medaļām un saldumu balvām. Īstu pārsteigumu 
konkurentiem sagādāja mūsu 2001.-2002. gadā dzimušie, 
kuri komandu skrējienā ne tikai izcīnīja 1. vietu VS14 
grupā, bet kopējā startā finišēja otrie VS18 grupā. 
Šajā komandā startēja Arvis Arvīds Jekimovs, Gunta 
Krastiņa, Vairis Stūrītis. Divas uzvaras šajās sacensībās 
izcīnīja Krista Razgale, kura startēja Cēsu sporta skolas 
komandā. 

Oktobra trešajā svētdienā Pļaviņu trasē tradicionāli 
notika Latvijas slēpotāju kross. Spītējot rudenīgajam 
lietum, jaunie sportisti cīnījās kalnainajās trasēs. V14 
grupā 2. vietā Vairis Stūrītis, bet 3. vietā Elgars Mārtinsons, 
kurš tikai vienu sekundi piekāpās 2 km distancē. S14 grupā 

meitenēm 2. vietu izcīnīja Gunta Krastiņa, apliecinot, ka 
ir viena no labākajām vasaras sezonā. Visjaunāko zēnu 
grupā ātrākais bija Nauris Kristaps Metums. Lielajā 
konkurencē pirmajā desmitniekā vēl izdevās iekļūt Martai 
Pundurei, Sanijai Gobiņai, Madarai Ilzei Eglītei, Sintijai 
Cīrulei, Arvim Arvīdam Jekimovam, Keitai Zariņai. 

Izcīnītās vietas skriešanas distancēs parāda jauno 
sportistu potenciālās spējas uzrādīt labus rezultātus, 
tomēr jāsaprot, ka jāstrādā ļoti daudz, lai spētu līdzvērtīgi 
konkurēt arī slēpošanas trasē. 

Tuvojas ziema. Veiksmīgu sezonu visiem ziemas 
sporta veidu pārstāvjiem un līdzjutējiem! Turēsim īkšķus 
pie televīzijas ekrāniem par Latvijas biatlonistiem un, 
protams, par mūsu novadniekiem - Ingu Paškovsku 
un Tomu Praulīti. Veiksmi atlases sacensībās Kristai 
Razgalei, Egonam Briedītim un Dzintaram Daļeckim, 
lai kvalificētos Eiropas jaunatnes ziemas olimpiādei 
Austrijā!

Aija  Praulīte

Latvijas vasaras čempionāta laureāti biatlonā no kreisās:  E. Radziņa, K. Razgale, E. Briedītis, zēnu trenere A. Praulīte, 
Biatlona federācijas prezidente Baiba Broka, Dz. Daļeckis, R. Balodis.
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Vecpiebalgas rallistiem 3. uzvara 
pēc kārtas

Cēsu apkārtnē notikušajā rallijsprintā „Latvija 2014” uzvaru guva Kārļa Nebara/Gundara 
Berķa  ekipāža  (Subaru impreza), kas 2. vietas braucējus apsteidza par 2,27 minūtēm, kas 
ir ļoti daudz. 

Kārlis Nebars: „Uzskatu ka bijām uzņēmuši labu tempu, jo uzvarējām piecus no sešiem 
ātrumposmiem ar lielu pārsvaru. Tikai pēdējā ātrumposmā zaudējām priekšpiedziņas 
braucējam no Somijas un finišējām  otrie, rezultātu ietekmēja vairāki faktori - stiprs lietus, 
slidens segums, pavisam nodilušas riepas un viena tukša riepa, ko sajutu jau ātrumposma 
vidū.  Izvērtējot situāciju, nolēmām neskriet un lieki neriskēt, jo pārsvars pār citiem 
braucējiem mums bija milzīgs un nesasniegt finišu būtu muļķīgi! Atsauksmes no skatītājiem 
bija pozitīvas, kas priecē. Ja skatītājiem patīk, tad arī rezultāts neizpaliek! Bija patīkami 
saņemt uzslavu no rallija autoritātes Pētera Neikšāna par ātru un precīzu braukšanu. Šis 
šogad bija pēdējais - septītais - ralijsprinta posms. Milzīgs paldies visiem atbalstītājiem, 
kas juta līdzi!”

Daces Janovas foto

SLUDINĀJUMSRezultatīvi noslēgusies BMX 
2014. gada sezona

20. septembrī Saldus atjaunotajā BMX 
trasē norisinājās Latvijas Riteņbraukšanas 
federācijas (LRF) kausa izcīņas sacensības 
un vienlaikus arī sezonas noslēgums. LRF 
kausa izcīņā startēja 194 dalībnieki no 11 
BMX klubiem, Vecpiebalgu sacensībās 
pārstāvēja 6 riteņbraucēji. Uzvarētāji Saldus 
trasē tika noteikti 18 dažādās konkurences 
grupās. BMX kluba „Vecpiebalga” 
riteņbraucēju rezultāti: 

Adelīnai Kārkliņai G10 grupā 3. vieta; 
Denisam Steļmačenokam B-10 grupā 4. 

vieta;
Kristaps Zivtiņš B - 10 grupā iekļuva 

pusfinālā;
Rinaldam Kārkliņam B - 13 grupā 5. 

vieta;
Rinalds Dzenis B - 7 grupā iekļuva 

pusfinālā.
B-16 grupā, izcīnot 1. vietu, nepārspēts 

palika Arvis Kārkliņš. Arvim šīs bija 
pēdējās sacensības jauniešu grupā, nākamajā 
sezonā viņš jau startēs junioru grupā.

LRF kausu savā īpašumā arī šogad ieguva 
Rīgas BMX klubs “Favorīts/RRS”, aiz sevis 
atstājot “Mītavas kumeļus” un “Ozolēnus”.

Šīs sacensības noslēdza BMX sezonu 
Latvijā. Līdz ar to ir zināmi arī Latvijas 
Nacionālā čempionāta kopvērtējuma 
rezultāti.

Par Latvijas čempioniem BMX kļuva 
arī mūsu kluba braucēji Rinalds Kārkliņš 
B-13 grupā un Helvijs Babris B-16 grupā. 
Vicečempiona tituls B-16 grupā Arvim 
Kārkliņam, bet 3. vietu G-10 grupā 
izcīnīja Veronika Sturiška. 

Pārējo mūsu kluba braucēju rezultāti:
Adelīna Kārkliņa - jaunākā dalībniece G-

10 grupā - 4. vietā;
Rinalds Gnedlers B 5-6 grupā - 14. vietā;
Rinalds Dzenis B-7 grupā - 16. vietā (šī ir 

skaitliski lielākā grupa, kurā startē apmēram  
40 BMX braucēji);

Deniss Steļmačenoks B-10 grupā - 6. 
vietā;

Kristaps Zivtiņš  B-10 grupā - 16. vietā;
Klāvs Vilde B-11grupā - 16. vietā;
Niklāvs Babris B-14 grupā - 5. vietā.
    Kristapam un Klāvam šī ir pirmā sezona 

BMX, tāpēc nākamajā gadā abi braucēji jau 
varēs startēt ar lielāku pieredzi.

Paldies visiem sportistiem par cīņas sparu 
un viņu vecākiem par atbalstu, trenerei Ditai 
Dzenei par uzcītīgu darbošanos ar jauno 
paaudzi, Andim Dzenim un viņa ģimenei par 
ieguldījumu trases uzturēšanā! Tiekamies 
nākamajā BMX sezonā! Aicinām mūsu 
klubam pievienoties jaunus braucējus.

Sandis Kārkliņš, kluba prezidents

Mēs, bērnu un jauniešu 
centrs „Dari Vari”, ļoti 
lūdzam atbalstīt mūsu 
labiedarbi.lv projektu 
“Sportisko aktivitāšu 
veicināšana Vecpiebalgas 
novada Taurenē”. Ik mēnesi 
15 iesniegtie projekti gūst 
iespēju piedalīties interneta balsojuma konkursā, lai uzvaras gadījumā saņemtu 
līdz EUR 7 500 lielu finansiālu atbalstu. Katra balss mums ir ļoti svarīga! Tādēļ 
lūdzam tieši Tevi mūs atbalstīt! Balsot vari no 1. līdz 30. novembrim, tas aizņems 
ne vairāk kā 5 min Tava laika.

Ikviens var nobalsot par mūsu projektu: ar sms palīdzību, no draugiem.lv profila 
vai inbox.lv  konta. 

PALDIES visiem tiem, kuri jau ir nobalsojuši, un tiem, kuri to vēl tikai darīs! 
Kopā mums izdosies!

PIEDĀVĀ APMEKLĒT KURSUS
SIA “Latvijas Mednieku apmācību centrs” organizē kursus 

mednieka un medību vadītāja apliecības iegūšanai Vecpiebalgas 
novadā. Tālr. 29282027.

Sestdien, 8. novembrī, plkst.10.00 meža 
apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijā 
Amatas novada Skujenes pagasta “Kalna 
Gaviešos” notiks šī gada pēdējais seminārs par 
nekailciršu mežsaimniecību un tās pielietojumu 
praksē. Seminārā saimniecībā būs iespējams 
praksē aplūkot veiktās cirtes dažādu koku 
sugu un vecuma mežaudzēs, kā arī tikties ar 
speciālistiem un uzdot sev interesējošus jautājumus par likumdošanas aktualitātēm un 
meža apsaimniekošanas praktiskiem risinājumiem.

“Vilciņu ģimenes interese un griba mainīt savu mežu apsaimniekošanu no kailciršu 
saimniekošanas uz nepārtrauktu ieguvumu nesošu izlases ciršu mežsaimniecību, 
kurā bez ikdienas finanšu vajadzībām tiek domāts arī par apkārtējo ainavu un dabas 
daudzveidību mežā, bija iemesls izveidot demonstrējumu teritoriju “Kalna Gaviešos”,” 
skaidro Pasaules Dabas fonda Meža programmas vadītājs Jānis Rozītis.

Pasaules Dabas fonda un demonstrējumu saimniecības “Kalna Gavieši” saimnieka 
Ziedoņa Vilciņa sadarbība attīstījusies turpat jau 15 gadus. Vilciņu ģimene savos 
vairāk nekā 1000 ha meža īpašumu izvēlējusies īstenot meža apsaimniekošanu ar 
izlases cirtēm un pakāpeniskajām cirtēm, kas, pēc saimnieka apsvērumiem, ģimenes 
īpašumos ir ekonomiski piemērotākais saimniekošanas veids. Sākotnēji “Kalna 
Gaviešu” saimnieks aktīvi apmeklēja Pasaules Dabas fonda organizētos seminārus 
par meža apsaimniekošanu. Uzzinātais par iespējām apsaimniekot mežu saprātīgi un 
ilglaicīgi, ievērojot gan saimniecības ekonomiskās intereses, gan arī dabas aizsardzības 
prasības, pamudinājis Ziedoni Vilciņu izvēlēties meža apsaimniekošanu, neizmantojot 
kailcirtes.

Semināra teorētiskajā daļā prezentācijas par nekailciršu mežsaimniecību sniegs 
Jānis Rozītis (Pasaules Dabas fonda Meža programmas vadītājs), Jānis Donis (LVMI 
“Silava”) un mežsaimniecības speciālists Mārtiņš Lūkins. Par meža apsaimniekošanas 
praksi “Kalna Gaviešu” īpašumos, darbu plānošanu, mežizstrādes darbu organizāciju 
mežā stāstīs demonstrējuma teritorijas īpašnieks Ziedonis Vilciņš.

Visi meža īpašnieki, kuri vēlas klātienē aplūkot un uzzināt par nekailciršu 
mežsaimniecības praksi, aicināti pieteikties Pasaules Dabas fondā, zvanot uz telefona 
numuru 67505640 vai rakstot uz info@pdf.lv. Seminārs ir bezmaksas.

Projektu finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Vairāk informācijas:
Jānis Rozītis, Pasaules Dabas fonda Meža programmas vadītājs, 
mob. 26420153, tel. 67505640, e-pasts jrozitis@pdf.lv
Arta Mellupe, Projekta komunikācijas vadītāja, tel. 67505640, 
e-pasts amellupe@pdf.lv
Elza Seržante, Sabiedrisko attiecību speciāliste, tel. 67505646, 
e-pasts eserzante@pdf.lv

Meža demonstrējumu teritorijā “Kalna Gavieši” 
notiks seminārs meža īpašniekiem
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Īpašie gaviļnieki

Visskaistākais ir taisnība, 
vislabākais - veselība, 
vispatīkamākais ir sasniegt to, ko 
katrs vēlas.

(Aristotelis)

Tu naktī raudzīsies zvaigznēs,
bet es taču dzīvošu vienā no tām… 

(A.de Sent Ekziperī)

Mūžībā aizgājuši:
IRĒNA ELIZABETE STRĒLNIECE, Dzērbene

HUGO PUMPURS, Dzērbene

AUSMA SPROģE, Dzērbene

IDA RIEKSTIņA, Ineši

VIKTORS LOPUHA, Kaive

ALĪNA BĒRZIņA, Kaive

VERNERS KLEINBERGS, Kaive

JĀNIS EGLĪTIS, Taurene

VILIS KLEPERS, Vecpiebalga

Dzīvot bites vieglumiņu, ābeļziedu 
baltumiņu!

Jaunākā Vecpiebalgas novadā:

Sveicam Tevi, novembra jubilār!

PASĀKUMU AFIŠA APSVEIKUMI

PATEICĪBAS

SĒRU VĒSTS

60 -  Sarma Knābe Taurenē
 Zinaida Tačilkina Vecpiebalgā
 Ivars Markovskis Vecpiebalgā
70 -  Regīna Pabērza Dzērbenē 
 Atis Dārziņš Inešos
 Pauls Ermičs Taurenē
 Ausma Renga Taurenē
 Ēriks Lūks Vecpiebalgā
 Mārtiņš Kalniņš Vecpiebalgā
 Leons Dubrovskis Vecpiebalgā
 Jānis Doniņš Vecpiebalgā
80 -  Mudīte Glāzere Vecpiebalgā
 Arvīds Ogriņš Vecpiebalgā
90 -  Lidija Skaidrīte Oša Kaivē 
96 -  Andrejs Sizovs Dzērbenē

Līga Šļaukstiņa 
Vecpiebalgas pagastā.

 Paldies Taurenes ātrās palīdzības komandai 
- mediķēm Baibai Miezītei, Santai Rogočai 
un auto vadītājam Andrim Ješkinam par 
profesionalitāti, ļoti laipno attieksmi un humo-
ra izjūtu. Paldies! 

Miervaldis Kalniņš Vecpiebalgā

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem. 

 PASĀKUMI  VECPIEBALGAS  
NOVADĀ

Dzērbenes tautas namā
18. novembrī plkst. 18.00  būsiet mīļi gaidīti 

pils parkā, kur,  atzīmējot Latvijas dzimšanas dienu, 
aizdegsim sveces un padziedāsim Latvijai par godu. 

Lūgums līdzi paņemt svecīti!

Inešu tautas namā
22. novembrī plkst. 19.00  novada amatierteātru 

saiets „Pasmaidi - sirds gaiša kļūs!” 
Piedalās amatierteātri: „Radi” no Taurenes, 

„Sumaisītis” no Vecpiebalgas, „Aka” no Kaives un 
mājinieki - „Ineši” 

Būsiet gaidīti!

Kaives pagastā
17. novembrī plkst. 19.00 pārvaldes zālē Latvijas 

96. gadadienai veltīts koncerts „Ko vari dot 
Latvijai?”. Koncertprogrammā piedalās Dzērbenes 

mūzikas skolas audzēkņi un Kaives Jaunais 
ansamblis. Turpinājumā viktorīna par Latviju un 

režisora Mārtiņa Grauda filma 
„Gauja  - divreiz vienā upē”

Taurenes kultūras namā
11. novembrī sadarbībā ar Taurenes pamatskolu 

aicinām uz Lāčplēša dienas LĀPU GĀJIENU:
*plkst. 16.30  pulcēšanās pie Taurenes 

pamatskolas ar lāpām gājienam;
*plkst. 17.00  tikšanās pie piemiņas akmens 

(ugunskurs, karsta tēja). Ar muzikālu priekšnesumu 
priecēs folkloras kopa „Ore”

18. novembrī  plkst. 18.00 sveiksim mūsu valsti, 
iededzot kopīgi sveču liesmiņas pie „Nēķena” muižas

Vecpiebalgas kultūras namā
„Ar sarkano, ar svēto krāsu lāpā, iet Latvija uz gadu 

simteni…” (O. Vācietis)
11. novembrī - Lāčplēša dienā - 

LĀPU GĀJIENS VECPIEBALGĀ:
*plkst. 18.00 - lāpu iedegšana Vecpiebalgas 

vidusskolas pagalmā
*gājiens pa Ziemeļu un Alauksta ielu 

uz kultūras namu
*pie kultūras nama - ugunskurs un TAUTAS 

SADZIEDĀŠANĀS ar vokālo ansambli „Lūna” un 
Vecpiebalgas Muižas kori

Ņem lāpu un pievienojies, lai stiprinātu nacionālo 
pašapziņu, sajustu Latvijas patriotisma garu un 

vienotību! 

Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā
10. novembrī plkst. 13.00  nodarbību „Brīvība 

būt pašam jeb kā, samazinot rūpes par citiem, atgūt 
pašcieņu un dzīvesprieku” vadīs 

psiholoģe Anita Prodniece 
Aicinām visus interesentus!

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

Kārļa Skalbes memoriālajā muzejā 
„Saulrieti”, Vecpiebalgā

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”

Sveicam mazulīti un viņas vecākus!

  
   Vecpiebalgas novada dome un Vecpiebalgas 

pensionāru klubs „Pīlādzītis”
aicina visus  novada pensionārus

uz kopīgu sarīkojumu  „Kad uz izrakstīta 
cimda mazas zvaigznes krīt…”

30. novembrī  plkst. 12.00 Vecpiebalgas 
kultūras namā

Programmā:
 *Adventa vainaga iedegšana
 *Pašmāju mākslinieku  priekšnesumi
 *Ballēšanās un sarunas pie kafijas tases  
 grupas „Tev” mūzikas pavadījumā

Līdzi ņemams „groziņš” un labs noskaņojums.
Dalību pasākumā lūgums pieteikt pie pagastu 

pensionāru līderiem.

Uz tikšanos Vecpiebalgā!
Informācija pa telefonu 26493591

 
13.00 diskusija „Kam  man šodien Skalbe?” 
Piedalās K. Skalbes daiļrades speciālisti, vidussko-
lu skolēni, muzeju darbinieki. 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

 Paldies Dzērbenes kuplajam “Viva” 
kolektīvam par to, ka mani saposa 
nozīmīgam dzīves notikumam, kā arī 
sarūpēja gardu svētku galdu. 

Baiba Ruča

 Paldies novada pašvaldībai, Radziņu 
ģimenei, SIA „Nodus” un Vecpiebal-
gas vidusskolas absolventam ģirtam 
Praulītim par atbalstu sacensību „Briņģu 
aplis” organizēšanā.
 Andris  Praulītis

Sestdien, 8. novembrī, no plkst. 10.00 
Dzērbenes ambulancē apmeklēsim acu ārstu 
un izmantosim optikas pakalpojumus, ko 
sniegs „Siguldas optika” (ar pārbaudītu kvalitāti 
un attieksmi)!

   
Vēlams iepriekš piezvanīt - 64170406

    Būsiet mīļi gaidīti!

RŪPĒS PAR JŪSU VESELĪBU

26. novembrī Vecpiebalgā, administratīvajā 
centrā, uzņēmuma „Optika Metropole” 
speciālisti sniegs optikas pakalpojumus. 
Aicinām izmantot iespēju un pieteikties redzes 
pārbaudei, ļaujot speciālistiem  parūpēties par 
jūsu acīm. Viesošanās laikā, iegādājoties brilles, 
optometrista vizīte būs bez maksas. Savukārt 
redzes pārbaude, nepasūtot brilles, EUR 10. 
Aicinām pieteikties uz optometrista vizīti līdz 
25. novembrim, zvanot pa tālruni 65035635.




