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Šajā numurā:
■ Laba vēlējumi, Ziemassvētkus
gaidot
■ Aktualitātes pašvaldības un
skolu darbā
■ Mūsu viesis - Marija Supe

Vecpiebalgas novada pašvald bas izdevums

Ziemassvētkus
sagaidot...
Tuvojas gada vieni no
visskaistākajiem
svētkiem
- Ziemassvētki, Jēzus Kristus
dzimšanas svētki. Bet pirms tiem
ir Adventa laiks, Ziemassvētku
gaidīšanas laiks, gatavošanās laiks.
Viena no Adventa laika skaistākajām
dziesmām ir 15. gadsimta franču
procesijas dziesma „Ak, nāci, nāci, Dievs,
pie mums”, tās trešais pantiņš ir šāds - „Nāc,
rīta zvaigznes gaismas stars, lai sirdīs zied
jauns pavasars! Lai izklīst šaubas, pārstāj
naids; to iespēj Kristus bērns tik maigs. Kāds
prieks! Kāds prieks! Nu Dievs ar mums: Viņš
kļuvis mūsu patvērums!”
Pavisam tuvu ir arī 2015. gads pēc Kristus.
Kāpēc to saku? Jo Kristus joprojām ir kā atbilde
uz mūsu dzīves svarīgākajiem jautājumiem,
cilvēka garīgajiem jautājumiem, un ne tikai
tiem. Garīgi, kā redzam, cilvēks neprogresē,
nekļūst labāks, lai arī dzīvojam jau divus
tūkstošus gadu pēc Kristus. Joprojām cilvēki
karo, zog, slepkavo, pārkāpj laulību utt.
Tikai cilvēks, kurš ir Dieva, Kristus uzrunāts,
var sākt saprast savu garīgo stāvokli un Jēzus
spēkā mainīties. Šeit ir tā mazā, iemiesotā
Dieva, Kristu bērna spēks mainīt cilvēku,
ja, protams, pats cilvēks Viņam atsaucas, jo
robotus - ar varu piesaistītus cilvēkus - Dievs
sev nevēlas.
Lai arī garīgie jautājumi, kā jau iepriekš
minēts, nav viegli risināmi, cilvēka sirds
pašos dziļumos ilgojas pēc miera, klusuma,
mīļuma. Iespējams, ka tieši bērnībā tas
skaistais jaukums bija vistuvāk. Tāpēc tieši
Ziemassvētku laiks, Kristus bērna dzimšanas
laiks, nāk ar vispilnākajām baznīcām un
katedrālēm. Varētu tikai vēlēties, lai tas
skaistums un Dieva klātbūtnes tuvums
nepaliek mums, cilvēkiem, tikai vienreiz
gadā - Ziemassvētkos. Lai tas ienāk mūsos,
un mēs ar to varam dzīvot katru savu dzīves
dienu! Dievs runā uz mums ikdienā, ne tikai
Ziemassvētku laikā, vai mēs to dzirdam,
redzam, saprotam? Vai reizēm apzināti
nebēgam, jo, lai arī nejūtamies labi, taču
noticēt, atzīties un ļauties mainīties, tas šķiet
vēl grūtāk... Tomēr mēģināts nav zaudēts!
Dieva žēlastību un gaismu vēlot Adventā,
Ziemassvētkos un Jaunajā - priekšā stāvošajā
2015. - gadā visiem Vecpiebalgas novada
ļaudīm:
Edijs Kalniņš,
Dzērbenes ev. lut. draudzes mācītājs
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Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem ved mūs
pretim kādam baltam klusumam,
aiz kura ir kaut kas mīļš, sen aizmirsts
un pazaudēts, kas mums atkal
no jauna jāatrod...
(K. Skalbe)

Gada tumšākais laiks ir arī Ziemassvētku brīnuma
gaidīšanas - gaišuma un piedošanas - laiks. Tas ir
jauns sākums, kas palīdz labāk iepazīt pašam sevi
un līdzcilvēkus, mīlestību un patiesību, labestību un
pateicību. Lai Ziemassvētku noskaņa nes ticību,
cerību un mīlestību katrā sirdī!
Vecpiebalgas novada pašvaldība

Gada nogales saruna ar Vecpiebalgas novada domes
priekšsēdētāju Ellu Frīdvaldi - Andersoni
Strauji tuvojas gada
nogale, kad izvērtējam
padarīto, kā arī kaļam
nākotnes
plānus.
Kādu mēs atcerēsimies
aizejošo gadu?
- Pašvaldībai šis gads
bijis darbīgs. Piesaistot
ES
finansējumu,
realizēti lielāki un
mazāki
projekti.
Vērienīgākie no tiem
ne tikai priecē mūsu
skatienus, bet jau šobrīd
nes praktisku labumu, proti, Vecpiebalgā ir nosiltināta
vidusskolas sporta zāle, pirmsskolas iestāde un internāts,
arī Taurenes pamatskolas ēka ir ieguvusi jaunu izskatu.
Šobrīd norit darbs pie Vecpiebalgas ūdenssaimniecības
2. kārtas projekta realizācijas. Protams, iedzīvotājiem
jāpiecieš neērtības, bet pēc darbu pabeigšanas vairs
nebūs problēmu ar kanalizācijas tīkliem. Prieks arī par
šovasar izveidoto un labiekārtoto Inešu ezera sabiedrisko
peldvietu, kur atpūtnieku ērtībām iekārtotas gan ģērbtuves
un volejbola laukums, gan ugunskura un atpūtas vietas.
Savukārt, lai iedzīvotāji uz peldvietu varētu droši un ērti
nokļūt, rekonstruēts pašvaldības ceļš „Kļavas - Pludmale”.
Dzērbenē noslēgumam tuvojas projekts par sadzīves
pakalpojumu nodrošināšanu sabiedriskajā centrā, bet
skolā atbilstoši pirmsskolas izglītības iestādes prasībām
un audzēkņu vajadzībām ir izremontētas un labiekārtotas
bērnudārza grupu telpas. Kaivē esam pabeiguši kinomānijas
projektu. Tas ir mūsdienu izklaides tehnoloģiju inovatīvs
risinājums, tāpēc aicinu ikvienu novada iedzīvotāju
aizbraukt un paskatīties ļoti kvalitatīvu kino 3d formātā,
jo pilsēta no mūsu mājām noteikti ir tālāk nekā Kaive.
Šogad realizēti divi nozīmīgi „Jaunatne darbībā” projekti.
Mūsu novada jaunieši vienmēr bijuši sabiedriski aktīvi,
tāpēc aicinu arī nākamgad vēl vairāk izmantot iespējas, ko
sniedz piedalīšanās programmā Erasmus+.
Ar kādām domām sagaidi svētkus?
- Adventa laiks un tuvojošies Ziemassvētki mudina
pievērsties gaišu domu, labu noskaņu radīšanai,
tāpēc arī mazāk gribas runāt par problēmām. Mēs
strādājam iedzīvotāju labā, esmu pārliecināta, ka
arī pašvaldības speciālisti godprātīgi veic savus
pienākumus, tāpēc dažkārt sāpīgi dzirdēt un lasīt
publiskajā telpā izskanējušus apgalvojumus,
ka neprotam vienmērīgi attīstīt novadu un

ka viss notiek tikai centrā. Skumji, ka neredzam labo...
Pašvaldība ir saglabājusi visas skolas, pirmsskolas
iestādes, bibliotēkas, kultūras un tautas namus, Taurenē
esam atvēruši Sociālā dienesta dienas centru, iedzīvotāji
novada domes pakalpojumus var saņemt ikvienā pagasta
pārvaldē. Diemžēl sabiedriskās un kultūras aktivitātes, kas
notiek uz vietām, atkarīgas ne tikai no darbiniekiem, kas
strādā pašvaldībā, bet arī no tā, cik paši iedzīvotāji ir gatavi
iesaistīties šajās aktivitātēs. Paldies visiem, kuri godprātīgi
dara savu darbu, rūpējas par saviem tuviniekiem un ir
sabiedriski aktīvi!
Kādas pārmaiņas, tavuprāt, nesīs nākamais gads
pašvaldībai?
- Finanšu jomā arī 2015. gadā nopietni strādāsim,
piesaistot papildu līdzekļus infrastruktūras attīstībai,
bet vasaras vidū no 22. līdz 26. jūlijam atvērsim durvis
saiešanai slātaviešu garā. Vispārējās prognozes saistībā
ar ģeopolitiskajiem notikumiem nav optimistiskas, varētu
pat teikt - visai piesardzīgas, tāpēc nopietni jāizvērtē
budžeta tēriņi, taču ieslīgt pesimismā arī ir pāragri.
Ceru, ka veiksmīgs nākamais gads būs uzņēmējiem, un
līdz ar jauno programmēšanas periodu viņi varēs uzsākt
investīciju projektu realizāciju, kuriem iestrādes tika
veiktas iepriekšējos gados.
Tavs vēlējums novada iedzīvotājiem!
- Esmu pārliecināta, ka katram no mums ir savi mērķi
un plāni nākamajam gadam - kāds vēlas atrast labāku
darbu, cits - uzsākt biznesa projektu, kāds cerības liek uz
saticību un mīlestību ģimenē, cits - vēlas atrast mieru sevī
un apkārtnē… Lai izdodas piepildīt savu sapni un mērķi!
Lai baltumu, ko sagaidām no ziemas, mēs katrs spētu rast
domās, sirdīs un darbos!
Dzidra Ješkina
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde 2014. gada 27. novembrī

Pieņemtie lēmumi:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11/2014 „Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.18/2013 „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.5/2012
„Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem dzīves
jubilejās””.
2. Izveidot Medību koordinācijas komisiju: Andris Lapiņš - Vecpiebalgas novada
pašvaldības pārstāvis, Ivars Alksnītis - Valsts meža dienesta pārstāvis, Zenta Špate - Lauku
atbalsta dienesta pārstāve. Komisijas sastāvs tiek apstiprināts uz 4 gadiem.
3. Apstiprināt Vecpiebalgas novada domes Medību koordinācijas komisijas nolikumu.
4. Apstiprināt grāmatas „Atmiņu gaismā mirdz skolotāji Rubeņi” pārdošanas cenu EUR
13,44 (atbilstoši pašizmaksai).
5. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kļavas 1” (Inešu pagasts)
zemes vienības sadalīšanai 3 daļās, sadalīt dzīvojamo māju „Kļavas 1” 2 reālās daļās
un izveidot 2 zemes vienības dzīvojamās mājas uzturēšanai. Apstiprināt darba uzdevumu
zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamā īpašuma „Kļavas 1” sadalīšanai.
6. Precizēt Vecpiebalgas novada domes 16.12.2009. lēmumā par zemes vienības „Auļu
ferma” (Dzērbenes pagasts) piekritību pašvaldībai noteikto zemes vienības platību un atzīt,
ka Vecpiebalgas novada pašvaldībai ir piekritīga apbūvēta zemes vienība „Auļu ferma”
1,85 ha kopplatībā , kas nepieciešama ēkas uzturēšanai un par kuru noslēgts zemes nomas
līgums.
7. Apvienot nekustamos īpašumus „Lejas Roznēni” 1,84 ha platībā, „Pļavas Roznēni”
– 1,81 ha platībā, „Lielroznēni” – 1,26 ha platībā, „Dīķa Roznēni” – 2,3 ha platībā, „Saules
Roznēni” – 2,74 ha platībā un „Stirnu Roznēni” – 2,47 ha platībā, izveidojot nekustamo
īpašumu „Lejas Roznēni”, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, 12,42 ha kopplatībā,
kas sastāv no 6 zemes vienībām.
8. Piekrist jauna īpašuma izveidošanai, kas atdalīts no nekustamā īpašuma „Kaupēni”
(Vecpiebalgas pagasts). Piešķirt atdalītajai zemes vienībai 1,5 ha kopplatībā jaunu
nosaukumu - „Ances” un noteikt lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme.
9. Apstiprināt nekustamam īpašumam „Lejastūļi” adresi - „Lejastūļi”, Inešu pagasts,
Vecpiebalgas novads, LV-4123.
10. Izbeigt 27.08.2007. noslēgto zemes nomas līgumu par īpašuma „Borisovas
saimniecība” 0,1 ha kopplatībā iznomāšanu. Izbeigt 13.04.2009. noslēgto zemes nomas
līgumu par īpašuma „Ģibuļu ozols” lauksaimniecībā izmantojamās zemes 0,31 ha kopplatībā
iznomāšanu.
11. Iznomāt neapbūvētās zemes vienības „Ģibuļu Ozols” (Vecpiebalgas pagasts)
lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu 2,24 ha kopplatībā, nomas līguma termiņš - 5
gadi. Iznomāt neapbūvētu zemes vienību „Rozas” (Taurenes pagasts) 15,47 ha kopplatībā,
nomas līguma termiņš - 10 gadi. Iznomāt neapbūvētu zemes vienību „Ceļmalas” (Kaives
pagasts) 0,1 ha kopplatībā lauksaimnieciskai izmantošanai, nomas līguma termiņš - 5
gadi.
12. Mainīt zemes vienības „Borisovas saimniecība” nosaukumu un apstiprināt jauno
nosaukumu - „Ceļmala” (platība 0,1 ha). Atzīt, ka neapbūvēta zemes vienība „Ceļmala”
(Kaives pagasts) ir piekritīga Vecpiebalgas novada pašvaldībai kā starpgabals, kura platība
mazāka par teritorijas plānojumā paredzēto minimālo platību.

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

Vecpiebalgas novada domes
saistošie noteikumi Nr.11/2014
Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.18/2013
„Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr.5/2012. „Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu
Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem dzīves jubilejās””
Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.18/2013
„Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.5/2012. „Par
sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem dzīves
jubilejās””
1. Izdarīt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2013. gada 25. septembra saistošajos
noteikumos Nr.18/2013 „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr.5/2012 „Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem
dzīves jubilejās”, turpmāk - Noteikumi, šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt Noteikumu 1.1. punktā skaitli un vārdus „7,11 (septiņi eiro un 11 eiro centi)
ar skaitli un vārdiem 7,00 (septiņi eiro un 00 eiro centi).
1.2. Aizstāt Noteikumu 1.2. punktā skaitli un vārdu „14,23 (četrpadsmit eiro un divdesmit
trīs eiro centi” ar skaitli un vārdiem 15,00 (piecpadsmit eiro un 00 eiro centi).
1.3. Aizstāt Noteikumu 1.3. punktā skaitli un vārdu „14,23 (četrpadsmit eiro un divdesmit
trīs eiro centi” ar skaitli un vārdiem 15,00 (piecpadsmit eiro un 00 eiro centi).
1.4. Aizstāt Noteikumu 1.4. punktā skaitli un vārdu „142,29 (simts četrdesmit divi eiro
un 29 eiro centi” ar skaitli un vārdiem 145,00 (viens simts četrdesmit pieci eiro un 00 eiro
centi).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Medību koordinācijas komisijas
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61. pantu
I. Vispārīgie noteikumi
1. Medību koordinācijas komisija (turpmāk tekstā - Komisija) ir Vecpiebalgas novada
domes (turpmāk tekstā - Dome) izveidota koleģiāla institūcija, kas nosaka Vecpiebalgas
novada domes administratīvajā teritorijā medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu,
pakāpi, materiālo zaudējumu apmēru, kā arī organizē pasākumus postījumu un to seku
ierobežošanai vai likvidēšanai atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
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2. Komisija savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, likumus, Ministru kabineta
noteikumus, pašvaldības saistošos noteikumus un citus normatīvos aktus un šo nolikumu.
3. Komisijas veidlapa ir Vecpiebalgas novada pašvaldības veidlapa, kas papildināta
ar vārdiem „Medību koordinācijas komisija”. Komisijas zīmogs ir Vecpiebalgas novada
pašvaldības zīmogs.
4. Komisija tiek uzturēta no Vecpiebalgas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, ja
normatīvie akti nenosaka citādi.
II. Komisijas funkcijas, uzdevumi un kompetence
5. Komisijas funkcijas, tiesības un pienākumus nosaka normatīvie akti, tajā skaitā Medību
likums un uz šī likuma pamata izdotie normatīvie akti.
III. Komisijas struktūra un darba organizācija
6. Komisijas sastāvā ar balsošanas tiesībām ietilpst komisijas locekļi.
7. Komisijas darbu vada un organizē komisijas loceklis, kurš komisijā iekļauts kā
Vecpiebalgas novada pašvaldības pārstāvis, un kurš:
7.1. vada Komisijas darbu, ir atbildīgs par Komisijas uzdevumu un lēmumu izpildi;
7.2. apstiprina Komisijas sēdes darba kārtību;
7.3. sasauc un vada Komisijas sēdes;
7.4. paraksta Komisijas lēmumus;
7.5. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Komisiju domes sēdēs, citās komitejās, komisijās un
institūcijās;
7.6. kontrolē Komisijas sagatavoto lēmumu izpildi;
7.7. sniedz ziņojumus par Komisijas darbību Vecpiebalgas novada domei pēc tās
pieprasījuma;
7.8. sagatavo dokumentus jautājumu izskatīšanai Komisijas sēdē;
7.9. kārto sēžu organizatoriskos jautājumus;
7.10. protokolē komisijas sēdes;
7.11. kārto Komisijas lietvedību, veic dokumentu uzskaiti, nodrošina to saglabāšanu
atbilstoši lietvedības noteikumiem;
7.12. sagatavo un izsniedz Komisijas pieņemtos lēmumus.
8. Sēdes protokolu paraksta komisijas loceklis, kurš komisijā iekļauts kā Vecpiebalgas
novada pašvaldības pārstāvis, un komisijas locekļi, kuri piedalījās komisijas sēdē.
9. Komisijas locekļi neizpauž informāciju par fizisko personu datiem, kas tiem kļuvuši
zināmi, pildot Komisijas locekļa pienākumus.
10. Komisijas sēdes notiek pēc nepieciešamības.

Par ceļu tīrīšanu Vecpiebalgas novada
administratīvajā teritorijā
Vecpiebalgas novada pašvaldība informē, ka 2014./2017. gada ziemas sezonās
pašvaldības autoceļu un ielu braucamās daļas attīrīšanu no sniega veiks:
Dzērbenes pagastā - Uldis Radziņš, tel. 29181147;
z/s „Uzvaras kalns”, vadītājs Ivars Blūms, tel. 26379584.
Pašvaldības atbildīgā persona - Dzērbenes pagasta komunālās daļas vadītājs Viesturs
Melbārdis, tel. 20242023.
Inešu pagastā - z/s „Lejas - Barackas”, vadītājs Andis Dzenis, tel. 29403116.
Pašvaldības atbildīgā persona - Inešu pagasta komunālās daļas vadītājs Viesturis
Burjots, tel. 20238995.
Kaives pagastā - Inešu pagasta M. Bridāga z/s „MB TEHNIKA”, vadītājs Mārtiņš
Bridāgs, tel. 26897231.
Pašvaldības atbildīgā persona - Kaives pagasta komunālās daļas vadītājs Māris Bērziņš,
tel. 26591112.
Taurenes pagastā - z/s „Uzvaras kalns”, vadītājs Ivars Blūms, tel. 26379584.
Pašvaldības atbildīgā persona - Taurenes pagasta komunālās daļas vadītājs Guntis
Eglītis, tel. 20232963.
Vecpiebalgas pagastā - z/s „Lejas Barackas”, vadītājs Andis Dzenis, tel. 29403116.
Pašvaldības atbildīgā persona - Vecpiebalgas pagasta komunālās daļas vadītājs Andris
Lapiņš, tel. 29153574.
Lai netraucētu autoceļu attīrīšanu no sniega, lūgums zemes un meža īpašniekiem, kuru
zemes robežojas ar pašvaldības autoceļiem, atbilstošā attālumā atbrīvot ceļa nomales
no elektriskiem ganiem, žogiem, siena rituļiem, ar pašvaldības autoceļu uzturētāju
nesaskaņotām kokmateriālu krautuvēm un citiem šķēršļiem.
Zemes īpašniekiem, kuru meliorācijas sistēmas šķērso autoceļus, lūgums uzturēt
kārtībā kontrolakas, kuras atrodas ceļa tuvumā. Akām jābūt attīrītām no nosēdumiem un
ar vākiem.

Par Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas
pamatskolas pirmsskolas darbu
Pamatojoties uz SIA „VPM Latvia” sertificēta ēku būvuzrauga ēkas un telpu tehniskās
apsekošanas atzinumu par Dzērbenes pirmsskolas „Vējarozēs”, Dzērbenes pagastā,
Vecpiebalgas novadā, neatbilstošo tehnisko stāvokli, kas var apdraudēt bērnu veselību,
no 2014. gada 5. decembra Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas
pirmsskolas izglītības iestāde darbosies adresē: „Skola”, Dzērbene, Dzērbenes pagasts,
Vecpiebalgas novads.

Grozījumi maksas pakalpojumos
Ar LR Ministru kabineta 2014. gada 3. novembra noteikumiem Nr.675 „Grozījumi
Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumos Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa
īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvokļa īpašuma lietošanu”” grozīta kartība, kādā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
dzīvokļu īpašnieki vai valdītāji norēķinās par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un
asenizāciju, nosakot, ka aprēķins turpmāk veicams proporcionāli dzīvoklī deklarēto
personu skaitam, sadalot summu, kas veidojas pēc neapdzīvojamo telpu un mākslinieka
darbnīcu īpašnieku vai nomnieku veikto maksājumu atskaitīšanas no dzīvojamās mājas
kopējā maksājuma.
Tādējādi turpmāk dzīvojamās mājās maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
tiks aprēķināta atbilstoši minētajai kārtībai.
Hugo Duksis, izpilddirektors

2014. gada decembris
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Pašvaldībā norit darbs pie jaunā
budžeta plānošanas

2014. gadā valdība ir deklarējusi: „Lai nodrošinātu ministrijām un citām centrālajām
valsts iestādēm saimnieciskajā gadā pieejamā finansējuma apjomu, jo ministrijas valsts
budžeta līdzekļus var piešķirt vai saņemt tikai ar gadskārtējā valsts budžeta likumā
paredzētu apropriāciju, likumprojektu „Par valsts budžetu 2015. gadam” īpaši svarīgi
pieņemt savlaicīgi.”
Vai var runāt par savlaicīgumu, ja tikai 1. decembrī notiks Nacionālās Trīspusējās
sadarbības padomes (NTSP) sēde, kurā valdības, Latvijas Darba devēju konfederācijas
(LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) pārstāvji pārrunās aktuālos
jautājumus par valdības budžetu 2015. gadam. Un tikai pēc šīm sarunām varam cerēt uz
precīzu pašvaldības ieņēmumu daļas - iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma
nodoklis un iemaksu no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda - prognozi.
Neņemot to vērā, Vecpiebalgas novadā budžeta plānošanas process tomēr notiek:
izvērtējam iepriekšējo gadu ieņēmumus un izdevumus, tiek pieņemti un apkopoti finanšu
līdzekļu pieprasījumi no novada iestādēm, struktūrvienībām un dažādu aktivitāšu
organizatoriem.
Valdības prioritāte ir turpmākajos gados arvien mazināt iedzīvotāju ienākumu
nevienlīdzību. Tādēļ pieņemts lēmums no nākamā gada 1. janvāra palielināt minimālo
algu no esošajiem 320 eiro uz 360 eiro. Līdz ar to starpība starp pedagoga atalgojumu
par vienu slodzi, kas ir 420,00 eiro, un valstī noteikto algas minimumu būs tikai 60 eiro.
Cerēsim, ka līdz ar jaunās pedagogu atalgojuma sistēmas ieviešanu, ko šogad aprobē,
pedagogu darbs tiks valstiski vairāk novērtēts.
Vecpiebalgas novada pašvaldībā vismaz 115 cilvēki saņem minimālo atalgojumu.
Palielinot algas par 40 eiro, darba devējam sociālam nodoklim jāparedz 9,44 eiro tātad budžetā papildus vienas algas palielinājums izmaksās 49,44 eiro, un gadā papildus
algām būs jāieplāno 68 227 eiro.
Vecpiebalgas novada budžets ir gana komplicēts un sarežģīts, jo sastāvā ir pieci pagasti,
tāpēc budžeta iztirzāšanai būs nepieciešams laiks. Plānots, ka pirmajā redakcijā tas tiks
izskatīts novada domes finanšu komitejas sēdē jau 2014. gada nogalē.
Savukārt valdība sola, ka: ”... būtisks finansējuma pieaugums nākamā gada budžetā
paredzēts visās nozarēs, valdība radusi iespēju palielināt nākamā gada aizsardzības,
veselības, izglītības, satiksmes, zemkopības, kā arī kultūras budžeta apjomu”.
Lai mums izdodas to sajust!
Gita Janševica, ekonomiste



KULTŪRA UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES
Kaives iedzīvotāju sveiciens Latvijai
dzimšanas dienā

17. novembrī Kaives un Skujenes skolēni, kuri mācās Dzērbenes mūzikas skolā,
Kaives Jaunais ansamblis un Inese Suta Latvijai 96. dzimšanas dienā dāvāja savus
mīļākos skaņdarbus, dziesmas un dzeju. Viktorīnā „Ko tu zini par Latviju?” spraigā cīņā
un ar nelielu punktu pārsvaru vislabākās zināšanas parādīja un goda nozīmīti ieguva
Alvis Čičkanovs. Pagasta kultūras dzīves organizatore par ieinteresētību un atsaucību
pateicas visiem, kas kopā ieskandināja Latvijas dzimšanas dienu, veltot īpašus vārdus
dalībniekiem par skanīgajiem, mīļajiem un dvēseli veldzējošajiem priekšnesumiem,
čaklajām rokdarbniecēm Ainai Steķei, Vijai Tarkšai, Tatjanai Ošai, Maigai Ješkinai un
Lidijai Potašai par dāvāto iedvesmojošo un sirsnīgo rokdarbu izstādīti un apskaņotājam
Edmundam Burakam par ieguldīto darbu.
„Mīļi sveicam un vēlam veselību mūsu Kaives pagasta iedzīvotājai Lidijai Ošai viņas
lielajā 90 gadu jubilejā. Lidijas kundze savu dzimšanas dienu svin 19. novembrī un ir
tikpat pieredzējusi kā mūsu Latvija. Viņa, tāpat kā daudzi latvieši, ir pārcietusi Sibīrijas
laikus un labprāt dalās atmiņās par tiem. Paldies Lidijas kundzei par viņas atsaucību
un interesanto stāstījumu! Ar Lidijas kundzes stāstījumu iesākas Kaives stāstu grāmata
„Stāsti par Kaivi”,” pasākuma iespaidos un nākotnes nodomos dalās Agnese CaunīteBērziņa.

Taurenes pagasta bibliotēkā apskatāma
Indijas fotostāstu izstāde

Gada nogale Sociālajā dienestā
Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālajā dienestā oktobrī trūcīgas personas statuss
no jauna noteikts 54 personām. Kopā novadā ir 158 trūcīgas personas. Kopumā pabalstos
izmaksāti EUR 7308,03, no tiem: GMI pabalstam EUR 173,72, apkures pabalstam EUR
256,11, brīvpusdienām skolās EUR 3272,64, cita veida pabalstos EUR 1761,76. Sociālajām
garantijām bāreņiem un audžuģimenēm izlietoti EUR 1843,80. Samaksai par ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem izlietoti
EUR 2335,11.
Lūdzu 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.
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.
Atkārtoti 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 trīs 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 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, jāmaksā komisijas maksa vairāku eiro apmērā saskaņā
ar katras konkrētās bankas cenrādi. Dokumentu skenējumus vai dažādus izrakstus var
iesniegt elektroniski, iesūtot kā pielikumus vēstulei Sociālā dienesta vadītājas e-pastā:
anita.kamerade@vecpiebalga.lv.
Personām ar invaliditāti joprojām ir iespējams pieteikties uz asistenta pakalpojumiem.
Lūgums sazināties ar sociālajiem darbiniekiem par nepieciešamo dokumentu noformēšanu.
Uz 2014. gada novembri Vecpiebalgas novadā asistenta pakalpojumi tiek nodrošināti 21
cilvēkam, tai skaitā 10 pirmās grupas invalīdiem, 9 otrās grupas invalīdiem un 2 personām,
kas ir pirmās grupas redzes invalīdi.
ES pārtikas pakas varēs saņemt tikai no 2015. gada sākuma. Paredzēts, ka tās tiks dalītas
tikai mājsaimniecībām, kam noteikts trūcīgo statuss.
Lūdzu pievērst arī līdzcilvēku uzmanību gadījumos, kad dažādu iemeslu dēļ kāds ir
palicis uz ielas vai neapkurinātās telpās bezpalīdzīgā stāvoklī un ir risks iegūt apsaldējumus
vai pat nosalt. Lūgums šādās reizēs izsaukt specializētos dienestus vai vismaz paziņot
Sociālā dienesta vai pagasta pārvalžu darbiniekiem.
Vēlos informēt, ka Vecpiebalgas novads ir uzņemts Veselīgo pašvaldību tīklā. Tas
nākotnē dos iespēju piesaistīt projektu naudu veselības veicināšanas pasākumiem, tai skaitā
bērnu vasaras nometņu organizēšanai, inventāra iegādei dažādām veselīgu dzīvesveidu
veicinošām aktivitātēm. Īpaša nozīme projektā paredzēta skolu iesaistīšanā.
Ir iznākusi grāmata ar atmiņu stāstiem par mūsu novada izcilajiem pedagogiem Rūtu
un Aleksi Rubeņiem. Interesenti ar grāmatu var iepazīties un to arī iegādāties Taurenes
pagasta un Dzērbenes pagasta pārvaldēs, kā arī Dzērbenes pamatskolas muzejā pie tā
vadītājas Mārītes Šķēles.
Anita Kamerāde, Sociālā dienesta vadītāja

Ceļojuma iespaidos dalās Guna Bērziņa.

21. novembrī Taurenes pagasta bibliotēkā tika atklāta Gunas Bērziņas foto izstāde „Ceļā
jeb krāsaini iespaidi par Indiju”. Bibliotēkas vadītāja Ineta Rūnika stāsta: „Kopā ar pasākuma
dalībniekiem izbaudījām Indijas krāsas, garšas, skaņas, smaržas un sajūtas, iepazinām zemi
un cilvēkus caur fotostāstu - izstādes 87 lielformāta foto. Ceļojuma laikā izstādes autore bija
viesojusies vairākās Indijas vietās - Delī, Keralā un Varanasī, kur viņai bija iespēja satikt
Dalailamu un piedalīties Dalailamas skolā. Kā stāstījumā pieminēja fotogrāfiju autore,
Indija ir kontrastu un paradoksu zeme, ko var redzēt un sajust ik uz soļa. Izstāde bibliotēkā
būs skatāma visu decembri.”

Ir izbrists atkal cauri vienam gadam
No ievu kupenām līdz zaļam egles zaram,
No darbdienas pa rūpei līdzi nests,
Ar ļaudīm labiem viss uz labu vests.
Šai Ziemassvētku gaidīšanas laikā lai nepietrūkst labu vārdu līdzcilvēkiem,
mīļu smaidu, kas dienu padara gaišāku!
Ieva Veinberga, Vecpiebalgas pensionāru klubiņa „Pīlādzītis” vadītāja
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GODINĀM NOVADA IEDZĪVOTĀJUS

Valsts svētku priekšvakarā novada dome aicināja iedzīvotājus uz svinīgo sarīkojumu „Saule sēja sudrabiņu” Vecpiebalgas kultūras namā. Svētku
uzrunu teica domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde - Andersone, uzsverot, ka šī gada laikā novada iedzīvotāji ir parādījuši sevi kā patiesus savas
valsts un novada patriotus, liekot izskanēt Vecpiebalgas vārdam Latvijā un pasaulē. Domes apbalvojumus sešās nominācijās saņēma 18 novada
iedzīvotāji. Svētku koncertā piedalījās koris „Pie Gaujas” un Vecpiebalgas muižas koris, deju kolektīvi „Slātaviņa”, „Ratenītis”, „Mudurainis”,
„Balga”, modes deju grupa „Krelles”, bērnu tautisko deju kolektīvs, vokālais ansamblis „Lūna”, koncerta vadītāji - Sandra Sniedze un Mareks
Radvilavičs.
Sarīkojuma noslēgumā visi varēja baudīt svētku noskaņu kopā ar grupu „Brālīši”.

GADA BALVA SPORTĀ

GADA BALVA KULTŪRĀ

„Gada sportists” Kārlis Nebars un Gundars Berķis (no kreisās), pateicība Aijai un
Andrim Praulīšiem, Ingai Paškovskai (apbalvojumu saņem Ingas tētis).

„Gada kultūras darbinieks” Antra Grinberga (no labās),
pateicība Leldei Slaidiņai - Zaļakmentiņai, Inesei Pilāberei.

GADA BALVA UZŅĒMĒJDARBĪBĀ

NOMINĀCIJA „NO SIRDS UZ SIRDI”

„Gada uzņēmējs” Valdemārs Dambekalns (no labās), pateicība Jānim Spilvam,
Renitai Ratniecei un Aritai Andersonei.

Nominācija „No sirds uz sirdi” Pēterim Amanim, pateicība Ilzei Avenai (foto)
un Valfrīdam Veiguram.

GADA SKOLOTĀJS

VECPIEBALGAS NOVADA LEPNUMS

„Gada skolotājs” Vecpiebalgas vidusskolas skolotāja Daiga Šatrovska (foto),
pateicība Inešu pamatskolas skolotājai Evitai Leibomai.

MARIJA SUPE

2014. gada decembris
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„Dzīve vai Dievs nevienu nesoda un neapbalvo, bet veido apstākļus un
situācijas, izvēli atstājot cilvēka ziņā”
Vai viegli trīs gadu desmitus ielikt būtiskākā rāmjos?
Noteikti nē. Iespējams, daudz kas palika neatklāts, šī
ir tikai neliela daļa no direktores Marijas Supes laika
Vecpiebalgas vidusskolā. Skola sākas ar sakārtotu
vidi - karoga mastu pagalmā un strūklaku skolas dīķī,
krāšņām puķudobēm un izremontētu, civilizētu sanitāro
mezglu, tad kārta spoguļiem gaiteņos un kāpņu telpās,
skaistai aktu zālei. Skolā galvenais ir skolēns, tāpēc
jābūt plašam piedāvājumam gan nopietnā zinātniskā
darbībā, gan praktiskās iemaņās, gan pašdarbībā un
sportā. Sadarbojoties ar kopsaimniecību „Alauksts”
un pašvaldību, tiek rasti līdzekļi kopmītņu un sporta
zāles celtniecībai, mācību ēku renovācijai, virtuves
rekonstrukcijai, jaunā korpusa 3. stāva izbūvei, modernu
informācijas un dabaszinību kabinetu izveidei, mazās
(vēsturiskās) skolas sakārtošanai. Lai skolotājs nav
tikai sava priekšmeta sausiņš, jāpilnveido zināšanas,
jāpiedalās sabiedriskajā dzīvē, jāizvērš zinātniskā
un pētnieciskā darbība, jāiesaistās projektos. Skolas
durvis plaši atvērtas visiem, bet īpaši gaidīti ne tikai
svētkos, bet arī ikdienā ir skolēnu vecāki un vecvecāki.
Ikvienam jājūt piederība savai skolai, pagastam,
valstij!
Paveiktie darbi ir tikai sausi fakti, kas parāda
rezultātu, bet neatklāj veicēju. Radošajā darba mūžā
Marija Supe ir sakrājusi pamatīgu atziņu pūru, vairākas
no tām izmantoju, veidojot šo interviju.
Darbīgs cilvēks līdzīgs viļņojošam ūdenim, kas
gan sadauza kādu laivu, bet nogludina arī klintis un
aizsargā sevi un citus no sapūšanas.
Esmu liktenim ļoti pateicīga par to, ka visu mūžu
varēju darīt darbu, kuru vēlējos. Cilvēkam vissvarīgākā
ir ģimene, taču man dzīvē vislielākā mīlestība bija
mīlestība uz darbu, un tā bija abpusēja, jo arī darbs mani
mīlēja. Ļoti agri - pēc pedagoģiskās skolas beigšanas sāku strādāt Jaunpiebalgas vidusskolā par sākumklašu
skolotāju un paralēli mācījos vēsturniekos Daugavpils
Universitātē. Pēc augstskolas absolvēšanas direktore
Astrīda Knāķe mani, tikko divdesmit sešus gadus
sasniegušu jauno skolotāju, izvēlējās par vietnieci
mācību darbā. Tas nebija viegli - būt par vadītāju
bijušajiem skolotājiem ar sirmām galvām un milzīgu
pieredzes bagāžu. Taču jaunības maksimālismā uz
daudzām lietām raugās citādāk. Tagad saprotu, ka tā bija
ne vien ļoti liela uzdrīkstēšanās, bet arī uzticēšanās no
direktores puses. Astrīda vēlējās nodrošināt pēctecību
un manī saskatīja perspektīvu vadītāju. Taču, kā tas
bieži mēdz būt, dzīve izdarīja savas korekcijas, un
man, varbūt ne īsti pēc savas gribas, nācās pārnākt uz
Vecpiebalgas vidusskolu, jo bija padomju gadi, kad
rīkojumi nebija apspriežami.
Jo vairāk darba, jo vairāk var izdarīt.
Visus šos gadus blakus bija ļoti daudz labu un gaišu
cilvēku, kas manas ieceres ne vien atbalstīja, bet savureiz
arī vēl paskubināja un iedrošināja. Diemžēl ļoti daudzu
no viņiem šobrīd vairs nav šaisaulē... Laba sadarbība
Vecpiebalgas vidusskolai bija izveidojusies ar kolhozu
„Alauksts”. Priekšsēdētājs Andrejs Jurciņš, varbūt ārēji
visai skarbs vīrs, vienmēr atrada laiku un arī iespējas,
lai atbalstītu skolas iniciatīvas. Daudzas pozitīvas idejas
tika realizētas tā saucamajos kolhoza laikos, piemēram,
uzcelts internāts, sporta zāle. Vēlākos gados rūpi par
skolu turēja Voldemārs Cīrulis. Un šis, manuprāt, bija
viens no radošākajiem posmiem skolas vēsturē, jo
pagasta priekšsēdētājs labi izprata skolas vajadzības
un intereses. Ja cilvēkam dvēsele virzīta uz skaistumu,
tad rezultāts ir acīmredzams. Atceros, kā priekšsēdētājs
priecājās par strūklaku un gatavoja to kā pārsteigumu
vecpiebaldzēniem uz Jāņiem. Par Voldemāru varētu teikt
- viņš bija atvērts un pieejams cilvēkiem, nekad nepagāja
garām neaprunājies un neuzklausījis. Esmu pateicīga
arī abām savu vietnieku komandām. Vija, Ausma, Daina
un Aldona bija mans balsts sākumā, kad tikko pārnācu
uz Vecpiebalgu. Vēlākos gados pēc Astrīdas Knāķes
parauga virzīju amatos jaunos speciālistus. Katrai no
vietnieku komandām ir savas pozitīvās puses - jaunos
vieglāk veidot un vadīt, savukārt konservatīvisms ir
stabila vērtība, bez kuras skolā neiztikt.
Vislabākais līdzeklis pret kurnēšanu ir jaunrade.
Paveiktais ir krietni svarīgāks par pašu veicēju.
Skolas sasniegumi nav viena cilvēka nopelns, bet gan
visa kolektīva ieguldītā darba rezultāts. Augsti vērtēju
pašvaldības lēmumu pārņemt saimniecisko darbību
savā pārziņā un atbrīvot direktorus no saimniecisku
jautājumu risināšanas. Vienmēr esmu uzskatījusi, ka
skolā mācību stunda ir galvenā mācību un audzināšanas
darba pamatforma, kurai nepārtraukti jābūt pilnveides
procesā un dinamikā. Metodes, ar kādām strādāja

skolotāji agrāk, šodien vairs neder - mācību procesam
jābūt interesantam, vērstam uz piedzīvojumu un
radošumu. Man vienmēr patika strādāt skaitliski lielās
klasēs, un ceturtdienas, kad varēju vadīt vēstures
stundas vidusskolēniem, es gaidīju ar nepacietību, jo
tās mani piepildīja un deva spēku turpmākajai nedēļai.
Bērni ir ļoti atvērti un nāk ar pozitīvu enerģiju, viņos
ir sakopots milzīgs informācijas apjoms. Mūsdienu
sabiedrībā skolotājs vairs nav tikai zināšanu krātuve,
bet gan moderators, kurš skolēniem iemāca analizēt
un izvērtēt, meklēt cēloņus un kopsakarības, veidot
loģiskus secinājumus un pieņemt lēmumus. Protams,
ikvienam jāzina priekšmeta „mugurkauls”, taču pārējo
visu var apgūt dzīves laikā, galvenais ir iemācīt, kā tikt
līdz šīm zināšanām. Un tas viss, nenoliedzami, saistās
ar lasīšanu, ko mūsdienu bērni diemžēl dara nelabprāt.
Lasīšana ir kultūras pazīme, lasot tiek attīstīta valoda,
paplašināts vārdu krājums, uzlabotas iztēles spējas un
pilnveidotas zināšanas. Kultūru veido iekšējs aizliegums
- piemēram, mēs zinām lamuvārdus, bet tos nelietojam.
Ja valoda ir degradēta, tad arī rīcība kļūst degradēta.
Kolektīva atbildība ir bezatbildība.
Ļoti svarīgi, lai katrs apzinās savu piederību skolai,
lai valda kārtība visās jomās un visos līmeņos, lai ir
līdzsvars starp ņemšanu un došanu. Piederības sajūtu
nevar iemācīt, tā veidojas ikdienas darbā un attiecībās.
Tā ir arī atbildība par to, kas notiek mums apkārt.
Piemēram, ja pašvaldība iegulda lielus līdzekļus
skolēnu pārvadājumos, piešķir brīvpusdienas, pabalstus,
stipendijas, mācību līdzekļus, tad bērniem ir jāpiedalās
visos sabiedriskajos darbos un ārpusstundu aktivitātēs.
Tu ņēmi, bet dod kaut ko pretī! Šobrīd bērni ir atbrīvoti
no daudziem vides labiekārtošanas darbiem - ir atcelti
lauciņi, klašu telpu sakārtošana pirms un pēc stundām.
Mēs strādājam pēc normatīviem dokumentiem, bet
aizmirstam, ka atstumt cilvēkus no vietas, kurai viņi ir
piederīgi, nozīmē pārgriezt nabas saiti. Un diemžēl mēs
zaudējam.
Lai dotu gaismu, ir jāļauj sevi sadedzināt.
Skolotājs ir publiska persona, viņu vērtē, uz viņu
raugās gan skolēni, gan sabiedrība, tāpēc šajā darbā
sīkumu nav. Būt par skolotāju ir liels gods, taču
neapšaubāmi prestižs iet roku rokā ar profesionalitāti
un atbildību. Profesijas prestižu grauj tie, kuriem šī
profesionālisma nav un kuri grēko pat elementārās
lietās. Skolēns vēro savu skolotāju un cenšas atdarināt,
jo bērniem ir vajadzīgs paraugs un piemērs. Tieši
tādēļ būtiski, lai cilvēks, kurš stāv klases priekšā, ir
atdarināšanas cienīgs - ar savu izskatu, valodu, kultūras
līmeni, izturēšanos. Skolotājam jāmāca bērni tā, lai
vēlāk nebūtu kauns mācīties no viņiem. Tā ir mana
visdziļākā pārliecība.
Cilvēki nav ne labi, ne slikti, viss ir atkarīgs no
apstākļiem, kur viņi kļūst vai nu par cēlsirdīgiem vai
nepieņemamiem.
Bērnam piedzimstot, Dievs dod kādu talantu, un
pedagogu sūtība ir šo talantu atrast un ar lielu pacietību
un ticību to izkopt. Ierasts, ka slikto mēs pamanām
krietni ātrāk un arī atceramies krietni ilgāk nekā labo.
Mūsdienu jaunieši ir aktīvākā un idejām bagātākā
sabiedrības daļa, tāpēc viņos ir jāieklausās, nevis
jāuzspiež savas dogmas vai uzskati. Pieaugušos moka
dažādi kompleksi, tāpēc ar savu drosmi jaunie panāk
vairāk. Svarīgākais ir noteikt un iemācīt robežas. Ir
veikti dažādi pētījumi, kuros zinātniski pierādīts, ka uz
skolu bērni atnāk jau ar konkrētu „bagāžu” - tieši ģimenē
bērns iemācās būt sociāla būtne un veidot attiecības ar
apkārtējiem. Noteikumi ir radīti cilvēku aizsardzībai,
nevis ierobežošanai, tāpēc jau bērnībā jāapgūst, kas ir
labs un kas slikts. Skola, draugi, sabiedrība - tā jau ir
izvēle. Bez palaidnībām neviena paaudze nav izaugusi,
galvenais saprast nodarīto un iemācīties palūgt
piedošanu. Tas nozīmē jau ar solīti būt uz pareizā ceļā.
Piekrītu, piedošanu lūgt ir ļoti grūti, bet cik viegli ir
pēc tam. Es arī ļoti daudzas kļūdas esmu pieļāvusi, bet
manī tomēr pietika spēka piedošanu palūgt kolēģiem,
arī skolēniem un viņu vecākiem.
Direktors nav aktrise, lai visiem izpatiktu, viņa
galvenais uzdevums - nodrošināt iestādei labu
darbu.
Visi vēlas, lai vadītājs ir labs, bet vadītāja misija ir
nodrošināt iestādes darbu. Taču kvalitāte nāk ar pūlēm,
ne vieglumu. Lielbritānijas ekspremjerei Margaretai
Tečerei pieder atziņa: „Kad vīrietis izrāda savu raksturu,
tad visi pret viņu izturas ar cieņu un uzskata, ka tas ir īsts
vīrietis. Ja sieviete sāk izrādīt savu raksturu, tad viņu
uzskata par kašķīgu un despotisku.” Daudzējādā ziņā
tas attiecas arī uz mani. Jā, piekrītu, raksturs man bija

jāparāda itin bieži, un es nekad arī nevēlējos būt labiņā,
jo sapratu, ka tas ir īslaicīgi, tāpēc vienkārši turējos pie
saviem principiem. Taču arī tas ir tiesa, ka vadītāja amats
novelk robežu, attālina. Un robežai, protams, ir jābūt
- lai kādu no kolektīva īpaši neizceltu un, iespējams,
lai nebūtu pēc tam vilšanās. Jo tu esi atvērtāks, jo tevi
vieglāk piesist krustā. To esmu piedzīvojusi ne reizi vien.
Kas palīdzēja? Man vienmēr bija pārliecība par ikvienu
darbu, ko darīju. Tāpēc arī rezultāti neizpalika - 2004.
gadā skolā viesojās ES Izglītības komisāres komanda,
kas augstu novērtēja mūsu kolektīva sasniegumus,
savukārt Draudzīgā Aicinājuma skolu reitingā daudzus
gadus turējāmies augšgalā, bet 2006. gadā kļuvām par
labāko lauku vidusskolu Latvijā. Pedagoģiskajiem
procesiem cītīgi sekoju līdzi visus gadus, interesējos par
aktualitātēm, smēlos radošas idejas Izglītības ministrijā,
nekautrējos arī apmeklēt Maijas Kūles, Ausmas Šponas
un citu pedagoģijas korifeju lekcijas, jo uzskatīju, ka,
lūkojoties uz tālākiem apvāršņiem, mums vajag apsteigt
laiku - ja sēdēsi uz vietas, tad ikdienas darbi kā ķēdes
turēs pie zemes. Kamēr ministrijā vēl tikai sprieda
un analizēja pārmaiņu nepieciešamību, Vecpiebalgā
jau pirms 17 gadiem pirmklasnieki sāka apgūt angļu
valodu. Kā man savulaik patika Ķīļa idejas! Taču viņš
bija pārlieku radošs cilvēks… Ierēdņi to nepieņem.
Kritizējot piedāvā, piedāvājot dari!
Būsim atklāti - nekad nevienas pārmaiņas visiem
nevar būt vienlīdz labas. Viss jaunais, neierastais vai
netradicionāls labākajā gadījumā tiek uzņemts ar
atturību, kam visbiežāk seko noraidījums vai pretošanās.
Strādājot valsts iestādē, jāievēro demokrātijas princips.
Ikviens lēmums ir jāizskaidro, jāapspriež... Dažkārt
man pietrūka pacietības: ja zini, ko un kā vajag, ja
intuīcija un zināšanas saka priekšā - būs labi, tad kāpēc
jātērē laiks vienkāršu lietu skaidrošanai! Bija kolēģi,
kas argumentus par pārmaiņu nepieciešamību izprata,
pieņēma un atbalstīja, un, protams, bija cilvēki, kas
uzskatīja pārmaiņas par nevajadzīgām. Esmu pateicīga
opozīcijai, kas nepieņēma ne manu darba stilu, ne
manas attiecības ar kolektīvu, ne skolas virzību, jo
pretēji domājošie pasargā no kļūdām - diskutējot ar
viņiem vairākkārt pārliecināmies, vai esam uz pareizā
ceļa. Ja visi tikai glaimo, tad tas jau kļūst bīstami. Taču
opozīcijai ir jābūt konstruktīvai - kritizējot ir jāpiedāvā.
Diemžēl piedāvāt ir grūti, jo tad ir nepieciešamas gan
zināšanas, gan vēlēšanās darīt. Es biju diezgan autoritāra,
paldies Dievam, nekļūdījāmies, taču varējām padarīt
krietni vairāk. Jaunrade skolu darbā ir ļoti svarīga.
Katru dienu jāizvērtē jaunas darba formas un metodes,
jāmeklē jaunas atziņas, jāmāk sabalansēt informācijas
apjomu. Ko nevar celt, to arī nevar nest. Ja informācijas
ir par daudz, bērns veido mūri, aiz kura paslēpties, lai
būtu drošībā. Pie tā, ka skolēniem apgūstamā viela ir
pārblīvēta ar nevajadzīgu informāciju, vainojami arī
paši skolotāji. Kad sākās centralizēto eksāmenu ēra,
mani uzaicināja uz ministriju, lai piedalītos diskusijā
par vēstures eksāmena saturu. Jau pirmajā sanāksmē
katrs sāka vilkt „deķīti” uz savu pusi, ar patosu
mēģinot parādīt savu subjektīvo viedokli par eksāmenā
iekļaujamo. Tad man radās doma - kas notiktu tad, ja
matemātiķiem liktu izveidot eksāmena testu vēsturē.
Kas, viņuprāt, būtu svarīgs?
Jāmeklē mūžīgas vērtības, nevis jaunas, jo jaunās
- rīt var būt vecas.
Dzīve vai Dievs nevienu nesoda un neapbalvo, bet
veido apstākļus un situācijas, izvēli atstājot cilvēka
ziņā. Vieglāk dzīvot tad, ja nav jāpieņem lēmumi, jo,
to darot, ir vajadzīgas zināšanas, intuīcija un dvēsele.
Demokrātija ir grūta, jo nepārtraukti jāizdara izvēle, tāpēc
ir cilvēki, kuri ar nostaļģiju atceras totalitārisma laiku.
Ja varētu atgriezties pagātnē, vai mainītu ko savā dzīvē?
Man vienmēr vajadzēja būt lietas kursā par notiekošo,
arī atvaļinājuma laikā, kuru nekad neizmantoju. Savā
pienākuma apziņā, iespējams, biju neiecietīga pret
kolēģiem, varbūt sasaistīju viņu iniciatīvu. Luters ir
teicis - ja tu esi vienkārši kristietis, tad tev ir jābūt
ļoti žēlsirdīgam, ļoti iecietīgam, ļoti piedodošam, ļoti
izpalīdzīgam un pretimnākošam. Bet, ja tu, kristietis,
esi apveltīts ar varu, tad tev ir jābūt ļoti stingram,
ļoti prasīgam, ļoti taisnīgam un nelokāmam. Tagad
es noteikti vairāk uzticētu paveikt citiem kolēģiem,
liktu viņiem uzņemties lielāku atbildību. Ir jāsaprot,
ka ne visi cilvēki var būt draugi, ne visām idejām būs
atbalstītāji, taču katra no neveiksmēm ir kā mācībstunda.
Kopš amata mūri ir pazuduši, Vecpiebalgā esmu savējā
starp savējiem. No manis vairs nenorobežojas, es jūtos
brīva un, paldies Dievam, saņemu pozitīvu attieksmi no
cilvēkiem.
Dzidra Ješkina
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SKOLU ZIŅAS
Lāčplēša diena
Dzērbenē

Latvijas dzimšanas diena
Dzērbenes pamatskolā

Top veltījumi Baltijas ceļam.

Šogad Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas
skolotāji un skolēni 19. novembrī atzīmēja Latvijas 96.
gadadienu. Šoreiz tika svinēta ne tikai Latvijas dzimšanas
diena, bet arī skolas 40. Dzejas dienas. Jau no septembra
skolēni rakstīja savus dzejoļus par Latviju un Baltijas ceļu,
pierakstīja Baltijas ceļa dalībnieku atmiņas. Rezultātā
izveidojām kārtējo skolēnu Dzejas grāmatu.
Koncerta gaitā vairāki skolas jaunie talanti parādīja savas
prasmes dažādu mūzikas instrumentu spēlē. Skolēni (tagadējie
un bijušie) lasīja interesantākos dažādos gados uzrakstītos
skolēnu dzejoļus. Koncertā uzstājās arī skolas ansamblis un
koris. Pirms koncerta skolēni darbojās dažādās darbnīcās.
Pirmajā darbnīcā skolēni veidoja papīra kuģus, uz kuriem
rakstīja savus vēlējumus Latvijai. Katrs autors uzrakstīja arī
savu devumu Latvijai. Vēl vienā darbnīcā veidojām Baltijas
ceļu un rakstījām vēlējumus, atziņas, savas izjūtas. Direktore
stāstīja savas atmiņas par Baltijas ceļu pirms 25 gadiem. Mēs
labi varējām iztēloties, kā tas izskatījās. Ar dzeju saistīto
darbnīcu vadīja Inese Gusmane. Bija jāsaliek jau reiz
rakstīta dzejoļa sajauktās rindas pareizā secībā. Lai gan tas
ne vienmēr sanāca tāds, kā autors bija uzrakstījis, dzejoļa
domu varēja saprast. Vismuzikālākajā darbnīcā skolēni
veidoja savu priekšnesumu - dzejas un dziesmu kompozīciju,
kuru vēlāk prezentēja. Muzeja telpās bija ierīkota darbnīca
kā izstāde, kas atspoguļoja Dzejas dienu vēsturi mūsu skolā
40 gadu garumā, ieskicējot to, ka pirmsākumi jau meklējami
1965. gadā, kad par godu Raiņa simtgadei aizsākās Latvijas
Dzejas dienas. Skolēniem bija iespēja izritināt garāko
dzejoļu ruļļus, ko savulaik bērni rakstījuši, kad visā Latvijā
rakstīja garāko septembra dzejoli . Atlikušajā laikā skolēni
papildināja Muzeju naktīs rakstīto - “Zaļo” un “Dzintara”
dzejoli, kas arī nu ir tapuši par garajiem dzejoļiem. Darbnīcas
bija interesantas, daudz uzzinājām un iemācījāmies. Paldies
skolotājām - darbnīcu vadītājām - Anitai Pētersonei, Ērikai
Arājai, Dagnijai Saksei, Mārītei Šķēlei un ciemiņiem Inesei Gusmanei, Dainai Šmitei un Olitai Samsonei! Paldies
skolotājiem A. Pētersonei, A. Saksam un D. Saksei, Renātes
mammai Guntai Saksei par brīnišķīgo un svinīgo zāles
noformējumu!
Justīne Liene Laumane, 8. klase

11. novembris Latvijā ir Brīvības cīņās kritušo karavīru
piemiņas diena. Arī Dzērbenes vispārizglītojošajā un
mūzikas pamatskolā tradīcijas netika lauztas, un skolēni šo
dienu pavadīja aktīvi, atrodoties svaigā gaisā kopā ar Cēsu
zemessargiem. Dienu skolēni un skolotāji iesāka, dziedot
karavīru dziesmas un pildot interesantus uzdevumus.
Notika tautasdziesmu minēšana, erudīcijas konkurss par
Latviju. Ļoti pie sirds skolēniem gāja tā dēvētie „klusie
telefoni”, kad reizē ar atmiņas pārbaudīšanu bija iespēja
uzzināt ko jaunu par latviešu literātiem. Pārbaudījuši
savas zināšanas, visi varēja doties ceļā uz Brenkūža ezeru,
kur atradās šīs dienas bāze. Tomēr uzdevums nebija tik
vienkāršs, jo skolēniem pašiem bija jāorientējas pēc kartes
(viss notika mežā). Kad zemessargu un skolotājas S.
Stērstes pavadībā visi veiksmīgi nonāca galamērķī, varēja
sākties zemessargu gatavotie uzdevumi - tika pārbaudīta
veiklība, prasme šaut. Lai arī šķiet, ka iekurināt ugunskuru
ir vienkārši - tā tas nav! Par to skolēni pārliecinājās paši,
jo, kā izrādās, mitrs koks nemaz nedeg! Kad uzdevumi tika
izpildīti, varēja pievērsties pusdienošanai un ilgi gaidītajai
kara spēlei.

Skolēni zemessargu vadībā gatavi pārgājienam
uz Brenkūža ezeru.

Aktīvi aizvadījuši dienas daļu mežā, visi devās uz skolas
pusi, taču ne visi gribēja iet to grūtāko ceļu. Tikai daži
izturīgākie mājup devās pa meža takām, tomēr arī pārējiem
neklājās tik viegli, jo zemessargu vadībā nācās skriet uz
skolu. Pēcāk sekoja vēlās pusdienas, visi atsveicinājās no
ciemiņiem. Gaidot lāpu gājienu, lielākā daļa skolēnu vēl
paspēja izspēlēt kārtīgu florbola maču, un tad noguruši,
bet apmierināti devās vakara noslēgumā - lāpu gājienā.
Pievienojās gan vecāki, gan arī citi pagasta iedzīvotāji. Pēc
gājiena visi pulcējās pie lielā ugunskura. Paldies skolotājai
Sarmītei Stērstei un zemessargiem, kas varēja ierasties un
novadīt šo interesanto un izzinošo pasākumu!
						
Rēzija Veronika Laumane, 9. klase

Projektu nedēļa Taurenes
pamatskolā

Interese par gaisa raķešu veidošanu bija liela, īpaši
aizrautīgi tās konstruēja zēni.

Projektu nedēļa ( 3. - 6. novembris) Taurenes pamatskolā
šogad tika veltīta skolēnu praktiskajai un pētnieciskajai
darbībai. Katrs 1. - 9. klases skolēns izstrādāja savu
pētniecisko darbu un piedalījās dažādās aktivitātēs.
Īpaši gaidīts bija 5. novembris, jo skolā ieradās Cēsu
Z(in)OO centra pārstāvis un vadīja nodarbības par gaisa
raķetēm. Ikviens varēja iejusties raķetes konstruktora
lomā. Skolēni no papīra un līmlentes pagatavoja raķetes.
Kad tās bija uzbūvētas, raķetes varēja pagalmā palaist
augstu debesīs. Liels pārsteigums bija gan skolēniem, gan
pedagogiem, kad ieraudzījām, cik augstu tās spēj uzlidot
(pat piecstāvu mājas augstumā).
1. - 5. klases skolēni devās uz poligonu „Daibe” Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apstrādes
un noglabāšanas vietu, kur uzzināja, kā notiek atkritumu
apsaimniekošana. Prieks, ka zinātkārie ekskursijas
dalībnieki sekmīgi veica uzdevumus, ar to apliecinot, ka
zina, ko nedrīkst darīt, lai kaitētu dabai.
Jaunāko klašu skolēni ekskursijas noslēgumā apmeklēja
Vidzemes koncertzāli „Cēsis”, kur daudz uzzināja ne tikai
par skaistās koncertzāles celtniecību un ēkas arhitektūras
simboliku, bet arī par Latvijas vēsturi, par Latvijas karoga
izcelsmi. Visi šīs ekskursijas dalībnieki bija pārsteigti, kad
no koncertzāles stiklotā skatu „tornīša” ieraudzīja Cēsis
- skaisto pilsētu - kā no putna lidojuma.
Pēc aktīvi aizvadītās projektu nedēļas skolēni un
skolotāji Raibajā stundā dalījās iespaidos. Vienaldzīgo
nebija. Katrs izteica atzinīgus vārdus par paveikto un
piedzīvoto. Patīkami apzināties, ka skolēni novērtē ne
tikai izpriecas un jautrību, bet arī nopietnām pārdomām
bagātos mirkļus. Pateicības vārdus par interesanto mācību
ekskursiju noorganizēšanu pelnījušas I. Vilciņa un A.
Paeglīte.
Sandra Kārkliņa

Kur palika mūs bāliņi?
Uz tām prūšu robežām.
Tur staigāja Dieva dēli,
Dvēselītes lasīdami…
Nodzisušas lāpu un lukturu guntiņas, izklīdusi migla un
aizskanējušas svētku svinību dziesmas… aust jau balti ziemas
rīti, bet sirdī vēl skan aizskartās dvēseles stīgas. Ar patiesām
patriotu jūtām sagaidījām Lāčplēša dienu Taurenes pamatskolā.
Uzvaras prieks un gandarījums par savām spējām konkursā „Puiši
kā ozoli” aicināja ar lepnumu sirdī piedalīties Latvijas kontūras
izgaismošanā pie savas skolas un lāpu gājienā uz piemiņas vietu
Nēķena muižas parkā.
Šogad gājiens iezīmējās ar nebijušu apmeklētību, organizētību,
vecāku dalību un pat jauno taureniešu klātbūtni, šoreiz gan tikai
guļot ratiņos. Pie piemiņas akmens, dziļas cieņas un apbrīnas
pārņemti, klausījāmies vēstures skolotājas Ivetas Vilciņas
dedzīgajā stāstījumā par kaujinieku pašaizliedzību un varonību,
aizstāvot Latvijas neatkarību un brīvību. Folkloras kopas “Ore”
dziesmas un muzikālais pavadījums radīja mistisku un godbijīgu
sajūtu rudens miglā un lietus lāsēs tītajā gaisotnē.
Liels paldies Jānim Vīlipam, Guntim Eglītim, Inesei Saliņai un
Agnijai Amanei par sakurto ugunskuru, tēju un cepumiem, kas
būtiski papildināja mūsu svētku noskaņu un ļāva atbrīvoties no
satraukuma trīsām. Ejot rotaļās un dziedot kopā ar orēniešiem,
izjutām patiesu prieku un gandarījumu par šodienas brīvo valsti

un drošību tajā.
Par to arī gavilējām
un lepojāmies svētku
svinīgajā pasākumā
skolā 14. novembrī.
Svētku
tērpos,
sveču gaismā, siltu
un ģimenisku jūtu
pārņemti, nopietni
pārdomājām svētku
uzrunā
skolas
direktores
teiktos
vārdus un klusībā
sevī
apņēmāmies
vēl vairāk un labāk
veikt katrs savus
pienākumus. Tāpēc
Latvijas jubilejā bijām pelnījuši bezgala garšīgo, skolotāju un
skolas darbinieku sarūpēto, saimniecīšu Ingrīdas un Lauras
cepto torti. Bravo! Daudz baltu dieniņu skanēja Latvijai, mums
un visiem tiem, kas vairoja mūsu svētku sajūtu, pamodināja

patriotisma stīgu, pienākuma un mīlestības jūtas pret savu tautu
un Tēvzemi!
Laila Vaičūna,
direktora vietniece ārpusstundu darbā
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Taurenes pamatskola Cēsu novada atklātās sacensībās „Tautas
bumbā” spraigās spēlēs izcīna godpilno 3. vietu.
Sacensības notika Cēsu 2. pamatskolas
plašajā un krāsainajā sporta zālē. Šogad
mazo skolu grupā startēja 8 komandas.
Apakšgrupā mums bija spēles ar Amatas
pamatskolas, Zaubes pamatskolas un Cēsu
sanatorijas internātpamatskolas komandu,
kur ieguvām otro vietu. Finālā spēlējām ar
Stalbes vidusskolas, Drabešu sākumskolas
un Amatas pamatskolas komandu. Sacensību
spēles tiešām bija ļoti spraigas, jo komandas
bija spēcīgas.
Komandā startēja visdrosmīgākās meitenes
- Daniela Pinka, Melisa Polīna Stepāne,
Rolanda Ģēģere, Lāsma Kitija Mateusa un
Pērle Johanna Bērziņa un vismērķtiecīgākie
puiši - Alvis Jakovļevs, Artūrs Sandris
Dzelze, Edgars Rumba, Renāts Paegle un
Ruslans Muraško. Sacensību spēles tiesāt
brauca atbildīgais 9. kases skolēns Jānis
Kučinskis. Prieks par skolēnu cīņas sparu un
neatlaidību!
Ilona Žagare

Lāčplēša dienas sacensības
„Puiši kā ozoli!”

Ekskursija Latvijas
dzimšanas dienas mēnesī

Taurenes pamatskolas komanda.

Taurenes mazpulcēni pārgājienā pētījums „Manas mājas”

Novembris ir īpašs patriotisma un vēstures izziņas mēnesis.
Tā kā mazpulku pulciņā veicām pētījumu „Manas mājas”
un pulciņa dalībnieks Oskars Guoģis aicināja pie sevis
ciemos, novembra vidū 12 mazpulcēni devās pārgājienā uz
„Robežnieku” mājām.
Oskara mamma Ilze Guoģe mūs ļoti viesmīlīgi sagaidīja,
cienājot ar siltiem, garšīgiem pīrādziņiem. Viņa mums
pastāstīja par šīs mājas seno vēsturi. Pie ēkas ir piestiprināta
piemiņas plāksne Gailīšu dzimtai. Savulaik māja kalpojusi
kā Dzērbenes draudzes skola Taurenes pagastā, kurā
dzīvojusi un strādājusi Gailīšu dzimta - latviešu pirmās
atmodas darbinieki, Latvijas brīvības cīņu dalībnieki,
komunistiskā terora upuri. Bet mājas vārds „Robežnieki”
esot tāpēc, ka celta uz Dzērbenes un Taurenes pagasta
robežas, jo Dzērbenes draudzē ietilpa gan Dzērbenes, gan
Nēķena pagasts.

Sacensību „Puiši kā ozoli!” uzvarētāji.

11. novembrī jau desmito gadu notika Lāčplēša
dienas sacensības „Puiši kā ozoli!” 1. - 9. klašu zēniem.
1. - 4. klašu puiši veica uzdevumus stacijās: „Draiskie
pirkstiņi”, „Sprīžmetējs”, „Lielās šautriņas”, „Es pie tevis
pieturos”, „Atspolīte”, „Rallijs”, „Biatlons”, „Boulings”,
„3/3daļas”, „Latvijas ceļš”, „Svarotājs” utt. Sacensībās
startēja 15 sākumskolas puiši. Uzvarētāji savās vecuma
grupās: 1. vietā - Rimants Liepiņš, Renārs Ģēģeris,
Markss Daniels Laputevs, 2. vietā - Ruslans Muraško,
Rimants Liepiņš, Jurģis Zommers, 3. vietā - Saulis
Laputevs, Ģirts Mežaraups, Ģirts Jakovļevs.
5. - 9. klašu puiši devās izaicinājumā viens pret vienu,
spēlējot komandu spēles futbolā un tautas bumbā.
Kopvērtējumā secinājums ir viens, ka katrā vecuma
grupā ir pa puisim, kurš ir kā ozols - gan mazs, gan liels.
Arī katrs sacensību dalībnieks vismaz vienā stacijā veicamajā uzdevumā - ir ieguvis pirmo vietu. Kā katru
gadu šīs sacensības tiesāja skolas aktīvākās meitenes. 2.
semestrī puiši organizēs sacensības meitenēm „Meitenes
kā liepas!”.
Ilona Žagare



Mazpulcēni Taurenes „Robežniekos”.

Mūs izbrīnīja tas, ka ēka ir ļoti labi saglabājusies. Tolaik
gan ir bijuši kārtīgi māju būvētāji un mūrētāji!
Pie ugunskura, cepot desiņas un malkojot gardo Oskara
ģimenes sarūpēto ābolu sulu, atkal varējām atgūt spēkus, lai
dotos mājup.
Sirsnīgu un lielu paldies sakām Oskara vecākiem par
laipno uzņemšanu!
Mazpulcēnu stāstījumu apkopoja
Ilona Žagare

Patriotiskā nedēļa Skujenes pamatskolā
Šajā rudenī valsts dzimšanas dienu sagaidījām
ar svētkiem piemērotu telpu dekorējumu,
apsveikumu sagatavošanu un nodošanu katrai
skolēna ģimenei, gatavošanos viktorīnai „Zini
Latviju!”, dalību lāpu gājienā.
Patriotisko nedēļu noslēdzām, dziedot dziesmas
Latvijai. Viss skolas kolektīvs sanāca pie stilizēta
ugunskura, kur bērni norunāja tautasdziesmas,
skanēja vijole un dziesma. Visi kopā vienojāmies
lūgšanā, dziedot valsts himnu „Dievs, svētī
Latviju!”.
Viktorīnas uzvarētāji saņēma balvas. Vislabākie
rezultāti klasēs bija: Gustavam Jevstigņejevam,
Lindai Bormanei, Kalvim Doršam, Adelei Lazdiņai,
Pēterim Stivriņam, Edgaram Demešenkovam,
Maijai Miķelsonei, Aleksim Kalniņam, Mikam
Oltem.
Tad no pašgatavotām Latvijas 96. gadadienai
veltītām dziesmu grāmatiņām visi kopā dziedājām
populāras dziesmas, arī latviešu tautasdziesmas. Pagājušā gada absolvents Kristers Bormanis šajā pēcpusdienā bija kopā ar
mums un dziesmām pievienoja ģitāras akordus.
Pašā nobeigumā „uzradās” tradicionālā svētku torte. Un svētku nedēļa skolā bija beigusies.
Valda Miķelsone,
direktores vietniece audzināšanas darbā

Iepazīstam savas valsts vēsturi, apmeklējot
Ziemassvētku kauju vietas.

Taurenes pamatskolas 6. - 9. klašu skolēni 6. novembrī
apmeklēja muzejus Rīgā, kas stāsta par nozīmīgiem
notikumiem Latvijas vēsturē. Pirms došanās uz Latvijas
Okupācijas muzeju skolēniem nācās gatavoties nodarbībai
„Padomju deportācijas”. Skolēni meklēja cilvēkus vai
viņu tuviniekus, kas cietuši represijās, un lūdza intervijas.
Drosmīgākie muzeja nodarbībā no mūsu vidus - Jānis
Kučinskis un Niks Cīrulis - prezentēja savus pierakstītos
atmiņu stāstus par skaudrajiem tā laika notikumiem.
Virtuālajā ekspozīcijā redzējām izsūtīto uz Sibīriju
barakas, priekšmetus, kas bijuši līdzi izsūtījumā un
palīdzējuši izdzīvot, kā arī daudz citu materiālu. Iespaidīgā
ekspozīcija neatstāja vienaldzīgu nevienu. Pēc redzētā
skolēni dalījās sajūtās: „Paldies, ka paplašinājāt manu
redzesloku!” gandarīta K. Nagla. „Es sapratu, ka vēsturi
var mācīties arī šādā veidā,” muzeja apmeklējumu vērtē
K. Libers. Latvijas Okupācijas muzeja biedrība sadarbībā
ar ārzemju latviešiem piedāvāja daļēju finansējumu
muzeja apmeklējumam. Esam pateicīgi par to.
Vēl apmeklējām latviešu strēlnieku cīņu vietas
Ložmetējkalnā
un
Tīreļpurvā.
Tīreļpurvs
un
Ložmetējkalns ir viens no labāk saglabātajiem Pirmā
pasaules kara kaujas laukiem Eiropā. Te apskatāmas
1916. gada leģendāro Ziemassvētku kauju piemiņas
vietas: krievu un vācu ierakumi, piemiņas akmeņi
latviešu strēlnieku pulku izejas pozīcijās, piemiņas zīmes
frontes pārrāvuma vietās, brāļu kapi, piemineklis latviešu
strēlniekiem Ložmetējkalnā. Pašlaik filiāles teritorijā
apskatāms autentiskā vietā rekonstruēts nocietinājumu
sistēmas posms - blindāža un daļa no vācu aizsardzības
pirmās līnijas - „vācu vaļņa”. Rekonstruētā vācu armijas
pirmās aizsardzības līnijas nocietinājumu sistēmas
daļa ir vienīgais šāda veida objekts Baltijā. Muzeja
iekštelpās iespējams aplūkot izstādi „Latviešu strēlnieku
Ziemassvētku kaujas”. Vairāk nekā 200 fotogrāfijas,
kauju shēmas un Tīreļpurva apkārtnē atrastie priekšmeti
sniedz interesantas vēsturiskas liecības par tā laika
notikumiem.
Skolēni, kuriem nebija bail, uzkāpa 27 metru augstajā
skatu tornī. Ziemassvētku kauju muzejā „Mangaļi”
varējām apskatīt un paturēt rokās strēlnieku ieročus un
secināt, vai cīņas bija vieglas. Interesants bija kaujas
lauka makets - toreiz bija jācīnās klajā laukā - tīrelī,
tagad visam pāri mežs. Organizatori bija sagatavojuši
uzdevumus dažādās stafetēs - tika pārbaudīta veiklība,
prasme atrast ceļu caur dzeloņstiepļu (auklu) pinumiem,
skriet ar gāzmasku, iznest ievainoto no ierakumiem.
Komandieris, tērpies karavīru šinelī, bija ļoti stingrs,
tāpēc nācās pārdomāt, vai nepaklausība atmaksājas.
Šī diena skolēnu dzīvē bija vēstures notikumiem
bagāta, un ceru, ka arī izziņas un ieguvumu vērta.
Iveta Vilciņa, vēstures skolotāja
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Inešu pamatskolas rudens raibumi
10. novembrī Salnu mēnesi ievadīja Mārtiņdienas tirgus ar pirmsskolas bērnu ķekatniekiem,
kopīgām rotaļām un ekonomikas zināšanām, jo jāprot gan pārdot, gan izdevīgi un garšīgi
iepirkties.
11. novembrī svētku nedēļu atklāja par tradīciju kļuvusī Rotu darbnīca, kad Latvijas
krāsas kļūst par skolēnu lepnuma un piederības simbolu. Materiālus mums uzdāvināja
skolas labvēļi. Dienu iesākām ar dziesmu rītu Latvijai un ielūkošanos valsts vēstures lappusē
par mūsu karoga tapšanu. Pēcpusdienā studija „Vārds” visus aicināja uz mūsu novadnieka
Kārļa Skalbes 135. jubilejas svinībām, kur iepazināmies ar dzejnieka radošo darbību. Katrs
sev vērtīgu atziņu paņēmām no studijas dalībnieku attēlotajām pasakām „Kaķīša dzirnavas”
un „Labuma meklētājs”.
12. novembris - Vīru spēles, kurās 9. klases skolēni demonstrēja savu radošumu, prasmi
organizēt un būt atbildīgiem, jo šī pēcpusdiena ir šā mācību gada skolas absolventu
organizēts pasākums.
14. novembrī - svētku brīdis skolā „Lielu vezumu spēj apgāzt viena maza, maza sirds”,
ko organizēja skolēnu padome. Arī šajā dienā ielūkojāmies Latvijas vēstures lappusēs. 8./9.
klases skolēni prezentēja projektu „Mana dzimta Pirmā pasaules kara laikā un Brīvības
cīņās”. Projektā iesaistījās visi skolēni no 6. līdz 9. klasei.
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Melānijas Vanagas muzeja apmeklējums
un lāpu gājiens

Zemessardzes bataljona pārstāvji un Skujenes skolēni lāpu gājienā Spārē.

17. novembrī Inešu skolas bērni īstenoja mācību projekta vienu daļu, dodoties svētku
dienā uz mūsu valsts galvaspilsētu Rīgu. Šajā dienā iepazināmies ar lidostas „Rīga” darbu,
apguvām astronomijas pamatus Saules muzejā un nolikām savas skolas gaismu pie Brīvības
pieminekļa. Tomēr pats skaistākais un arī lielākais pārbaudījums mūsu atbildībai un
vienotībai bija vairāku stundu pastaiga pa projekta „Staro Rīga” objektiem. Mājās veiksmīgi
pārbraucām visi!
19. novembrī skolā alternatīvās apmācības diena: interešu diena, kad skolēni apmeklē
mācību stundas, vadoties pēc savām interesēm. Drosmīgākie skolēni piedalās konkursa
„Es pats” noslēguma kārtā. Šī konkursa uzvarētāji ir 3. klases skolēns Kristaps Ronis 1.
- 4. klašu grupā un 8. klases skolniece Arta Pipcāne 5. - 9. klašu grupā. Viņiem būs īpašs
uzdevums, kas ir arī liels gods - iedegt skolas Ziemassvētku eglīti svētku pasākumā.
Direktore Gunta Dadeika

Lāčplēša dienas priekšvakarā Skujenes
pamatskolas 5.-9. klašu skolēni devās
izbraukumā uz Amatas skolu, kur represijās
nomocīto piemiņas vietā noklausījāmies
skolotājas Ingrīdas Lāces stāstījumu par šo
vietu. Tur ir uzstādīts milzīgs laukakmens.
Piemiņas vietā nolikām svecītes.
Tālāk devāmies zemnīcā, kas līdzīga
tai, kādā bargajos Sibīrijas apstākļos
dzīvoja Melānija Vanaga ar savu dēliņu.
Šī esot labāka, jo celta no nesatrupējušiem
kokmateriāliem, caur jumtu nesūcas ūdens
un grīda klāta ar stipriem dēļiem.
Sēdējām uz nāriņu malām, cieši
saspiedušies, dažiem nācās pastāvēt
kājās, klausoties skolotājas stāstījumā.
Viņa uzdeva mums jautājumus, un mēs
arī dažiem zinājām atbildes, jo literatūras
skolotāja Anda Olte bija mūs sagatavojusi
šim muzeja apmeklējumam.
No zemnīcas gājām uz skolu,
sasildījāmies ar siltu tēju, apēdām savas
līdzpaņemtās launaga maizes un gājām
uz Melānijas Vanagas piemiņas istabu.
Tā bija neparasta vēstures stunda. Ļoti
interesanti bija uzzināt par tiem darbiem,
ko savā mūžā paspējusi paveikt diplomētā
juriste, kas izgājusi Sibīrijas ceļus, bet,
atgriezusies Latvijā, kļuvusi arī par

rakstnieci. Tik daudz rokrakstu grāmatu!
Tik dziļi un pamatīgi izpētīta dzimtas
vēsture – izveidots 10 metrus garš „dzimtas
koka” izklājums. Tur noskatījāmies
fragmentu no dokumentālās filmiņas, kurā
ir M. Vanaga jau sirmā vecumā. Mums arī
bija uz lapiņām jāuzraksta savi jautājumi,
kurus atstājām muzeja vadītājai. Bija
interesanti. Paldies muzeja vadītājai,
skolotājai Ingrīdai Lācei.
No turienes steidzāmies uz Spāri, kur
jau tumsiņā iesaistījāmies lāpu gājienā
uz Pirmajā pasaules karā kritušo karavīru
kapiem. Tur bija arī zemessardzes bataljona
pārstāvji, skolēni skaitīja dzejoļus. No
mūsu skolas arī bijām sagatavojuši
priekšnesumus: Edgars Demešenkovs,
Mārcis Bērziņš un es - Patrīcija Pļešakova
- likām ieklausīties mūzikā un dzejas
vārsmās. Nolikām svecītes, piedalījāmies
lūgšanā par Latviju. Bija neparasti, jo
mūsu skolēniem nebija īstas lāpu gājiena
pieredzes.
Kopā ar mums bija mūsu skolotājas
Valda Miķelsone un skolotāja Iveta
Vilciņa. Paldies pašvaldībai par atbalstu
un šoferītim Andim Saliņam!
Patrīcija Pļešakova, 9. klase

Skujenes pamatskolas pedagogi un jaunāko klašu skolēni iesaistās starpvalstu projektā
Šajā un nākamajā mācību gadā Skujenes pamatskolas
jaunāko klašu skolēni eksperimentēs, novēros, pētīs un
radīs, darbojoties eTwinning un Nordplus projektā „Primary
students experiment, observe, investigate and create”
kopā ar Šauļu Juventos proģimnāzijas un Tallinas Laagna
pamatskolas audzēkņiem. Projekta mērķis ir iepazīt pasauli,
veicot dažādus eksperimentus, “mācīties darot”, kā arī
iepazīt vienaudžus Lietuvā un Igaunijā, praksē pielietojot
angļu valodu.
Sadarbības laikā ir paredzēta aktīva darbošanās katram
savā skolā, integrējot projekta aktivitātes dabas zinību, angļu
valodas, mājturības un citu mācību priekšmetu stundās. Ar
savu gūto pieredzi pedagogi dalīsies projekta mājaslapā,
starp skolām notiks video konferences, kurās piedalīsies ne
tikai skolotāji, bet arī skolēni, būs trīs tikšanās klātienē.
Pēc pirmajiem kopīgā darba mēnešiem varam jau
atskatīties uz paveikto. Mūsu skolai šie mēneši bija īpaši
darbīgi, jo oktobra beigās notika pirmā klātienes tikšanās
mūsu skolā. Uz nedēļas darbu pie mums ieradās četras
igauņu un četras lietuviešu skolotājas. Tikšanās pirmajā
dienā kopā ar skolotājām atbrauca arī viņu audzēkņi - 42
trešo un ceturto klašu skolēni. Ar daļu no viņiem bijām jau
iepazinušies Skype sanāksmē. Tagad draugus iepazinām kā
lielus dziedātājus. Kopīgajā koncertā viņu dziesmas mijās
ar mūsu dejām un instrumentu spēli. Lietuviešu izpildījumā
skanēja mūsu „Aijā, žūžū” un „Pūt, vējiņi!”.
Pēc koncerta notika iepazīšanās spēles un kopīgas
aktivitātes sporta zālē. Pēcpusdienā visi projekta dalībnieki
devās uz Cēsīm. Bērnu Zinātnes Centrs Z(in)oo bija kā
radīts mūsu projektam. Tur bērni paši izmēģināja dažādas
tehnoloģijas un pārbaudīja dabas likumus: mācījās
matemātiku lēkājot, izbaudīja gravitāciju šūpolēs, izprata
berzi, braucot ar speciāli aprīkotiem kartingiem, redzēja
skaņu, veidoja zobratu pārnesumu un vēl. Skolēniem notika

centra darbinieku vadītas nodarbības
- vieni gatavoja gaisa raķetes, citi
ūdensraķetes, citi nodarbojās ar robotiku.
Rezultāts bija pārsteidzošs, un visi bija
sajūsmā par padarīto.
Vakarpusē vēl paspējām ciemiņiem
parādīt Cēsu lepnumu - pili un uz
atvadām kopīgi nodziedāt latviešu valodā
mūsu tautasdziemu. Nākamajās tikšanās
dienās skolotāju darba grupa strādāja
gan skolā, gan tuvākajā apkārtnē. Visu
trīs valstu skolotājas vadīja nodarbības
mūsu skolas 2. - 5. klašu skolēniem.
Tajās varējām mācīties kopā un cits no
cita.
Skolotājas Agneses Caunītes Bērziņas vadībā tika izgatavots papīrs,
lietuviešu skolotājas kopā ar bērniem
veica eksperimentus ap pienu un krāsām,
pierādīja, ka cilvēkā ir elektrība, igauņu
skolotāju vadībā bērni pētīja dažādus
papīru veidus un krāsu īpašības.
Projektā iesaistītie pedagogi apmeklēja
Amatas novada amatu māju, kur mācījās
pagatavot lellītes, Kaives rokdarbu
pulciņa „Saulessvece” vadītājas Ineses Sutas vadībā lēja
sveces, viesojās Skujenes pagasta bioloģiskajā zemnieku
saimniecībā „Indrāni” pie saimnieces Lienes Margēvičas,
kā arī iepazinās ar Vecpiebalgas novada ievērojamākām
vietām. Projekta koordinatore Aurēlija Dirginčiene eTwinning vēstniece Lietuvā, mācīja projekta skolotājus, kā
izmantot jaunāko TwinSpace, tās instrumentus, lai projekta
aktivitātes pēc iespējas kvalitatīvāk atspoguļotu interneta
mājaslapā. Viesu skolotāji bija sagatavojuši savu valstu

un skolu prezentācijas, ar ko tika iepazīstināti Skujenes
pamatskolas skolēni un pedagogi.
Atvadoties mūsu skolai tika nodoti glabāšanā projekta
simboli - lupa un tauriņu ķeramais siets, kurus maijā vedīsim
līdzi uz Tallinu, kur notiks nākamā tikšanās klātienē. Projekts
noslēgsies 2017. gada pavasarī ar konferenci Šauļos.
Anda Lukstiņa,
Skujenes pamatskolas direktore
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Vecpiebalgas vidusskolas delegācija atgriezusies no
Comenius darba vizītes Grieķijā

No 10. līdz 15. novembrim Vecpiebalgas vidusskolas
skolēni - Alise Gulbe, Evelīna Āboliņa, Kārlis Apalups,
Jēkabs Brauers - un skolotājas - Daiga Šatrovska, Agita
Bērziņa, Žanna Otersone - Comenius daudzpusējās
partnerības projekta ,,Mācies mācīties! Attīsti savas
autonomās mācīšanās prasmes!” ietvaros viesojās
Grieķijas pilsētā Trikalā.
Tā kā lidojums bija paredzēts sešos no rīta, uz lidostu
devāmies jau naktī uz 10. novembri. Lai nokļūtu līdz
galamērķim, ceļā nācās pavadīt gandrīz 12 stundas vispirms lidojām uz Frankfurti, tad uz Atēnām. Ceļš bija
nogurdinošs un arī satraucošs, jo šis bija mans pirmais
ceļojums ar lidmašīnu.
Lidostā mūs sagaidīja Polijas un Francijas delegācijas,
ar kurām kopā devāmies uz Trikalu, pa ceļam piestājot
Termopilā un apskatot cara Leonīda (viņš kļuva slavens
pēc varenās spartiešu cīņas pret persiešu armiju)
pieminekli. Trikalā mūs ar plakātiem un laba vēlējumiem
sagaidīja grieķu skolēni. Skolotāji devās uz hoteli, bet
skolēni - pie savām viesģimenēm. Uztraukumam par
satikšanos un dzīvošanu jaunā mājvietā nebija pamata, jo
es mitinājos pie tās pašas grieķu meitenes, kuru uzņēmu
pie sevis, kad projekta ietvaros darba grupas tikās
Vecpiebalgā.
Otrajā dienā dalībvalstu (Grieķijas, Rumānijas, Itālijas,
Francijas, Polijas, Turcijas un Latvijas) delegācijas
tikās skolā, kur mūs cienāja ar grieķu nacionālajiem
saldumiem. Pēc skolas direktora uzrunas un ekskursijas
pa skolu strādājām darba grupās - veidojām plakātus par
mieru un tā nozīmi pasaulē un mācījāmies grieķu valodu.
Sākumā šī valoda likās sarežģīta, bet jau nedēļas beigās
bez kādām problēmām varējām pateikt tādus vārdus
kā labdien, labvakar, paldies, čau un atā. Devāmies
nelielā pastaigā pa Trikalu. Kamēr Vecpiebalgā bija
auksta novembra diena, mēs pastaigājāmies +17 grādos
un aplūkojām mandarīnu, citronu, granātābolu un olīvu
kokus. Dienas beigās kafejnīcā, kas atradās kalna galā,
nogaršojām grieķu kapučino. Šajās dienās uzzinājām, ka

grieķiem kafija ir viena
no svarīgākajām dzīves
sastāvdaļām
un
īsts
grieķis kafijas malkošanai
atvēl vismaz 2 stundas.
Trešajā darba vizītes
dienā
nācās
celties
ļoti agri no rīta, jo bija
ieplānots brauciens uz
Volosu, kur apmeklējām
arheoloģijas muzeju un
pilsētas centru. Volosa
ir ļoti skaista vieta tieši
sava izvietojuma dēļ - tā
apvienojusi sevī kalnu
burvību un jūras mieru.
Ceturtā diena iesākās ar
mājasdarbu prezentēšanu.
Katras
valsts
darba
grupa bija izveidojusi
video par to, kā skolēni
iejūtas skolotāju lomā
- vada stundas.
Visi
bija pārsteigti par to,
ka mūsu skolā tas nav
nekas īpašs: vecāko
klašu skolēni labprāt
aizvieto skolotājus, ja
tas nepieciešams, piemēram, semināru, kursu dēļ. Pēc
prezentācijām devāmies uz divām pilsētām: Meteoru
un Pertouli. Mums bija tā izdevība aplūkot Meteoru
klosterus, kuri izveidoti uz gigantiskām, stāvām klintīm
un rada neaprakstāmas sajūtas, vienlaikus apvienojot
bailes un sajūsmu. Vārdos neaprakstāmi un fotogrāfijās
neaptverami ir arī Pertoules kalni.
Došanās mājup mūsu komandai bija paredzēta
ātrāk, tāpēc mums darba vizīte beidzās ar tikšanos pie
Trikalas mēra un ar sertifikātu izdošanu. Pēc kopbildes

atvadījāmies no jauniegūtajiem draugiem un devāmies
uz Atēnām, lai aplūkotu Akropoli un vecpilsētu naktī.
Protams, neiztikām bez jautriem piedzīvojumiem un
dažām ķibelēm, kuras noteikti tagad atcerēsimies ar
smaidu.
Vislielākais paldies skolotājām un mūsu latviešu
komandai! Šī bija lieliska pieredze un piedzīvojums
vienlaikus.
Alise Gulbe,
Vecpiebalgas vidusskolas 11. klases skolniece

Novembris - Latvijas jubilejas mēnesis

Visi vēlamies redzēt sakoptu Vecpiebalgas vidusskolas
apkārtni. Saulainā 4. novembra pēcpusdienā, kad
koki zaudējuši daudzkrāsaino mēteli, pie skolas rosīgi
strādāja gan jaunāko klašu skolēni, gan vidusskolēni,
kā arī skolotāji un tehniskie darbinieki. Paldies visiem
talkotājiem par mundrumu un darba prieku! Ne velti
novembra jubilārs Kārlis Skalbe teicis: ”Runāt ar darbiem
- tā ir stiprākā un labākā valoda.”
7. novembrī norisinājās stafetes skrējiens „Nesam
gaismu” par godu Kārļa Skalbes 135. jubilejai.
Pasākumu galvenais organizators bija Vecpiebalgas
vidusskolas vecāku padomes vadītājs Mārcis Ločmelis.
4. klases skolniece Rēzija Krieviņa pastāstīja: „Skrējiens
sākās Rīgā no Brāļu kapiem, kur tika iedegta gaisma
no mūžīgās uguns. Tad stafetes dalībnieki skrēja līdz
Brīvības piemineklim, no kura viņi turpināja skrējienu
līdz Vecpiebalgai. Plkst. 19.00 skrējiena dalībniekus
sagaidīja pie K. Skalbes „Saulrietiem”. Tālāk skrējiens
turpinājās līdz Vecpiebalgas kultūras namam, kurā notika
pārsteiguma koncerts ar Jāņa Stībeļa uzstāšanos, kā arī
K. Skalbes pasaku konkursa dalībnieku apbalvošana.
Literārās stundas K. Skalbes atcerei pamatskolā un
vidusskolā aizritēja 26. novembrī, atsaucot atmiņā
skaistākās rakstnieka pasakas un līdzpārdzīvojot Skalbes
ģimenes bēgļu gaitām uz Zviedriju.
Lai
pasargātu
jauniešus
no
riska
nokļūt
cilvēktirdzniecības situācijās un lai nodrošinātu regulāru
prevenci par aktuālākajām cilvēktirdzniecības formām,
nevalstiskā organizācija „Patvērums „Drošā māja””
ar sadarbības partneru atbalstu šā gada 10. novembrī
veica informatīvās aktivitātes Vecpiebalgas vidusskolā.
„Ikvienam interesentam bija iespēja iepazīties ar
Pretcilvēktirdzniecības informatīvajā treilerī izvietoto
ekspozīciju, kas atspoguļo vairākas cilvēku tirdzniecības
formas, kuras ir izplatītas Latvijā un pasaulē. Jauniešiem
tādējādi tika nodrošināta iespēja iegūt vizuālo informāciju,
lai radītu priekšstatu par problemātikas mērogu,” stāsta
skolotāja Rigonda Prīse.
Veļu laiks jau beidzies, klāt tradīcija, kura ir tik
iemīļota, Mārtiņdiena! Šis gads bija īpašs ar citādu
maskošanos. Masku parādē soļoja pūces, zaķi, kaķi, cāļi,
lāči un citi mārtiņbērni. Kā pārsteigums visiem bija leļļu
teātra izrāde, kurā neattapīgais gailis satikās ar Lieldienu
zaķi, Ziemassvētku rūķi, Līgo dienas gotiņu un ziemas
miegam gatavu lāci. Tika pārdots un pirkts uz nebēdu, jo
bērni ar vecākiem bija sagatavojuši interesantas preces,
noformējuši cenu zīmes un padomājuši par iesaiņojumu.
Pēc varenās pirkšanās vēl lielie paldies visiem masku
gatavotājiem

Lāčplēša dienā visi pirmsskolēni, skolotājas un auklītes
devās svinīgā lāpu gājienā. Karogiem un goda lentēm
plīvojot, bungām skanot un lāpām degot, gājiens vispirms
devās uz skolu, kur pie piemiņas plāksnes Lāčplēša
Kara ordeņa kavalierim Ansim Zeltiņam bērni skandēja
dzejoļus par Latviju, nolika svecītes un noklausījās, kas ir
šis cienījamais cilvēks. Gājiena noslēgumā pie bērnudārza
degošās lāpas kā simbols mūžīgai varoņu piemiņai dega
līdz pat vakaram. 11. novembra vakarā lāpu gājienā
vienojās vecāko klašu skolēni, skolotāji un citi pagasta
iedzīvotāji. Lāpu gājiena dalībniekus svinīgi uzrunāja
Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektors Hugo
Duksis, aicinot godāt gan Latviju, gan brīvības cīnītājus.
Lāpu gājiena noslēgumā tika dziedātas dziesmas un
visus sasildīja pavāru vārītā putra. Savukārt jaunsargu
sacensības 19. novembrī J. Kokina vadībā pierādīja,
ka sacensību disciplīnās nepārspēta palika 9. klases
komanda.

Atzīmējot UNESCO Baltijas jūras projekta 25.
gadadienu, 21. novembrī Rīgā notika vides izglītības
konference, kurā piedalījās 9. klases skolniece Paula
Diana Šulca, 10. klases skolniece Sintija Igaune un

skolotāja Agita Bērziņa. Konferencē eksperti uzstājās
ar lasījumiem par Baltijas jūras, Latvijas upju un ezeru
ūdens kvalitāti. Bija iespēja iepazīties ar Globālo
rīcības programmu „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” un
atskatīties uz Baltijas jūras projekta vēsturi un nākotnes
perspektīvām.
Pateicoties
skolēnu
pašpārvaldes
ielūgumam,
Vecpiebalgas vidusskolā viesojās Ghetto Games
dibinātājs Raimonds Elbakjans. Tikšanās noritēja divās
daļās - sportiskās aktivitātes un interesanta saruna
par dzīvi. Raimonds Elbakjans aicināja skolēnus būt
draudzīgiem citam pret citu, nedarīt otram pāri, kā arī
pievērst uzmanību dzīvei, veltīgi neizniekojot tik dārgo
laiku.
Latvijas Valsts dzimšanas diena - kulminācijas
pasākums novembrī. Ar kādām izjūtām sagaidām šos
svētkus? Ko novēlam mūsu Latvijai? Pasākumu režisore
Rigonda Prīse ir optimistiski noskaņota, sakot, ka „visa
pamatā ir darbs, patīkami radīt
svētkus citiem, novēlu būt
gudrākiem”. Skolas Pateicības
rakstus valsts svētkos saņēma
R. Kazāka, I. Kuzmane, S.
Kociņa, A. Šulca, A. Eškina, I.
Kazaka, A. Piruška, R. Prīse, B.
Krūmiņa, I. Mincenberga, Dz.
Balode, A. Miezīte, I. Bondare,
D. Toka, M. Zivtiņa, L. Rudzīte
(1. kl.), A. Kaštanovs (2. kl.), K.
Zariņa (3. kl.), U.K. Baltputna
(7. kl.), S. Pētersons (7. kl.), A.
Kaštanovs (9. kl.), J. Zommers
(10. kl.), B. Balode (10. kl.), D.
Tunte (10. kl.), V. Žavoronkovs
(11. kl.), J. V. Vološins (11. kl.),
D. Pujiņa un D. Pujiņa (12. kl.),
E. Zivtiņa (12. kl.), I. Pētersons
(12. kl.), K. Apalups (12. kl.).
Svētku
uzrunā
skolas
direktore
Lolita
Žagare
atgādina, ka Latvija ir visi
12 mēneši un Laime ir tepat,
Latvijā. „Esiet devēji, laba lieta
trīskārt atdodas!” novēl skolas
vadītāja.
Informāciju apkopoja skolotāja
Inese Žvīgure

10				

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

APSVEIKUMI

PasākumU AFIŠA
PASĀKUMI VECPIEBALGAS NOVADĀ
Dzērbenes tautas namā
Taurenes pagasta bibliotēkā

10. decembrī plkst. 17.00 eglītes iedegšana Dzērbenes
pils pagalmā
15. decembrī plkst. 18.00 Ziemassvētku ieskaņu
koncerts „Vīne. Pilsētas un meža stāsti”
Mākslinieki Aldis Liepiņš (klavieres), Evija Martinsone
(soprāns), Ivars Bezprozvanovs (čells) atskaņos brīnišķīgu
mūziku (lappuses no V.A. Mocarta operas „Figaro kāzas”,
L. Bēthovena „Mēnesnīcas sonātes” 1.d., F. Šūberta
dziesmas un valšus, J. Štrausa valsi „Pie skaistās, zilās
Donavas” u.c. tikpat jaukus skaņdarbus), bet visu kopā
saistīs muzikoloģes Karinas Bērziņas stāsti par Vīni,
laikmetiem un iepriekš minētajiem komponistiem.
Ieeja - EUR 5,00
17. decembrī plkst. 18.00 mūzikas skolas audzēkņu
Ziemassvētku koncerts
26. decembrī plkst. 11.00 Zvārguļu gravas rūķi gaidīs
pirmsskolas bērnus uz
Ziemassvētku svinībām
28. decembrī plkst. 12.00 uz Ziemassvētku eglītes
pasākumu tiek aicināti pensionāri. Omulīgākai
vakarēšanai līdzi jāņem „groziņš“. Dalības maksa - EUR
1,00. Pieteikšanās un informācija pie Mārītes Ozolantes,
tel. 28371465

Kaives pagastā

27. decembrī plkst. 12. 00 pagasta zālītē bērnu teātra
studija „Mēs” un Ziemassvētku vecītis mīļi aicina visus
pirmsskolas vecuma Kaives pagasta bērnus uz eglīti.
Jūsu priekam neliela Baibas Juknevičas iestudēta izrādīte ar
dziesmām un rotaļām. Visi aicināti skatīties! Būs arī roku
darinājumu tirdziņš

Taurenes kultūras namā

20. decembrī plkst. 19.00 amatiermākslas kolektīvu
Ziemassvētku koncerts
Plkst. 22.00 svētku balle ar „groziņiem”. Spēlēs duets
“Kristīne un Alvis”
28. decembrī plkst. 12.00 aicinām Taurenes pagasta
pirmsskolas bērnus uz svētku eglīti
Taurenes kultūras nams aicina visus novada iedzīvotājus
jau laicīgi sākt gatavot maskas tradicionālajai Masku
ballei, kas notiks 2015. gada 17. janvārī plkst. 22.00
Taurenes kultūras namā

No 8. līdz 19. decembrim darba dienās (9.00 - 16.00)
bibliotēkas telpās darbosies ikgadējais Ziemassvētku
tirdziņš „Ziemassvētku sajūtas meklējot”. Laipni aicināts
ikviens interesents! Pieteikties pa tālr. 64170261

Vecpiebalgas kultūras namā

13. decembrī plkst. 18.00 tautisko deju kolektīvu
koncerts „Pa ceļam uz Ziemassvētkiem”. Piedalās Stradiņa
Universitātes TDK „Ačkups”, Rīgas Tehniskās koledžas
deju kolektīvs „Austris”, Ērgļu deju kolektīvs „Erla”,
Vecpiebalgas deju kolektīvi „Mudurainis”, „Slātaviņa”,
„Balga”
Ieeja uz koncertu - bez maksas.
18. decembrī plkst. 19.00 Vecpiebalgas vidusskolas
Ziemassvētku sarīkojums

28. decembrī plkst. 12.00 eglītes sarīkojums Inešu un
Vecpiebalgas pagasta pirmsskolas vecuma bērniem
31. decembrī plkst. 23.45 pie novada pašvaldības
administratīvā centra Jaunā - 2015. - gada sagaidīšana!
Plkst.00.30 - 05.30 ballīte kultūras namā
Ieejas maksa - EUR 2,00
Galdiņu rezervēšana, t. 26493591

Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā

5. decembrī plkst. 15.00 tikšanās ar Dabas un
enerģētikas biedrības priekšsēdētāju, dziednieku un
ekstrasensu Albertu Kokinu. Sarunu tēma: „Dzīvības
procesi dabā. Kā rodas slimības,
kā cilvēks pats sev var palīdzēt”
15. decembrī plkst. 11.00 Lilitas Grīnfeldes
fotogleznu izstādes atklāšana Adventa un Ziemassvētku
laika noskaņās

24. decembrī plkst. 18.00 Apšu ev.lut. baznīcā Kristus
piedzimšanas svētku Svētvakara dievkalpojums
24. decembrī plkst. 18.00 Dzērbenes ev.lut. baznīcā
Ziemassvētku dievkalpojums
24. decembrī plkst. 16.00 Vecpiebalgas ev.lut. baznīcā
Kristus piedzimšanas svētku Svētvakara dievkalpojums
26. decembrī plkst. 12.00 Apšu ev.lut. baznīcā 2.
Ziemassvētku dievkalpojums

Paldies biškopei Lilitai Plūmei no Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolēniem un skolotājām par interesanto stāstījumu, iespēju apskatīt un aptaustīt, izgaršot
un izsmaržot bišu produkciju, atsaucoties uz Latvijas
Biškopības biedrības aicinājumu iesaistīties Eiropas
mēroga akcijā „Eiropas medus brokastis”, kā arī paldies
par saldajām un veselīgajām dāvanām mazajiem un lielajiem!

TIKŠANĀS AR DEPUTĀTIEM
Piektdien, 12. decembrī, plkst. 17.00 Taurenes pagasta
pārvaldē novada iedzīvotājus uz tikšanos aicina deputāti
Inese Navra un Edgars Bērzkalns

AICINA PIETEIKTIES ĪPAŠNIEKU
Piebalgas iecirkņa Vecpiebalgas policijas nodaļa informē,
ka Vecpiebalgā atrasts velosipēds. Īpašniekam lūgums
pieteikties policijas iecirknī. T. 64161424.

Jaunākie Vecpiebalgas novadā:

Adrians Rūniks
Kaives pagastā;

Kristiana Baumane
Vecpiebalgas pagastā.

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

22. decembrī plkst. 19.00 koncerts
„Ziemassvētku roze” Apmeklētājus priecēs un
svētku noskaņu radīs Atis Auzāns,
Samanta Tīna un Jānis Lemešs
Ieeja uz koncertu - bez maksas.

PATEICĪBAS

Ziemassvētku labumu tirdziņš kafejnīcas „Ūdensroze”
tirgus laukumā 21. decembrī plkst. 11.00.
Pieteikšanās visiem tirgoties gribētājiem līdz
17. decembrim, tālr. 29100981.

Māci mani, māmulīte,
Visādos darbiņos,
Izmācīsi darbiņos,
Māci gudru padomiņu!

5. decembrī plkst. 12.00 „Ziemassvētki ienāk
Vecpiebalgā” pie novada pašvaldības administratīvā
centra Ziemassvētku eglītes iedegšana un tirdziņa izstādes atklāšana. Tirdziņš darbosies līdz 23. decembrim
katru darba dienu 8.00 - 17.00. Lūdzam amatniekus,
mājražotājus, uzņēmējus pieteikt savu produkciju pie
Benitas Zvejnieces, t. 22031720.

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMI

ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ

2014. gada decembris

Izsaku pateicību Aleksandram Tomašam par
finansiālo atbalstu un atsaucību, aizvedot Vecpiebalgas
vidusskolas skolēnus uz Vidzemes 6. Patriotiskās dzejas
festivālu Salacgrīvā.
Vita Lapiņa
Paldies Vecpiebalgas komunālās daļas vadītājam
Andrim Lapiņam un darbiniekam Pēterim Petrovam par atsaucību un operativitāti apkures un siltā
ūdens piegādes problēmu novēršanā svētku brīvdienās
Smeiļu ielā 1 (mazajā mājā).
			
Pateicībā - iedzīvotāji

APMĀCĪBAS
No decembra Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā plāno
atsākt nodarbības veselīga uztura grupai. Aicināti
visi interesenti, kas vēlas samazināt un nostabilizēt
svaru, uzlabot veselību, pareizi izvēloties uztura produktus. Nodarbības notiks vienu reizi nedēļā trīs mēnešu
garumā. Aicinām interesentus līdz 10. decembrim pieteikties bibliotēkā, tālrunis 64161335.

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

(K. Skalbe)

Sveicam Tevi, decembra jubilār!
Īpašie gaviļnieki
70 - Vilhelms Poikāns Inešos
80 - Uldis Paeglītis Taurenē
Milda Beikule Vecpiebalgā
95 - Paulis Melngailis Inešos

APMĀCĪBAS
SIA „Latvijas Mednieku apmācību centrs” 8.
decembrī plāno sākt jauno mednieku un medību
vadītāju apmācību Vecpiebalgā. Vēl ir iespēja pieteikties. Tālr. 29282027.

LŪGUMS PALĪDZĒT
Vecpiebalgas novada pašvaldība informē, ka
Dzērbenes pagasta „Rozēnos” jau vairāk nekā nedēļu
dzīvo skaists, miermīlīgas dabas suns. Varbūt kāds
vēlas uzņemties rūpes par pieklīdušo mājdzīvnieku?
Zvanīt 26289841.

SĒRU VĒSTS
No visiem tālumiem ir atpakaļ ceļš,
No laika tāluma nekad.

Mūžībā aizgājuši:
Dagmāra Ruķe, Dzērbene
Antons Jums, Dzērbene
Ausma Aina Sproģe, Dzērbene
Pēteris Līdacis, Ineši
Anastasija Žavoronkova, Taurene
Mirdza Kanapacka, Vecpiebalga
Erta Ješkina, Vecpiebalga
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.
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