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Šajā numurā:
■ Projektu gaita
■ Kultūras aktualitātes
■ Skolu ziņas

Mūža rakstu atvēršanas svētkos Vecpiebalgas bibliotēkā (no kreisās): domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš, literatūrzinātnieki 
Ausma Cimdiņa un Ilgonis Bērsons, muzejniece Ilona Muižniece, politiķis Aleksandrs Kiršteins un sējuma redaktore Liene Apine.

Gads atkal būs 
paskrējis, un klāt jaunu 

izaicinājumu laiks!   

  Klāt atkal gada beidzamais mēnesis - 
decembris! Un tāpat kā citus gadus, arī 
šogad ne viens vien, tostarp  es, droši 
vien secinās – ak vai, cik tas laiks ātri 
skrien! Un skrien jau arī! Gads ir paskrē-
jis tik ātri, taču tas nav nekas neparasts. 
Manuprāt, dzīves un laika dinamika un 
intensitāte mūsdienās ir pakļauta nemi-
tīgai augšup ejošai  ģeometriskai prog-
resijai. Taču ir jautājums, vai tāpēc mēs 
varam izdarīt vairāk? Tas laikam jāatbild 
katram sev pašam. 
Vecpiebalgas novada pašvaldībā šis gads 
ir bijis rosīgs. Reti kuram tas nav zināms, 
ka pašvaldības darba priekšplānā ir mūsu 
izglītības iestādes – sākot no pašiem ma-
zākajiem bērnudārzos un beidzot ar vi-
dusskolniekiem! Šogad mēs mērķtiecīgi 
esam ļoti daudz finanšu līdzekļus iegul-
dījuši savās pirmsskolās un skolās, tāpēc 
ir neizsakāms gandarījums, ka to novērtē 
arī mūsu iedzīvotāji. Mēs esam savu ie-
spēju robežās atbalstījuši uzņēmējus, īs-
tenojot ceļu sakārtošanas infrastruktūras 
projektu Inešos, kā arī otro gadu atbalstot 
jaunos uzņēmējus ar grantu konkursa fi-
nansējumu. Mēs esam turpinājuši padarīt 
pievilcīgāku vidi, kurā mēs ikdienā dzī-
vojam, tostarp pilnveidojot Vecpiebalgas 
viesistabu un atjaunojot vairākus pašval-
dības zemes ceļu posmus. Ar mums rak-
sturīgo vērienu esam svinējuši svētkus, 
šogad īpaši godinot Kārli Skalbi un brāļu 
Kaudzīšu romānu “Mērnieku laiki”. Ir 
veikti daudzi citi darbi. Taču mēs noteik-
ti varam vairāk un varam labāk! Domājot 
par nākamgad veicamajiem darbiem, to-
starp rēķinoties ar administratīvi terito-
riālo reformu, mūsu pašvaldības darāmo 
darbu priekšplānā joprojām būs izglītība. 
To ņemsim vērā arī pie budžeta sagata-
vošanas.
  Šobrīd, kad ir iesācies gada beidzamais 
mēnesis un tuvojas gada mierpilnākais 
laika nogrieznis – Ziemassvētki, aicinu 
ikkatru atskatīties uz paveikto šajā gadā 
un ieplānot izdarāmos darbus jaunajā 
gadā! Novadnieki! Vēlu ikkatram gaišu, 
sirdī siltu, bet dabā sniegotu Ziemassvēt-
ku laiku. Ar jauniem izaicinājumiem pie-
pildītu, veselīgu 2020. gadu! 

Indriķis Putniņš, 
domes priekšsēdētājs

Decembris 2019. 
Priekšsēdētāja sleja Klusi arī tavā sirdī

Ziemassvētku roze zied.
Un tu izej ziemas laukā
Klausīties, kā zvaigznes dzied.

(K. Skalbe)

Ir sācies klusais Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Šosvētdien Adventa vainagā 
iedegsim jau otro sveci… Mazāk nekā četras nedēļas, un laika rats 

griezīsies citādāk, vēl tikai mirklis, un atkal viens gads būs aizvadīts.
Lai priecīgi un gaiši jūsmājās gada nogales svētki!

Mieru dvēselē, radošus darbus, siltas sirdis, labu veselību Jaunajā gadā!

Vecpiebalgas novada pašvaldība

  Vecpiebalga šogad ir dzīvojusi ne tikai „Mērnieku laiku”, bet arī 
Kārļa Skalbes zīmē. Esam uzņēmuši viesus vasarā „Saulrietos”, 
esam baudījuši brīnišķīgu koncertu ļaužu pilnā  baznīcā. Latvi-
jas skolas mūs ir aicinājušas ciemos, lai pieminētu Kārli Skal-
bi. Tikko aizvadīts vizuālās mākslas konkurss, ko organizējām 
Latvijas skolām, un tas patīkami pārsteidza gan kvantitatīvi, gan 
kvalitatīvi. 7. novembrī devāmies LĀPU gājienā. Tas laikam gan 
apliecina, ka mums vēl ir vajadzīgs Skalbe. Esam daudz domāju-
ši, kāpēc. Un muzejā, satiekoties ar cilvēkiem, esam atskārtuši, 
ka ir divi iemesli. Cilvēkiem Kārlis Skalbe ir patiesa latviskuma 
simbols, vēl vairāk, viņš uztur spēkā sapni par ideālo Latviju. 
Viņš ir pateicis, ka tas ir iespējams, viņš ir runājis par Latviju, 
kad tā bija tikai tāla ideja, viņš ir runājis par to, kad Latvija no 
sapņa bija vērsusies ikdienā, viņš atgādināja par to, kad tā bija 
zaudēta. Un otrs iemesls - cilvēcība, maigums, tas skalbiskums, 
par kuru runā Imants Ziedonis 1992.gadā pie dzejnieka kapa.  To 
akcentē arī Lizete Skalbe 25 gadus pēc Kārļa nāves, atzīdama, ka 
tādi cilvēki kā Kārlis Skalbe ir reti. Tik cilvēcīgi. Cilvēcība ir tas, 
ko sastopam  viņa darbos, cilvēcība ir tas, kā nevar būt par daudz.
Vecpiebaldzēni noteikti var lepoties, ka Skalbe ir mūsējais. Un 
mēs esam viņa mantinieki. Mēs pazīstam Kārli Skalbi, jādomā, 
ka katrs no mums zina mazliet vairāk nekā „Kaķīša dzirnavas”.  
Šajā jubilejas gadā gribētos ieteikt laiku pa laikam ieklausīties 
Skalbē, lai nepazaudētu virzienu tam ceļam, ko ejam, jo Kārlis 
Skalbe ne tikai rakstīja, viņš izdzīvoja Latviju reizē ar tās dibinā-
šanu un dažādajiem vēstures pagriezieniem.  
  9. novembrī Vecpiebalgas bibliotēkā, piedaloties literatūrzināt-
niekiem Ausmai Cimdiņai, Ilgonim Bērsonam un Saeimas depu-

Novembris – Kārļa Skalbes jubilejas mēnesis

tātam Aleksandram Kiršteinam, svinīgi tika atvērts K.Skalbes 
Mūža rakstu 8. sējums, ko šogad klajā laida  izdevniecība „Do-
mas spēks”,  sagādājot lielisku iespēju lasītājiem, kas var kalpot 
kā ceļš uz Kārļa Skalbes darbības dziļāku izpratni. Jāatzīst, ka 
raksti top ilgi izdevēju maiņas dēļ, kas ir ļoti skumji, bet pārtrau-
kumi izdošanā neļauj apjaust mūsdienu un Skalbes laika paralē-
les. Literatūrzinātnieks Ilgonis Bērsons rakstus kārto hronoloģis-
ki, izpētot katru dzejnieka dzīves gadu, apkopojot tajā paveikto, 
turklāt katrā „Mūža rakstu” sējumā ir kāds darbs, kas grāmatā 
publicēts pirmo reizi.  8. sējums vēsta par 1922., 1923., 1924. 
gadu. Jācer, ka rakstu izdošana turpināsies raitāk un mēs sagaidī-
sim visu rakstu izdošanu. Tad varēsim gūt plašu, pilnīgu ieskatu 
Skalbes paveiktajā, jo līdz šim pēdējie Kopotie raksti ir tie, kurus 
sakārtoja Lizete Skalbe, tos izdeva apgāds „Daugava” Stokholmā 
50. gadu sākumā.  Lai cik pedantiski Skalbes kundze tos kārtoja, 
viņai nebija iespēju apkopot pilnīgi visu. Ilgonis Bērsons rūpīgi 
pētījis Kārļa Skalbes mantojumu, daudzkārt atklājot līdz šim ne-
zināmas nianses. Piemēram, to, ka nacionālās valūtas nosaukums 
„Lats” ir Kārļa Skalbes ieteikts.
  Ilgoņa Bērsona komentāri spēj ieinteresēt ne tikai pētniekus, bet 
ikvienu, kuram tuva Kārļa Skalbes daiļrade. Ļoti gribētos lasīt 
literatūrzinātnieka atklājumus arī par pēdējām divām desmitga-
dēm, jo tās ietver kārtējos vēstures samezglojumus un sarežģītos 
okupācijas gadus. 
  Jāpiebilst, ka 8. sējuma noformējumā ieturēts iepriekšējo sē-
jumu stils, kas veiksmīgi papildināts un rada siltu, skalbisku ie-
spaidu.

Līva Grudule
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde 2019. gada 28. novembrī 
Sēdē piedalās deputāti: Agnese Caunīte-Bērziņa, Edgars Bērzkalns, 
Kristaps Driķis, Viesturs Melbārdis,  Inese Navra, Indriķis Putniņš, 
Ilona Radziņa. 

1. Pieņemt zināšanai L.Burdajas atskaiti par 24.10.2019. domes lēmumu izpildi.
2. Pieņemt zināšanai bāriņtiesas priekšsēdētājas I.Sirmās atskaiti par darbu no 
01.01.2019. līdz 01.11.2019.
3. Piedalīties atklātā projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam  pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar 
projektu “Pašvaldības ceļa B21 “Stacija- Brodi- Kaupēni-Teikmaņi” pārbūve”. Projekta 
kopējās izmaksas -  230855,33 eiro  (ar PVN), attiecināmās izmaksas -230855,33 eiro, 
publiskais finansējums - 207769,79 eiro.
4. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības Grantu konkursa rezultātus.
5. Apstiprināt maksas pakalpojumu cenrādi.
6. Atbrīvot jogas vingrošanas interešu grupas no nomas maksas par Vecpiebalgas vidus-
skolas pirmsskolas  iestādes sporta klases izmantošanu. 
7. Atbrīvot Vecpiebalgas novada sporta spēļu komandas un vingrošanas interešu grupas 
no telpu nomas maksas.
8. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu sarakstu ar ikdienas uzturēša-
nas klasēm ziemas sezonai (no 1. novembra līdz 31. martam) 2019. - 2020. gadā Vecpie-
balgas novada administratīvajā teritorijā. 
9. Apstiprināt un pieņemt zināšanai pašvaldības nomai un atsavināšanai paredzēto tel-
pu sarakstu, kurā iekļauti Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederoši un piekrītoši nekus-
tamie īpašumi (atsevišķi nekustamie īpašumi un nedzīvojamās telpas), kurus iespējams 
nomāt vai iegādāties izsolē. Sarakstu skatīt pašvaldības mājas lapā www.vecpiebalga.lv .
10. Slēgt nomas līgumu ar VAS „Latvijas Pasts” par pašvaldībai piederošās nedzīvojamās 
telpas 10,4  m²  platībā   ēkā “Pils” Dzērbenē iznomāšanu uz 5 gadiem. Nomas maksu 
noteikt  0,21 eiro par vienu kvadrātmetru mēnesī un PVN 21%. Nomnieks papildus nomas 
maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
11. Apstiprināt SIA „Latīpašums- mērniecības birojs” izstrādātos zemes ierīcības pro-
jektus nekustamo īpašumu “Lēģeri” Dzērbenē un “Lejas Vēveri” Vecpiebalgā sadalīšanai.
12. Rīkot cirsmu izsoli Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamajos īpašumos „Mež-
rijas” un „Alainītes”. 
13. Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas 189,8 m2 kopplatībā nedzīvojamā ēkā „Lauk-
saimnieki” īpašumā „Pils parks” Inešos. Apstiprināt nedzīvojamo telpu publicējamo infor-
māciju, nomas tiesību izsoles noteikumus un nomas līguma projektu.
14. Pagarināt zemes nomas līgumu par „Skujupes pļava” Vecpiebalgas  pagastā zemes 
vienības lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas  2,3 ha platībā nomu lauksaimniecis-
kai izmantošanai, nomas līguma termiņš - 5 gadi. Zemesgabala nomas maksa gadā - 1,5% 
no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par minimālo zemesgabala  nomas 
maksu 28 eiro. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos 
noteiktos nodokļus.
15. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Gaujas iela 3-4” Taurenē izsoles rezul-
tātus – izsolē piedāvātā augstākā cena   4220,00 eiro. Pārdot nekustamo īpašumu izsoles 
augstākās cenas piedāvātājam.
16. Izslēgt no Vecpiebalgas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāva Aldi Māl-
nieku. Iekļaut komisijas sastāvā Laumu Bogdanovu. 
17. Piešķirt Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājam Indriķim Putniņam atvaļinā-
jumu no šā gada 2. līdz 6. decembrim. Domes priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā aizvieto 
priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Melbārdis.

Sēžu protokolus un audioierakstus skatīt pašvaldības interneta vietnē
www.vecpiebalga.lv/pašvaldība/sēdes

Domes sēdes ir atklātas. Laipni lūdzam!

Pieņemtie lēmumi:

  Pirms 10 gadiem novem-
bra nogalē, turpinot uzsākto 
ātrās palīdzības brigāžu pie-
tuvināšanu iedzīvotājiem,   
„Rudiņos”  tika atklāts Ne-
atliekamās medicīniskās  
palīdzības dienesta punkts.  
Darbu Taurenē 2009. gada 
nogalē  uzsāka no jauna iz-
veidota brigāde – divi ārsti, 
trīs medicīnas māsas un četri 
šoferi bija vietējie ļaudis no 
Taurenes, Vecpiebalgas un 
Dzērbenes, bet  divas medi-
ķes pievienojās no Raunas 
un Priekuļiem. No tolaik 11 
darbu uzsākušajiem šobrīd 
Taurenes brigādē turpina 
strādāt  septiņi. Lai arī šobrīd 
Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienestā notiek 
dažādas reformas un izmai-
ņas, no Taurenes punkta 
katrā maiņā uz iedzīvotāju 
izsaukumiem turpina doties 
brigāde trīs cilvēku sastāvā 
– divi mediķi un operatīvā 
transportlīdzekļa vadītājs. 
Taurenes punktu jau 6.gadu 
vada Judīte Graudiņa, 
viņai tad arī jautāju par Tau-
renes brigādes ikdienu.
  Kas, Tavuprāt, ir mainījies tautā sauktā „ātrās palīdzības” punkta darbā šo desmit 
gadu laikā?
  Darbs nemainās, mainās paši cilvēki. Šo gadu laikā dienesta darbinieki ir auguši kā perso-
nības - apguvuši jaunas prasmes un iemaņas, nepārtraukti papildinājuši medicīniskās zinā-
šanas. Ja, atklājot punktu Taurenē, bija doma, ka brigāde brauks galvenokārt uz Taurenes, 
Dzērbenes, Kaives, Inešu, Leimaņu, kā arī Amatas novada Skujenes pagasta iedzīvotāju 
izsaukumiem, tad šobrīd dienestā izzūd iepriekšējais robežu dalījums un uz izsaukumiem 
dodas tā brigāde, kura pacientam ir tuvāk un kura ir brīva, tāpēc nereti mūsu brigāde apkalpo 
izsaukumus arī Madonas novada teritorijā, Cēsīs vai Jaunpiebalgā. Katra pacienta nogādāša-
na tuvākajā atbilstoša profila slimnīcā, kur viņam nekavējoties var veikt visus nepieciešamos 
izmeklējumus un uzsākt ārstēšanu, tiek saskaņota ar Operatīvās vadības centra dežūrārstu. 
Mediķu rīcībā ir mūsdienīgs un daudzfunkcionāls aprīkojums, transportlīdzekļos ir uzstā-
dītas videokameras, kas ne vien fiksē medicīniskā personāla rīcību, bet kalpo arī pacienta 
interesēs, jo nepieciešamības gadījumā, īpaši sarežģītās, neskaidrās situācijās, video tiek pār-
raidīts speciālistiem konsultācijas saņemšanai.  
  Trūkst darbinieku, zems atalgojums, jaunie mediķi dodas strādāt uz ārzemēm… Vai 
arī Taurenes brigāde saskaras ar  šīm problēmām? 
  Protams, tāpat kā visā medicīnas nozarē kopumā, arī neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienestā atalgojums nav atbilstošs milzīgajai atbildībai un psiholoģiskai spriedzei, jo  strā-
dājam, ja var tā teikt,  nestandarta apstākļos - no mūsu rīcības ir atkarīga slimnieku dzīvība. 
Nekad, aizejot uz dežūru, mēs nezinām, kādas situācijas un apstākļi mūs gaida. Tomēr visi, 
kuri šeit strādā, mīl savu darbu, tāpēc mūsu darba kvalitāti tas, ka nozarē kaut kas nenotiek, 
kā vajag, neietekmē. Jā, arī mūsu punktam dažkārt nenākas viegli nokomplektēt brigādes 
sastāvu, tāpēc esam priecīgi, ka Taurenes mediķu brigādei uz laiku ir pievienojušies četri ļoti 
spējīgi un zinoši jaunie ārsti - stažieri, kuri mācās rezidentūrā. Diemžēl pēc specializēšanās 
savā jomā viņi, visticamāk, darbu ātrajā palīdzībā neturpinās. 
  Kādi ir raksturīgākie izsaukumu iemesli?
  Mūsdienu dinamiskā vide un stress  ir galvenie iemesli, kas pastiprina infarktu un insultu 
gadījumu skaitu. Taču pēdējā laikā aizvien vairāk nākas saskarties ar izsaukumiem, kad āt-
rās palīdzības mediķi pilda pienākumus, kuri būtu jārisina citām institūcijām. Bieži tiekam 
izsaukti pie gados veciem, vientuļiem cilvēkiem, kam saasinājušās hroniskas saslimšanas un 
kuriem nav līdzekļu vai iespēju nokļūt pie ģimenes ārsta vai nopirkt zāles. Diemžēl tāda ir 
realitāte, jo  sabiedrība laukos noveco,  ģimenes ārstu skaits samazinās, aprūpe mājās lielā-
koties ir pilsētnieku privilēģija… Un tad ir glābējzvans – ātrajai palīdzībai. Kaut gan nereti 
tā nav ne dzīvībai bīstama, ne neatliekama palīdzība. 
  Kā pacientam izvērtēt – saukt ātro palīdzību vai tomēr var gaidīt?  
  Ja ir šaubas, var zvanīt uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001 - darba dienās  no 
17.00 līdz 8.00, bet brīvdienās visu diennakti. Taču baidīties vai kautrēties zvanīt ātrajai 
palīdzībai nevajadzētu nekad – situāciju palīdzēs izvērtēt neatliekamā medicīniskā  dienesta 
dispečers vai arī vecākais dežūrārsts. Ja tomēr izrādīsies, ka nav vajadzīga ātrās palīdzības 
brigāde, tad dežūrārsts ieteiks, kā labāk rīkoties. Ja būs nepieciešama brigādes mediķu palī-
dzība, tad brigāde brauks, un nekas par to jāmaksā nebūs. Zvanīt uz 113 un saukt palīdzību 
noteikti vajag, ja cilvēkam ir iestājusies bezsamaņa, pēkšņs elpas trūkums, sāpes krūtīs, vie-
nas puses vājums, radusies smaga trauma  vai sākusies spēcīga asiņošana. 
  Kas darbā sniedz vislielāko gandarījumu?
  Apziņa, ka vari palīdzēt.   

Dzidra Ješkina

Taurenes ātrās palīdzības punktam – 10

IZSOLES
  2019. gada 16. decembrī  plkst. 10.00 Inešu pagasta pārvaldē „Pilī” Inešos, Inešu  pa-
gastā, Vecpiebalgas novadā, notiks nomas tiesību izsole telpām 189,8  m² platībā nedzīvo-
jamā  ēkā “Lauksaimnieki” īpašumā „Pils parks” Inešos.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 28,47 eiro  (bez PVN) mēnesī , 
izsoles solis – 0,10 eiro.
  Pieteikšanās izsolei līdz 2019. gada 16. decembra plkst. 9.50. Pieteikumi iesniedzami 
Inešu pagasta pārvaldē „Pilī” Inešos pagasta pārvaldes vadītājai vai elektroniski, nosūtot 
uz adresi vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
  Informācija -  tālr. 26115317 – Daina Slaidiņa, 22031720- Benita Zvejniece.

*****
  Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
kustamo mantu – cirsmu  īpašumā “Mežrijas” Kaives pagastā,  Vecpiebalgas novadā,  
kadastra apzīmējums 4258  005 0044, platība  9,66 ha, pārdošanas apjoms 3177 m³ (t.sk. 
E 1788, B 760, P 42, Ba 551) ,  sākumcena 105 000,00 eiro.
  Izsoles drošības nauda 10500,00 eiro, dalības maksa 20,00 eiro. 
  Izsole notiks 2019. gada 20. decembrī plkst. 10.00 Vecpiebalgas novada pašvaldībā 
Alauksta ielā 4  Vecpiebalgā. 

*****
 Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kus-
tamo mantu – cirsmu īpašumā “Alainītes” Kaives pagastā,  Vecpiebalgas novadā,  ka-
dastra apzīmējums 4258  005 0021, platība 9,89 ha, pārdošanas apjoms 3415m³ (t.sk. E 
1828, P 139, B 404, A 1044),  sākumcena 107 000,00 eiro.
  Izsoles drošības nauda 10700,00 eiro, dalības maksa 20.00 eiro. 
Izsole notiks 2019. gada 20. decembrī plkst. 10.30 Vecpiebalgas novada pašvaldībā 
Alauksta ielā 4.  

  Cirsmu apskate 2019. gada 13. decembrī - plkst.9.30 pulcēšanās pie Kaives pagasta pār-
valdes „Pagasta Dārziņos” Kaivē. 
  Reģistrēšanās izsolēm  līdz 2019. gada 20. decembra plkst. 9.50 Vecpiebalgas novada 
pašvaldībā Alauksta ielā 4  Vecpiebalgā pie sekretāres. 
Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr.  64170464, 26115317.

Informāciju sagatavojusi Daina Slaidiņa, 
galvenā nekustamā īpašuma speciāliste

Grantu konkursa rezultāti
  

Grantu konkursa rezultāti 

Projekta nosaukums Granta pretendents Finansiālā 
atbalsta apmērs, 
EUR 

Ūdens destilatora iegāde SIA 
ApiMI ražotnes pilnveidei 

ApiMI, SIA 1664,19 

Automobīļu apkopes iespēju 
paplašināšana Vecpiebalgas novadā 

MALI-B, IK 1113,47 

Foto printera un griezējplotera 
iegāde drukas darbu, uzlīmju u.c. 
produktu izgatavošanai 

Zemenītes sniegā LV, SIA 1871,10 
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PROJEKTI Programmas “Latvijas skolas soma” laikā skolēni 
iepazīst Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu

   2019./2020. mācību gada rudens semestrī, pateicoties programmas “Latvijas skolas 
soma” piešķirtajam finansējumam un Vecpiebalgas novada pašvaldības atbalstam, skolē-
niem tiek sniegta iespēja iepazīt Latviju programmas dažādās piedāvātajās norisēs.
  11.septembrī Vecpiebalgas vidusskolas 10. -12. klašu skolēni devās uz Daugavpili un 
iepazina vēsturisko un šodienas pilsētvidi. Apskatot Dinaburgas cietoksnis, kas ir vienī-
gais 19. gs. celtais un līdz mūsdienām saglabājies cietoksnis Baltijā, tālo pagātnes dvesmu 
ļāva sajust krievu klasicisma stilā celtās ēkas: komandanta māja, hospitālis, kazarmas, 
Mihaila (austrumu) un Nikolaja (dienvidu) vārti. Skolēni varēja uzkāpt uz iespaidīgā cie-
tokšņa vaļņa, kas veiksmīgi izturējis un atvairījis pirmos Napoleona armijas uzbrukumus. 
Šodienas Daugavpils tika iepazīta ar vienu no populārākajiem pilsētas sabiedriskā trans-
porta veidiem – seno tramvaju. Gida interesantā stāstījuma pavadībā apskatījām pilsētas 
vēsturisko centru, galveno pilsētas laukumu un Vienī-
bas namu, pilsētas ielas ar dažādos arhitektūras stilos 
celtām ēkām. 
  20.septembrī Vecpiebalgas vidusskolas 1., 2. un 3. 
klases skolēni devās uz Ērgļiem un R.Blaumaņa mu-
zejā apmeklēja nodarbības „Velniņu darbi un nedarbi” 
un „Orientēšanās Braku sētā”. Darbojoties grupās un 
izmantojot interaktīvu spēļu elementus, tika veidotas 
Braku ēkas un meklētas atbildes uz jautājumiem par 
rakstnieka R.Blaumaņa dzīvi un literāro darbību. Mu-
zeja lielajā istabā kopā ar gidi tika izspēlēti velniņu 
darbi un nedarbi. 
  26. septembrī, apmeklējot Valmieras muzeja piedāvā-
tās nodarbībās, Vecpiebalgas vidusskolas 7. un 8. kla-
ses skolēni nokļuva viduslaiku pasaulē un uzzināja, kā 
tolaik dzīvoja mūsu senči, kā arī varēja piedalīties bru-
ņinieku turnīrā. Senās skolas nodarbība ļāva iejusties 
mācību procesā un apgūt boksterēšanu vecajā drukā, kā 
arī ar tinti mācīties glītrakstīšanu. 

Noslēdzies Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības 
programmas projekts “Zaļie Dzelzceļi”

  31. oktobris bija Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Zaļie 
Dzelzceļi”( Est-Lat 24) īstenošanas noslēdzošā diena.  
  Projekta realizēšanas laikā no 2017. gada 1. marta līdz 2019. gada 31. oktobrim – salīdzi-
noši neilgā laika periodā – ir izveidots zaļā ceļa maršruts divās valstīs, kas kopumā sasniedz 
aptuveni 300 km. 13,5 km ir mūsu novada teritorijā, Dzērbenes pagastā. Interesentiem jau 
kopš 2018. gada 6. augusta, kad notika mūsu posma atklāšanas velobrauciens – “Izzinošais 
velo piedzīvojums”, ir iespēja sportiskām atpūtas aktivitātēm izmantot veloceliņu, kas ved 
pa trasi, kur pirms 20 gadiem pēdējo reizi aizbrauca kravas vilciens Rīga- Ieriķi- Gulbene.
2019. gada 27. jūnijā Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Dzelzceļš” un Vecpiebalgas novada 
pašvaldība noslēdza zemes patapinājuma līgumu uz 5 gadiem. Tas paredz VAS “Latvijas 
Dzelzceļam” piederošos zemes gabalus un inženierbūves lietot veloceliņa/ slēpošanas tra-
ses vajadzībām. Pašvaldības pienākums ir trasi uzturēt lietošanai atbilstošā kārtībā. Pašval-
dības intereses pilnvarota pārstāvēt ir Latvijas Zaļo ceļu asociācija.
  Šobrīd VAS “Latvijas Dzelzceļš’ veic trasei pieguļošo īpašumu attīrīšanu no krūmiem, 
un situācija trasē ir darba procesā. Sākoties jaunai tūrisma sezonai, trase būs sakārtota, un 
atkal sauksim: “ “Zaļie ceļi” aicina!”
  Jāpiemin, ka septembra sākumā Dikļos, Kocēnu novadā, norisinājās 9. Eiropas Zaļo ceļu 
apbalvošanas ceremonija. Galvenā balva Ekselences kategorijā tika piešķirta Igaunijas – 
Latvijas pārrobežu projektam “Zaļie Dzelzceļi”, īpaši akcentējot neilgo laika posmu, kura 
laikā bija iespēja izveidot zaļā ceļa maršrutus Latvijā un Igaunijā. 

Daiga Šatrovska, projektu vadītāja

  2019. gada oktobrī tika saņemts Valsts izglītības satura centra apstiprinājums Tehno-
loģijas gada aktivitāšu projekta pieteikumam Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai”. Tehnoloģiju gada aktivitātes tiek īstenotas 2019./2020. 
mācību gadā. Šajā laikā tiek plānotas vektorgrafikas, robotikas, datorikas, mikrodatoru 
programmēšanas, Lego konstruktoru robotiņu nodarbības, kā arī ar tehnoloģijām saistītas 
mācību vizītes 1. – 9. klašu grupās.
  Tehnoloģiju gada aktivitāšu realizēšanā piedalās abas Vecpiebalgas novada pašvaldības 
skolas – Vecpiebalgas vidusskola un Vecpiebalgas novada pamatskola.
  Dalība 2019./2020.mācību gada paredzētajās Tehnoloģiju gada aktivitātēs paredz vēl pla-
šākas iespējas skolu audzēkņiem mūsdienīgu digitālo prasmju apguvei. Lai Tehnoloģiju 
gadā ikviens atrastu sev interesējošās aktivitātes, Valsts izglītības satura centrs interneta 
vietnē https://nakotneirtepat.lv ir publicējis Tehnoloģiju gada kalendāru. Īpašs izaicinā-
jums Latvijai ir Tehnoloģiju gada noslēgumā sniegtā iespēja organizēt 26. Baltijas infor-
mātikas olimpiādi. Tehnoloģiju gada ieviešana notiek sadarbībā ar Start (IT) fondu, LIKTA 
un nozares uzņēmumiem.

Inese Ozola, projekta vadītāja

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai” Tehnoloģiju gada aktivitātes

Par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi
  Lauku atbalsta dienests arī šogad apsekojis visas zemes vienības, kurās lauksaim-
niecībā izmantojamās zemes platība ir lielāka par hektāru. Vecpiebalgas novadā ko-
pējā apsekotā lauksaimniecības zemes platība ir  15869 ha. 82,2 % no šīs platības 
(13050 ha) atzīti par koptiem un 2819 ha (17,8 %)  par nekoptiem. Šogad pirmo 
gadu informācija par neapstrādātajām zemes vienībām redzama Lauku atbalsta die-
nesta mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā lauku bloku karte   https://karte.lad.gov.lv 
. Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta 8. daļā noteiktajam, 
neapstrādāta lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir visa lauksaimniecībā izmanto-
jamās zemes platība zemes vienībā, ja vairāk nekā 30 procentu no lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes platības attiecīgajā zemes vienībā līdz kārtējā gada 1. septem-
brim netiek izmantoti lauksaimniecības produktu ražošanai vai audzēšanai, ieskaitot 
ražas novākšanu, dzīvnieku ganīšanu un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem, vai 
minētā zemes platība netiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī. Vis-

maz 70 % no Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā reģistrētās lauksaimniecības 
zemes platības  katrā zemes vienībā jābūt koptiem, lai par visu lauksaimniecības 
zemi netiktu piemērota 1,5 % nekustamā īpašuma nodokļa papildlikme. Daudzos 
īpašumos, kurus Lauku atbalsta dienests atzinis par nekoptiem, daļa no lauksaimnie-
cības zemes ir kopta, taču koptā platība ir mazāka par 70 % . Īpašniekiem būtu vērts 
izvērtēt - varbūt daļa no robežu plānā noteiktās lauksaimniecības zemes ir aizaugusi 
un to vajadzētu ieskaitīt mežā. To var izdarīt, ja meža taksators izgatavo meža ap-
saimniekošanas projektu. Lauku malās augošie krūmi arī daudzviet būtiski sama-
zina izmantojamās zemes platību. Ja nepieciešams aicināt Lauku atbalsta dienesta 
speciālistus uz atkārtotu īpašuma apsekošanu, lūdzu zvaniet: 64170464, 26115317, 
26420236 - Dainai Slaidiņai,  22031720 - Benitai Zvejniecei.

Daina Slaidiņa, galvenā nekustamā īpašuma speciāliste

  1. oktobrī Vecpiebalgas vidusskolas 5. un 9. klases skolēni devās uz Rīgu, lai apmeklētu 
Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju un Latvijas Nacionālo bibliotēku. Latvijas Etno-
grāfiskajā brīvdabas muzejā nodarbībā ,,Rudentiņš bagāts vīrs” skolēni ar interesi klausījās 
stāstījumu par latviešu dzīvi pirms 200 gadiem, apskatīja novadu sētas un iepazina senās 
amatu prasmes. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, apgūstot rakstīšanas prasmes ar tinti un 
spalvu, tika veidoti apsveikumi pedagogiem Skolotāju dienā.
  3. oktobrī, apmeklējot Āraišu arheoloģiskā parka “Laikmetu ģimene” nodarbību, Vecpie-
balgas novada pamatskolas 5. un 6. klases skolēni iepazina senos laikmetus caur ģimenes 
prizmu – dzimtas locekļa dzīves gājumu. Savukārt Turaidas muzejrezervāta nodarbības 
deva ieskatu viduslaiku norisēs, stāstos un arhitektūrā.
  13. novembrī Vecpiebalgas vidusskolas 1.-6. klases skolēnus priecēja radošās apvienī-
bas “Shape of Music” atraktīvā nodarbība. Skolēniem patika minēt atskaņotās melodijas, 
ieklausīties klasisko melodiju radītajās sajūtās, atbildēt uz jautājumiem, kā arī iemēģināt 
roku čella, vijoles un kontrabasa spēlē. Nodarbība noritēja aizraujošā pozitīvā gaisotnē, 
veicinot interesi gan par dažādiem mūzikas žanriem, gan mūzikas instrumentiem. 

  20. novembrī Vecpiebalgas novada pamatskolas 6. - 9. klases skolēni devās uz Valmieru, 
kur noskatījās kinofilmu “Dvēseļu putenis”.
  Foto galeriju un sīkāku informāciju skatīt skolas mājas lapā .
  Programmas „Latvijas skolas soma” mērķis ir nodrošināt katram izglītojamajam, kas 
klātienē apgūst pamata vai vidējās izglītības programmas, iespēju vismaz vienu reizi mā-
cību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba sa-
turu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, 
mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt 
Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras 
vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas. 

Inese Ozola, projekta vadītāja
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Konkursa Sakoptākā sēta saimnieki Edīte un Imants Mežmaļi, Zeltīte Riekstiņa, Ilze un Mareks Ķuži, 
Inese Kemlere un Igors Daukste.
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Aivara Ošiņa foto

VECPIEBALGAS NOVADA LEPNUMS – 
Kaspars Stupelis.  

SVEICAM  GADA  CILVĒKUS  NOVADĀ!
  Valsts svētku priekšvakarā - 15. novembrī - novada dome aicināja iedzīvotājus uz svinīgo sarīkojumu “Lai laime Latvijā zeļ!” Vecpiebalgas kultūras namā. 
Iedzīvotājus svētkos sveica domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš, pasākumu vadīja Ilona Muižniece un Guntars Batņa, koncertā piedalījās Vecpiebalgas 
muižas koris un  īpašie viesi – Pārmaiņu mūzikas kvartets.

Gada balva sportā – Līgai Glāzerei-Spalviņai, 
Gada jaunietis - Renārs Pundurs. 

Gada balva kultūrā – Līvai Grudulei, 
Gada balva uzņēmējdarbībā – Aivai Balodei. 

Gada balva apkalpojošā sfērā – Sarmītei Ērglei, 
nominācija No sirds uz sirdi – Baibai Rozei. 

Gada skolotājs – Anita Jurgena, Anita Pētersone. 

Gada pirmsskolas izglītības 
darbinieks –Valda Čakare.

Gada pirmsskolas izglītības 
darbinieks - Anita Pizāne. 

Nomināciju Sakoptākā saimniecība un Sakoptākā viesu māja laureāti  
Aivars Traidāss, Uldis Zikmanis, Daina un Jānis Spilvas. 

Pateicību par aktivitāti konkursā 
Sakoptākā sēta Dzidrai Balodei pasniedz 
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas vadītāja Agnese Caunīte-Bērziņa.

Nominācijas Sakoptākais uzņēmums laureāti Vecpiebalgas bērnudārzs, 
vadītāja Agita Šulca,  pateicību par dalību konkursā saņēma nominācijas 

Krāšņākais balkons saimnieki Līga Teriška un Igors Gulbis. 

Pasākumu vadīja Ilona Muižniece un Guntars Batņa.
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Bibliotēka piedāvā iespēju lasīt audiogrāmatas
  Taurenes pagasta bibliotēka ir noslēgusi 
vienošanos par sadarbību ar Latvijas Nere-
dzīgo bibliotēku par pielāgotās literatūras 
pieejamības nodrošināšanu lasītājiem. 
  Audiogrāmatas domātas ikvienam, kuram 
ir grūti vai kurš nespēj lasīt parasto drukāto 
tekstu. Tās ir neredzīgas un vājredzīgas per-
sonas, kā arī personas ar uztveres vai fizis-
kiem traucējumiem, vai ar citādām lasīšanas 
grūtībām (pārciesta acu operācija u.tml.), kā 
to nosaka Autortiesību likuma 22 1. panta 
pirmā daļa.
  Ikviens pielāgotās literatūras lasītājs pats 
uzņemas atbildību par šīs literatūras neiz-
platīšanu trešajām personām.
  Audiogrāmatas atbilst grāmatas saturam 
parastajā drukā, kas nolasīts audiāli. Tās var klausīties uz diskiem (CD, MP3). Lai klau-
sītos grāmatas, nepieciešams dators vai kāda cita atskaņošanas ierīce (radio, mūzikas 
centrs), kas spēj nolasīt diskus vai zibatmiņu. 
  Audiogrāmatas ietver visu veidu grāmatas: daiļliteratūru, biogrāfijas un dzeju. Grāmatu 
piedāvājums tiks atjaunots pēc lasītāju pieprasījuma. Šobrīd Taurenes pagasta bibliotēkā 
pieejamas 40 audiogrāmatas.
  Izmantosim iespēju klausīties “runājošas” grāmatas!
 

Ineta Rūnika, Taurenes bibliotēkas vadītāja

Rudens aktivitātes vēstures 
interešu klubā „Serben”

  Rudens periods ir bijis ļoti 
saspringts, daudzveidīgs, emo-
cionāli piesātināts un saturiski 
bagāts. Laiks aizritējis nemanot. 
Tādas sajūtas pārņem, atskato-
ties uz paveiktajiem darbiem un 
raugoties nākotnē uz darbiem, 
kas vēl jāpaveic. Tāpēc īsumā 
pastāstīsim par trīs būtiskāka-
jiem notikumiem šajā laika pe-
riodā.
  Tā 28. septembrī atzīmējām 
dzērbenieša – latviešu sarkano 
strēlnieku divīzijas komisāra 
Kārļa Dozīša 125. dzimšanas 
dienu, kurai par godu viņa ģi-
mene uzstādīja pieminekli Dzēr-
benes Jaunajos kapos, bet pilī 
kluba aktīvisti bija sagatavojuši 
izglītojošu konferenci, lai labāk 
izprastu vēsturiskos notikumus 
par latviešu sarkanajiem strēl-
niekiem, kuri cildināti, pelti, 
nogāzti no pjedestāliem un at-
kal atdzimuši no jauna. Mums 
tā bija īsta vēstures stunda šajā 
gadā, kad atzīmējam 1919. gada 
simtgades notikumus. Prieks bija tikties ar K. Dozīša ģimeni – meitu Olgu un 

mazdēlu Sergeju ar ģimeni, iegūt jaunus materiālus, kas 
stāsta gan par strēlnieku kaujām, par sievas un meitu 
likteņiem, gan smagajiem zaudējumiem 1937. gadā.

  Savukārt 17. oktobrī notika kādreizējā dzērbenieša  Jāņa Cīruļa grāmatas „Dzīve, mana 
dzīvīte” atvēršanas svētki. Tas ir atmiņu stāsts par Jāņa Cīruļa dzīves svarīgākajiem pie-
dzīvojumiem un pārdzīvojumiem laikā, kas viņam bija un ir joprojām atvēlēts. Laikā, par 
kuru reiz bija cīnījušies gan baltie, gan sarkanie strēlnieki. Ir vērts padomāt, kas tad no 
strēlnieku ideāliem realizējies dzīvē, kas nav un kāpēc. Mums, dzērbeniešiem, protams, 
Jāņa Cīruļa stāstā vissvarīgākās liekas tās atmiņu lappuses, kas saistās ar Dzērbeni. Sko-
las gaitas, ceļš uz Sibīriju, kas sākās Dzērbenē. Mājupceļš uz Dzērbeni un, protams, viss 
pārējais, kā viņš atrod īstas savas dzīves, darba un ģimenes vērtības. Prieks, ka varējām 
iepriecināt sirmo vīru, kuram tas bija liels pagodinājums būt kopā ar dzērbeniešiem un 
ka mums Dzērbenē paliek viņa atmiņu stāsti labā, interesantā valodā. Stāsti ir apritē, tos 
jau lasa ļaudis ar lielu interesi.

„Serben” rudens ekspedīcija.

  Domnīcai bija lielisks sezonas noslēgums – ekspedīcija uz „Stādiņu” mājām, kurās 
izaudzis Jānis Cīrulis, uz Gavaru pienotavu, kuras būvē piedalījies viņa tēvs. Uz Dolēm, 
lai ieraudzītu vai pieskartos akmenim – liecībai, ka tas ir Doles saieta nama pamatak-
mens. Un nobeigums bija pavisam pārsteidzošs. Pat labākie Dzērbenes apkārtnes pazinē-
ji pirmo reizi varēja uzkāpt piltuves veida Jānīšu kalnā, izjust savdabīgu dabas enerģiju 
un ieraudzīt neparastu dabas ainavu.
  10. novembrī pulcējāmies kopā ar Dzērbenes ļaudīm Lāčplēša dienas simtgades priekš-
vakarā, lai kopā izdzīvotu šo vēsturiski neparasto un skaisto notikumu, kad Latvijas 
nacionālā armija spožākajā un reizē grūtākajā cīņā nosargāja Latvijas valsts neatkarību.
Mūs vienoja lepnuma sajūta, ka šajos notikumos ļoti nozīmīga loma ir bijusi dzērbenie-
šiem – brāļiem Ozoliem - LKOK. Ne velti konferences nosaukums bija „Viņi izglāba 
Rīgu”, par pamatu ņemot Aleksandra Ozola vārdus no vēstules mātei: „Tu, mamma, vari 
būt lepna par savu dēlu Marku - viņš palika tiltu galos un izglāba Rīgu.” Faktiski visi 
brāļi bija pie Rīgas tiltiem vai Rīgas aizstāvju rindās. Gods šajā dienā tika atdots Auļu 
skolai, kur ekspedīcijā bijām vasarā, gatavojoties šim svarīgajam pasākumam, vietai, no 
kurienes nākuši brāļi Ozoli – strēlnieki, LKOK, slavenie Rīgas un tiltu aizstāvji, kā arī 
viņu vecākiem un it paši Natei, kas pēc vīra nāves uzņēmās visu atbildību par bērnu iz-
glītību. Saviļņojoša bija tikšanās ar Markus Ozola meitu Vigdu Ozolu–Grobiņu un maz-
meitu Gundegu Grobiņu, kopīgais piemiņas brīdis Dzērbenes baznīcā, kas bija skaisti 
rotāta svētkiem. Šeit atdevām godu Aleksandram Ozolam, kura vārds iegravēts piemiņas 
plāksnē brīvības cīņās kritušajiem, kā arī visiem Dzērbenes draudzes dēliem piemiņas 
plāksnēs, kas izveidotas 1928. gadā – Latvijas 10. dzimšanas dienā.
  Paldies visiem, kas palīdzēja vēstures interešu klubam „Serben” sagatavot visus šos 
nozīmīgos svētkus un atbalstīja ar savu klātbūtni. Paldies par atzinīgajiem vārdiem, kas 
organizatoriem ir tik svarīgi. 

Mārīte Šķēle, “Serben” vadītāja

Literārie pasākumi Vecpiebalgas bibliotēkā
  Kamēr laiks aiz loga kļūst arvien tumšāks un drēg-
nāks, Vecpiebalgas bibliotēka šajā rudenī lasītājiem 
ir gaismas pilna. Iedvesmojošas tikšanās ar literātiem 
ir notikušās ik mēnesi – septembrī bibliotēkā viesojās 
un ar jaunākās paaudzes lasītājiem tikās bērnu grāma-
tu autore Evija Gulbe pasākumā „Ceļojošais dzejoļu 
veikals ”. Pēc tam, kad bērni bija izzinājuši noslēpu-
mu, kā top dzejoļi, iemācījušies ātri noskaitīt jautru 

mēles mežģi , uzminējuši autores sacerēto mīklu dzejoļu, kuriem raksturīga spilgta tēlai-
nība, asprātība un paradoksi, atminējumus, un piedalījušies citās jautrās un radošās akti-
vitātēs,  dzejoļu veikaliņā viņi par skaistu rudens lapu vai kastani varēja nopirkt iepriekš 
nekur nepublicētu dzejoli ar rakstnieces autogrāfu. Un varat ticēt, tirgošanās bija varena!
  Oktobrī lasītājus aicinājām uz pasākumu, lai labāk iepazītu dzejnieka un romāna „Sko-
lotāji” autora Andra Akmentiņa personību un literāro daiļradi. Humors, nopietnība, dze-
ja, mūzika vienuviet.  Jaunieši atzina, ka tikšanās bija interesanta.  Klausītāju atzinību 
izpelnījās rakstnieka savdabīgais dzīvesprieks, muzikalitāte un atziņas par cilvēka un 
sabiedrības sarežģītajiem attīstības procesiem.

  3 tikšanās, 3 cilvēki, 3 radošas personības– katrs ar savu pasaules uztveri, redzējumu… 
Tā ir lieliska iespēja mūsu lasītājiem paraudzīties uz dzīvi un literatūru no cita skatupun-
kta – caur autora prizmu. Tikšanās ar rakstnieku ir vistiešākais ceļš, kā grāmatai nokļūt 
pie sava lasītāja. Lasīšanas veicināšana pieprasa nepārtrauktību – ne tikai lasīt, bet arī 
spriest par izlasīto un vērtēt to -  pasākumi dod abpusēju – kā autoriem, tā lasītājiem - 
radošu un ļoti pozitīvu enerģiju.
  Pasākumi projektā „Sarunas ar rakstniekiem Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā” notiek ar 
Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu, pasākumus atbalsta Vecpiebalgas novada 
pašvaldība.   

Dzidra Ješkina

  Noslēdzot projekta ciklu ar rakstnieku piedalīšanos, novembrī ar lasītājiem bibliotēkā 
tikās sporta raidījumu vadītājs, žurnālists, grāmatu autors Armands Puče. Viņš ir ļoti 
daudzpusīga personība, un tāda izvērtās arī tikšanās, kas  lika aizdomāties, ka dzīvē viss 
nav tik vienkārši, kā izskatās, ka pārmaiņu laikus vienmēr kāds izmanto savā labā, ka va-
renajām  struktūrām, kas valda pār pasauli, ir izdevīgi, ka pastāv nestabilas valstis, ar ku-
rām var manipulēt, jo lielajā politikā nav nejaušību. Atbildot uz dažādiem jautājumiem, 
viņš atklāja savas domas par sportu, politiku, mūsu valsti, aicinot  būt kritiskiem un iz-
vērtēt medijos pausto, kā arī nepalikt vienaldzīgiem pret lietām un notikumiem. Tikšanās 
noslēgumā Armands Puče teica: „Dzīvē galvenais ir būt godīgam – pret sevi, savu darbu, 
saviem līdzcilvēkiem. Tikai sarunājoties mēs varam atrisināt problēmas, izvairīties no 
konfliktiem, pārpratumiem, būt tuvāki cits citam - kā personīgajā dzīvē, tā sabiedrībā. 
Tāpēc mēģiniet savā dzīvē atrast to, kas ir patiesi būtisks, kam ir īstā vērtība!”

Uz tikšanos ar Armandu Puči sanākušie arī pēc oficiālās daļas vēlējās pārmīt kādu vārdu ar 
autoru vai saņemt autogrāfu. 
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Vai šogad būsi rūķis?
  Klāt decembris, tāpēc Vecpiebalgas novada rūķi jau atkal aktīvi darbojas, lai svētkos ie-
priecinātu mūsu novada grūtībās esošās ģimenes. Esam pavisam priecīgi, jo šogad ģimenes 
apciemosim jau piekto reizi – tāda kā pusapaļa jubileja, kurā jūtamies priecīgi par daudza-
jiem prieka brīžiem, ko šajos gados izdevies dot ģimenēm.
Šogad esam strādājuši pie pavisam nopietnām lietām – izveidojuši oficiālu biedrību “Vec-
piebalgas novada rūķi”, saņēmuši tai sabiedriskā labuma statusu un pat izveidojuši ban-
kas kontu. Tāpēc šogad rūķu darbus iespējams atbalstīt 
vairs ne tikai ar končām un sarūpētām dāvanām vien, 
bet pieņemam arī finansiālus ziedojumus jūsu iespēju 
robežās.
Te arī mūsu dati: 
Vecpiebalgas novada rūķi” Biedrība
Reģ. Nr.50008282761
AS “Citadele banka”
SWIFT kods: PARXLV22
Konts LV03PARX0022384190001
  Ir vairākas lietas, ko darām katru gadu, arī šis gads nav 
izņēmums. Drīz būs gatavs mūsu Vecpiebalgas nova-
da ceļu kalendārs 2020. gadam, kas būs kā simbolisks 
paldies visiem mūsu draugiem un atbalstītājiem. Tāpat 
arī ir apkopota informācija par ģimenēm, kuras svētkos apciemosim – šogad viesosimies 
vismaz 22 namos. Ja arī jūs gribat ieteikt kādu ģimeni vai vientuļu cilvēku, kuram noderētu 
mūsu atbalsts, droši ziņojiet!
  Mūsu šī gada jaunums ir ziedojumu kaste. No Pirmās Adventes līdz Ziemassvētkiem 
veikala “Nodus” telpās atradīsies lielā rūķu ziedojumu kaste, kurā ikviens var atstāt savu 
ziedojumu. Aicinām ziedot ilgstoši glabājamus pārtikas produktus, saimniecības, kancele-
jas, higiēnas preces utt., taču lūdzam ziedojumu kastē neievietot lietotas, plīstošas vai ātri 
bojājošās preces. Sakām lielu paldies veikala “Nodus” vadībai par šo sadarbību!
Paldies arī Vecpiebalgas novada domei par sadarbību – novērtējam iespēju dāvanu šķi-
rošanai izmantot kultūras nama telpas, kā arī ģimeņu apciemošanai izmantot pašvaldības 
transportu. 
  Bet vispār – mums ir skaidrs, ka Vecpiebalgas novada rūķi nav tikai daži traki cilvēki rūķu 
cepurēs, kuri, dziesmām skanot, dodas apciemot ģimenes Pirmajos Ziemassvētkos. Vecpie-
balgas novada rūķi esat jūs visi, kuri palīdzat mums piepildīt dāvanu maisu, sekojat līdzi 
mūsu aktivitātēm un katrs savā veidā atbalstāt. Tāpēc no sirds aicinu arī šogad nepalikt 
vienaldzīgiem un visiem sadoties rokās, lai palīdzētu Vecpiebalgas novada rūķu labajiem 
darbiem notikt. Priecāsimies par dažādiem ziedojumiem ģimenēm. Plašāk par aktuālajām 
lietām, kā allaž, informēsim mūsu Facebook profilā – Vecpiebalgas rūķi.
Lai jums sirds siltuma un došanas prieka pilns šis laiks!
  Par jebkuriem ar rūķiem saistītiem jautājumiem allaž esmu atvērta jautājumiem, sadarbī-
bai un vienkārši sarunām jebkurā brīdī!

Linda Tunte,
26431962

Linda.Tunte@gmail.com

SKOLU  ZIŅAS
Novembris Vecpiebalgas novada pamatskolā  

aizvadīts valsts svētku noskaņās
  1.novembrī ESF projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā” 
ietvaros  32 skolēni apmeklēja baseinu Priekuļos.
  8. novembrī priecīgā gaisotnē izskanēja Mārtiņdiena. Krāšņs un bagātīgs izvērsās mas-
ku gājiens, pulcējot senlatviešu tradicionālos masku tēlus: lāčus, dzērves, govi, vilkus, 
zirgu un nāvi. Arī Mārtiņdienas tirdziņš – kā jau ierasts - bija kupli apmeklēts. Paldies K. 
Zirnei, I. Jeromānei, I. Prūsei par ieguldījumu pasākuma organizēšanā! 
Lāčplēša diena iesākās ar karavīru dziesmu dziedāšanu un lasījumiem no A. Grīna romāna 
“Dvēseļu putenis”. Skrējienā “Apkārt Dzērbenei” piedalījās vairāk kā 60 dalībnieku.  Skrē-
jiena uzvarētāji savās vecuma grupās: N. R. Tēts, P. Šmits, F. Aukšmuksts, R. Ikners, K. 
Osis, M. Jankilēviča, A. Apšukrapse, S. Eglīte, E. Zirne, S. Stērste. Militārajās stafetēs, 
karogspēlēs piedalījās 6 jauktās skolēnu komandas. Paldies zemessargiem Andrim Lau-
manim, Mārtiņam Amanam un skolotājai Sarmītei Stērstei par iniciatīvu un līdzdalību 
pasākuma organizēšanā!
  13. novembrī 7.-9. klašu skolēni mācību braucienā uz Rīgu apmeklēja finanšu labora-
toriju Swedbank galvenajā ēkā un noskatījās filmu “Jelgava 94”.
  14. novembrī 1.- 9.klašu skolēni mērojās  erudīcijā konkursā “Ko tu zini par Latviju?”. 
Cīņa bija ļoti līdzvērtīga. Guvām atziņu: “Nevienas zināšanas nav vērtīgākas, kā tās, ko 
zinām par savu dzimto zemi.” 

  15. novembrī Valsts dzimšanas dienas svētku svinīgajā pasākumā viesojās bijusī skolas 
direktore Ērika Arāja, ar savu dzīves stāstu par piedzīvoto Latvijā dažādos laiku lokos 
aizkustinot ikvienu klausītāju. Mēs ieguvām atziņu: “Nekur nav tik labi kā mājās – mūsu 
Latvijā.” Paldies par skanīgo koncertu skolotājai Baibai Baltiņai!
  19. novembrī programmas “Skolas soma” ietvaros 6.-9. klašu skolēni Valmierā noskatī-
jās jauno, Latvijas simtgadei veltīto filmu “Dvēseļu putenis”.
  20. novembrī 1. un 2. klases skolēni piedalījās karjerizglītības nodarbībā par profesijām 
Raunas vidusskolā.
  22. novembrī aizsākās seminārs “Dabas vides estētikas ideja un tās pielietojums” 
skolotājiem, bērnudārza darbiniekiem, vecāko klašu skolēniem un citiem interesentiem. 
  28. novembrī 1.-4. klašu skolēni pabija Madonas muzejā, karameļu darbnīcā, augstajā 
Gaiziņkalnā.

Andris Sakss, skolas direktors

Lāčplēša dienas pasākumi Inešos
  6.novembrī, gata-
vojoties Lāčplēša 
dienai, Inešos no-
tika radošā darbnī-
ca, kur katrs varēja 
pagatavot sev lāpu 
Lāčplēša dienas pa-
sākumam. Darbnīcu 
vadīja Ints Ķergal-
vis. 
  11. novembrī Pie-
balgas novadpētnie-
cības muzejā notika 
ģenerāļa Voldemāra 
Ozola 135. jubile-
jas pasākums, kam 
sekoja Lāpu gājiens 
ar noslēgumu pie 
ugunskura, kur va-
rējām pabūt kopā ar 
dziesminieku Intu 
Ķergalvi. Šogad 
Latvijas brīvības 
cīnītāju piemiņas 
diena bija īpaša, jo 
apritēja simts gadi, kopš neatkarīgās Latvijas armijas uzvaras pār Bermonta karaspēku 
1919. gada 11. novembrī. Latvijas vēsturē ir ierakstītas Voldemāra Ozola plānotās Zie-
massvētku, Juglas, Cēsu un pret Bermontu vērstās kauju operācijas. Laikrakstā  „Jau-
nākās Ziņas” 1919. gada 15. novembrī vēsta: “Ozols ar ģēnija skatu pārredz visu cīņas 
turpmāko gaitu. Viņš garā paredz, kā vācieši tiek galīgi sakauti un ka tiem būs jābēg no 
Kurzemes prom uz Vāciju. Tā to var tikai liels, īsts karavadonis.”
  Piebalgas novadpētniecības muzejā ir izveidots Voldemāra Ozola piemiņas stends. Iz-
cilajam virsniekam veltītajā piemiņas pasākumā, kas notika tieši Lāčplēša dienā – 11. 
novembrī -  muzeja vadītājs Mārtiņš Frīdvalds atklāja, ka ir savākti un apkopoti nozī-
mīgi materiāli, kā arī pārtulkota Manfrēda Šnepa-Šneppes grāmata “Globālās spēles un 
Voldemārs Ozols – sešu armiju virsnieks”, un uzsvēra, ka ir svarīgi saglabāt  novadnieka 
Voldemāra Ozola piemiņu, jo viņš ir viens no starptautiski zināmākajiem latviešu virs-
niekiem, latviešu strēlnieks, stratēģis, taktiķis, militārais teorētiķis. Latvietis, kurš ir 
uzvilcis sešu armiju virsnieku formas tērpus, karojis piecos karos, divas reizes saņēmis 
spriedumu par nāvessodu.  Par izcilo latviešu karavīru, strēlnieku, virsnieku, Latvijas 
patriotu var lasīt Artura Heniņa vēsturiskajos romānos  “Čiekurkalna Volda akselban-
tes” un “Tur pērkons nikni jodus dzenā”, kā arī Bonifācija Daukšta grāmatā “Kopveža 
Voldemāra Ozola kara gaitas un politiskā evolūcija”, kas izdota Latvijas vēstures mazās 
bibliotēkas sērijā.
  Paldies Mārtiņam Frīdvaldam pa darbu novada vēsture izzināšanā - pateicoties vēstures 
entuziastam, netiek aizmirsti cilvēki, kam nozīmīga loma Latvijas veidošanā.
  Paldies dziesminiekam, grupas Oranžās brīvdienas ģitāristam un solistam Intam Ķer-
galvim par atbalstu un lāpu gatavošanas darbnīcas īstenošanu, kā arī par dziesmām pie 
ugunskura!

Anita Katlapa, Inešu bibliotēkas vadītāja

Decembrī Vecpiebalgas bērnudārzā tiks 
uzsākta Džimbas drošības programma

  Kādas ir cilvēka pamatvajadzī-
bas? Fizioloģiskās vajadzības: miegs, 
ēdiens, siltums, gaiss, ūdens, veselība, 
dzīves telpa, seksualitāte. Drošība: 
aizsardzība no briesmām, kārtība un 
tiesības, drošība par nākotni. Sociālās 
vajadzības: ģimene, draudzība, gru-
pas atbalsts, mīlestība, intimitāte, ko-
munikācija. Sociālā atzinība: sociālais 
statuss, atzinība, cieņa, ietekme, panāku-
mi darbā un privātajā dzīvē, labklājība. 
Pašīstenošanās: individualitāte, apdāvi-
nātība, personīgā potenciāla īstenošana, 
pašattīstība. 
  Drošība, kā redzams, ir viena no cilvē-
ka pamatvajadzībām. Bērnība ir vissva-
rīgākais laiks dažādu drošības noteiku-
mu apgūšanā: drošība uz ceļa un ūdens, 
elektrodrošība, ugunsdrošība, drošība 
attiecībās ar cilvēkiem. Šo daudzo un 
dažādo noteikumu apguvē  nozīmīga 
loma ir ģimenei un pirmsskolai, vēlāk 
arī skolai. Tāpēc, jau dodoties uz kur-
siem, lai kļūtu par Džimbas drošības 
aģentu, zināju, cik tas būs vērtīgi un svarīgi! Decembrī Vecpiebalgas bērnudārzā kopā 
ar “Pūces skolas” bērniem uzsāksim 9 soļu Džimbas drošības programmu, kurā bērniem 
viegli uztveramā formā ar dažādām interesantām metodēm tiks apgūti personīgās dro-
šības noteikumi. Esmu pārliecināta, ka tas uzlabos gan bērnu savstarpējās attiecības, 
gan mācīs, kā reaģēt dažādās situācijās, kuras var apdraudēt bērnu. Janvāra beigās esam 
uzaicināti ciemos pie Džimbas uz viņa jauno, skaisto, drošo māju Rīgā. 
  Džimbam ir arī sava mājas lapa www.dzimba.lv, kurā var izpildīt dažādus uzdevumus 
un testus, lai uzlabotu vai pilnveidotu savas zināšanas par drošību attiecībās ar cilvē-
kiem.
Šī programma nav vienam gadam, tā ir ilglaicīga, pilnveidojama un uzlabojama. Sa-
darbība ar nodibinājumu “Centru Dardedze”, kura mērķis ir pasargāt bērnus no jebkura 
veida vardarbības, turpināsies, tāpēc mūsu bērni, mūsu vecāki, mūsu sabiedrība būs ie-
guvēji ilgākā laika posmā.

Agita Šulca, direktores vietniece pirmsskolā
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SPORTSPatriotiskais mēnesis Vecpiebalgas vidusskolā
  Novembris ir nozīmīgs Latvijas Valsts svētku un atceres dienu mēnesis, kas ikvienu saviļņo 
un liek justies lepniem par savu valsti. Lai svētki izstarotu gaismu un ikvienam radītu prie-
ku, savlaicīgi parūpējās Izglītojamo pašpārvalde, kas izsludināja gaismas objektu konkursu 
“Izgaismo skolu novembrī!”, aicinot klašu kolektīvus radīt gaismas ķermeņus patriotiskās 
noskaņās, lai veidotu skolas vidi krāsaināku un svinīgāku.
  Tradicionāli patriotiskais mēnesis skolā iesākās jau oktobra nogalē, 30. oktobrī, kad Iz-
glītojamo pašpārvalde pulcējās pie Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Anša Zeltiņa piemiņas 
bareljefa, kas rotā mūsu skolas ārsienu, lai noliktu ziedus, iedegtu svecītes un sveiktu dzim-
šanas dienā dižo Latvijas armijas pulkvedi. Pulkvedis Ansis Zeltiņš mūsu skolā tiek augsti 
godāts un ik gadu pieminēts, un mēs lepojamies, ka viņš ir mūsu skolas absolvents! Esam 
pateicīgi pulkveža dēlam Namejam Zeltiņam par skolā iedibināto Anša Zeltiņa stipendiju, ko 
reizi (līdz šim divas) reizes gadā pasniedz diviem vidusskolēniem un vienam pedagogam par 
dzimtās valodas izkopšanu, godāšanu un popularizēšanu.
  1. novembrī 2. un 3. klases skolēni kopā ar audzinātājām un sporta skolotāju devās uz “Arē-
na Rīga”, kur notika svinīgs programmas “Sporto visa klase” atklāšanas pasākums. Jaunie 
dalībnieki saņēma karogu - oficiālo programmas piederības zīmi-, kā arī kopā ar Latvijas iz-
cilākajiem sportistiem nodeva programmas “Sporto visa klase” svinīgo zvērestu. Atklāšanas 
pasākuma dalībniekus priecēja talismanu parāde ar Klasīte un Klasēns priekšgalā, gaismu 
izrāde,  “Green trial”,  “Moto trial” un  grupas “Bermudu divstūris” dalībnieku priekšnesumi.
  Rudens brīvlaika nedēļā 2., 3. klašu skolēni piedalījās Rimi video konkursā “Sporto labā-
kai dzīvei”, un 2. klases video tika iekļauts starp 30 labākajiem. Kā balva dalībniekiem būs 
uztura speciālistu “Rimi bērniem” un sporta treneru vizīte mūsu skolā, lai sniegtu zināšanas 
par sabalansētu uzturu un iesaistītu draudzīgās sacensībās Vecpiebalgas vidusskolas 2., 3. 
klasi un Jaunpiebalgas vidusskolas 3. klasi. Paldies par atsaucību bērniem, visiem vecākiem, 
īpaši Aivai Nebarei, Lindai un Edžum Ķaukuļiem, Sanitai Asarei, Agnesei Bambei, Maijai 
Miķelsonei, Ingai Gulbei un video meistaram Aivim Šulcam!
  2. novembrī Vecpiebalgas vidusskolas trīs komandas piedalījās debašu turnīrā Cēsīs. Pir-
majā komandā startēja Marija Liāna Gabrāne, Agnese Volmane, Rūdolfs Rudzītis, otrajā 
komandā – Ernests Smaliķis, Dagmāra Smaliķe, Markuss Bērziņš, trešajā komandā- Kate 
Elizabete Antone, Elīna Meldere, Marta Asare. Par labāko debatētāju tika atzīts Ernests Sma-
liķis. 
  9. novembrī Iecavā norisinājās Nacionālais debašu turnīrs, kurā piedalījās vairāk kā 20 
komandas. Tajā mūsu skolu pārstāvēja Kate Elizabete Antone, Elīna Meldere un Marta Asare.
  No 3. līdz 8. novembrim skolā notika rakstnieka Kārļa Skalbes 140. dzimšanas dienai 
veltīti piemiņas pasākumi. Klasēs norisinājās literārās stundas, kurās skolēni pārbaudīja zinā-
šanas par rakstnieku, piedaloties erudīcijas konkursā un minot krustvārdu mīklas. Sadaloties 
komandās, skolēni iepazinās ar interesantākajām pasakām un iestudēja to fragmentus.
  7. novembrī skolēni jauktās komandās devās “Pasaku labirintā”. 1. -5. klašu skolēni un 
zīmējumu konkursa dalībnieki no Madonas, Tirzas un Lizuma staigāja pa skolu un meklēja 
kabinetos un gaiteņos paslēptos K. Skalbes pasakas “Kaķīša dzirnavas” attēlus. Vēlāk dalīb-
nieki, klausoties pasaku, izkrāsoja atrastos attēlus un salika tos kopā. 6. – 12. klašu skolēnu 
komandas ar kartēm rokās skrēja orientēšanās “Pasaku labirintā” un kontrolpunktos meklēja 
atbildes uz jautājumiem, kas bija saistīti ar K. Skalbes dzīves posmiem vai kādu no viņa 
darbiem.

Komandas cīnās par Pašvaldību kausu Brīvības rogainingā 

  16. novembrī 64 komandas, kurās startēja 138 dalībnieki, noskaidroja uzvarētājus Lat-
vijas  Pašvaldību kausa izcīņā rogaigingā. Ceturto reizi par kausa ieguvi 4 stundu distancē 
sacentās 14 no Latvijas pašvaldībām - drosmīgākās, izturīgākās un uzņēmīgākās.  Vecpie-
balgas novadu pārstāvēja 4 komandas: Uldis Katlaps un Agris Krūmiņš, Sarmīte Stērste 
un Aigars Leiboms, Inese un Iveta Ģērmanes, Anita Katlapa un Aija Praulīte. Šajā – gada 
noslēdzošajā rogaiginga posmā - uzvarētāju balvas vīriešu komandu konkurencē izcīnīja 
mājinieki - Jaunpiebalgas pašvaldības pārstāvji, sieviešu komandu konkurencē - Gulbenes 
novads, bet jauktajā - Kocēnu novads. Vīriešu konkurencē 2. vieta Vecpiebalgas komandai 
(Uldis Katlaps, Agris Krūmiņš), jaukto komandu grupā 3. vieta Vecpiebalgas komandai 
(Sarmīte Stērste un Aigars Leiboms)
  Kā jau katru Brīvības rogainingu,  ieguvēji ir visi, bet uzvarētājs var būt  tikai viens. 2019. 
gadā Pašvaldības kausu Brīvības rogaininga kopvērtējumā ieguva Apes novada pašvaldība, 
otro vietu - Saldus pašvaldība, bet trešo - Kocēnu pašvaldība. Vecpiebalgas pašvaldības 
komandai kopvērtējumā  7. vieta. 
  Uzziņai 
  Orientēšanās Latvijā ir populāra, taču rogainings kļuvis pazīstams vien pēdējos gados, 
bet par to interese strauji palielinās. Dalība rogaininga sacensībās prasa labu gan fizisko, 
gan psiholoģisko sagatavotību, bet, kas vēl būtiskāk – orientēšanās iemaņas.
  Pirmās rogaininga sacensības norisinājās 1976. gadā Austrālijā. Pirmās starptautiska 
mēroga rogaininga sacensības norisinājās tikai 1990. gadā, bet 1. pasaules čempionāts 
notika divus gadus vēlāk Austrālijā. No 1996. gada pasaules čempionāti notiek regulāri 
ik pa diviem gadiem. Pēdējā laikā plašu popularitāti rogainings ieguvis arī Eiropā. Pirmo 
reizi latvieši piedalījās rogainingā 2002.gadā, kad Čehijā notika 5. Pasaules čempionāts, 
un tas uzskatāms par oficiālo rogaininga dzimšanas dienu Latvijā. 

Anita Katlapa

Uz rogaiginga sacensībām Jaunpiebalgā devās (no kreisās): Iveta Ģērmane, Inese Ģērmane, 
Agris Krūmiņš, Anita Katlapa, Uldis Katlaps, Aija Praulīte, Sarmīte Stērste, Aigars Leiboms. 

INFORMĀCIJAI

Nodarbības Dzērbenes Amatu mājā
• Katru trešdienu plkst. 17.30 šūšanas nodarbības ( lina vai cita topa kleita).  Informācija 
29408315
• Plecu lakatu aušanas nodarbības ( pēc individuāla plāna rindas kārtībā).
 Informācija 29408315
• Amatu mājas iepriecinošās Ziemassvētku darbnīcas ceturtdienās no plkst. 17.00 līdz 
pēdējam apmeklētājam. Nodarbības ar iepriekšēju pieteikšanos pie Dainas Šmites 
(29408315) vai Ērikas Mālderes  (29424560)

  7. novembra pēcpusdienā skolēni, viņu vecāki, jaunsargi un novada ļaudis ar lāpām rokās 
pulcējās skolas pagalmā un pēc skolas direktores Ilonas Strelkovas iedvesmojošās svētku 
uzrunas, dziedot patriotiskas dziesmas, devās “Gaismas ceļā” uz K. Skalbes muzeju “Saul-
rieti”, lai piedalītos rakstnieka 140. dzimšanas dienai veltītajās svinībās. Starp gājiena da-
lībniekiem bija arī ciemiņi no Madonas novada un bijušais Latvijas Republikas aizsardzības 
ministrs Raimonds Bergmanis. Ierodoties muzejā, gājiena dalībnieki pa sveču liesmiņām 
rotāto gaismas ceļu devās uz Vaktskalniņu, kur rakstnieks ar dzīvesbiedri apglabāti, lai ie-
degtu svecītes, noliktu ziedus un nodziedātu patriotisku dziesmu. Tālāk gaismas ceļš aizveda 
uz muzeja pagalmu, kur klātesošos uzrunāja un sveica muzeja vadītāja Ilona Muižniece, 
Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš un bijušais Latvijas Republikas 
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, bet pasākumu ar dziesmām kuplināja skolas ab-
solvents Kārlis Apalups.
  12. novembrī  skolas kolektīvs piedalījās skolas apkārtnes sakopšanas talkā un vēlāk  prie-
cājās par tās laikā paveikto.
  13. novembrī mūsu pamatskolas meiteņu un puišu volejbolisti piedalījās Cēsu starpnova-
du skolu volejbola sacensībās, no kurām 
puišu komanda atgriezās ar izcīnīto 2. 
vietu, bet meiteņu komanda – ar 3. vie-
tu. Apsveicam uzvarētājus un viņu treneri 
skolotāju Agitu Kramu!
  13. novembrī pie 1.- 6. klašu skolēniem 
programmas “Latvijas skolas soma” ie-
tvaros viesojās inovatīvā jaunrades mu-
zikālā apvienība “Shape of music”. Sko-
lēniem tika piedāvāta pavisam oriģināla 
iespēja vienuviet gan dzirdēt, gan redzēt, 
gan paspēlēt un tuvāk iepazīt visus četrus 
klasiskos stīgu mūzikas instrumentus: vi-
joli, altu, čellu un kontrabasu.
  15. novembrī skolā tika atzīmēta Latvi-
jas Republikas proklamēšanas gadadiena. 
Svinīgo pasākumu atklāja skolas direkto-
re Ilona Strelkova un 10. klases kolektīvs 
ar montāžu “Esmu to kādreiz izjutis...” 
Izglītojamo pašpārvalde sveica gaismas 
objektu konkursa “Izgaismo skolu no-
vembrī” uzvarētājus: 1. klasi (audz. E. 
Leiboma), 10. klasi (audz. V. Miķelsone).

Informāciju sagatavojusi Vita Lapiņa

Anša Zeltiņa stipendija tika pasniegta Elīnai Līvai 
Pozņakovai (10. kl.), Mikum Cimdiņam (12. kl.), 

skolotājai Marinai Grīnbergai.

Ziemassvētku darbnīcas
5. decembris. Vēderprieks: vairāk laika dzīvei, mīļajiem un priekam! Gatavojam ātri un 
gardi!
Glabājam ilgi un saudzīgi! Domājam zaļi un plaši (ekoloģiski)! Unikāla iespēja satikties 
klātienē ar Tupperware - visā pasaulē zināmās augstas kvalitātes virtuves trauku ražotāja 
firmas pārstāvi, arī rokdarbnieci Daci Riekstu un kopīgi pagatavot un nodegustēt ko no-
derīgu Ziemassvētku galdam. Materiāli tiks nodrošināti,  dalības maksa - 1-2 eiro.

12. decembris. Dvēseles prieks: izgaismo Ziemassvētkus!  Nodarbībā būs iespēja izvēlē-
ties latvju rakstus un ar tiem darināt gaismas lukturus telpu izgaismošanai. Līdzi metāla 
konservu bundžas, citi materiāli tiks nodrošināti.

19. decembris. Sirds prieks: Saulgrieži latviskā garā. Radošs pusgada kopsavilkums, 
padarīto darbu izrādīšana, dalīšanās ar padomiem, mīklu receptēm, formu iespējām, ar 
dziesmām un senču tradīciju iedzīvināšanu latviskā garā. Līdzi cienasts, kāds padarīts 
darbs un padoms citiem.
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Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.
Informāciju apkopoja Dzidra Ješkina. Tālr.: 64107279, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.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. Izdevums iespiests SIA “Latgales druka”. 

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

(F. Bārda)
Mūžībā aizgājuši:

Jānis Jēkabsons, Ineši;
Maiga Anna Karpa, Kaive;
Antons Kalniņš, Taurene.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

INFORMĀCIJAIPASĀKUMI
Dzērbenes tautas namā 

6. decembrī plkst. 16.00 Gaidīšanas svētki  - senioriem
Mālpils mūzikas skolas audzēkņu un folkloras 

grupa “Māras bērni” koncerts.
 Omulīgākai kopā būšanai līdzi ņemiet groziņu!
Informācija un transporta pieteikšana: 29408315 

27. decembrī plkst. 19.00 Ziemas mūzikas 
koncerts “Déjà vu”

Evita Pehlaka (soprāns), Nauris Indzeris (baritons), 
Ventis Zilberts (klavieres) un koris “Pie Gaujas”

Programmā - pasaulē un Latvijā labi zināmu un iemīļotu 
komponistu melodijas.

Ieejas maksa – 5,00 eiro

Dzērbenes baznīcā
14. decembrī plkst. 19.00 Sigitas Jevgļevskas un 

Māra Kupča dzejkoncerts “Ziemassvētku dziesma”
 Ieejas maksa – 5,00 eiro

 Svētku eglītes sarīkojums Taurenes un Dzēr-
benes pagasta pirmsskolas vecuma bērniem 
notiks Taurenes pirmsskolas grupu ēkā. Sīkāka 
informācija: m.t.26347316, Dace Potaša.

Dzērbenes novadpētniecības muzejā
18. decembrī plkst. 13.00 Pateicības domnīca 

“Atskats uz šogad paveikto” 
Aicināti visi muzeja fani un interesenti, 

līdzi ņemams groziņš.

Inešu tautas namā 
14. decembrī plkst. 19.00 Vecpiebalgas muižas koris un 
diriģents Jānis Rijnieks ielūdz visus dziesmu draugus uz 

kora 10 gadu jubilejas koncertu „Baltais miers”.
Koncerta viesi - koris “Pie Gaujas”, Amatas novada vīru 
koris, Jūrmalas kultūras centra vīru koris “Burinieks”.

Kaives tautas namā
6. decembrī plkst. 20.00 kinozālē kinofilma “Oļegs”

Režisors: Juris Kursietis
Ieejas maksa - 2.00 eiro

Ieeja atļauta no 12 gadu vecuma

21. decembrī plkst. 20.00 sarīkojums 
“Nenopietns vakars...”

Piedalās Kaives un Skujenes amatierteātri. 
Turpinājumā deju mūzika ar DJ. ULVI. 

Ieejas maksa ballē - 2.00 eiro 
( ja atradīsi sev draugu, biļeti varēsiet iegādāties 

2,00 eiro vērtībā)

 
Taurenes kultūras namā

8. decembrī plkst. 13.00 animācijas filma visai ģimenei 
„Auniņš Šons. Fermagedons” 

( Pēc filmas- zīmēsim  mīļākos filmu  varoņus,
  noslēgumā  jautra bērnu ballīte līdz 16.00) 

 Ieejas maksa – 1,50 eiro

12. decembrī plkst. 11.00 Vecpiebalgas pamatskolas 
pirmsskolas bērnu  svētku sveiciens  

Taurenes pagasta  pensionāriem
Mīļi visi aicināti!

26. decembrī  plkst. 13.00 filma “Jaungada taksometrs 2” 
Ieejas maksa – 3,00 eiro

2020. gada 11. janvārī notiks tradicionālā 
Masku balle-karnevāls kopā ar grupu ”Vēja radītie”

Aicinām visus jau laicīgi sākt gatavot maskas!
Uz tikšanos Žurkas gadā!

Vecpiebalgas kultūras namā

5. decembrī plkst. 17.00  jauniešu centra “Balgas strops”  
labdarības pasākums “Es varu dot mīlestību!”

7. decembrī plkst.18.00 deju kolektīvu koncerts 
„Ziemassvētku sajūtas” 

Piedalās deju kolektīvi „Mudurainis XO”, „Mudurainis”, 
„Balga”, vokālais ansamblis „Tāpēc” un viesi - senioru deju 

kolektīvi „Atvasara”, „Baltābele”, „Dzirnas”, 
„Meirāni”, „Saiva”, „Veldze”.
Ieeja uz koncertu bez maksas. 

Esiet gaidīti!

18. decembrī Ziemassvētku eglītes sarīkojums „Krāsaino 
rūķu satikšanās” Vecpiebalgas, Inešu un Kaives pagasta 

pirmsskolas vecuma bērniem:
• 16.00 Rūķu radošās darbnīcas;
• 17.00 Svētku prieks ar Rūķiem un Ziemassvētku vecīti. 

Lūgums visiem ierasties rūķu cepurēs! 
Mīļi gaidīsim!

*Pasākums bērniem, kas deklarēti Vecpiebalgas novadā.

27. decembrī plkst.19.00 grupa „Līvi” ielūdz  
uz koncertu „Svētki ziemā”
Biļešu cenas - 10, 12, 15 eiro

Biļetes var iegādāties Biļešu Paradīzes kasēs, no 
9. decembra arī Vecpiebalgas novada pašvaldības 

administratīvajā centrā pie kasieres.
“Līvi” ir sagatavojuši klausītājiem svētku koncertprogrammu 
“Svētki ziemā” . Programmā divas daļas -  pirmā daļa būs 
akustiskā, mierīgākā noskaņā, bet otrajā daļā atpazīsiet grupu 
“Līvi” klasiskajā izpildījumā.

31. decembrī Gadumijas nakts Vecpiebalgā:
• 23.45 Jaunā  - 2020. gada - sagaidīšana un svētku salūts pie 
novada pašvaldības administratīvā centra;
• 00.30- 5.30 Gadumijas balle Vecpiebalgas kultūras namā. 

Spēlē grupa „Kontrasts”.
Ieejas maksa – 5,00 eiro

 Galdiņu rezervēšana: t. 26493591

Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā 
No 3. decembra apskatāma mākslinieces 

Baibas Feoktistovas gleznu  izstāde „Sieviete ir”

*Pasākumu plānā var būt izmaiņas. Sekojiet līdzi 
informācijai pašvaldības mājas lapā, facebook com 

lapā un afišās!  
*Pasākumu laikā iespējama fotografēšana un filmēšana. 

Foto un video materiāli var tikt izmantoti publicitātes 
nodrošināšanai.

  20. decembrī Vecpiebalgas novada pašvaldības iestā-
des apmeklētājiem atvērtas līdz plkst. 12.00
  Darba diena – pirmdiena, 23. decembris, - pārcelta 
uz sestdienu, 28. decembri.

IZMAIŅAS  PAŠVALDĪBAS  IESTĀŽU 
DARBA  LAIKĀ

GADA  NOGALE  DIEVNAMOS
24. decembrī plkst. 18.00 

Dzērbenes ev.lut. baznīcā  Ziemassvētku dievkalpojums 
24. decembrī plkst. 16.00 Vecpiebalgas 

ev.lut. baznīcā Ziemassvētku vakara dievkalpojums
24. decembrī plkst. 16.00 Lodes-Apšu ev.lut. baznīcā 

Ziemassvētku vakara dievkalpojums
26. decembrī plkst. 13.00 Lodes-Apšu ev.lut. baznīcā 

dievkalpojums Otrajos Ziemassvētkos
31. decembrī plkst. 16.00 Vecpiebalgas ev.lut. 

baznīcā Vecgada vakara dievkalpojums

SVEICAM  SVĒTKOS!
Gribas lai baltā pasaulē
Balti sniegi snieg,
Un pa baltiem lielceļiem
Balti cilvēki iet,
Un lai baltos cilvēkos
Baltas domas dzimst,
Un lai baltās darbdienās
Balti svētki ir.

  Godātie donori! Vislielākā pateicība visiem jums, kas 
devāties uz Dzērbeni Donoru dienās no daudzajiem Lat-
vijas reģioniem!
  Mīļie, labie brīvprātīgie un visi iedzīvotāji, kas nesavtīgi 
atbalstāt Sarkanā Krusta nodaļu! Paldies par atbalstu bēr-
nu atpūtas nometnei Norvēģijā!
  Lai Jums visiem laba veselība un labas domas, kam seko 
labie darbi!
  Lai izdodas sajust Ziemassvētku brīnumu un noticēt Jau-
nā gada veiksmei!

Dzērbenes Sarkanā Krusta nodaļas 
vadītāja Velga Pumpure

ZIEMASSVĒTKU  TIRDZIŅI
Pēc piparkūku mīklas zemeslode smaržo
Un katrā mājā svētku galdauts klāts.
Ir egles zaros sveces jādedz,
Lai Ziemassvētku brīnums ceļu redz.

  Taurenes pagasta bibliotēkā no 9. līdz 27.decembrim 
darba dienās (10.00 - 17.00 ) darbosies ikgadējā Ziemas-
svētku izstāde – tirdziņš “Ziemassvētku sajūtas meklējot”.
Laipni aicināts ikviens interesents!
Pieteikties pa tālr. 64170261
 

*****

  23. decembrī plkst. 10.00 laukumā pie restorāna 
„Ūdensroze”  Ziemassvētku tirdziņš. 
Gaidīsim pārdevējus un pircējus! 
Tirgotājiem pieteikšanās līdz 20. decembrim. 
(t. 26493591, zigrida.ruicena@vecpiebalga.lv)

PATEICĪBA
  Paldies Vecpiebalgas vidusskolas mājturības un tehnolo-
ģiju skolotājiem Ingrīdai Batņai un Sergejam Sipčenko, 
vidusskolas puišiem un 8. klases skolēniem par Latvijas 
valsts svētkiem veltītu  noformējumu izgatavošanu un uz-
stādīšanu Vecpiebalgā. 

Lelde Burdaja, pašvaldības izpilddirektore


