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Priekšsēdētāja sleja.

Baltus Ziemassvētkus
gaidot un vēlot…

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)
Vēl tikai mirklis, un atkal viens gads būs aizvadīts. Šosvētdien Adventa vainagā iedegsim jau otro sveci… Mazāk nekā
trīs nedēļas, un laika rats griezīsies citādāk, dodot vairāk gaismas dienai, mazāk tumsas atstājot naktij. Katru svētdienu,
vērojot liesmiņu kārtējā svecītē, smelsimies Adventa laika
prieku dvēselei, lai ar gaišām domām varam sagaidīt Ziemassvētkus un Jauno gadu.
Vecpiebalgas novada pašvaldība

Godātie Vecpiebalgas novada iedzīvotāji!
Straujiem soļiem tuvojas gada noslēgums, un vēl viens gads būs aiztecējis.
Klāt ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks.
Ar šo laiku vienmēr ir interesanti – no
vienas puses tas ir gadskārtējs, ilgi
gaidīts laiks, šķietami nepārsteidzošs,
piepildīts ar pārdomām un vienmēr ar
cerību par iekšējo mieru. No otras puses – katru gadu tomēr tas ir kaut kas
pavisam atšķirīgs. Manuprāt, šogad jo
īpaši atšķirīgs.
Tā pirmā atšķirība ir vispasaules situācija – „Covid 19” pandēmija mūs
visus ir ielikusi īpašos rāmjos un nostādījusi īpašā situācijā. Patīk tas vai
nē, gribam to atzīt vai nē, bet tas ir
fakts. Esam iemācījušies dzīvot savādāk un arīdzan sapratuši, ka tuvākajā
laikā prasme pārvērsties un pielāgoties
situācijai būs vērtējama kā priekšrocība, nevis otrādāk. Bet otrā atšķirība, ar
ko mums nāksies samierināties un aprast, ir tās sekas, ko radīs un jau šobrīd
ir radījusi administratīvi teritoriālā reforma. Šie ir beidzamie Ziemassvētki,
kurus sagaidīsim Vecpiebalgas novadā
kā autonomā administratīvi teritoriālā
vienībā, jo 2021. gada vidū būsim jau
pavisam citā novadā, daudz lielākā un
sarežģītākā veidojumā, kurā līdz ar
Vecpiebalgas novadu tiks apvienotas
vēl 6 citas tuvāku vai tālāku kaimiņu
teritorijas.
Vai tā būtu pandēmija, vai administratīvi teritoriālā reforma, bet ikkatra no
šīm jomām mūsu dzīvē nes pārmaiņas.
Un pārmaiņas ir tās, kas cilvēkiem rada
dzinuli attīstīties un augt. Lai arī dzīvē ir pārmaiņas, kuras mēs ne labprāt
vēlētos, es tomēr aicinātu ikkatru no
šīm dzīves pārmaiņām smelties pozitīvo, aicinu ikkatru mācīties un izmantot
šo sarežģīto laiku, lai bagātinātos savā
pieredzē un dzīvesziņā. Kā Rainis reiz
rakstīja – pastāvēs, kas pārvērtīsies!
Tā ir arī ar mums, arī mums ir jāprot
pārvērsties, augt līdzi laikam, lai kā arī
dažkārt to negribētos.
Šajā sarežģītajā laikā būsim saticīgi un atbildīgi ne vien paši pret sevi,
bet jo īpaši pret saviem tuvākajiem
un apkārtējiem. Priecāsimies, ka gada
tumšākajā laikā beidzot ir uzsnidzis
gaišums. Aizvadot 2020. gada beidzamo mēnesi, iededzot Adventes sveces
ikkatru svētdienu, vēlu gaišām pārdomām bagātus, baltus un sniegota miera
pilnus Ziemassvētkus!
Indriķis Putniņš,
domes priekšsēdētājs

Anitas Austvikas foto

Daudz laimes, “Mazputniņ”, 35. jubilejā!

„Mazputniņa” kolektīvs, uzsākot 2020./2021. mācību gadu.

Pirms kāda laika mani uzrunāja Jāņa un Ditas vectēvs Paulis Bērziņš: “Agita, vai atceries, kā braucām uz bērnudārzu Zaubē?” Protams, atceros, jo tolaik, kad biju vēl pirmsskolniece, bērnudārza
Vecpiebalgā nebija, un vecākiem nācās bērnus sūtīt prom uz visu
nedēļu!
Taču tagad, galvenokārt pateicoties kolhoza “Alauksts” priekšsēdētājam Andrejam Jurciņam, jau 35 gadus Vecpiebalgas un tās tuvākās apkārtnes bērniem ir savs “Mazputniņš”. Lepojamies, ka jau
no tā atvēršanas brīža 1985. gada 25.decembrī šeit čakli, atbildīgi
un radoši strādā audzinātājas Raimonda Kazāka un Anita Pizāne.
Jāteic, ka šo gadu laikā skatījums uz pirmsskolas izglītību mūsu
valstī bijis visai mainīgs, tāpēc skolotājām nemitīgi bijis un ir jābūt gatavām tālākizglītībai un pašizglītībai, lai atsijātu graudus no
pelavām. Šķiet, ka mums “Mazputniņā” tas izdodas, jo cenšamies
neatraidīt jauno, bet izvērtēt, mēģināt, tomēr vienmēr paturot prātā,
ka šis laiks šiem bērniem ir te un tagad, mums nav tiesību eksperimentēt ar bērnu nākotni!
Vecāki aptaujā kā vienu no galvenajām vērtībām mūsu bērnudārzā
atzinuši latvisko tradīciju kopšanu. Arī bijušie audzēkņi ar prieku
atceras Mārtiņtirgu, Meteņu konfekšu lietu un maskošanos, Ziemassvētku izrādes, Lieldienu olu ripināšanu. K.Ulmaņa teiktajam: “Kas
pagātni pētī, tas nākotni svētī” ir patiesi dziļa jēga un tālejoša nozīme, kuru īstenojam dzīve un darbā.
Nenoliedzami, ka jāaug līdzi laikam un jāseko bērnu interesēm un
vajadzībām. Šobrīd, kad pasaulē milzu soļiem attīstās tehnoloģijas,
kuras būs šodienas bērnu nākotne, mums kopā jāpieliek milzu pūles,
lai, pirmkārt, bērni nekļūtu tikai par tehnoloģiju patērētājiem, bet
spētu arī paši tās radīt. Kā? Jāveicina radošums, piemēram, lasot
priekšā grāmatas, piedāvājot strādāt ar dažādiem materiāliem, mēģinot, kļūdoties, secinot, arī spēlējot spēles, kuras veicina domāšanu,
laukuma pārskatīšanu, prognozēšanu vismaz soli uz priekšu, dodot
iespēju bērnam arī garlaikoties, jo tieši tādos brīžos tiek rosināta iztēle. Esam ar prieku skatījušās bērnu sarīkotos koncertus un modes

skates, uzbūvētās kafejnīcas un būdiņas, izveidotos kuģu modeļus.
Otrkārt, jārada izpratne par veselīgu dzīvesveidu, par fizisko aktivitāšu nepieciešamību. “Mazputniņā” ir ne tikai profesionāla sporta
skolotāja Līga Glāzere-Spalviņa, bet arī labi aprīkota sporta zāle,
meža sporta taka, kuru turpināsim pilnveidot, piedāvājot bērniem
vēl vairāk un dažādākas iespējas fiziskajām aktivitātēm. Regulāri
organizējam sporta aktivitāšu dienas ar vienu mērķi- radināt bērnus
kustēties, rādot, cik tas ir interesanti un aizraujoši.
Kopš 2019.gada esam iesaistījušies programmā “Bērniem drošs
un draudzīgs bērnudārzs”, kuras mērķis ir veidot vidi, kas centrēta uz bērna interesēm un vajadzībām, veidojot pozitīvu sadarbību
starp bērniem, vecākiem un darbiniekiem, savlaicīgi atpazīstot un
novēršot bērnu tiesību pārkāpumu riskus. Cītīgi mācāmies pašas un
mācām bērnus zināt savas tiesības, balstoties uz pienākumiem. Ceram 2021. gada maijā izpildīt visus programmas kritērijus un iegūt
licenci.
Diemžēl šis pandēmijas laiks ļoti “apgriež spārnus” vienai no
“Mazputniņa” stiprajām pusēm - sadarbībai ar vecākiem un skolēniem, aktīvi iesaistot viņus dažādās norisēs bērnudārzā, taču meklējam veidus, lai nezaudētu saikni, tomēr ir skaidrs, ka tiešo kontaktu
cilvēkam ar cilvēku nevar aizstāt NEKAS.
Ikvienai lietai uz pasaules ir nepieciešams pamats. Jo stabilāks
un noturīgāks tas ir, jo veiksmīgāk uz tā turas viss, kas tiek būvēts:
māja uz pamatiem, prasmes un iemaņas uz zināšanām. Pateicos ikvienam “Mazputniņa” darbiniekam par pamatu būvēšanu! Lai arī
kādi laiki bijuši un būs, domāju, ka nav augstāka mērķa, kā izaudzināt labu cilvēku, kurā nav pārākuma sajūtas, kuram ir trenēta griba,
lai pārvarētu grūtības, kurš saprot, ka pasaule nepavisam nav gatava, un katrs var censties dot savu artavu labākas pasaules radīšanai.
Daudz priecīgu bērnu Tev, “Mazputniņ”, jubilejā un vienmēr!
Agita Šulca, Vecpiebalgas vidusskolas
direktores vietniece pirmsskolas darbā
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes ārkārtas sēde 2020. gada 5. novembrī
Sēdē piedalās deputāti: Agnese Caunīte-Bērziņa, Edžus Ķaukulis,
Viesturs Melbārdis, Inese Navra, Indriķis Putniņš, Ilona Radziņa.

Pieņemtie lēmumi:

1. Piešķirt sociālo palīdzību - pārtikas piegādi pārtikas pakas veidā (viena pārtikas paka
katram bērnam 30,00 eiro vērtībā) - Vecpiebalgas novada pašvaldībā deklarēto ģimeņu
bērniem:
1.1. 7.-9.klašu skolēniem;
1.2. Vecpiebalgas novada pamatskolas 1.-6. klases skolēniem un pirmsskolas vecuma
bērniem vecumā no pieciem līdz sešiem gadiem (attālināto mācību laikā);
1.3. Tiem trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem līdz 5 gadu vecumam,
kuri šajā mācību gadā apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādi;
2. Piešķirt sociālo palīdzību - pārtikas piegādi pārtikas pakas veidā (viena pārtikas paka
katram bērnam 30,00 eiro vērtībā) audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem Vecpiebalgas novada izglītības iestāžu izglītojamajiem (bērniem), kas atbilst šī lēmuma 1.1.
un 1.2.punktā noteiktajam.
3. Lēmums ir spēkā no 2020. gada 6. novembra līdz 2020. gada 13. novembrim.

Domes sēde 2020. gada 26. novembrī
Sēdē piedalās deputāti: Arita Andersone, Agnese Caunīte-Bērziņa,
Viesturs Melbārdis, Inese Navra, Indriķis Putniņš, Ilona Radziņa.

Pieņemtie lēmumi:
1. Pieņemt zināšanai izpilddirektores L.Burdajas atskaiti par 22.10.2020. un 05.11.2020.
domes lēmumu izpildi.
2. Precizēt Vecpiebalgas novada domes 22.10.2020. saistošos noteikumus Nr. 7/2020
“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Vecpiebalgas novadā”. Noteikumi tiks publicēti pēc atzinuma saņemšanas no VARAM.
3. Piedalīties jaunizveidojamā Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības
programmas izstrādē un integrēt esošos plānošanas dokumentus jaunizveidojamā Cēsu
novada stratēģiskajos dokumentos. Piedalīties mērķdotācijas - 36 200 eiro - saņemšanā,
kopīgi ar jaunizveidojamā Cēsu novadā ietilpstošajām pašvaldībām.
4. Piešķirt finansiālu atbalstu - 250,00 eiro - nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks”
projekta “Mana zeme skaistā” īstenošanai.
5. Piešķirt finansiālu atbalstu - 500,00 eiro - grāmatas “Dzērbenes vectēva stāsti” izdošanai.
6. Pārdot Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Pagasta zeme” Vecpiebalgā (platība 0,2318 ha , no tās 0,2083 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme) par brīvu
cenu. Noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas cenu – 1460,00 eiro.
7. Uzdot Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt nekustamo
īpašumu - „Aizpekļi” Taurenes pagastā, „Vidiņi”, „Stirnēni” un „Garnis” Kaives pagastā, „Čabu karjers”, „Staņaudu karjers”, „Lībiešu kalns”, „Kalna Ozoliņi” Vecpiebalgas
pagastā - sagatavošanu atsavināšanai.
8. Apstiprināt SIA “Latīpašums – mērniecības birojs” zemes ierīkotājas izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Leimaņkalns” Inešu pagastā sadalīšanai.
9. Iznomāt zemes vienības „Aiz Radziņiem” Vecpiebalgā lauksaimniecībā izmantojamās
zemes daļas 0,01 ha un 0,015 ha kopplatībā, nomas līgumu termiņš - 5 gadi, nomas
maksa gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5 eiro gadā
(katram). Nomnieki papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
10. Noslēgt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma „Gaismas iela 4” Vecpiebalgā
zemes vienības daļas 150 m2 kopplatībā nomu, nomas līguma termiņš- 5 gadi. Zemesgabala nomas maksa gadā ir 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.
11. Izbeigt 01.07.2018. noslēgto zemes nomas līgumu par īpašuma „Pie Smeiļu ielas”
Vecpiebalgā lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas 0,03 ha kopplatībā iznomāšanu
ar 01.12.2020.
12. Noslēgt nedzīvojamo telpu patapinājuma līgumu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2025.
gada 31. decembrim ar „Nodrošinājuma valsts aģentūru” par pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu 54,1 m² platībā ēkā “Norkalni 2” Vecpiebalgā nodošanu bezatlīdzības
lietošanā Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa darbības nodrošināšanai.
13. Nodot iznomāšanai nedzīvojamo telpu 40,3 m2 kopplatībā nedzīvojamā ēkā „Pils”,
kas atrodas īpašumā „Pils Parks” Inešu pagastā. Apstiprināt nedzīvojamo telpu publicējamo informāciju, nomas tiesību izsoles noteikumus un nomas līguma projektu.
Sēžu protokolus un audioierakstus skatīt pašvaldības interneta vietnē
www.vecpiebalga.lv/pašvaldība/sēdes

NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS
TIESĪBU IZSOLE
2020. gada 15. decembrī plkst. 9.00 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā
Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, notiks nomas tiesību izsole telpām
40,3 m² platībā nedzīvojamā ēkā „Pils” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs - 0,26 eiro/m² (bez PVN) mēnesī,
izsoles solis – 0,01 eiro
Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada
14. decembra plkst. 16-00. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada
administratīvajā centrā - Alauksta iela
4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts,
Vecpiebalgas novads, LV-4122, administrācijas sekretārei vai elektroniski
vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
Informācija tālr. 64170464,
26115317 Daina Slaidiņa.

2020. gada decembris

Darbinieku maiņa pašvaldības
Finanšu un grāmatvedības nodaļā
Gada nogale ienesusi izmaiņas pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļā. Pelnītā atpūtā devusies galvenā grāmatvede Marina Siliņa un grāmatvede
Maija Bērziņa (paldies, Marina un Maija, bija prieks strādāt jūsu finanšu vadībā). Nodaļas vadītājas pienākumi ir uzticēti Ilzei Pogulei (līdzšinējā pašvaldības ekonomiste). Savukārt par ekonomisti darbā pieņemta Indra Skuķe.

Galvenā grāmatvede Ilze Pogule

Pašvaldības grāmatvedībā esi galvenā
persona. Vai viegli nācās pieņemt šo lēmumu?
Cerot, ka tas neizklausīsies pārlieku izaicinoši, teikšu, kā ir – piedāvājumu pieņēmu
bez liekas šaubīšanās. 11 gadi ir aizvadīti
pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļā – sāku kā algu grāmatvede, divus gadus biju ekonomiste, pārzinu grāmatvedības
dažādo specifiku, jo ik pa laikam ir nācies
aizvietot kolēģus. Paralēli darbam iegūta
atbilstoša izglītība finanšu un grāmatvedības jomā. Protams, nenoliegšu – uzņemoties
novada pašvaldības galvenās grāmatvedes
pienākumus, labi apzinājos arī milzīgo atbildību, kas nāk līdzi šim amatam. Par grāmatvežiem sabiedrībā ir izveidojies stereotips,
ka viņiem galvā tikai skaitļi, čeki, excel ailītes... Protams, skaitļus mīlam - bez tiem
mūsu darbs nav iedomājams, tāpat kā papīrkalnus, ko ikdienā nākas apstrādāt, taču
grāmatvedim jāpiemīt arī citām raksturiezīmēm – precizitātei (un nevajag to jaukt ar
sīkumainību – lai dokumenti būtu kārtībā, ir jābūt punktualitātei un kārtībai gan detaļās,
gan lietās), stratēģiskai un analītiskai domāšanai, kompetentam normatīvo aktu pārzināšanā un valsts nodokļu politikas jautājumos. Un tas nozīmē nemitīgu profesionālo
pilnveidošanos.
Kā Covid-19 pandēmijas ierobežojumi ietekmē pašvaldības grāmatvedības nodaļu? Vai nākotnē plāno ieviest kādas pārmaiņas tās darbībā?
Vēl gan nav pagājis pat mēnesis, kopš pildu jaunos pienākumus, un dažbrīd „ieslēdzas”
ekonomistes domāšana - „lai visam pietiek”, viena no lietām, kas tomēr būs jāapgūst, tā
ir nodaļas vadīšana. Kļūt par vadītāju kolektīvā, kurā esi savējais, ir gan vienkārši, gan
reizē arī sarežģīti… Liela pievienotā vērtība ir esošo un bijušo kolēģu atbalsts un padoms, taču vienlaikus tas ir arī izaicinājums – kā saglabāt līdzšinējās draudzīgās attiecības līdzsvarā ar jaunajiem pienākumiem. Finanšu un grāmatvedības nodaļā bez vadītāja
strādā 6 darbinieki, taču šī nu kā reiz ir tā nodaļa, ar kuru - vairāk vai mazāk, biežāk
vai retāk - tomēr nākas saskarties ikvienai pašvaldības struktūrai un iestādei, ikvienam
darbiniekam. Atbildot uz jautājumu, varu teikt, ka arī ārkārtējās situācijas laikā, kad uz
laiku apmeklējumiem klātienē bija slēgtas visas pašvaldības iestādes, tai skaitā arī mūsu
nodaļa, grāmatvedības darbs turpinājās – jā, citādāk, neierastāk… Iespējams, sarežģītāka
bija dokumentu aprite, strādājot no mājām, tāpēc ir vērts padomāt par darba organizāciju
īpašos gadījumos. Tomēr lielas pārmaiņas plānotas netiek, turklāt šis nav īstais brīdis ko
būtiski mainīt, jo teju pēc pusgada būs administratīvi teritoriālā reforma, kas tāpat nesīs
lielas pārmaiņas. Bet šobrīd, kad ir Adventa laiks un tuvojas Ziemassvētki, vēlos visiem
novēlēt gaišas domas, saticību un vairāk prieka.

Ekonomiste Indra Skuķe

Iepazīstini, lūdzu, ar sevi!
Tā nu reiz ir sanācis, ka teju mēnesi no kaimiņpagasta Liezēres mēroju ceļu uz darba
vietu Vecpiebalgā. Pēc profesijas esmu finanšu jomas pārstāve - savulaik absolvējusi
Latvijas universitātes Biznesa, vadības un
ekonomikas fakultāti un savas augstskolā iegūtās zināšanas lietā likusi, strādājot Paula
Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā par
ekonomisti. Kā jau tas dzīvē notiek, ik pa laikam mums nākas piebremzēt ierasto skrējienu, izdarīt izvēli un mainīt apstākļus – tā arī
es no lielpilsētas pārnācu dzīvot uz laukiem…
Lai arī kādu krietnu brīdi neloloju cerības par
darbu profesijā, dzīve piespēlēja kārtējo izaicinājumu. Un tā nu esmu šeit, un iegūstu
pašvaldības ekonomista pieredzi. Paldies kolēģiem par pacietību, ievadot jaunajā darbā!
Kā es sevi raksturotu? Hmm… Pēc horoskopa
esmu lauva, taču tāda ļoti netipiska – vismaz
pašai tā šķiet... Kā jau ciparu profesijas pārstāvim, man patīk precizitāte, mīlu lietas un
procesus saplānot, esmu mierīga un nosvērta… Piekritīsiet, taču ne lauva! Gan darbā,
gan ģimenē vados pēc principa – lai arī cik slikti dažbrīd šķiet, viss, kas ar mums notiek,
notiek uz labu.
Sāki strādāt gada nogalē, kas ekonomistam ir visdarbīgākais laiks. Kādas ir nākamā gada budžeta prognozes – cik taupīgi nāksies dzīvot pašvaldībai?
Tas nu ir tiesa, lēnām iešūpoties jaunajā darba vidē laikam gan man nesanāks. Šobrīd,
kad līdz gada nogalei palicis vien nieka sprīdis, finišējam ar šī gada budžetu. Vienlaicīgi
ar 2020. gada budžeta gada noslēgšanu jāsāk salāgot jaunā – 2021. gada - vajadzības
ar iespējām, jo iestāžu un struktūrvienību vadītāji savus finanšu pieprasījumus jau iesnieguši. Vēl gan oficiāli nav skaidrības, kāda būs valsts budžeta ietekme attiecībā uz
pašvaldībām, taču domāju, ka arī šogad varēsim realizēt ieceres. Pirms gada neviens
nedomāja, ka atkal nonāksim krīzes situācijā, turklāt, ka tā tik ļoti ieilgs… Nenoliedzami
– ekonomika tuvākajā laikā augs lēnāk, un tas, iespējams, varētu ietekmēt pašvaldības
budžetu. Kas jau šobrīd ir zināms - paredzēts, ka no 1. janvāra minimālā alga būs 500
eiro, garantētā minimālā ienākuma summa no 64 eiro tiks palielināta uz 109 eiro, kas
nenoliedzami atstās iespaidu uz sociālo budžetu. Turklāt jārēķinās, ka nākamgad notiks
administratīvi teritoriālā reforma, kas arī ieviesīs savas korekcijas. Taču šobrīd nezīlēsim kafijas biezumos. Rēķināsim, plānosim, realizēsim ieceres… Novērtēsim to labo un
skaisto, ko dzīve sniedz, pat, ja tas ir tikai sīkums!
Dzidra Ješkina
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Par labiem darbiem ir jāstāsta, pieņemtie lēmumi ir jāskaidro
Saruna ar domes priekšsēdētāju Indriķi Putniņu
un izpilddirektori Leldi Burdaju
Novembrī presē un plašsaziņas līdzekļos skaļi virsraksti vēstīja, ka tiks aizliegti
pašvaldību informatīvie izdevumi. Vērīgie lasītāji, kuri šo ziņu izlasīja līdz galam,
uzzināja, ka gluži aizliegti gan tie netiks…
Indriķis Putniņš: „Likumdevējs ir lēmis par izmaiņām kārtībā, kas regulē pašvaldību informatīvo izdevumu izdošanu. Cik zinu, tad galvenie ierobežojumi attieksies uz
izdošanas biežumu – nedrīkstēs avīzītes būt biežāk kā reizi mēnesī - un uz dažiem ierobežojumiem satura ziņā, tai skaitā komercreklāmu aizliegšanu. Nedz vienas, nedz otras izmaiņas nekādi neietekmē „Vecpiebalgas Novada Ziņu” iznākšanu un saturu. Mans
viedoklis par pašvaldību izdevumiem gan atšķiras no tā, par ko ticis diskutēts un lemts
Saeimā un valdībā. Jau šobrīd ir skaidrs, ka sabiedrības informēšana ir ne vien normāla un loģiska prakse pašvaldībās, bet to pat nosaka likums. Arguments, ka pašvaldību
izdevumi kropļo reģionālo mediju tirgu, ir muļķīgs. Neatkarīgiem medijiem pašiem ir
jādomā, kā šajā digitalizācijas laikmetā kļūt interesantiem, lasītājiem pievilcīgiem un
pieejamiem. Jautājums, protams, cik mediji vispār ir neatkarīgi, jo sava politika ir katram, pat sabiedriskajam medijam. Ja tiktu aizliegti pašvaldību izdevumi, tad cietēji būtu
visi – pašvaldībai būtu jāmeklē papildus ceļi, kā skaidrot savus lēmumus, bet līdz visiem
iedzīvotājiem šī informācija nemaz nenonāktu, turklāt viena daļa iedzīvotāju joprojām
tikpat kā neseko līdzi komunikācijas avotiem e-vidē. Un, ja kāds uzskata, ka pašvaldību
izdevumi ir tikai pašvaldības darbu slavināšanas platforma, tad arī tajā neko sliktu nesaskatu – par labiem darbiem ir jāstāsta, pieņemtie lēmumi un arī nebūšanas ir jāskaidro un
uz neērtiem jautājumi jāatbild. Šim mērķim, veicot sabiedrisko attiecību, nevis žurnālistikas funkciju, arī kalpo mūsu informatīvais izdevums.”
Kā jau priekšsēdētājs minēja, pašvaldības uzdevums ir informēt iedzīvotājus par
paveiktajiem darbiem. Tradicionāli gada nogale ir laiks, kad apkopojam aizejošā
gada notikumus. Par ko no paveiktā ir vislielākais gandarījums?
Lelde Burdaja: „Vislielākais gandarījums man ir par veiksmīgi saplānoto budžetu un
kvalitatīvi izstrādātiem projektiem, kas ir devuši iespēju šogad izdarīt tik daudz, jo manā
darbā vislielāko prieku man sagādā ikviens mūsu novada stūrītis, ko ir izdevies sakopt,
sakārtot, attīstīt vai labiekārtot. Šogad man ir prieks par to, ka kaivēniešiem beidzot ir
sava peldvieta, par to, ka Kalna Kaibēnos atkal pacelsies brāļu Kaudzīšu “Eifeļa tornis”,
par izgaismoto Vecpiebalgas muižas parku, par rotaļu laukumu izveidi Taurenē un Vecpiebalgā, par stadiona būvniecību Vecpiebalgā, par Dzērbenes pils torņa atdzimšanu, par
ieguldītajiem līdzekļiem mūsu skolās un pirmsskolās, kas tās padara par mūsdienīgām
un arvien konkurētspējīgākām izglītības iestādēm, un, protams, par mūsu vizītkarti –
Vecpiebalgas viesistabu -, kas kļūst arvien krāšņāka, simbolizējot mūsu novada vērtības
ikdienā un īpaši priecējot mūs svētkos.”
Viesistaba krāšņi uzmirdzējās valsts svētkos. Tuvojas gada nogales svētki. Kā tos
sagaidīsim?
Lelde Burdaja: „Šogad mums visiem svētki būs savādāki nekā citkārt, jo COVID-19
pandēmija ir liegusi iespēju pulcēties, apmeklēt pasākumus un svinēt svētkus plašā radu
un draugu pulkā. Lai gan svētki gaidāmi pieklusinātāki, tas neliedz mums tos svinēt,
vairot gaišumu dvēselē un prieku sirdī un atrast to Ziemassvētku brīnumu, ko meklējam
ik gadu. Tāpēc šajā – tumšajā - laikā, Vecpiebalgas novada pašvaldība aicina ikvienu
novada iedzīvotāju iedegt svētku gaismiņas māju logos, izrotāt ēkas un pagalmus un
kopīgi radīt Ziemassvētku noskaņu. Šī iemesla dēļ ir arī izsludināta akcija “Vecpiebalga,
mirdzi!”, kur ikviena fiziska vai juridiska persona var pieteikt konkursam savu izgaismoto un Ziemassvētku tematikai atbilstoši noformēto privātmāju, daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju, uzņēmumu vai citu sabiedrisko ēku un saņemt balvas. Konkursam var pieteikties
līdz 16. decembrim, atsūtot pieteikumu brīvā formā uz e-pastu vecpiebalga@vecpiebalga.lv vai piesakot objektus pagastu pārvaldēs. No 17. līdz 23. decembrim konkursa
vērtēšanas komisija veiks pieteikto objektu apskati un novērtēšanu. Lai mums kopīgi
izdodas likt Vecpiebalgas novadam mirdzēt!”
Vecpiebalgas novada pašvaldība ir viena no piecām pašvaldībām Vidzemē, kas
iekļuvusi konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” otrajā kārtā. Kādas ir
galvenās iezīmes, kas raksturo mūsu pašvaldību kā ģimenei draudzīgu?
Indriķis Putniņš: „Pašvaldības draudzīgums izpaužas mērķtiecīgā darbā, it sevišķi beidzamajos gados, budžeta prioritāšu noteikšanā ar vienbalsīgu domes deputātu atbalstu
tām. Ja konkrēti, tad, pirmkārt, kvalitatīvs izglītības piedāvājums, sākot ar pirmsskolas
izglītības iestādēm un beidzot ar interešu izglītību. Pašvaldībā ir veikta izglītības reforma, kā rezultātā izveidotas 2 kvalitatīvas izglītības iestādes ar bērnudārziem, kuros tiek
attīstīti jauni virzieni, piedāvātas Montesori, lego, smilšu terapijas programmas, notiek
mācības dabaszinātņu un mājturības klasēs. Līdz ar to ievērojami pieaugusi vecāku in-

terese par iespējām mācīties Vecpiebalgas novada bērnudārzos. Tiek pilnveidots piedāvājums arī pamatskolu un vidusskolas programmās, tostarp ieviešot Valsts aizsardzības
mācību. Tiek attīstīta arī interešu izglītība, tostarp pilnveidojot programmu piedāvājumu
mākslas un mūzikas programmās, mērķtiecīgi tiek atbalstītas BMX riteņbraukšanas un
slēpošanas, un biatlona sporta programmas. Otrkārt, materiāls atbalsts ģimenēm – brīvpusdienas visiem 5-6gadniekiem, 1.-9. klašu skolēniem un visiem daudzbērnu ģimeņu un
maznodrošināto ģimeņu bērniem; elastīga rīcība krīzes situācijā, aizvietojot brīvpusdienas ar kvalitatīvām pārtikas pakām gan pašvaldībā deklarētajiem, gan pašvaldības skolās
izglītību apgūstošajiem audzēkņiem; pašvaldības atbalsts interešu izglītībai – gan apmaksājot mācību maksu, gan nodrošinot ar inventāru. Treškārt, infrastruktūras sakārtošana un pilnveidošana – vidusskolas stadiona kapitālā rekonstrukcija, labiekārtoti parki
Vecpiebalgas un Inešu pagastos, publisko pludmaļu izveide un labiekārtošana Taurenes
un Kaives pagastos, ceļu infrastruktūras pilnveidošana Taurenes, Dzērbenes un Inešu
pagastos, bērnu rotaļlaukumu izveide Vecpiebalgas un Taurenes pagastos. Arī nākamajā
gadā Vecpiebalgas budžeta prioritātēs plānots turpināt atbalstīt šīs jomas!”
Lelde Burdaja: „Papildinot priekšsēdētāja teikto, vēl šogad Taurenē, vietā starp
daudzdzīvokļu mājām un veikalu Elvi, vecā, šī brīža drošības standartiem neatbilstošā
bērnu rotaļu laukuma vietā tiks uzstādīts jauns un moderns laukums, kas būs pieejams
ikvienam mazajam Taurenes iedzīvotājam un pagasta viesim. Rotaļu laukumā plānotas
iekārtas gan lielākiem, gan mazākiem bērniem - aktivitāšu komplekss (5 - 14 gadu vecuma grupai), rotaļu komplekss ar interaktīvām plaknēm (2 – 14 g.v.), rotaļu komplekss
“Lokomotīve” (2 – 5 g.v.), vingrošanas komplekss (4 – 14 g.v.), karuselis (3 – 14 g.v.),
piecvietīgas šūpoles (līdz 14 g.v.), batuts (no 5 g.v.) un vienvietīgas atsperšūpoles (līdz 6
g.v.). Lai vecākiem bērnu pieskatīšanu padarītu ērtāku, būs arī soliņi. Izveidojot rotaļu
laukumu, sakārtosim arī gājēju celiņu, kas izveidojies starp daudzdzīvokļu mājām un
veikalu, tā apkārtējo vidi padarot pievilcīgāku. Rotaļu laukuma izmaksas ir 30114 eiro,
tai skaitā PVN, un tās 100% apmērā tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.”
Lai mums visiem svētīgi un mīļi Ziemassvētki un labiem darbiem bagāts Jaunais gads!
Dzidra Ješkina

Sociālā dienesta aktualitātes

Informācija par atkārtoti lietojamajām higiēniskajām sejas maskām
Sociālais dienests ir uzsācis dalīt
valsts piešķirtās atkārtoti lietojamās
higiēniskās sejas maskas trūcīgām un
maznodrošinātām personām. Katram
ir paredzēts izsniegt 2 maskas – vienu novembrī, otru decembrī. Maskas,
ievērojot noteiktas kopšanas prasības,
ir vairākkārtēji lietojamas (līdz 30
mazgāšanas reizēm). Trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji maskas var
saņemt pie savu pagastu sociālajiem
darbiniekiem, telefoniski saskaņojot
ierašanās laikus.
Par skolēnu pārtikas pakām
Jau pavasara covid krīzes laikā pašvaldībai izveidojās veiksmīga sadarbība ar IU “Ingrīdas Gardumi” skolēnu
pārtikas paku komplektēšanā novada
skolēniem, kas mācās attālināti. Arī
novembrī šādas pakas tika veidotas
un izdalītas. Paku sastāvā bija milti,
cukurs, augu eļļa, makaroni, olas, auzu pārslas, vārītas bietes, vārītas pupiņas, tomāti, burkāni, banāni, bumbieri, mandarīni, cīsiņi, uzgriežamā desa, sautēta cūkgaļa, ogu
maize, siers, biezpiens, skābais krējums, saldais krējums, jogurti, saldie sieriņi. Paku

saturs tika veidots, lai maksimāli plaši aptvertu dažādas pārtikas produktu grupas un
nodrošinātu sabalansētu un daudzveidīgu produktu klāstu kā tūlītējam patēriņam, tā ilgtermiņa lietošanai. Produkti tika piegādāti izdales dienas rītā un operatīvi sakomplektēti.
Produktu izvēle balstīta uz noteikumiem par bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs. Pārtikas
pakas tika izdalītas sadarbībā ar izglītības iestādēm un Sociālo dienestu, kura darbinieki
piegādāja pakas saskaņā ar iepriekšēju vienošanos tām trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm, kam bija problēmas ar transportu. Pārējie vecāki pakas saņēma izglītības
iestāžu telpās. Arī nākamās pārtikas paku izdales tiks šādi organizētas. Liels Paldies IU
“Ingrīdas Gardumi” kolektīvam un visiem čaklajiem palīgiem, kas palīdzēja saorganizēt
un realizēt pārtikas paku sakomplektēšanu, piegādi un izdali visā novada teritorijā!
Par Ziemassvētku paciņām pirmsskolas vecuma bērniem
Arī šogad pašvaldība uz Ziemassvētkiem dāvinās saldumu paciņas pirmsskolas vecuma
bērniem, kuri deklarēti Vecpiebalgas novadā. Diemžēl svinīgie svētku pasākumi bērniem
kultūras namos ir aizliegti. To bērnu vecākiem, kuri dzīvo, bet nav deklarēti novada teritorijā, kā arī ārpus novada dzīvojošo ģimeņu bērniem, kuri apmeklē izglītības iestādes
Vecpiebalgas novadā, ir iespēja decembra sākumā sazināties ar pirmsskolas izglītības
iestādēm vai Sociālā dienesta darbiniekiem un par samaksu pieteikt arī saviem bērniem
saldumu paciņas. Saldumu izlases tiks izdalītas pirmsskolas izglītības iestādēs arī tiem
mājās dzīvojošajiem bērniem, kuru vecākie brāļi vai māsas apmeklē bērnudārzus - vecākus lūdzam savlaicīgi sazināties ar grupiņu audzinātājām, lai varam sagādāt atbilstošo
paciņu skaitu. Pārējiem vecākiem lūgums telefoniski sazināties ar savu pagastu sociālajiem darbiniekiem, lai vienotos par paciņu saņemšanu. Sociālajā dienestā neizņemtās
paciņas vēl varēs saņemt līdz 2021. gada 31. janvārim.
Novēlu visiem izturību, veselību un veselā saprāta uzvaru!
Ivars Sakss, Sociālā dienesta vadītājas vietnieks
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Uzņēmējdarbības stunda Vecpiebalgas bibliotēkā

Atklāti un ar pozitīvu skatu uz grūtībām - pieredzē dalījās uzņēmēji Madara Radziņa (no labās)
un Aldis Glāzers, kā atpazīt veiksmīgu uzņēmēju interesantā lekcijā atklāja Daiga Briģe.

Oktobra vidū – tieši pirms pandēmijas uzliesmojuma novadā – Vecpiebalgas bibliotēkā
vēl paspēja pulcēties novada uzņēmēji, lai uzklausītu savu kolēģu – Madaras Radziņas
(SIA „ApiMI”) un Alda Glāzera (SIA „Apsītes AG”) uzņēmējdarbības pieredzes stāstus
un sertificētas fenotipoloģes Daigas Briģes lekcijā smeltos informāciju par to, kā pēc

sejas vaibstiem var noteikt cilvēka rakstura īpašības un prognozējamo rīcību dažādās
dzīves situācijās.
Atskatoties uz aizvadīto pasākumu, uzņēmēja Anitra Eglīte-Poikāne atzīst: „Sākotnēji,
pirmos gadus dzīvojot Vecpiebalgas novadā, nebija īsti sajūta, ka mums kā uzņēmumam
varētu būt svarīga komunikācija lokāli, tepat novadā. Lai gan fiziski esam te, novadā,
mūsu darbība saistīta ar dažādiem, lielākiem un mazākiem partneriem visā Latvijā un
sadarbības partneriem ārvalstīs. Bet, ejot laikam un parādoties pirmajiem klientiem arī
šeit novadā, arī mūsu interese par vietējo uzņēmēju vidi ir augusi. Tādēļ redzot, ka tiek
rīkota uzņēmēju tikšanās, nolēmām to apmeklēt. Redzam, ka, atbalstot vienam otru, mēs,
uzņēmēji, jūtamies piederīgāki novadam, redzam, ka varam ietekmēt to, kāda veidojas
vide apkārt mums pašiem un mūsu bērniem. Esot šeit, ir dzimušas jaunas idejas mūsu
pašu uzņēmējdarbības paplašināšanai un dažādošanai, un ir ļoti interesanti uzzināt citu
uzņēmēju pieredzi gan veidojot pilnīgi jaunus uzņēmumus, gan par tiem uzņēmumiem,
kuri savu darbību ir sākuši sen un spējuši augt, mainīties un pielāgoties visumā nestabilajai un trauksmainajai uzņēmējdarbības videi un valsts politikai. Pasākums mums, Bumbierkoka komandai, liekās ļoti vērtīgs un, ja tādi tiks rīkoti arī turpmāk, pilnīgi noteikti
mēģināsim rast iespēju atkal tos apmeklēt, dibināt personīgus kontaktus, paklausīties
uzņēmēju pieredzes stāstus un saņemt atbildes uz mums interesējošiem jautājumiem.”
Šādas tikšanās bibliotēkā bija plānots organizēt regulāri, jo tas ļauj neformālā gaisotnē
satikties dažādu jomu uzņēmējiem, kam ikdienā nemaz tik bieži „ceļi nekrustojas” – tas
lieliski apstiprinājās jau pirmajā tikšanās reizē. Diemžēl labie nodomi jāatliek uz šobrīd
nenoteiktu laiku – pēc pulcēšanās ierobežojumu atcelšanas. Bet katrai lietai – arī pandēmijai - ir savs sākums un būs taču arī beigas, vai ne? Laiks, kad pieejamas vien virtuālās
tikšanās un sarunas, paies, un klātbūtnes sajūta, savstarpējie kontakti kļūs par īstu vērtību. Tāpēc jau šobrīd labprāt uzklausītu ierosinājumus lekciju tēmām, kas uzņēmējiem
ir saistošas.
Dzidra Ješkina

Konkursa „Sakoptākā sēta” laureāti noskaidroti
Tuvojoties gada nogalei ierasts pabeigt iecerēto, pateikt visus neizteiktos „paldies”
un sākt jauno, daudzsološo nākamo gadu bez veciem parādiem. Šogad daudzas ieceres
aizkavējuši ārējie apstākļi. Konkursa „Sakoptākā sēta” vērtēšanas komisijas neizdarītais
darbs ir pateicība konkursa dalībniekiem, uzvarētāju paziņošana un apbalvošana. Vēl
novembra sākumā cerējām to izdarīt kopīgā pasākumā - saimnieku ballītē decembrī, bet
nu ir skaidrs, ka ballēties nevarēsim arī decembrī. Sarūpētās balvas, iepriekš sazinoties
un vienojoties par laiku, pasniegsim katras nominācijas uzvarētājam individuāli. Nomināciju „Sakoptākā sēta” un „Sakoptākā saimniecība” uzvarētāji saņems balvas arī no SIA
„ZAAO” - bezmaksas 240 l atkritumu konteineru izvešanu 6 reizēm gadā.
Katrs konkursa dalībnieks radījis tieši tādu vidi, kāda pašam patīkama, ar savu veikumu
priecējis un iedvesmojis arī apkārtējos un pelnījis būt uzvarētāja godā. Tomēr konkursa
nolikums nosaka vērtēšanas kritērijus, punktu skaitīšanu un uzvarētāju noteikšanu katrā
nominācijā.
„Kalna Mūrniekos”.

Nominācijā „Sakoptākā saimniecība” tika izvirzītas 4 saimniecības: Kristīnes un
Sanda Krieviņu „Lejas Meļļi” Dzērbenes pagastā, Ritas un Ivara Vaguļu „Urbiņi”, Agneses un Anda Laputevu „Grāvnieki” Taurenes pagastā un Daigas Šatrovskas „Kalna
Mūrnieki” Vecpiebalgas pagastā. Priecājāmies par redzēto katrā no tām, tomēr visvairāk
punktus guva DAIGAS ŠATROVSKAS „KALNA MŪRNIEKI” VECPIEBALGAS
PAGASTĀ - par apgūtās teritorijas plašumu, par skaisti sakopto Mūrnieciņa ezera krastu, augu daudzveidību un veselīgumu sarežģītajos reljefa apstākļos, par akmeņu un floristikas darbu iekļaušanu vidē, par seno ēku saglābšanu un vēstures godāšanu.

„Jaunogriņos”.

„Veckurmjos” .

Nominācijā „Sakoptākā sēta” vērtējām 7 īpašumus – Annas un Ingas Krieviņu īpašumu Ausekļa ielā 2 Dzērbenes pagastā, Aijas Rozes „Mazkaļņēnus”, Līgas un Jāņa Steķu
„Kalna Antēnus” Kaives pagastā, Inešu pagastā iepazinām Sarmītes un Daiņa Beķeru
„Birzītes”, „Vectīrumniekus”, kur saimnieko Zane un Grieta Gundares. Vecpiebalgas
pagastā ciemojāmies Aritas un Tālivalža Graudiņu iekoptajā dārzā „Pie Griškām” un
Vinetas un Jāņa Freimaņu „Veckurmjos”. Par uzvarētājiem šajā nominācijā atzinām
VINETAS UN JĀŅA FREIMAŅU DĀRZU VECPIEBALGAS PAGASTA „VECKURMJOS” ar pārdomāto plānojumu, apstādījumu kompozīciju, plašo hostu kolekciju,
saimnieku rūpību un aizrautību. Gribam atzīmēt arī Aritas un Tālivalža Graudiņu radīto dārzu, kas pārsteidza ar māksliniecisko piegājienu un bagāto izdomu.

Nominācijā „Sakoptākā viesu māja” šogad pieteikta tikai viena viesu māja - DAINAS
UN JĀŅA SPILVU INEŠU PAGASTA „JAUNOGRIŅI”, tāpēc ļoti pamatoti atzinām
viņus par uzvarētājiem , šīs mājas īpašā pievilcība ir pamatīgums lauku vides saglabāšanā ar atjaunoto seno ēku, klētiņu ar maizes krāsni, melno un balto pirti, guļbūves
lapenīti un pārdomāti iekārtoto apkārtni.
Nominācijai „Krāšņākais balkons” šajā gadā pieteikti 2 balkoni, abi Vecpiebalgas
pagasta „Piebaldzēnos”: Zaigas Lūsītes 15. dzīvokļa balkons un Lilitas un Jāņa Pavloviču 17. dzīvokļa balkons. Abi krāšņi ziedoši un ar izdomu veidoti. Sīvā konkurencē
visvairāk punkti tika LILITAS UN JĀŅA PAVLOVIČU iekārtotajam „Piebaldzēnu”
17. dzīvokļa balkonam.
Nominācijā „Sakoptākais uzņēmums” vērtējām 2 uzņēmumus: Gundaras Dzenes uzņēmumu - kafejnīcu „Laura” Vecpiebalgas pagastā un Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādi „Mazputniņš”. Kafejnīcas „Laura” ziediem rotātā apkārtne
priecē apmeklētājus un iedvesmo atgriezties. Nelielu punktu pārsvaru tomēr saņēma
„MAZPUTNIŅŠ”, kura sakoptība nodrošina pievilcīgu vidi un izglīto apkārtējos, mācot
jaunajai paaudzei izpratni par skaisto.
Paldies Jums visiem par radīto prieku, pozitīvajām emocijām, iedvesmas stāstiem, par
to, ka esat! Ar nomināciju uzvarētājiem satiksimies vēl šajā gadā, bet nākamā gada vasarā visus aicināsim ekskursijā smelties pieredzi citu koptajos dārzos! Konkursa „Sakoptākā sēta” fotogaleriju skatīt pašvaldības interneta vietnē www.vecpiebalga.lv
Daina Slaidiņa, nekustamā īpašuma speciāliste
Gunta Davidova foto
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VECPIEBALGAS Novada Ziņas

Attieksme, atbildība un darbaspējas - ar to var panākt ļoti daudz
Vecpiebalgas novadā ir izveidojusies tradīcija Latvijas valsts svētku mēnesī godināt cilvēkus, kas ar savu darbu, ieguldījumu sabiedrības
labā, nozīmīgu darbību saimnieciskajā, sabiedriskajā un publiskajā jomā sekmējuši novada atpazīstamību. Šajā gadā augstākajam domes
apbalvojumam „VECPIEBALGAS NOVADA LEPNUMS” tika izvirzīta taureniete, Vecpiebalgas novada pamatskolas direktora vietniece
pirmsskolas darbā DACE POTAŠA. Tiesa gan, apbalvojuma pasniegšana vēl tikai būs un, visticamāk, notiks ļoti šaurā lokā, jo šogad daudzas lietas notiek citādāk nekā ierasts…
biski - skaisti un smalki. Jā,
tādām īpašībām ir jāpiemīt
pirmsskolas pedagogam.
Vai piekrīti, ka katra paaudze ir atšķirīga? Un
kādi ir šo laiku bērni?
Ir jāsaprot, ka nekas nav
un nebūs kā iepriekš. Šis
gadsimts ir ienācis ar citiem uzdevumiem un atšķirīgu izpratni par mākslu,
politiku un daudzām citām
mūsu ikdienas jomām. Tie
principi, pēc kuriem audzināja mūsu vecākus un
mūs, vairs nav attiecināmi
uz bērniem, kuri dzimuši
pēc 2000. gada. Šī gadsimta bērniem vajadzīga citāda
pieeja audzināšanā, izglītošanā, attiecību uztverē. Bērni piedzimst daudz zinošāki
nekā iepriekšējās paaudzes.
Agrāk sāk staigāt, agrāk
iemācās lasīt, uzreiz prot
un nebaidās rīkoties ar jaunajām tehnoloģijām. Var
viņus dēvēt par indigo bērniem, bet var uzskatīt, ka
notiek cilvēka evolūcija.
Viens gan nav apšaubāms viņi tiešām ir citādāki nekā
bija mūsu senči.
Bieži sakām, ka bērnība ir visa sākums, pamats tālākajam. Kas ietekmēja profesijas izvēli?
Lepojos, ka esmu latviete! Nevaru iedomāties, kā būtu,
ja būtu dzimusi kur citur… Esmu taureniete ar dziļām saknēm no tēva puses. Man bija lieliski vecāki, kuri manī ieaudzināja labestību, cieņu, izpalīdzību, atbildību, spītību.
Viņi mācīja - lai cik grūti, izdari darbu līdz galam, neatsaki cilvēkam palīdzību, jo tu nezini, kurā brīdī palīdzība
būs vajadzīga tev. Tētis, kurš izstaigājis tālos Sibīrijas ceļus, man vienmēr atgādināja - tici tikai sev un saviem spēkiem! Tas manī ir dziļi iesēdies, un to izjūt mani līdzcilvēki. Mana bērnība pagāja skaistā vietā Taurenē - “Urbiņu”
māju norās, pļavās, zem lielajiem ozoliem un kopā ar putniem, kuri nemitīgi vīteroja smaržīgajos ceriņu krūmos…
Skolas laiks paskrēja Dzērbenes vidusskolā, kurā dzīves
sākumam ceļu rādīja lieliski pedagogi. Kopš vidusskolas
laika manī viļņojās trīs profesijas - mediķis (pēc vidusskolas iestājos medicīnas skolā un vēlējos kļūt par vecmāti.
Pēc dēla piedzimšanas skolu nepabeidzu, taču esmu strādājusi sociālajā aprūpē), tautas nama vadītājs - mācījos
kultūras koledžā un strādāju Dzērbenes tautas namā un
pedagogs…. Visas šīs profesijas šobrīd viena otru papildina. Turklāt brīvajiem brīžiem man ir ļoti skaists hobijs
- floristika. Prieks, ka daudziem jaunlaulātajiem esmu radījusi ziedošu noskaņojumu viņu īpašajā dienā, neskaitāmas pasākumu telpas ieelpojušas ziedu rotu pieskārienus,
un, vadot nodarbības pieaugušo izglītībā, daudzi guvuši
kādu iedvesmu turpmākajam darbam. Mana aizraušanās ir
arī teātris, dejas, muzikālās izrādes, tērpu šūšana izrādēm,
tamborēšana un tēlojumu rakstīšana. Jau 20 gadus sevi
varu saukt par pedagogu. Par to man jāpateicas vienam
cilvēkam - Taurenes pamatskolas direktorei Lilitai Ozoliņai, kura manī saskatīja šīs profesijas cienīgu cilvēku. 24
stundu laikā man bija jāizlemj, vai es vēlos tautas nama
vadītājas darbu nomainīt pret pedagoģiju… Un es devu
“jā” vārdu darbam Taurenes pamatskolā, un izaicināju likteni, kļūstot par pedagogu. Skolotājs… Ieklausieties, cik
cēli un godpilni skan šis vārds! Vienmēr esmu ar apbrīnu skatījusies uz cilvēkiem, kuriem ir dota svētība stāvēt
klases priekšā un mācīt gan grāmatu gudrības, gan dzīves
prasmes.
Nāc ar mani spēlēties… jeb kādam jābūt pirmsskolas
pedagogam?
Cilvēks, kurš darbojas kopā ar bērnu! Viņam ir jāgrib būt
par pedagogu un jāgrib darboties kopā ar bērnu. Ar vēlēšanos vien nepietiek. Ir jāgrib to darīt. Ja nav gribas augt un
pilnveidoties kopā, tad pirmsskolā nevar strādāt. Noteikti
jāiet līdzi laikam! Bet, galvenokārt, man šķiet, ka jābūt
Cēlsirdīgam Cilvēkam (un tieši tā – ar lielo burtu), jo cēlsirdība parāda visas labākās cilvēka īpašības. Cēlsirdīgs
cilvēks ir godīgs un skaidrs, mīlošs, jūtīgs un gādīgs pret
visiem, viņš prot paust savas īpašības un tieksmes tā da-

Nereti dzirdēts, ka vecāki saka - bērns neklausa. Kā
ir bērnudārzā?
Ziniet, ļoti daudz var izdarīt un panākt ar labu vārdu. To
nekad nevar būt par daudz ! Mēs bērnus gribam nolikt pie
vietas, ja neklausa, bet nemēģinām atrast izskaidrojumu
viņu rīcībai. Kāpēc nevaram bērnu samīļot? Šai paaudzei
ir būtiski būt novērtētai. Vai tad grūti pateikt - cik tu esi
labs, cik labi visu izdarīji, cik labi visu izmācījies, cik
skaisti esi izdarījis, cik labi izskaties, cik tu esi gudrs!
Bērnus nedrīkst raustīt, provocēt viņu nervu sistēmu, viņi
jau tā ir ļoti jutīgi. Mūsdienu bērni ļoti pārdzīvo par jebko - dziļāk nekā iepriekšējā paaudze. Viņiem aktuāls ir
cilvēks, daba, jaunā veida enerģija. Pavērojiet, tas tiešām
tā ir!
Kā ir ar brīvību un visatļautību?
Ja runājam par pirmsskolu un bērniem, tad es teiktu, ka
brīvība ir – es daru, izzinu, man patīk, ir rezultāts… un
brīvībai ir sava noteikta robeža. Tiklīdz nebūs noteiktas
robežas, tā brīvība pārvērtīsies visatļautībā. Visatļautībai
– nav robežu. Ja neprotam to novilkt, tad sākam sūkstīties
par to, ka neklausa, netiekam galā, iestājies haoss…
Pedagoga darbs neaprobežojas tikai ar bērnu izglītošanu.
Kā veido un kāda ir sadarbība ar vecākiem?
Galvenais ir cieņa un uzticēšanās. Visu kopēja sadarbība
gan domās un vārdos, gan darbos. Līdzko sāk šķobīties
cieņa vienam pret otru, viss labais var sabrukt kā kāršu
namiņš. Ir svarīga cieņpilna komunikācija. Tāpēc vienmēr
aicinu uz sarunu, tas taču ir tik vienkārši - izrunāties gan
par veiksmēm un neveiksmēm, gan par pozitīvām, gan
ne tik patīkamām lietām. Ir jārunā! Sarunām veltu daudz
laika. Man svarīgi veidot piederības sajūtu. Pastiprināti
pievēršu uzmanību tam, lai bērni un vecāki justos iederīgi
un piederīgi mūsu pirmsskolas saimei. Ir svarīgi kopīgi
radīt vidi, kurā ikviens bērns jūtas cienīts un novērtēts kā
unikāla personība.
Tu esi ne tikai pedagogs - Tu esi komandas vadītāja.
Vai ikdienā izjūti pleca sajūtu no kolēģiem?
Te tad sākas jauns stāsts manā pedagoga karjerā un sākums tam, par ko esmu guvusi atzinību. Ir pagājuši divi
gadi pēc novada skolu reorganizācijas, kuras rezultātā Taurenes pamatskolas ēkā bija jārada vieta mazajiem
pirmsskolniekiem. Tas bija kārtējais izaicinājums, kuram
piekritu. Divi gadi un trīs mēneši - tik ilgi esmu direktora
vietniece pirmsskolā. Šis laiks nav bijis viegls, taču cēlu
mērķu vadīts. Uzsākot šo darbu, man bija skaidra vīzija,
uz kuru mums visiem kopīgi jāiet - to mēs arī darām. Priecājos, ka man komandā ir kolēģi, ar kuriem mēs esam uz
viena viļņa un viens otru “pavelkam” līdzi, ieinteresējam
kaut kam jaunam un nebijušam. Domāju, ka tikai tāpēc
mums ir izdevies tik īsā laika posmā izdarīt tik daudz jau-

nu lietu. Kolēģi jau ir pieraduši, ka bieži atgādinu: „ Ja
nebūs kāds sapnis, uz ko tad tieksimies? Vai mums būs interesanti, ja stāvēsim uz vietas? Vai tad mēs kādam būsim
vajadzīgi?” Par ieviestajiem jauninājumiem pirmsskolā
vairākārt esam rakstījuši pašvaldības izdevumā, un tomēr
aicinu vēlreiz - nāciet ciemos, paskatieties, kā mums iet,
jo - labāk vienreiz redzēt, nekā simtkārt dzirdēt. Esmu
cilvēks - plānotājs, to daru sīki un smalki. Katru mērķi,
pirmkārt, jau izsapņoju, izsveru svaru kausos visus par un
pret, un tad kopīgi ar komandu radām vidi, kurā ir interesanti darboties. Nedrīkstam gulēt uz lauriem - pie mums
nāk mācīties īpaša gadsimta bērni. Mans uzdevums ir arī
nodrošināt profesionālu, kvalitatīvu un funkcionālu vidi,
kurā strādāt pedagogam. Jo pedagogam ir savi pienākumi
- jādarbojas kopā ar bērniem. Viņam nevajadzētu uztraukties, vai būs kabinets, vai būs materiāli... Par to jādomā
vadībai. Pirmsskolā mums darbojas piecas grupas, ir iekārtotas piecas dažādu mācību priekšmetu klases (mūzikas, mākslas, datorzinību, kulinārijas, dabaszinību, vides)
un četras īpašu apmācību klases (montesori, logopēdijas,
silto smilšu, dabas vides estētikas). Visā pirmsskolā mācību procesā integrējam Ekoskolu programmu, kuras ietvaros bērniem notiek papildu nodarbības par vides tēmām,
dažādas akcijas un iespējas iesaistīties starptautiskos pasākumos un eTwinning projektos. Pirmsskolēniem ir iespēja piedalīties desmit dažāda veida interešu izglītības
pulciņos, kā arī darboties āra nodarbībās “Zaļajā dārzā”
un “Skaņu pasaulē”. Taču ar šo viss neapstājās. Mums vēl
ir idejas, ir izvirzīti jauni mērķi, kurus vēlamies sasniegt.
Zinu, ka tas izdosies, jo esam ne vien komanda, bet gan
viena liela ģimene.
Katru dienu kāds jauns atklājums… jeb, kāda parasti
izskatās Tava darba diena?
Grūti izstāstīt, jo vienādu darba dienu nav. Tās ir neparedzamiem notikumiem bagātas ļoti garu darba stundu
dienas. Taču, lai radītu priekšstatu, nedaudz ieskicēšu rīti visas nedēļas garumā sākas ar deju nodarbību astoņos
(vadu dejas visām pirmsskolas grupām), tad sarunas par
dienas saimnieciskajiem darbiem (iestādei nav saimniecības daļas vadītāja), kāda tematiska pasākuma novadīšana grupām (organizēju kopējos pirmsskolas pasākumus),
vides nodarbību vadīšana (ekoskolas programmas vides
stundas un Cūkmena detektīvu nodarbības), tad nodarbībām pa vidu jāatrod brīdis, lai veiktu metodisko darbu (sarunas, sapulces ar pedagogiem un darbiniekiem), pa kādai
sarunai ar vecākiem, konsultācijas ar skolas direktoru,
ikdienas plānošana - pedagoģiskajam procesam, ārpusnodarbību, interešu izglītības un ekoskolas programmai. Ir
dienas, kad jāveic preču pasūtīšana un lietvedības dokumentu aizpildīšana (pirmsskolas ēkā nav lietveža). Pēcpusdienās – individuālās silto smilšu nodarbības, mākslas nodarbība bērniem (vadu mākslas pulciņu) un deju
nodarbība. Ap pieciem pievakarē varu turpināt darbu pie
dokumentu aizpildīšanas, plānu gatavošanas un “sapņu”
īstenošanas, kā arī kāda projekta finansiālo dokumentu izstrādes un aprēķinu veikšanas. Tas jau ir ierasts, ka darba
diena ilgst vidēji 10-12 stundas. Ar to es nelepojos, taču
šobrīd ir tik daudz darāmā, un gribas visu paspēt! Pasākumu scenāriju izstrādei, tērpu šūšanai izrādēm un sapņu,
kurus vēlamies realizēt, pārdomām tiek atvēlētas vēlas
vakara stundas. Attieksme, atbildība un darbaspējas - ar to
var panākt ļoti daudz.
Emocijas, uzzinot par piešķirto nomināciju “Vecpiebalgas novada lepnums”?
Redz, kā tas iznāk… Biju ļoti uztraukta un ļoti pārdzīvoju.
Manī kliedza jautājums - kāpēc tieši es esmu izvirzīta tik ļoti
cienīgā nominācijā, jo esmu tikai pedagogs, kurš dara savu
darbu pēc labākās sirdsapziņas. Protams, ir gandarījums, ka
līdzcilvēki ir novērtējuši (it kā par pašsaprotamām lietām),
taču padarītais jau nav tikai mans nopelns. Ja nebūtu manas komandas un līdzīgi domājošo cilvēku, tik daudz nebūtu
paveikusi. Un te es iedomājos par teicienu, kuru bieži saku
un kuru zina ikviens, kuram nācies pabūt pirmsskolas ēkā
Taurenē: “Latiņa jāceļ tik augstu, lai tu tai nepārlēktu pāri. Ja
pārlēksi, tad kritīsi!”. Šī pārliecība mani ir novedusi līdz šai
nominācijai. Paldies visiem par goda izrādīšanu!
Tavs vēlējums novada iedzīvotājiem - gan lieliem, gan
maziem - gada nogalē!
Lai jums Ziemassvētkus izdodas pavadīt tā, ka visiem kļūst
siltāk ap sirdi! Lai vecais gads aizčāpo kā labs draugs un jaunais ver durvis kā gaidīts viesis jūsu mājās! Lai jūsu mājas ir
jūsu laime un jūsu zeme ir jūsu sirds, un tas siltums, kas nāk
jums pretī, lai nāk no sirds!
Dzidra Ješkina
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SKOLU ZIŅAS

JAUNIEŠIEM

Laiks labdarībai un jauniešu centra
vizuālām pārmaiņām

Pandēmijas noteiktie ierobežojumi un attālinātā darba process ieviesis izmaiņas arī
Vecpiebalgas jaunatnes nodaļas darbā. Ja nevaram tikties klātienē, izmantojam moderno
tehnoloģiju rīkus, kas ir pieejami mums un jauniešiem. Tā jau ir ierasta prakse, ka skolas
saziņai izmanto e-klasei, savukārt mēs – jauniešu centrs - galvenokārt instagram sociālo
tīklu platformu un whatsapp sarunas. Caur šiem kanāliem uzturam kontaktus un strādājam ar jauniešiem. Nedrīkst aizmirst, ka sociālā un fiziskā distancēšanās nav viens un
tas pats. Ļoti populāri starp jauniešiem un darbiniekiem rotēja spēle buddymojo.com, ko
no savas bērnības atceramies kā anketas, kuras devām pildīt klasesbiedriem, draugiem.
Šādā interaktīvā veidā uzzinājām, kā jaunieši šobrīd jūtas, kādas interneta vietnes ir
populārākās jauniešu vidū (tik toks, instagram un whatsapp), kādas ir viņu sapņu profesijas utt. Caur instagram.com jaunieši sagatavoja arī video apsveikumus Latvijas valsts
dzimšanas dienā.
14. oktobrī Vecpiebalgas bibliotēkā notika projekta „Pumpurs” darba grupas seminārs,
kurā tika iezīmētas pirmās aplēses par Jaunatnes konsultatīvās padomes izveidi. Acīmredzot šāda veida projekts ir pamudinājums, lai institūcijas sanāktu kopā un runātu, kā
arī virzītos uz kopīgu mērķi - jauniešu labklājība, mācību pārtraukšanas risku novēršana.
Varētu pat teikt, ka šo tikšanos var saukt par pirmo neoficiālo padomes tikšanos, jo sarunās bija jūtama ieinteresētība sadarbībai no vairākām institūcijām. Paldies Inesei Ozolai
par organizēto tikšanos!
Jauniešu centra “Balgas strops” brīvprātīgie no Spānijas ir devušies uz mājām divas
nedēļas agrāk nekā paredzēts, taču mēs turpinām kopīgi ar viņiem iesāktos darbus:

Patriotu mēnesis Vecpiebalgas vidusskolā
Neskatoties uz to, ka valstī ieviesti dažādi ierobežojumi, darbs Vecpiebalgas vidusskolā
novembrī turpinājās. Kamēr 7.-12. klašu skolēni mācījās attālināti, 1.- 6. klašu skolēni, daļa
pedagogu un tehniskie darbinieki turpināja doties uz skolu un saposa to Latvijas 102. dzimšanas dienas sagaidīšanai - tika uzkopta skolas apkārtnes plašā teritorija, klašu kolektīvi kopā
ar audzinātājām parūpējās par savu telpu izrotāšanu svētkiem atbilstošā noskaņā un skolas
pagalmā no dabas materiāliem izveidoja spēka zīmes.
4. novembrī 9. klases skolēni Indra Gita Bērziņa, Luīze Elīza Baltputna, Asnate Briška,
Jurģis Zommers, Juris Vološins un Kristaps Polis piedalījās Datu valsts inspekcijas rīkotā
konkursa “Dati ir vērtība- sargā tos!” 2. kārtā. Pirmajā kārtā pavasarī komanda startēja ar
labiem rezultātiem, tāpēc iekļuva 2. kārtā, kas notika attālināti interneta vidē. Parādot lieliskas zināšanas, komanda konkursā ieguva 2. vietu.

Sporto 4. klase.

aAkciju “Atbalsts rutīnas skartiem”. Tika sagatavotas vismaz 40 paciņas ar šūtām maskām un veselīgiem našķiem mūsu novada medicīnas darbiniekiem, Neatliekamās medicīniskās palīdzības postenim Taurenē, aptiekāriem un pārdevējiem, kuras kopīgi ar
vietējiem brīvprātīgajiem devāmies izdalīt (ievērojot visus drošības pasākumus).
aTurpinās Jauniešu
centra labiekārtošanas
darbi un vizuālā noformējuma, pie kura
plānojuma tika rūpīgi
strādāts ar brīvprātīgajiem, atjaunošana.
Jauniešu centra centrālā telpa gūs mūsdienīgāku izskatu, jo
pašreizējais
veidols
ir morāli novecojis.
Telpa būs daudzfunkcionāla, tajā darbosies
kafejnīca - šī vārda
plašākajā nozīmē. Telpas iekārtojums ļaus
veikt, piemēram, diskusijas pie viena galda
kafejnīcas atmosfērā.
Telpā būs iespēja vairākās lokācijās veikt
viedierīču
uzlādi.
Jauniešiem būs iespēja pagatavot uzkodas
un karstos dzērienus,
piemēram, kapučīno/
kakao. Attālināti veicam konsultācijas ar
brīvprātīgā darba veicēju no Spānijas, lai varētu kopīgi pabeigt viņas iesākto darbu.
aVecpiebalgas jauniešu centrs iesaistījās arī Labo Darbu nedēļā, vācot ziedojumus
dzīvnieku patversmei “Lācīši’’. Kopā ar jauniešiem ziedojumi tiks nogādāti patversmei
Starptautiskajā brīvprātīgo dienā 5. decembrī.
Linda Ķaukule, Jaunatnes nodaļas vadītāja

6. novembrī tika atklāta projekta “Sporto visa klase” 7. sezona. Ievērojot visus ierobežojumus un drošības pasākumus, atklāšanas pasākums šoreiz notika neierastā veidā– LOK Youtube@olimpiade.LV tiešraidē, un tās laikā noritēja dažādi pārsteigumi, kas nelika mazajiem
sportot gribētājiem palikt vienaldzīgiem. 3. un 4. klases skolēni šajā projektā piedalās jau
otro gadu. Katra klase atradās savā klases telpā un, vērojot pasākuma tiešraidi, no pasākuma
vadītājiem saņēma pozitīvas un iedvesmojošas emocijas. Visskaļākās ovācijas un atzinību
izpelnījās grupas “Bermudu Divstūris” tiešraides koncerts, un skolēni, emocijām pārpildīti,
dziedāja, dejoja un priecājās kopā ar mūziķiem. Paldies sporta skolotājai Līgai GlāzereiSpalviņai par uzņēmību un projekta organizēšanu skolā!
Novembra vidū sākumskolas skolēni savos klašu kolektīvos atzīmēja Mārtiņus, kas iezīmē
viduspunktu starp rudens un ziemas saulgriežiem. Skolēni, audzinātāju mudināti un iedrošināti, iesaistījās visdažādākajās aktivitātēs: saģērbās sevis veidotajās maskās, zīmēja un aplicēja gaiļus, kas ir viens no Mārtiņdienas tradicionālajiem simboliem, minēja mīklas, atšifrēja
ticējumus un ēdienus, skandēja dziesmas, iepazinās ar šo svētku tradīcijām un gāja rotaļās.
13. novembrī notika dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam veltītā ikgadējā
valsts literārā konkursa uzvarētāju paziņošana. Šogad noslēguma pasākums nevarēja notikt
klātienē, bet konkursa organizētāji un žūrija – Roberta Mūka muzejs Riebiņu novada Galēnos un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
– dalībniekiem nosūtīja videosveicienu.
Atzinību konkursā ieguva Līva Lielbārde (4. klase), Krista Žeiba (5. klase),
Gita Indra Bērziņa (9. klase), Anna Balode (12. klase), Marta Logina- Pundure
(11. klase). Marta par darbu “Kas slēpjas
aiz filmas diska vāka?” ieguva arī RTA
simpātiju balvu, kas tika piešķirta tikai
četriem (no 346) konkursantiem. Konkursam dalībniekus sagatavoja skolotājas V. Kalniņa un V. Lapiņa.
17. novembrī skolēni Latvijas dzimšanas dienu atzīmēja savos klašu kolektīvos: klausījās patriotiskas dziesmas un
zīmēja, izteica novēlējumus, dalījās pārdomās par to, ar ko var lepoties, dzīvojot
Latvijā, piedalījās Skolēnu pašpārvaldes izveidotajā erudīcijas konkursā par
Latviju, noskatījās svētkiem sagatavoto
skolas video un mielojās ar Lāčplēša
Kara ordeņa kavaliera Anša Zeltiņa dēla
Nameja Zeltiņa dāvāto svētku kliņģeri.
Pirms četriem gadiem iedibinātā pulkveža Anša Zeltiņa stipendija par latviešu valodas godāšanu un popularizēšanu
šogad tika piešķirta Martai LoginaiPundurei, Kristianam Briedim un
mūzikas skolotājai Intai Apalupai
(foto). Šo stipendiju, godinot tēva piemiņu, reizi gadā piešķir pulkveža dēls
Namejs Zeltiņš ar kundzi.
Informāciju sagatavojusi
Vita Lapiņa
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Pamatskola dodas pretī Ziemassvētkiem
Oktobris iesākās cerīgi un rosīgi ar klašu pārgājieniem pretī krāsainajam rudenim, ar
mācību stundām dabā, ar apņēmību smelties gudrības katrā mācību stundā.
6. oktobrī 6. klases kolektīvs devās pārgājienā pa Dzērbeni. Rīta agrumā novadpētniecības stundā uzzinājām interesantus faktus par Dzērbenes draudzes skolu - varam lepoties
ar novadnieku Ernestu Felsbergu, kurš Dzērbenē savācis vairākus simtus tautasdziesmu
un bijis izcils LU pirmais rektors. Muzeja vadītāja M. Šķēle turpināja savu stāstījumu
par Jetti Užāni, kuras adītie rakstainie cimdi sasilda ne tikai nosalušās rokas, bet arī
dvēseles. Pie Dzērbenes pils mūs sagaidīja laipnais jauniešu centra vadītājs I. Zvaigzne
ar šifrētu orientēšanās karti pa pils apkārtni. Mīlestības saliņa, Jānīškalns ar svētozolu,
senie staļļi, greznais putnu dzirdināmais trauks... un kur nu vēl stāsts par spokošanos.
Tālāk nolikām ziedus Jettes atdusas vietā un iededzām svecīti gaišai piemiņai. Pie vecās
draudzes skolas mūs sagaidīja divi dusmīgi suņi. Visi kopā sevi iemūžinājām fotogrāfijā
pie skolas piemiņas plāksnes slavenajai Gailīšu dzimtai. Varam lepoties ar savu novadu!

Zināmas konkursa
“Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020”
otrajā kārtā tikušās pašvaldības Vidzemē

8. oktobrī 5. klases skolēni ar klases audzinātāju devās mācību braucienā uz Valmieru.
Skolēni apmeklēja sajūtu parku “Taku kokos”, kur katrs pārbaudīja savu fizisko izturību, spēju pārvarēt šķēršļus un drosmi pārbraukt pāri Gaujai. Tas nebija viegli. No lejas
izskatās, ka pavisam vienkārša trase, bet, esot vismaz 5 m virs zemes, sajūtas ir pavisam
citādākas. Labi, ka prasmīgi instruktori nāca talkā un palīdzēja pārvarēt pirmās bailes.
Lielākā daļa skolēnu taku izgāja pat vairākas reizes, bet daži skolēni paspēja izbaudīt arī
baskāju taku uz zemes. Otra nodarbība notika Valmieras muzejā. Apmeklējām seno skolu, kur mācījāmies boksterēt, rakstīt ar spalvu un rēķināt vienreizvienu (mūsdienu reizrēķins). Visgrūtāk gāja ar boksterēšanu, jo vecā druka nav viegli lasāma. Tāpēc mācījāmies
ar grifeli rakstīt atsevišķus burtus, lai apgūtu pamatus, kā lasīt tekstu vecajā drukā. Pēc
papildus mācībām, boksterēšana veicās jau krietni labāk. Skolēni paklausīgi strādāja,
jo senos laikos nevarēja atļauties vaļību, neklausīt skolotāju, traucēt darbu citiem, bez
atļaujas runāt, smieties, tā varēja nopelnīt sodu – visa klase veica pietupienu vai atsevišķi skolēni tupēja uz zirņiem, vai dabūja rīkstes. Mēs bijām ļoti paklausīgi un nekādus
lielus sodus nesaņēmām. Salīdzinot ar mūsdienām, senajā skolā nebija viegli mācīties, jo
mācības notika aukstās telpās, pustumsā, no skaliem piedūmotās telpās, ēdienreizēs bija
jāpārtiek pārsvarā no maizes un līdzpaņemtā pavalga.
Sākot ar brīvlaiku un līdz 15.novembrim, skola bija karantīnā un attālinātā mācību procesā visos līmeņos.
Šobrīd skolas dzīve norit klātienē 1.-6. klasei, ievērojot drošības ierobežojumus.
Skolotāji apgūst prasmes un vada stundas attālināti tiešsaistē ar 7., 8. un 9. klasēm.
Lai dzīve skolā būtu interesantāka, pa klasēm realizējām pavasarī atcelto skrējienu
Dzērbenes pakalnos. Skolēni saņēma godam nopelnītās medaļas, diplomus un skrējiena
suvenīrus.
Lai pēc iespējas ilgāk un veiksmīgāk notiktu mācības klātienē, lūdzam vecākus būt
atbildīgiem un bērnu saslimšanas gadījumos noteikti konsultēties ar ģimenes ārstu.
Ņemt vērā, ka jebkura saslimšana var būt lipīga arī citiem skolēniem un skolotājiem!
Iepriekš piedzīvotais liek nopietnāk un atbildīgāk raudzīties uz notiekošo.
Lai mums visiem laba veselība un prieks sagaidot svētkus!

Noslēgusies konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” pirmā kārta. Konkursa otrajai
kārtai nominētas 25 pašvaldības, piecas katrā plānošanas reģionu pašvaldību grupā. Vidzemē
uz finālu pretendēs divi no pieciem novadiem: Cesvaines novads, Kocēnu novads, Naukšēnu
novads, Raunas novads un Vecpiebalgas novads.
Konkursa pirmās kārtas rezultāti noteikti pēc iedzīvotāju balsojumā iegūtajiem datiem, kā
arī veicot pašvaldību administratīvo datu, dzimstības un migrācijas saldo datu un pašvaldību
iesaistes konkursa informatīvajā kampaņā izvērtējumu.
Konkursa otrajai kārtai nominētās pašvaldības
Kurzemes plānošanas reģions:
Alsungas novads, Brocēnu novads, Durbes novads, Grobiņas novads, Nīcas novads.
Latgales plānošanas reģions:
Dagdas novads, Krāslavas novads, Līvānu novads, Ludzas novads, Riebiņu novads.
Rīgas plānošanas reģions:
Ādažu novads, Ikšķiles novads, Mālpils novads, Olaines novads, Stopiņu novads.
Vidzemes plānošanas reģions:
Cesvaines novads, Kocēnu novads, Naukšēnu novads, Raunas novads, Vecpiebalgas novads.
Zemgales plānošanas reģions:
Iecavas novads, Ozolnieku novads, Rundāles novads, Tērvetes novads, Vecumnieku novads.
“Esam pateicīgi iedzīvotājiem par aktīvo dalību šī gada konkursa balsojumā, kurā saņemtas
vairāk nekā 57 500 balsis, kā arī komentāri par pašvaldības darbu. Ikviens priekšlikums un
atsauksme sniedz ieguldījumu ģimeniskas vides veidošanā Latvijā kopumā. Un tāds arī ir viens
no konkursa uzdevumiem – veicināt iedzīvotāju iesaisti pašvaldību darbā un līdzdalību novadu
un pilsētu attīstībā,” skaidro Zaiga Pūce, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore.
Konkursa otrajā kārtā tiks novērtēti pašvaldības īstenotie atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem un ģimeniskas vides nodrošināšanai, tostarp tiks vērtētas arī iedzīvotāju balsojumā iegūtās atsauksmes, lai izvēlētos desmit konkursa finālistes – visaugstāko novērtējumu saņēmušās
pašvaldības (divas katrā plānošanas reģionu pašvaldību grupā). Ar finālā tikušo pašvaldību
darbu un to centieniem veidot ģimenēm draudzīgu vidi vērtēšanas komisija tuvāk iepazīsies
konkursa noslēdzošajā kārtā, vizīšu laikā. Konkursa laureātu – visaugstāko novērtējumu saņēmušo pašvaldību – godināšana plānota gada nogalē.
Vairāk informācijas par konkursu: www.vietagimenei.lv.
Konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” ir viena no trim ģimeņu atbalsta pasākumiem,
ko realizē Sabiedrības integrācijas fonds. Fonds īsteno arī programmu “Ģimenei draudzīga darbavieta“, kā arī izsniedz Latvijas Goda ģimeņu apliecības “3+ Ģimenes karte” Latvijas daudzbērnu ģimenēm.
Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” atbalstītāji: plašākais pakomātu tīkla
nodrošinātājs Baltijā “Omniva”, ģimenes uzņēmums “ViKrEm”, Latvijas vecāku organizācija “mammamuntetiem.lv”, CSDD Rīgas Motormuzejs, Atsaucīgo māmiņu forums, mīlētākais
saldumu zīmols “Laima”, kinoteātris “CINAMON”, SIA “TZMO Latvija” ar higiēnas preču
zīmoliem “Happy”, “Seni”, “Bella” un tirdzniecības centrs “Origo”.

Andris Sakss, pamatskolas direktors

Informāciju sagatavojusi Zane Jēkabsone, Sabiedrības integrācijas fonda speciāliste

Senās skolas nodarbībā Valmieras muzejā.

Vecpiebalgas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties akcijā “VECPIEBALGA, MIRDZI!”
Akcijas mērķi
• Radīt Ziemassvētku noskaņu Vecpiebalgas novada teritorijā – Inešu, Dzērbenes, Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas
pagastā -, veicinot kvalitatīva noformējuma radīšanu gan
ar tradicionāliem, gan inovatīviem Ziemassvētku laikam
atbilstošiem rotājumiem.
• Veicināt Vecpiebalgas novada iedzīvotāju un uzņēmēju
aktīvu līdzdalību un ieinteresētību svētku noformējuma
veidošanā Vecpiebalgas novadā.
Akcijas dalībnieki:
Konkursā var piedalīties ikviena juridiska un fiziska persona ar Ziemassvētku tematikai atbilstošu noformējumu
uzņēmumu, dzīvojamo māju, kā arī citu ēku fasādēs, sētās,
pagalmos un skatlogos.
Objektus pieteikt konkursam var darba dienās no 2020.
gada 7. decembra līdz 2020. gada 16. decembrim (ieskaitot), iesniedzot personīgi Vecpiebalgas novada pašvaldībā,

Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, vai pagastu pārvaldēs vai
elektroniski, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: vecpiebalga@
vecpiebalga.lv. Pieteikumi jāiesniedz brīvā formā, norādot
objekta atrašanās adresi un īpašnieku.
Objektus vērtēs no 2020. gada 17. decembra līdz 2020.
gada 23. decembrim, iedalot trijās kategorijās:
• privātmāju noformējums;
• daudzdzīvokļu dzīvojamo māju noformējums;
• uzņēmumu un citu sabiedrisko ēku noformējums.
Konkursa uzvarētāji katrā kategorijā tiks apbalvoti ar veikala – noliktavas “DEPO” dāvanu kartēm:
• par 1.vietu piešķirot EUR 100,00;
• par 2.vietu piešķirot EUR 75,00;
• par 3.vietu piešķirot EUR 50,00.
• komisija var piešķirt arī pārsteiguma balvas.
Konkursa nolikums www.vecpiebalga.lv/pašvaldība/konkursi

Anitas Austvikas foto
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Autosportā sezonā veiksmīgākais - novadnieks
Rolands Kaucis!

Kad svece deg un iztek kūstot,
Balts eņģelis stāv blakus lūdzot
Par baltu dienu saules logā,
Par baltu sniegu debess lokā,
Par baltu dvēseli un mieru,
Par baltu pasauli un Tevi.
(I.Tora)
Mīļie, labie donori un brīvprātīgie! Visi labie cilvēki un
palīgi! Paldies! Lai klusi, mīļi, silti Ziemassvētki! Lai veselības un godprātības pilns Jaunais gads!
Dzērbenes Sarkanā Krusta
nodaļas vadītāja Velga Pumpure

Anitas Austvikas foto

INFORMĀCIJAI!
No 19. novembra apmeklētājiem atkal
pieejams Taurenes EKO laukums
Rolands Kaucis/Gundars Berķis minirallijā Raunā.

Šī gada Latvijas autosporta sezonu var raksturot ar daļējām sajūtām, jo pandēmija ietekmēja ne vien sacensību
norisi, bet arī sportistu varēšanu piedalīties sacensībās.
Tomēr standartauto sacensības brīnumainā kārtā ierobežojumi neietekmēja - tika aizvadīti visi ieplānotie posmi
gan autosprintā, gan minirallijā. No vienām sacensībām
Ķeguma sacensību posmā Kārlis Nebars, šoreiz piedaloties ar automašīnbu Subaru I mpreza, mājās pārveda divus
bronzas kausus. Vienā no pasākumiem uz starta izgāja arī
Aivis Žēpers (Subaru Impreza), bet diemžēl automašīnas
dzinēja defekta dēļ viņam neizdevās sacensībās finišēt.
Sezonas laikā vairāki novada sportisti, piedaloties tikai atsevišķos posmos, sezonu noslēdza ar labiem rezultātiem.
Tā, piemēram, Gatis Gedroics Jurago (Subaru Impreza)
kopvērtējumā izcīnīja 9. vietu 30 braucēju konkurencē
4WD klasē, Aigars Odziņš (Opel Astra), konkurējot ar vēl
37 braucējiem, ieguva 12. vietu, Aivis Bērziņš (VW Corado) ierindojās 10. vietā, savukārt Aigars Odziņš (Opel
Astra) 6.vietā 2000 klasē. Ļoti labi savā debijas sezonā finišēja Mairis Sarmulis (Audi 90) Quattro klasē, izraujot 2.
vietu sezonas kopvērtējumā. Vislielākais prieks, protams,
par Rolandu Kauci (Subaru Impreza), kurš kopvērtējumā
izcīnīja stabilu uzvaru divās pilnpiedziņas klasēs (4WD
un 4WD OPEN).
„Ilgās stundas, kas pavadītas auto uzlabošanas darbos,
un braukšanas iemaņu treniņi ir devuši Rolandam izcilu rezultātu! Prieks par visiem pilotiem, jo, ja visi būtu
piedalījušies visos posmos, tad uz mūsu novadu būtu atceļojuši vēl vairāk kausi,” sezonas sasniegumus raksturo
Kārlis Nebars.

Minirallija sezonā vislabāk veicās Taurenes ekipāžai Rolands Kaucis/Gundars Berķis. Puišiem debijas sezonā,
4WD plus klasē finišējot visos piecos posmos, izdevās
izcīnīt 2. vietu. Domāju, ka visspilgtāk ekipāžai atmiņā
paliks 4. posms Liepājas ceļos, kad elektronikas defekta
dēļ tika zaudēts laiks un izgaisa arī cerība par augstāko
uzvaru sezonā. Abi sportisti arī noteikti ilgu laiku atcerēsies cīņas Latvijas minirallijā, kur vairākos posmos
izdevās apsteigt pasaules klases sportistu, vairākkārtējo
Polijas čempionu.
Minirallijā „Rauna” piedalījās arī dzērbeniešu - Mairis
Sarmulis/Elmārs Aukšmuksts - ekipāža, kā arī visos sezonas posmos treniņu nolūkos kā 0 ekipāža ar plašām sānslīdēm skatītājus priecēja Kārļa Nebara ekipāža ar stūrmaņiem Aivu Nebari, Gundaru Balodi (Jaunpiebalga) un
Dāvi Kalniņu (Rīga).
Rallija dzīve šogad ir ļoti mierīga. Sportistiem tika piedāvātas tikai trīs sacensības. Kārlis Nebars/Andris Spilva
devās uz 1. posmu, kas norisinājās Lietuvā, taču jau pirmajā ātrumposmā BMW sporta automašīnai atklājās defekts (aprauta pusass), kā dēļ nācās izstāties, un turpmāko
sezonu ekipāža nolēma nestartēt.
Jāpiemin, ka mūsu novada autosporta garāžā Kārļa Nebara, Gata Gedroica-Jurago un Aivja Žēpera būvētie auto
šī gada sezonas kopvērtējumā ieguvuši 3.vietu Latvijas
čempionātā autokrosā, 1.2.un 4.vietu minirallijā, divas 1.
un 2. otrās vietas autosprintā.
Veiksmīgus startus un finišus visiem 2021. gada sezonā!
Aiva Nebare, minirallija debitante

Ziemassvētku noskaņas Vecpiebalgā

Taurenes EKO laukuma darba laiks ziemas periodā
no 1. novembra līdz 31. martam:
Pirmdienās – slēgts
Otrdienās – 14.00 – 18.00
Trešdienās – slēgts
Ceturtdienās – 14.00 – 18.00
Piektdienās – 10.00 – 18.00
Sestdienās – 10.00 – 18.00
Svētdienās – 15.00 – 19.00
Informāciju sagatavojusi Zane Leimane,
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

SĒRU VĒSTS

Tuvojas Ziemassvētku laiks, kas šogad neatnesīs ierastās satikšanās, koncertus, ballītes… Ziemassvētku prieks savā sirdī jāiededz pašiem, un jāmēģina ar to padalīties! Kaut vai nosūtot ar roku rakstītu kartīti, izmazgājot tīru
istabu, pie durvīm piekarot zvaniņu, iedegtai svecītei pieberot kanēļa šķipsniņu… un galvenais noticot, ka tieši šie Ziemassvētki būs paši skaistākie!
Ziemassvētku prieku centīsimies radīt arī Vecpiebalgas viesistabā:
aSestdien, 5. decembra, vakarpusē viesistabā iemirdzēsies svētku eglīte.
aSestdien, 19. decembrī, 10.00 - 14.00 birzītē notiks amatnieku un mājražotāju Ziemassvētku noskaņu tirgus!
Aicinām ievērot valstī noteiktos Covid-19 ierobežojošos pasākumus (jālieto
sejas aizsargmaskas, jāievēro distancēšanās un roku dezinfekcija)!
Lūgums tirgotājiem pieteikties līdz 17. decembrim, t.26493591!
aAizejošā gada pēdējās dienas pievakarē - 31. decembrī - Vecpiebalgas
viesistabā iemirdzēsies krāsainas gaismu projekcijas un skanēs mūzika!
Lai dabas brīnums, gaismas tuvums sirdī katrā prieku nes!
Ar egļu zaru, ar sveču liesmu,
Ejam uz gaismas pusi, lai ietu ar sauli vienotā ritmā!
Lai priecīgi Ziemassvētki un bagāts Jaunais gads visiem kultūras darbiniekiem, amatiermāksliniekiem un kolektīvu vadītājiem!
Zigrīda Ruicēna, Kultūras nodaļas vadītāja

No 19. novembra
apmeklētājiem atkal
pieejams Taurenes
EKO laukums - iespēja bez maksas nodot pudeļu un burku
stiklu, logu stiklu,
papīru, kartonu, polietilēna plēvi, dzēriena pudeles, logu šķidrumu kanniņas, sadzīves ķīmijas un
kosmētikas plastmasas pudeles un kannas, metāla priekšmetus, sadzīves nolietoto elektrotehniku, lietošanai derīgus apavus, tekstilu, koka paletes. Tāpat noteiktā apjomā
iespējams bez maksas nodot krāsu bundžas, luminiscentās
spuldzes, baterijas, akumulatorus, automašīnu riepas. Pēc
cenrāža iespējams nodot lielgabarīta un zaļos atkritumus,
kā arī būvgružus.
Plašāka informācija par EKO laukuma pakalpojumiem:
http://www.zaao.lv/lv/privatpersonam/eko_karte

Mana zvaigzne ir tik maziņa,
ka nevaru to tev parādīt...
Tu naktī raudzīsies zvaigznēs,
Bet es taču dzīvošu vienā no tām.
		
(A. de Sent Ekziperī)

Mūžībā aizgājuši:
Jānis Draulis, Ineši;
Jēkabs Romeiko, Ineši;
Anatolijs Batņa, Taurene;		
Jānis Celmiņš, Taurene;		
Gunārs Priede, Taurene;		
Rasma Šubrovska, Taurene;
Modra Lāce, Vecpiebalga;
Ausma Zvaigzne, Vecpiebalga.
Anitas Austvikas foto

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.
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