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Šajā numurā:
■ Valsts svētku mēnesis 
novadā
■ Dzērbenē aizvadītas 
radošās brīvdienas
■ Ziemassvētkus gaidot

...vēl tikai mirklis, un atkal viens gads būs aizvadīts. 

Lai priecīgi un gaiši jūsmājās gada nogales svētki! 

Mieru dvēselē, radošus darbus, siltas sirdis, labu ve-

selību Jaunajā gadā! 

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)

Vecpiebalgas novada pašvaldība

Ziemassvētku tirdziņš Vecpiebalgā notiek jau 10.reizi, tā iniciatores – kultūras nama vadītāja 
Zigrīda Ruicēna un Benita Zvejniece – priecājas par šī gada krāšņajiem adījumiem. 

  Vispirms  nedaudz  uzziņām  par Adventu Kristīgajā draudzē un Baznīcā. Jaunais liturģis-
kais Baznīcas gads iesākas ar Pirmo Adventa svētdienu. Vārds “adventus” no latīņu valodas 
nozīmē “atnākšana”. Ir kopā četras Adventa svētdienas. Pirmā Adventa svētdiena atkarībā 
no nedēļas dienas, kādā iekrīt Ziemassvētki, ir laikā no 27. novembra (kā tas ir šogad!) līdz 
3. decembrim.
  Tomēr par kādu atnākšanu šeit tiek runāts? Kas jeb kurš ir tas, kas atnāk? Kristīgā draudze 
un Baznīca saprot, ka Adventa laiks ir atgādinājums par Jēzus Kristus, Dieva Dēla, atnākša-
nu šajā “tumšajā” pasaulē. “Tumšajā” tāpēc, ka pasaulē, kurā dzīvojam, ir daudz “tumsas”,  
ar to saprotot ļaunumu, nepilnību, sāpes, bēdas, kas ir šajā pasaulē. Un tādu mums, cilvē-
kiem, nav mazums arī šodien. Piemēram, slimības,  ko piedzīvojam un nesaprotam, kā tās 
izārstēt, gan netaisna un neiejūtīga valdība, vispārēja nedrošība, kad dzirdam par kariem un 
terorismu. Tā noteikti varētu uzskaitīt vēl un vēl...
  Advents ir īpašs laiks, jo ir cieši saistīts ar Ziemassvētkiem, tāpēc dažkārt daudziem pat ir 
grūti saskatīt jel kādu atšķirību. Un cilvēki saka: “Tur taču nav nekādas atšķirības! Tas viss 
ir kopā Advents un Ziemassvētki.”
  Tomēr atšķirība ir, jo tu, cilvēk, gaidi savus Ziemassvētkus. Jēzus Kristus šajā pasaulē nāk 
nevis pie cilvēkiem, kā mēs dažkārt sakām “cilvēku masas”, bet pie katra konkrētā cilvēka. 
Tā Viņš nāca pie saviem mācekļiem, tā Viņš nāk pie mums...
  Gaidīšana  ir saistīta ar ilgošanos, ar domāšanu par to, ko tu gaidi... Tie, kas nepazīstat šo 
gaidīšanu, novēlu jums, ka jūs šajā Adventā piedzīvotu, ka atveras jūsu sirdis Labajai Vēstij 
par Jēzu Kristu. Tie, kas  savukārt pazīstat  šo gaidīšanu, novēlu jums, lai šis laiks palīdz 
sagatavoties Kristus Pestītāja un Glābēja dzimšanas svētkiem.
  Visiem  vēlu Gaišu Adventa laiku! 

Edijs Kalniņš, Dzērbenes evaņģēliski luteriskās  draudzes mācītājs

Mazu brīdi pirms Ziemassvētkiem…

Kad gads aizvadīts, bet darāmā vēl daudz
Saruna gada nogalē ar domes priekšsēdētāju 

Ellu Frīdvaldi-Andersoni
   2016. gada nozīmīgākie notikumi novadā
  Aizvadītais gads pašvaldībai bija gana rosīgs. 
Sagaidījām valsts reģionālā autoceļa P30 posma 
rekonstrukciju  un jauna tilta pār Gauju atklāšanu, 
spējām vienoties kopīgam mērķim pierādot, ka 
mēs par savu teritoriju  protam  rūpēties  kā kriet-
ni un gādīgi saimnieki  un nepieļaut, ka saistībā 
ar jauno dabas aizsardzības plānu zemei  maina 
funkcionālo zonējumu un uzliek papildu apgrūti-
nājumus bez papildu  kompensācijas.       Gandarī-
jums par jaunu rotaļlaukumu Vecpiebalgas pirms-
skolas  audzēkņiem un aktu zāles atjaunošanu  
Vecpiebalgas vidusskolā - tās ir dāvanas izglītības 
iestāžu jubilejās. Uzsākot jaunu tradīciju - Baltā 
galdauta svētkus  -, sākam gatavoties Latvijas 
simtgadei un Dziesmu un deju svētkiem. 5. reizi 
Vecpiebalga atvēra durvis vasaras festivālam.  Šī 
gada kupli apmeklētie pasākumi pierāda un pārliecina - svētku nedēļa novadā ir vajadzīga. 
  2016. gadā, piesaistot  74 000 eiro ES fondu finansējumu,  ir realizēti projekti par kopējo  
summu  131 000 eiro, apstiprināti ideju koncepti, un šobrīd vērtēšanas procesā  ir vairāki pie-
teikumi, kuru kopējais finansējumu  974 000 eiro, no tiem 791 000 eiro - ES fondu līdzekļi.  
Projekta  ietvaros  publiskajās  ūdenstilpēs - Alaukstā, Inesī, Juverī un Taurenes ezerā - ielaisti 
zivju mazuļi un izstrādāti jauni ezeru apsaimniekošanas noteikumi.  Uzsākti sagatavošanas 
darbi viesistabas izveidei Vecpiebalgas centrā, pie Brežģa kalna skatu torņa izbūves un pie 
skrejceļa rekonstrukcijas Dzērbenes skolas sporta laukumā, kā arī apstiprināti ideju koncepti, 
kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību un sociālās mājas „Veļķi” siltināšanu. Turpinām  darbu  
pie svarīgāko pašvaldības autoceļu rekonstrukcijas projektiem, vērtēšanai iesniegti  arī projekti  
citās jomās - viens no tiem paredz  pilsdrupu labiekārtošanu un konservāciju, otrs - Vecpiebal-
gas novada iedzīvotāju veselības veicināšanas pasākumus. Ceram, ka iesniegtos projektus 
apstiprinās.  Katrā pagastā ir lietas, kas ir izdarītas, un darbi, kas vēl ir procesā. 
  Vai ieceres realizēsies, daudzējādā ziņā ir atkarīgs no budžeta  iespējām. Kā pildījās šī 
gada budžets un kādas prognozes ir nākamajam gadam?
  Šī gada budžets pildījās saskaņā ar plānu. Nākamā gada budžeta ieņēmumi būs nedaudz lielāki 
nekā šajā gadā,  bet arī izdevumi palielināsies, jo tiek paaugstināta minimālā alga. Šis ir bei-
dzamais periods, kad pieejams  ES fondu finansējums  daudzdzīvokļu māju siltināšanai, tāpēc 
nākamā gada budžetā plānojam iekļaut līdzekļus atbalsta pasākumiem ēku renovācijai.  Vec-
piebalgā pamazām iedzīvotāji sāk apzināties, ka māju apsaimniekošana ir jāuzņemas pašiem 
īpašniekiem. Sagaidām, ka arī citu pagastu cilvēki sarosīsies un ka ar laiku visā novadā priecēs 
skaisti atjaunotas mājas, kurās par apkuri būs jāmaksā mazāki rēķini. 
  Nākamā gada pašvaldības prioritātes…
  Prioritātes mums nemainās - galvenā no tām ir izglītība un  iedzīvotāju labklājība. Iedzīvotāju 
labklājība nozīmē ne tikai vairāk naudas, bet arī iespēju  nodrošināšanu  izglītībai un dzīvi 
kvalitatīvā vidē, drošību, nodarbinātības un pašrealizācijas iespējas. 
  Valstiskā līmenī daudz tiek runāts par izglītības reformu. Vai kādas izmaiņas ir gaidā-
mas šajā jomā pašvaldībā?
  No 2016. gada budžeta līdzekļiem 40% tika novirzīti izglītības funkcijas nodrošināšanai.  Šajā 
mācību gadā novadā ir par vienu skolu mazāk - ar 1. augustu Skujenes pamatskola tika pievie-
nota Amatas novadam, kura teritorijā tā atrodas. Reorganizācijas rezultātā pašvaldības budžetā 
tika ietaupīti līdzekļi, un mēs varējām visiem bērniem no 5. līdz 9. klasei piešķirt brīvpusdie-
nas, tā  kaut nedaudz   atvieglojot vecāku ikdienas tēriņus. Pavasarī IZM sniegs pašvaldībām 
savu redzējumu par skolu tīklu Latvijā, arī mūsu novadā.  Nesteigsimies laikam pa priekšu - 
vispirms sagaidīsim IZM ieteikumus skolu tīkla reorganizācijai un tad lemsim. 
  Publiski  ir izskanējusi informācija, ka drīzumā varētu tikt īstenota jauna reģionālā 
reforma. Kas sagaida novada pašvaldību nākamgad?
  Par jauno reģionālo reformu vēl nav notikušas VARAM diskusijas ar pašvaldībām.  Iespējams, 
ka ar laiku tiks veidoti lielāki novadi vai kādas citas teritoriālās vienības, bet tas būs pēc 2020. 
gada. Līdz tam visdrīzāk  strādāsim izveidoto novadu ietvaros.  Manuprāt, sadarbība var būt 
veiksmīga, ja tā notiek brīvprātīgi. Šoreiz jāsaka, ka likums par sadarbības apriņķiem  atpaliek 
no reālās dzīves, jo  Cēsu  reģionā visi  astoņi  novadi jau šobrīd veiksmīgi sadarbojas dažādās 
jomās, un es neredzu nekādu problēmu tās turpināšanai. 
  Pašvaldību vēlēšanu datums jau šobrīd zināms - tās notiks 3. jūnijā. Vai vēlēšanās kan-
didēsi?
  Nākamā gada pašvaldību vēlēšanas notiks līdzšinējo novadu ietvaros. Jautājumu, vai kandi-
dēšu vēlēšanās, man ir uzdevuši vairāki cilvēki, arī dažādas baumas par sevi esmu dzirdējusi. 
Negribētu, ka to uztver kā priekšvēlēšanu aģitāciju, bet varu publiski apliecināt, ka  īpašumu  
Pierīgā un nekur citur  iegādājusies  neesmu, man pieder divistabu dzīvoklis Inešos, no Vec-
piebalgas novada projām doties neplānoju un nākamā gada pašvaldību vēlēšanās kandidēšu.  
Mūsu apvienības deputātu kandidātu saraksts ir jau izveidots. Nopietni strādājam pie prog-
rammas un nākotnes plānu iestrādēm. Ja vien novada iedzīvotāji uzticēsies, labprāt iesākto 
turpināšu.
  Lai kas arī tiktu ierakstīts programmās, pašvaldības veiksme lielā mērā ir atkarīga no 
uzņēmējdarbības attīstības. Kādas ir uzņēmējdarbības tendences novadā? 
  Labi attīstīta uzņēmējdarbība nodrošina darbavietas iedzīvotājiem un ienākumus pašvaldības 
budžetā. Gada pirmajā pusē Vecpiebalgas novadā bija reģistrēti 450 aktīvi uzņēmēji. Bezdarba 
līmenis jau vairākus gadus stabili turas  5 - 6 procentu  robežās. Prieks, ka mūsu uzņēmējiem  ir 
izdevies piesaistīt  investīcijas vairāku miljonu apmērā. Nākamgad  Inešos darbu uzsāks zivju 
audzēšanas uzņēmums. Tas nozīmē, ka tiks radītas jaunas darbavietas, kas mūsu cilvēkiem 
ir ļoti būtiski. Mācītājmuižā  tiek rekonstruēta viesu māja, aktualizēta arī iecere par fabrikas 
būvēšanu. Katrs uzņēmējs savus līdzekļus un uzņēmuma attīstības virzienus plāno pats, un 
pašvaldība šai lietā iejaukties nevar. Mēs varam tikai atbalstīt ar likumu  noteiktā kārtībā. Ir 
gandarījums par katru uzņēmēju, kas aktīvi jau darbojas vai izvēlas darbu uzsākt kādā no mūsu 
pagastiem, par katru jaunu ģimeni, kas paliek vai atgriežas novadā. Pirmsskolas iestāžu grupas 
visos pagastos ir piepildītas ar bērniem. Tas ļauj cerēt, ka nākotne novadam ir.  
  Ziemassvētki ir brīnumu un pārsteigumu laiks. Stāsta, ka šai laikā izteiktās vēlēšanās  
piepildoties. Ko tu vēlētu novada iedzīvotājiem!
  Mieru virs zemes, veselību un mīlestību ikvienam!

                                    Dzidra Ješkina

ĪSUMĀ
a Turpinot pagājušajā gadā aizsākto tradīciju, Valsts prezidents 17. novembrī  rīkoja pieņem-
šanu pašvaldību vadītājiem un lielākajiem uzņēmējiem, lai pateiktos par nozīmīgo darbu Lat-
vijas labā. Vecpiebalgas novada pašvaldību pārstāvēja domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde - 
Andersone un uzņēmējus  - Vineta Freimane no z/s „Veckurmji”. 
aVKKF atbalstītā projekta „Sarunas ar rakstniekiem Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā „Lasī-
tājs rakstnieka pasaulē””  ietvaros 29. novembrī Vecpiebalgas bibliotēkā viesojās un ar Vecpie-
balgas vidusskolas un Inešu pamatskolas skolēniem tikās rakstniece Signe Kvaskova.
a2. decembrī  reizē  ar  pirmssvētku  izstādes -  tirdziņa  atklāšanu Vecpiebalgā pie novada 
pašvaldības iemirdzējās Ziemassvētku eglīte. Ziemassvētku  tirdziņš un dāvanu saiņošanas 
darbnīca administratīvā centra zālē darbosies līdz 23. decembrim  darba dienās no plkst. 9.00  
līdz plkst. 17.00. 
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 Ir lietas, kuras nepār-
iet. Laiks to saka, sirds 
to zina. Tas ir Ziemas-
svētku gaidīšanas laiks. 
Tradīcija, kas nepāriet. 
Pirmajā Adventē Vec-
piebalgas kultūras namā  
ir svētki novada senio-
riem. 27. novembrī  se-
nioru klubs „Pīlādzītis” 
uzņēma ne tikai sava 
novada vienaudžus, bet 
arī tālākus ciemiņus no 
Rankas un Zosēniem. 
Ar labām domām un 
uz krāsainiem atpūtas 
mirkļiem bija gaidīts 
ikviens seniors.  Īpašu 
noskaņu un prieku radī-
ja Vecpiebalgas kultūras nama  amatiermākslas kolektīvu koncerts, rūķu darbošanās un 
muzikantu īpašais  sniegums. Šai svētku pēcpusdienā aizmirsās rūpes un problēmas. Sapo-
sušies un smaidīgi pensionāri šķita kļuvuši jaunāki. Atkalredzēšanās prieks, atpūta, jaukā 
gaisotne sarīkojumu padarīja īpašu un emocionāli gaišu.

Zigrīda Ruicēna, kultūras nama vadītāja
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ KULTŪRA  UN  SABIEDRISKĀS  AKTIVITĀTES
Domes sēde 2016. gada 24. novembrī   
Sēdē piedalās deputāti: Edgars BĒRZKALNS, Valdis CĪRULIS, 
Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE,  Līva GRUDULE, Viesturs MELBĀRDIS, 
Inese NAVRA, Ilona RADZIŅA, Daina SKRASTIŅA, Jānis VĪLIPS.

Pieņemtie lēmumi:
1. Izveidot  Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru Vecpiebalgas no-
vadā. Iesniegt pieteikumu VARAM Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas 
centra izveidei Vecpiebalgas novadā līdz 2016. gada 28. novembrim. Valsts un pašvaldī-
bas vienotā klientu apkalpošanas centra izveides izmaksas kopā EUR 14285,71. Vecpie-
balgas novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda 30% no izveides izmaksām, t.i.,  EUR  
4285,71. Valsts budžeta vienreizēja dotācija centra izveidei nepārsniedz 70% jeb 10 000 
EUR apmēru. Valsts budžeta dotācija nodarbināto atlīdzībai 2017. gadā 500 EUR mēnesī.
2. Apstiprināt papildu piešķirtās valsts mērķdotācijas EUR 2035,00 sadalījumu starp 
Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika periodam no 2016. gada 1. septembra līdz 
2016. gada 31. decembrim.
3. Apstiprināt SIA „ZAAO” iesniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas ap-
rēķinu un noteikt maksu par sadzīves atkritumu   apsaimniekošanu Vecpiebalgas novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā 13,51 EUR  par 1 m3 atkritumu  (bez PVN). Lē-
mums stājas spēkā, ja spēkā stājas grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz, 
sākot ar 2017. gada 1. janvāri, palielināt dabas resursa nodokli par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu uz EUR 25,00 par tonnu sadzīves atkritumu.
4. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8/2016 „Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 
palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veik-
šanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”. (Saist.not. tiks publicēti pēc to apstiprināšanas 
VARAM).
5. Atļaut Vecpiebalgas novada pašvaldībai iegādāties lietotu vieglo pasažieru  automa-
šīnu, kas nepieciešama autonomo funkciju veikšanai Dzērbenes pagasta pārvaldē un ko-
munālajā daļā, veicot tās iegādi normatīvajos aktos noteiktā kārtībā par pirkuma maksu 
līdz EUR 4000. Reģistrēt iegādāto lietoto vieglo pasažieru automašīnu uz Vecpiebalgas 
novada pašvaldības vārda.
6. Komandēt domes priekšsēdētāju Ellu Frīdvaldi-Andersoni dalībai programmas „Ei-
ropa pilsoņiem” projektā „Small Markets at the Heart of the European Economy” no šā 
gada 8. līdz 12. decembrim Mellieha pilsētā, Maltā. Domes priekšsēdētāju komandējuma 
laikā aizvieto priekšsēdētājas vietnieks Valdis Cīrulis.
7. Iestāties biedrībā „Meža īpašnieku apvienība Madona”. Nodrošināt iestāšanās naudas 
EUR 90,00 un biedru naudas EUR 15,00 gadā nomaksu.
8. Noteikt nekustamā īpašuma „Piebaldzēni” - 5 (Vecpiebalgas pagasts) pārdošanas cenu 
- EUR 4016,00. Piedāvāt  īrniekiem  izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties īrēto 
nekustamo īpašumu.
9. Slēgt nomas līgumus par pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu 15,8  m2 platī-
bā   ēkā “Katlumāja”  (Dzērbenes pagasts) un  nedzīvojamo telpu 51,7 m2 platībā   ēkā 
“Vecmuiža” (Taurenes pagasts) iznomāšanu. Nomas līgumus slēgt uz  pieciem  gadiem. 
Nomas maksu noteikt EUR 0,21 par vienu kvadrātmetru mēnesī un PVN 21%. Nomnieki 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos no-
dokļus.

Nākamā Vecpiebalgas novada domes  sēde notiks 2016. gada 29. decembrī plkst.15.00 
Vecpiebalgas pagastā.

Domes sēdes ir atklātas. Laipni lūdzam!

Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu 
apkalpošanas centra izveidi Vecpiebalgā 

  Saņemtas pozitīvas atsauksmes par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
īstenoto politiku, nodrošinot iedzīvotājiem un uzņēmējiem pieprasītāko  valsts  pakalpo-
jumu pieejamību pašvaldībās. Saskaņā ar koncepciju par publisko pakalpojumu sistēmas 
pilnveidi  ministrija organizē pieteikumu iesniegšanas un vērtēšanas procesu valsts un 
pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei novadu nozīmes attīstības centros 
2017. gadā.  
Novada dome ir izvērtējusi ministrijas aicinājumu un pieņēmusi lēmumu piedalīties 
projektā, izveidojot Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru Vec-
piebalgā. 
  Ja Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta  iesniegums ministrijā tiks apstiprināts, 
novada  iedzīvotājiem un uzņēmējiem tiks nodrošināta iespēja pieteikt noteiktus Valsts 
ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Lauksaimniecības datu 
centra pakalpojumus, saņemt konsultācijas par deviņu valsts iestāžu (Lauku atbalsta die-
nests, Lauksaimniecības datu centrs, Nodarbinātības valsts aģentūra, Uzņēmumu reģistrs, 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts darba inspekcija, Valsts ieņēmumu dienests, 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Valsts zemes dienests) pieprasītākajiem pakal-
pojumiem un e-pakalpojumiem, kā arī saņemt praktisku palīdzību darbā ar datoru, interne-
tu un eID viedkaršu lasītāju.
  Atbilstoši ministrijas noteiktajām attiecināmajām izmaksām vienotā klientu apkal-
pošanas centra Vecpiebalgā (administratīvajā centrā) izveidošanai plānots veikt vi-
des un informācijas pieejamības nodrošināšanas pasākumus, ievērojot personu ar redzes, 
dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem vajadzības: autostāvvietas, gājēju celiņa, 
uzbrauktuvju izbūvi, ēkā izveidoto durvju platuma nodrošināšanu atbilstoši vajadzībām, 
kādas ir personām, kas pārvietojas ratiņkrēslā, un personām ar bērnu ratiņiem, ēkas kāpņu 
pirmā un pēdējā pakāpiena, grīdas līmeņa maiņu, stikla sienu, virsmu un citu bīstamo vietu 
marķēšanu spilgtā krāsā, labi saskatāmu, viegli salasāmu, sataustāmu, izgaismotu apzīmē-
jumu, vizuālās informācijas, piktogrammu, norāžu izvietošanu telpās.
  Klientu apkalpošanas vietas tiks aprīkotas ar datorpieslēgumu, internetu un elektronisko 
ierīci, kas dod iespēju norēķināties ar maksājumu kartēm, videonovērošanas  ierīkošanu  
klientu apkalpošanas telpās, brīvpieejas interneta ierīkošanu klientu uzgaidāmajās telpās, 
kā arī faksa aparāta un klientu apkalpošanai nepieciešamās multifunkcionālās iekārtas ie-
gādi.   
  Jaunas štata vietas netiks veidotas, bet atbilstoši normatīvajiem aktiem esošajiem darbi-
niekiem būs papildu pienākumi. 

Hugo Duksis, izpilddirektors

Sēdes norise ir fiksēta audioierakstā 
(skatīt www.vecpiebalga.lv/novada dome/lēmumi)

  Novembrī muzeju apvienības krājuma glabātāja Maruta Cīrule saņēma LR Kultūras mi-
nistrijas Atzinības rakstu par profesionālu un ilggadēju ieguldījumu kultūrvēsturiskā man-
tojuma izpētē un saglabāšanā. Tas ir apzinīgā daudzu gadu darbā pelnīts apbalvojums.
  Maruta Cīrule 40 darba gadus veltījusi latviešu kultūrvēstures saglabāšanai, pētniecībai 
un tālāk nodošanai. Sākot strādāt Rakstniecības un mūzikas muzejā (Raiņa Literatūras un 
mākslas vēstures muzejs), viņa aizrautīgi pēta Annas Brigaderes radošo darbību un vairā-
kus gadus strādā A. Brigaderes memoriālajā muzejā „Sprīdīši”. Kad tiek lemts par Kārļa 
Skalbes muzeja izveidi Vecpiebalgas „Saulrietos”, viņa iesaistās muzeja izveidē un krāju-
ma komplektēšanā, vada ekskursijas un ir neaizvietojama un aizrautīga muzeja speciāliste. 
Ar entuziasmu 1990. gadā M. Cīrule piedalās Antona Austriņa muzeja „Kaikaši” izveidē 
un dižā piebaldzēna daiļrades un dzīvesgaitu izpētē. Viņa kļūst par muzeja vadītāju  un dod 
nozīmīgu ieguldījumu šī muzeja attīstībā. Kad 2006. gadā tiek izveidota Piebalgas muzeju 
apvienība „Orisāre”, Marutu Cīruli ieceļ darbā par krājuma glabātāju. Vairākās muzeju ap-
vienības akreditācijās atzinīgi ir novērtēts krājuma glabātājas godprātīgais, profesionālais 
un rūpīgais darbs. Kolēģiem un jaunajai paaudzei M. Cīrule ir neaizvietojams palīgs pēt-
niecisko darbu izstrādē un ar savām zināšanām par Piebalgas novada kultūrvēsturi un pēt-
nieciskajiem atklājumiem M. Cīrule dalās, gan vadot ekskursijas, gan publicējot pētījumus 
un sniedzot konsultācijas ikvienam interesentam. Maruta Cīrule ir erudīta muzeju jomas 
profesionāle. Viņas ieguldījumu raksturo entuziasms un aizrautība, ar kādu viņa veic savus 
pienākumus. Darbam ir veltīta visa viņas dzīve. Piebalgas muzeju apvienības kolēģi un 
Vecpiebalgas novada pašvaldība augstu vērtē Marutas  Cīrules ieguldīto darbu Piebalgas 
kultūrvēstures izpētē un Nacionālā muzeju krājuma saglabāšanā un popularizēšanā. Mēs 
lepojamies un novēlam Marutai iedvesmas pilnas dienas turpmākajam darba cēlienam!

Līva Grudule, Piebalgas muzeju apvienības „Orisāre” vadītāja

Atzinības raksts Marutai Cīrulei

Novada priekšsēdētāja Ella Frīdvalde - Andersone un „Orisāres” kolektīvs sveic kolēģi, 
KM apbalvojumu saņemot.

Patriotu mēnesis Kaivē
  Valsts svētku mēnesī esat aicināti ne tikai piespraust pie apģērba sarkanbaltsarkanās len-
tītes un mājokļu logos iededzināt sveces liesmiņas, bet arī piedalīties novada pasākumos, 
tādējādi kopīgi pieminot pagātnes notikumus un domājot gaišas domas par mūsu valsts nā-
kotni. Lāčplēša dienai veltītajā pasākumā sajutām paaudžu spēku un vērtību. Guvām prie-
ku un iedvesmu, klausoties pašmāju kolektīva sarūpētajās dziesmās, Dzērbenes mūzikas 
skolas audzēkņu Evas Mednes (flauta), Lindas Bormanes (flauta), Mārča Bērziņa (vijole) 
skaņdarbos, talantīgo kaivēniešu Elīzas Doniņas un viņas tēta sirsnīgajās un patriotiskajās 
dziesmās, kā arī viesmākslinieces  Daces Melles aizkustinošajā dziesmā un Ērgļu skolēnu 
pūtēju orķestra sniegumā, kas īpaši aizkustināja skatītājus. Esam pateicīgi un lepni par 
dāvanām, kuras spējam radīt paši. Liela bija interese par spēlfilmu “Melānijas hronika”. Tā 
bija kā apliecinājums latvieša stiprajai gribai, neatlaidībai un dzīves gudrībai. Tāda tolaik 
bija Melānija Vanaga - tāda bija, ir un būs Latvija.

                  Agnese Caunīte-Bērziņa, tautas nama vadītāja

Reizi gadā - Adventa noskaņās - novada seniori 
satiekas Vecpiebalgā
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  Kurš no mums bērnībā nav sapņojis apsēsties Ziemassvēt-
ku vecītim klēpī un iečukstēt viņam ausī savu slēptāko vē-
lēšanos, uzzināt, no kurienes maisā tik daudz saldumu un 
kādas dāvanas sagaidīt svētkos, pataustīt, vai tiešām bārda 
ir īsta un vai tikai zem cepures neslēpjas tētis vai opis? 
3. decembrī  Dzērbenē  tika  atklāta  Ziemassvētku  vecīša  
sēta, tās organizatori -  biedrība „Ziemassvētku vecīša rezi-
dence”, kuras  vadītājs Igors Āboliņš - vecītis ar 13 gadus 
ilgu pieredzi -  atzīst, ka biedrībai  ir  lieli mērķi, to skaitā, 
piesaistot  kultūras, mākslas un citus speciālistus un izman-
tojot vēsturiskās liecības, atjaunot zaudēto Ziemassvētku 
vecīša vizuālo tēlu kā Latvijas nemateriālā kultūras man-
tojuma neatņemamu un vērtīgu daļu. Dzērbenietis Sergejs 
Glebovs, kura uzņēmumā „Dzērbenes sēta” no decembra 
sākuma līdz pat janvāra vidum būs sastopams  Ziemassvēt-
ku  vecītis,  par mūspusē  jauno  tūrisma uzņēmējdarbības 
virzienu stāsta: „Šajā  sezonā programmā ir dažādi pasāku-
mi un ekskursijas ģimenēm ar bērniem: sačukstēšanās ar 
Ziemassvētku vecīti (varēsiet pačukstēt viņam savas dāva-
nu vēlmes), iepazīšanās ar ekspozīciju „Ziemassvētku un 
Jaunā gada ceļš. XX gadsimts”, radošās darbnīcas, atkarībā 
no laika apstākļiem  -  īsteni ziemīgas izklaides. No 3. de-
cembra līdz 2017. gada 15. janvārim satikties ar Ziemas-
svētku vecīti iespējams piektdienās, sestdienās, svētdienās. 
Svētku dienās darbosimies tikai pēc iepriekšēja pieteikuma. 
Ja mūsu piedāvājums ir jums saistošs, tad lūgums zvanīt pa 
tālruni 20331256.” 
 Ziemassvētku vecīša sētā apskatāma no 1903. līdz 1990. 

Atklāta Ziemassvētku vecīša sēta Dzērbenē
gadam izdoto pastkar-
šu, marku un atklātņu 
izstāde, kas veltīta Zie-
massvētku un Jaungada 
svinību tēmai. Blakus 
unikālajai kolekcijai 
savu vietu atraduši arī 
suvenīri, kas tapuši 
dažādos laika pos-
mos - gan vēsturiskās 
pirmskara porcelāna 
figūriņas un eglīšu ro-
tājumi, gan padomju 
laikā ražotie salaveči 
un sniegbaltītes, kas 
bija sastopami teju kat-
rā mājā.
  Ziemassvētku  ve-
cīša  sēta  sadarbojas 
arī  ar citiem vietējiem 
novada uzņēmumiem 
-  Piebalgas porcelāna 
fabriku un SIA „Viva 
5”. Reizē ar sētas ap-
meklējumu interesenti var iegādāties  kā skaistas un intere-
santas, tā gardas un praktiskas dāvanas svētkos.
  Uz Ziemassvētku  vecīša sētas atklāšanas pasākumu bija 
uzaicināti arī Valmieras SOS ciemata bērni,  kuriem tā šajā 

Ar mērķi  IZAICINĀT DOMĀT un RADĪT Dzērbenē aizvadītas radošas brīvdienas

gadā bija pirmā tikšanās ar Ziemassvētku  vecīti, kas, kā jau 
tas ierasts,  dāsni dalīja dāvaniņas - šoreiz  SIA „Viva 5” 
gatavotās piparkūku eglītes.

Dzidra Ješkina

  Ar RADOŠAJĀM  BRĪV-
DIENĀM  no 11. līdz 13. 
novembrim Dzērbenes pilī 
un AMATU  MĀJĀ  noslē-
dzies Latvijas Valsts mežu 
atbalstītās Vidzemes kultū-
ras programmas -2016 fi-
nansētais projekts „AMATS 
ZELTA PAMATS-2016”.  
Sniegainajā Vidzemes ser-

dē, Dzērbenē, Latvijas dzimšanas dienas mēnesī - novem-
brī - kopā pulcējās vietējās apkaimes dažādu amatu pra-
tēji, hobijamatnieki, skolēni, kā arī visi citi zinātkārie no 
Inešiem, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Priekuļiem, Kaugu-
riem, Siguldas un studenti no Latvijas Mākslas akadēmijas 
Rūpnieciskā dizaina nodaļas. 
Projekta organizatori, Dzērbenē dzīvojošais dizainers Ai-
gars Lenkevičs un māksliniece Ērika Māldere, klātesoša-
jiem  stāstīja par gada laikā iepazīto Vecpiebalgas novada 
tradicionālās amatniecības vēsturi un citēja Jēkaba Zvaig-
znītes /1833 - 1867/ aizlaikos rakstīto:  
„Tas jau būs piebaldzēns, tā vidzemniekus citās malās dzird 
sakām, ja vīru ar audeklu baķi ierauga. „Kaut nu kāds pie-
baldzēns uznāktu,” dažu saimnieci dzird runājam, ja govs 
stallī nobarojusies vai lini samīstīti un sasieti baķos kam-
barī guļ un naudas trūkst, ko priekš rentes uz muižu nest.”  
Pašreizējā situācija, to lasot, liek smaidīt, jo pakalnus vairs 
nerotā linu kūļi un nenāk pretī piebaldzēns ar audeklu ba-
ķiem. Viss ir mainījies, nekas nav stāvējis uz vietas, ja nu 
vienīgi „Vēveri” (Brīvdabas muzeja filiāle). Te vēl aizvien 
cep maizi un rāda, kā darbos gāja tēvs, māmiņa. Bet visos 
laikos piebaldzēnus vienojis naudas trūkums un „elpēšanās” 
- kāre piepelnīties. Tas kā reizi ir ceļš pie roku darbiem, 
senāk pirmajā vietā izvirzot ratiņu dreijāšanu. Ko varam 
darīt šodien? Meklējām atbildes seminārā, kur kā lektore un 
diskusiju vadītāja  piedalījās Latvijas Mākslas  akadēmijas 
Dizaina nodaļas pasniedzēja, dizaina teorētiķe, arī māksli-
niece  Aija Freimane, kas ikdienu vada kaimiņos, Beverīnas 
novada Kauguru pagastā. Kā izdzīvot laukos? Klātesoša-
jiem bija iespēja klausīties pieredzes stāstos un piedalīties 
diskusijās par tēmu „Dizains + amatniecība”, apgūt dažā-
das dizaina domāšanas/radīšanas metodes un iepazīties ar 
dažādas pieredzes stāstiem. Mikus Čavarts no Auļukalna 
muižas rādīja, kā gatavot celmu bungas, Inese Īrisa Lie-
piņa no „Dzirkstiņiem” demonstrēja savus adītos tērpus, 
kuriem ierosme smelta apkārtnes dabā un kas ar interneta 
starpniecību  aiztirgojas  pa pasaules plašumiem. Savukārt  
Dzērbenē  Lampu dizaina darbnīcā  (Lampas.lv) klusi labo 
veco veikala ēku pie baznīcas un izgatavo lampas pēc in-
dividuāla pasūtījuma. Improvizētā izstādē uz pils vestibila 
galdiem varēja aplūkot jaunpiebaldzēnu līdzatvesto dažādu 
amatu pratēju veikumu: māla traukus, pinumus un gleznas. 
Reinis Rāvietis  no Zobola  ezera  krasta atveda rūpīgi iz-
gatavotas koka rotaļlietas, par ko īpaši priecājās mājās ne-
atstātie mazākie bērni. Bet skati aiz pils logiem un pilnās 
palodzes ar Guntas Sakses darbiem no Gavaru „Teiku” mā-
jām nepārprotami liecināja, ka tūlīt, tūlīt būs klāt jau Zie-
massvētki un neviens nepaliks bešā!  Īpaši sirsnīgā gaisotnē 
izvērtās  aktivitāte RADI TE!.  Topošie dizaineri sadalījās 
pa pāriem un visus klātesošos brīvi sadalīja  un iesaistīja  
komandās. Izveidotie Puduri kopīgi apmeklēja Dzērbenes 
Amatu māju, apskatīja izliktos vietējo rokdarbu, aušanas 
un pīšanas meistaru Zintas Kalves, Limānijas Miglinieces 
un Eleonoras Skripko darbus. Amatu mājā - pēc realizētā 
šūšanas projekta - ar novembri veidojas apvienotā Dzērbe-

nes-Taurenes rok-
darbu  studija (tālr. 
29424560). Puduri 
runāja, klausījās, 
domāja un stāstī-
ja, kas ir nozīmīgs 
pašiem dzērbenie-
šiem, kas Dzērbe-
nes viesiem, kas 
kopīgs, kas atšķi-
rīgs.  Kas  ir  TAS 
īpašais Dzērbenei 
un kā TO padarīt 
redzamu, atpazīs-
tamu, iekārojamu, 
kā ietekmēt cilvē-
ku  uztveri par vie-
tu, nevis, kā vieta 
tiek pasniegta, 
bet, kā vieta pati 
par sevi. Gaitenis 
zumēja no sarunu 
blīvuma, jokiem, 
smiekliem un sajūsmas izsaucieniem. Karstajās debatēs 
krustojās neprātīgas un prātīgas idejas. 
Mazs ieskats no studentu vadīto Puduru ideju Parādes 
Dzērbenes pils zālē: 
• Kravā mugursomu! Dzērbenē ir liels potenciāls attīstīt 
tūrismu, jo te tik nopietna vēsture, teikas, nostāsti, fakti, 
pateicīgs reljefs, daba (ir īpašā subglaciālā vaga), apkaimē 
ir 32 ezeri (Gaujas ezeru ķēde) un svaigs gaiss. Te var stās-
tīt dzīvesstāstus, demonstrēt vecu ļaužu darba prasmes, kā 
malkas krāsns jākurina, kādas sēnes, ogas mežā drīkst la-
sīt, kā makšķerēt. Tam vajag izveidot internetvietni, kuras 
mājas var un grib uzņemt viesus. (Studenti patiesi izbrīnīti 
- uzzina no vietējiem tik daudz, bet  internets atspoguļo tik 
maz!)
• Nevis uz Dzērbeni, bet no Dzērbenes! Vairs nav slaveno  
Piebalgas  linu, bet tagad te pat ziemā kokos karājas āboli! 
Var veidot kāda produkta ceļu, piemēram, Ķirbju vai Ābo-
lu ceļu (kā Igaunijā ir Sīpolu ceļš). Pārdot  personalizētus  
augļus, dārzeņus, piemēram, āboli no Kleķergala vai  jāņ-
ogas no Jāņa Dzērbenieša dārza utml.
• Dzērbenē netrūkst ūdens! Vecā Dzērbenes teika par Benu, 
kas dzer, radīja ironisku vīziju par jaunu, vēl Dzērbenē ne-
bijušu krogu „32 ezeri”.  Te dotu dzert ūdeni no 32 ezeru 
dažādas atbilstošas formas traukiem, ko veidotu vietējie 
podnieki (Sietiņš, Ziediņš, Brenkūzis, Kapsētnieks, Asaru, 
Velniņu utt.). Krogā ēstu gailenes un vēl piedzertu īpašo 
Dzērbeņu ķīseli.
• Grūstošajās  pils  klēts  ēkās vajadzētu izveidot hosteli  
nakšņošanai. Apkārt ezeriem veidot takas, kur vasarā stai-
gāt un ziemā slēpot - kā senāk (uz Dzērbeni no Rīgas nāca 
speciāls  slēpotāju vilciens!),  bet ezerus, kur iespējams, 
savienot ar kanāliem, lai varētu laivot. Apkārtnes dabas 
krāšņuma savaldzinātie mākslinieki izmantotu hosteli kā 
savu apmešanās vietu, palēnām no sadāvinātajiem darbiem 
veidotos mākslas darbu galerija.
• Ņemot vērā, ka uz Taurenes pusi ir lidlauks un ka vārds 
Dzērbene sevī ietver domu par gājputnu - dzērvi, tad ide-
jām jābūt spārnotām un vajadzētu radīt īpašu lidaparātu 
dzerbeni, kas lidinātos pa gaisu un fotografētu skaisto dabu, 
daudzos ezerus un sniegu. Plašajos sniega laukos varētu vē-
dināt no visas Latvijas savestos kožu apdraudētos audeklus, 
segas un radīt skaistus  foto. Lidināšanās  liktu  papildus vēl 

veidot glābējpunktu ar kvalitatīvu medicīnisko palīdzību. 
Augstākajā pakalnā uzbūvēt skatu torni. Viss ir iespējams. 
Kādreiz smējāmies arī par ūdeni pudelēs, kas tagad šķiet 
tik pašsaprotams.
• Ko Dzērbenei vajag? Neko! Jo te viss jau ir, tikai jāprot 
izmantot! „Es gribētu te dzīvot un būvēt sev māju!” atzina 
aktīvākais no studentiem, kas bez pagātnes fona droši ie-
rauga pozitīvo. Domājam, kāpēc laucinieki negrib uz pilsē-
tu, bet daudzi pilsētnieki grib pārnākt uz laukiem?
• Dzērbenei jākļūst par Cimdu galvaspilsētu, jo šeit savu 
sūro mūžu vadīja gaišā personība, mākslas meistare Jette 
Užāne. Viņas piemiņai jāveido piemineklis, jārīko dažādas 
adīšanas aktivitātes, sacensības un cimdu rakstu domāšanas 
nometnes, iesaistot bērnus, lai šī prasme ietu plašumā tieši 
jaunatnes vidū.  Turpināt aizsākto Jettes dienas svinēšanu 
7. maijā, mācīties no cimdu adītājas un domātājas Melbār-
dēnu Vitas Elksnes, apzināt vēl citus adītpratējus, izmantot 
modernos materiālus, atstarotājdziju, audumu. Cimdu ap-
vienot ar gaismu! Un lai policisti izdala uz ceļiem neredza-
majiem gājējiem! 
• Vajag  izveidot vietējo iedzīvotāju biznesa inkubatoru - 
Dinozauru kopību, kas grib dzīvot laukos un negrib izmirt, 
bet perēt savas olas un nedomāt par mārketinga trikiem un 
savu darbu fotografēšanu un reklamēšanu. Lai ar to nodar-
bojas kāds cits! Veidot sadarbību starp izgatavotājiem un 
tirgotājiem. Sniegsim cits citam pretim roku! 
• Augstajā kalnā rīkot Gaismas ezeru  festivālus ar gaismu, 
mūziku, radoši attīstošu improvizācijas teātri, meistarkla-
sēm un radošām darbnīcām. Kokos sakārt dažādus gaismas 
objektus, sveces, lukturus, lai apkārtne izgaismotos un būtu 
saredzami laukos mītošie, gaišie cilvēki, kas dzīvo ar mī-
lestību sirdī pret savu zemi, tautu, tradīcijām, mūziku un 
mākslu. 
 Neko nevienam  neuzspiest, iedarboties  ar piemēru. Kas 
gribēs, sapratīs, rīkosies, atmodināsies dzīvei, gūs prieku 
un pievienosies pats! Iemācītās formulas - gūt atpazīstamī-
bu, popularitāti - uz lauku fona izskan naivi, sekli un neva-
jadzīgi. Vienkārši esi, dari darbu, kas patīk, un atbalsti sa-
vus draugus! Nejautā pēc lietām par brīvu, maksā par tām! 
Ej uz viņu pasākumiem, esi pirmais, kas pērk viņu radītos 
darbus un popularizē viņu idejas!

                                             Ērika Māldere
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Prieks, ka esmu varējis latviešiem palīdzēt
 18. novembrī - Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gada-
dienā - Prezidenta pilī tika pasniegti augstākie valsts apbal-
vojumi cilvēkiem, kuri kalpojuši tās labā. Par pašaizliedzīgo 
mūža ieguldījumu sabiedriskajā un kultūras darbā, latvisko 
vērtību kopšanā un uzturēšanā ārpus Latvijas ar Ordeņa ka-
pitula lēmumu par Atzinības krusta virsnieku iecelts bijušais 
taurenietis, ilggadējais latviešu sabiedriskais darbinieks 
Amerikas Savienotajās Valstīs  Ivars Galiņš. 
  
  Īsi pirms apbalvojuma saņemšanas Ivars Galiņš viesojās Tau-
renē, bijušajā savas dzimtas īpašumā. „Esmu tipisks rīdzinieks 
ar „lauku piegaršu,” tā par sevi saka Galiņa kungs. „Taure-
nes  īpašumā saimniekoja vectēvs, mēs ar brāli šeit pārsvarā 
pavadījām vasaras. Tiesa gan, vienu ziemu mācījos toreizējā 
Taurenes pamatskolā, jo tēvs bija izdomājis, ka  jāmācās sko-
lā, kuru savulaik bija beidzis viņš pats. Šo māju tēvs būvēja 
kā vasaras rezidenci, jo toreiz bija populāri, ka pilsētniekiem  
bija īpašums laukos. Man puikas gados lauku darbi ļoti patika, 
biju pat pēc mazpulcēnu principa iekopis savu septiņu lauku 
sistēmu. Kad aizbraucām no Latvijas, man bija 16 gadi. Jau-
nības ideālismā domāju, ka tas būs uz ļoti īsu laiku, vēstulēs 
draugiem nosolījos Ziemassvētkos satikties Rīgā. Kad kuģis 
atstāja ostu, cilvēki sāka dziedāt „Dievs, svētī Latviju!”. Biju 
dusmīgs, jo kā mācītāja un virsnieka dēls uzskatīju, ka himnu 
drīkst  dziedāt tikai svinīgos un īpašos brīžos, bet tādā izbrau-
kumā - tā jau ir klaja zaimošana. Vecāki ceļā līdzi bija paņē-
muši tiem laikiem vērtīgu bagāžu - divus divriteņus, kasti ar 
dokumentiem un ģimenes bildēm un kasti ar žāvētu šķiņķi un 
citu pārtiku. Divriteņi un kaste ar dokumentiem tā arī līdz ga-
lam nenonāca - pārvedēji laikam bija nokļūdījušies un pārtikas 
kastes vietā paņēmuši neīsto. Protams, žēl ģimenes relikviju, 
bet varbūt labi, ka tā kļūme gadījās, jo no izglābtās pārtikas 
mēs ilgi Vācijā dzīvojām. Ģimnāziju pabeidzu Vācijā, Ame-
rikā sāku studēt, bet tad pievērsos uzņēmējdarbībai - iepirku 
zemi un sāku būvēt mājas.” 
  Ilgu laiku saikne ar dzimto zemi bija zudusi, jo, kā saka Galiņa 
kungs, propaganda lieliski darbojās abās pusēs.  Kad Bostonā 
ar izrādi ieradās pirmā Drāmas teātra aktieru trupa no Rīgas, 
trimdas latvieši  nezināja, ko no padomju cilvēkiem  sagaidīt.  
„Kad man piezvanīja un lūdza  nometināt  kādu no latviešu ak-
tieriem, kas viesojās Amerikā, nevarēju atteikt, jo mūsu mājās 
bija uzturējies Mariss Vētra, Jānis Klīdzējs, prāvesti, mācītāji, 
arī Larisa Mondrusa un daudzi citi mākslinieki. Nelaime, ka 
šoreiz, viesu dienai tuvojoties, ienāca ziņas, ka visi viesi nebūs 
„nevainīgi”.  Man piešķirtais ciemiņš bija Ģirts Jakovļevs. Arī 
citu mākslinieku vārdi nebija zināmi, taču mans viesis bija ar 
īsti nelatvisku uzvārdu, tāpēc satiekoties nodomāju, ka laikam 
būšu „uzrāvies uz īstā”, kas iesūtīts ar īpašu uzdevumu,”  atmi-
ņās kavējas Ivars Galiņš.   Patiesība izrādījās pavisam citāda, 
kā sākotnēji šķitis, un Galiņa kungs ar populāro aktieri drīz  
vien atraduši kopīgu valodu un draudzību uz ilgiem gadiem. 
Kopš tā laika Galiņu ģimenes mājās viesojušies un laipnu uz-
ņemšanu  atraduši ne vien mākslinieki, bet arī ļoti daudzi citu 
jomu pārstāvji no Latvijas - jaunie hokejisti, tenisisti  u.c. Vis-
labāk Atzinības krusta kavaliera sabiedrisko darbību raksturo 
ieraksts viesu grāmatā -  „Latvijā vajadzētu dibināt klubu cil-
vēkiem, kas pie Galiņu ģimenes Amerikā viesojušies”.
  Pirmo reizi pēc emigrācijā pavadītajiem gadiem Ivars Galiņš 
Latvijā ieradās 1985. gadā.  Tolaik  izbraukt  no Rīgas  ār-
zemniekiem bija stingri aizliegts, bet Imants Skrastiņš  tomēr 
riskēja un trimdas latvieti atveda uz Taureni. Lai arī bērnības 

  23. novembrī tika atklātas  Dzērbenes skolas muzeja jaunās, 
izremontētās telpas. Muzejs   iekārtots  ar sarūpētām vai pie-
lāgotām mēbelēm, telpām izveidots jauns noformējums, kur  
skolas  vēsture  redzama  kolāžas veidā - apdrukā uz auduma. 
Turklāt  tagad  vecākās paaudzes cilvēki, tie lielākā daļa ir 
skolas  pirmo izlaidumu audzēkņi, priecājas, ka muzejs tagad 
atrodas nevis trešajā, bet pirmajā stāvā. 
Muzeja vadītāja Mārīte Šķēle pauž gandarījumu par to, ka mu-
zejs kalpo galvenajam izvirzītajam mērķim: „Vispirms tas ir 
skolas muzejs, kas kalpo bērnu izglītošanai un noteikti visiem, 
kas reiz mācījušies Dzērbenes skolā, tāpat sabiedrības cilvē-
kiem, kas ienākuši Dzērbenes pagastā no citurienes, bet vēlas 
zināt par vietu, kur atraduši jaunās mājas. Sākotnēji  gribēju  
saukt visus vārdus, kas palīdzējuši muzeja labiekārtošanā, bet 
saraksts būtu pārāk garš. Tāpēc pateikšos par materiālo atbal-
stu novada pašvaldībai un par praktisko palīdzību Viesturam 
Melbārdim ar komandu. Un ļoti, ļoti pateicos visiem saviem 
palīgiem, kā es viņus saucu - muzeja brīvprātīgajiem - tiem, 
kas nesa un pārnesa, urba, skrūvēja, piestiprināja, kas atnesa 
jaunus eksponātus, piepildot plauktus, muzeja jauno lādi, kas 
turpināja iesāktos  pētnieciskos darbus, kas ir gatavi uzņemties 
atbildību par ekspozīciju veidošanu Dzērbenes pilī bijušajās 
mūzikas skolas telpās. Šajā brīdī es gribu arī ieviest skaidrību 
visiem tiem, kas sajauc lietas un apgalvo, ka skolas muzejs 
tiks pārcelts uz pili. Skolas muzejs var atrasties tikai un vienīgi 
skolā, bet tajā pašā laikā mēs esam gatavi veidot plašākas eks-
pozīcijas par Dzērbenes pagasta vēsturi, lai pils telpas kļūtu 
piepildītākas. Lai tie, kas brauc ekskursijās uz Dzērbeni un 
pili, varētu apskatīt Dzērbeni no pils torņa, redzēt šīs ekspo-
zīcijas. Līdz ar to šīs ekskursijas kļūtu bagātākas. Arī jebkurš 
vietējais iedzīvotājs pēc savām vēlmēm varētu tās apskatīt. 
Tāpat domāju, ka tām būtu jābūt atvērtām arī pirms pasāku-
miem pilī, kā arī tad, kad cilvēki ierodas no tālienes uz savu 
dzimto pusi Kapusvētku  un Svecīšu vakaru laikā.”
Dzērbenes skolas muzejā var iepazīties ar pagasta un skolas 

Dzērbenes skolas muzejs jaunās telpās

atmiņas bija pabalējušas, dzimtas īpa-
šuma liktenis sirmajam vīram nav bi-
jis vienaldzīgs. Protams, kad Latvija 
atguva neatkarību un sākās īpašumtie-
sību atjaunošana, šejienieši nekādas 
siltas jūtas pret māju likumīgā īpaš-
nieka  parādīšanos neizrādīja. Cilvē-
ciski tas jau ir saprotams, jo tie ļaudis, 
kuri mājā ienāca pēc kara, bija šeit no-
dzīvojuši tikpat ilgi cik  Galiņa kungs 
Amerikā. Arī Ivaram vilinājums pār-
celties  atpakaļ uz Latviju vienmēr bi-
jis liels, tomēr ģimenes saites ir stiprā-
kas. Kā saka Galiņa kungs, ja mašīnai 
noņem vienu riteni, tā nevar braukt. 
Arī cilvēks nevar dzīvot atrauti no ģi-
menes. Turklāt saikne ar dzimteni   jau 
nav zudusi, arī latvietība, esot tālumā, 
ir saglabāta. Meitas un mazbērni runā 
latviešu valodā un  godā tur latviskās 
tradīcijas. 
  Pēdējo trīsdesmit gadu laikā Ivars 
Galiņš pagastā viesojies vairākkārt. 
Pēc katra apmeklējuma dienasgrāma-
tā top jauns ieraksts. „2005.  gads. Atkalredzēšanās prieks - 
„Vidus Ramdotos” ne  svešinieks, ne savējais. Šoreiz mums 
no Rīgas ir līdzi arhitekts, lai sniegtu savu novērtējumu. Kad 
esmu samaksājis gadskārtējos nodokļus Taurenes pagastmā-
jā, iegriežamies  „Vidus Ramdotu” ceļa galā. Šeit vairs ne-
viens nedzīvo. Tās izskatās kā mājas, kurās jau vairāk nekā 
pusgadsimtu nav bijis saimnieku, dzīvotāju - gan. Sākuma 
gados te bija medpunkts, kādu laiku - Taurenes pamatskola, 
tad dzīvojamā māja. Tagadējais skats ir drūms. Tomēr tikšanās 
pārdzīvojums raisa sava veida prieku. Prieks ir par apkārtējās 
dabas krāšņumu, ezeriem, kam cauri tek Gauja, ziedošiem ce-
riņkrūmiem. Arī zēnu dienu atmiņām par laiku, kad māja tika 
celta,  netrūkst spožuma. Vēl tagad atceros, kā vietējie amat-
nieki brauca aplūkot divu Rīgas mūrnieku darbu, kad tie dažās 
nedēļās paveica visai vasarai nolīgto darbu. Daudz no nopelnī-
tās naudas gan uz Rīgu netika aizvests - tā palika tepat netālajā 
Lodes muižas krodziņā, nav aizmirstas arī nerātnās amatnieku 
dziesmas, ko abi ar brāli iemācījāmies. Par to dziedāšanu da-
būjām ne vienu vien pērienu no tēva. No tiem laikiem man 
vēl rēta papēdī, jo biju uzkāpis uz kādas naglas. Rēta tagad 
vairs nesāp, sāp kas vairāk. Apstaigājot tuvējos laukus, arī stā-
vo ganu ceļu, pa kuru zirgi atspērušies vilka labības vai siena 
vezumu, ilgi domāju - cik maz te līdzenu vietu. Kā tas iespē-
jams, ka uz šiem 25 hektāriem, neskaitot  pļavas, vectēvs spēja 
saimniekot, nopelnīt iztiku savai ģimenei un pat skolot savus 
bērnus. Un ne tikai viņš vien, arī citi viņa kaimiņi. (..) Ir 2015. 
gads - pagājuši 10 gadi kopš pēdējās reizes, kad šeit biju. Kā 
lai netic brīnumiem Vidzemes kalnājos, ielejās un Rīgā. Gluži 
citas izjūtas, kad Ineses mašīnā dodamies pa vietām, kur bēr-
nībā pavadītas daudzas vasaras. Nekas vairs nav tā, kā bērnībā 
bijis. Nav vairs  Zuikas  šķūnīša  pie Duburu ezera, kur gājām 
peldēties, nav vairs tiltiņa aiz Elles pļavām, kur bija uzraksts, 
ka tas ir pirmais tilts pār Gauju. Pagastnama vietā ir kokzāģē-
tava. Pēc Dzirnavu ezera nolaišanas Gaujas līmenis krities par 
vairākiem metriem. Tukša vieta, kur kādreiz atradās hernhū-
tiešu kambaris. Grūti to visu aptvert, bet ir jau par ko prie-
cāties - „Vidus Ramdotos” atgriezusies dzīvība. Elektriskajos 

aplokos ganās govis ar teliņiem, kūtij spīd jaunais jumts. Jāņa 
un Ineses  Āboliņu  trīs gadu saimniekošanas laikā daudz kas 
mainījies. Kad baudu Ineses gatavoto pusdienu maltīti - kar-
tupeļu biezputru ar žāvētas gaļas kripatām - tieši tādu pat kā 
vecāsmātes laikos,  jūtos kā senāk. 
  Kad sākas ceļojums pāri Atlantijas okeānam un lidmašīnā 
nodzēstas lielās gaismas, vairums pasažieru meklē labāko 
stāvokli gulēšanai. Man miegs nenāk. Jādomā par sarunu  ar 
kādu baņķieri Cēsīs. Kādu es tagad redzot Latviju, viņa man 
vaicāja.  Iespējams, no ārzemju latvieša tika gaidīta kritika. 
Es jautāju, vai viņai ir bērni. Esot gan bērni, gan mazbērni. 
Saku, ka man divas meitas un četri mazbērni. Vienojamies, ka 
mēs savus bērnus un mazbērnus redzam citādi nekā pārējie. 
Tā ir arī mana atbilde - Latvija ir mana dzimtā zeme. Īpaša,  
neatkārtojama, vienreizēja.  Es to mīlu un  redzu tādu kā neko 
citu pasaulē.” 
  Ziņu par augstā apbalvojuma piešķiršanu  Ivaru Galiņu sa-
sniedza mājās - Bostonā. Kā atzīst Atzinības krusta kavalieris, 
prieks par apbalvojumu un gandarījums par paveiktā novēr-
tējumu ir liels. „Taču daudz nozīmīgāk, ka esmu varējis lat-
viešiem palīdzēt. Man ir laimējies satikt tikt brīnišķīgas per-
sonības! Godīgi jāatzīst, ja nebūtu cilvēku, kas manas idejas 
atbalsta, tad arī es neko nebūtu sasniedzis. Vislielākā pateicība 
pienākas ģimenei - bez viņu atbalsta un piekrišanas es nebūtu 
varējis tik daudz laika veltīt sabiedrisko darbu veikšanai. Esot 
atvērtiem pret tiem latviešiem, kas iebrauc Amerikā, mēs, at-
braucot uz dzimteni, saņemam tādu pašu labvēlīgu attieksmi. 
Tāpēc manas emocijas par Latviju ir ļoti latviskas un pozitī-
vas,” sarunu noslēdzot, atzīst Ivars Galiņš.  
  *Atzinības krusts (Croix de la reconnaissance), kas dibināts 
1710. gadā Liepājā, Latvijas Republikā par piemiņu Kurze-
mes un Zemgales hercogistes slavas laikiem tiek pasniegts 
kopš 1938. gada,  ar Valsts apbalvojumu likumu atjaunots 
2004. gadā. Atzinības krusta devīze ir Pour les honnêtes gens 
- Godaprāta ļaudīm.

                                              Dzidra Ješkina 
                                          Toma  Kalniņa foto

Muzeja vadītāja īpaši lepojas ar skolas vēstures mūsdienīgu  
atainojumu  kolāžas veidā - apdrukā uz auduma.

vēsturi, materiālo un garīgo kultūru to visdažādākajās izpaus-
mēs - saimniecisko dzīvi, politiskos un  militāros notikumus, 
izglītību, kultūru, veselības aizsardzību, sadzīvi, tradīcijas, 
profesionālo un tautas mākslu. Savāktie eksponāti vēsta gan 
par senajiem laikiem, gan arī par pavisam nesenu pagātni, kad 
tagadējā piecdesmitgadnieku paaudze valkāja skolas formas 
ar tiem laikiem atbilstošiem atribūtiem. Muzeja vadītāja Mārī-
te atklāj, ka jaunieši visvairāk novērtējot senās tehnoloģijas - 
rakstāmmašīnas un patafonu, kuru pat kāds jaunais entuziasts 
esot solījies savest darba kārtībā.  
Pēc iepazīšanās ar telpām un bagātīgā muzeja krājuma aplū-
košanas  sanākušie kopīgās sarunās sprieda, vērtēja un kala 
nākotnes plānus turpmākajām  novadpētnieku  aktivitātēm, 
bet  laikmetam un noskaņai atbilstošu muzikālo noskaņu radī-
ja ģitāristu trio skolotāja Andra Saksa vadībā. Muzeja vadītāja, 
iepazīstinot ar savas novadpētnieku komandas veikumu, saka: 
„Paldies muzejnieku  komandai par ļoti bagāto novadpētniecī-
bas gadu, kurā tapusi grāmata no sērijas „Sibīrijas stāsti”, par 
mēģinājumu izprast mežabrāļu stāstus un tos pierakstīt. Mēs 
esam priecīgi, ka beidzot atradām mežabrāļu piemiņas vietu 
Apados, ka sarīkojām tur pavasara talku. Paldies Viesturam 
Melbārdim, kas atjaunoja partizāņu piemiņas  krustus  gan  
nošaušanas, gan bunkura vietā, kā arī par ierīkoto  caurteku 
piemiņas vietā. Mēs tur bijām visa komanda  no jauna šajā ru-
denī. Bijām lepni, ka visas idejas, ko esam „pametuši gaisā”, 
realizējas dzīvē, pateicoties  cilvēku  atsaucībai.”
    Viens  no lielākajiem  izaicinājumiem  nākamajā sezonā 
Dzērbenes muzeja vadītājai  būs  Dzērbenes lauksaimniecī-
bas skolas 90 gadu jubilejas pasākuma organizēšana. Kopā 
ar skolas un kultūras nama ļaudīm jau tagad tiek domāts par 
organizatoriskajiem jautājumiem. “Dzērbenes lauksaimniecī-
bas skola dibināta 1927.  gada 18. novembrī. Zinu to, ka dau-
dzi cilvēki, kas beiguši šo skolu, ļoti vēlas tikties salidojumā. 
Centīsimies šo prieku sagādāt gan tiem, kas te ieguvuši lauk-
saimniecības rakstura zināšanas, gan arī bijušajiem kolhoz-

niekiem, kas arī ilgojas vēl vismaz reizi tikties kolhoznieku 
ballītē. Pateicos jau šobrīd tiem, kas ir atsaukušies un atnesuši 
bildes, kā arī uzrakstījuši atmiņas. Aicinu visus tos, kas izlasa 
šo rakstu, atsaukties un palīdzēt sagatavot šo pasākumu,” aici-
na  Mārīte Šķēle. „Tikpat nopietni jubileju pasākumi ir pare-
dzami arī skolas ietvaros. Kopš 1957.  gada - pirmā Dzērbenes 
vidusskolas izlaiduma  -2017.  gadā būs pagājuši 60 gadi, un 
2018. gadā skola svinēs savu 160 gadu jubileju. Apvienojot  
šīs divas jubilejas, lai  nesakristu kopā ar Latvijas 100 gadi, 
svētkus svinēsim 2017. gada jūnijā. Un atkal jāmudina bijušos 
absolventus rakstīt atmiņas, atnest fotogrāfijas u.c. lietas, nākt 
ciemos uz muzeju. Pirms satikšanās vienmēr der iepriekš  sa-
zināties pa telefonu 29227852. Esiet mīļi gaidīti!”

Dzidra Ješkina
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Valsts svētku pasākumā tiek sumināti novada iedzīvotāji
  19. novembrī Vecpiebalgas kultūras namā notika Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai veltīts svinīgais sarīkojums „Laiki spēlējas ar mums”.      
Iedzīvotājus svētkos sveica domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde -Andersone, domes apbalvojumus septiņās nominācijās saņēma 17 novada iedzīvotāji. 
Svētku koncertā piedalījās Vecpiebalgas muižas koris un amatierteātris „Sumaisītis” ar iestudējumu „Lizetes Skalbes 3 atslēgas. Mazi noslēpumi. Diži dar-
bi. Īsta mīlestība” (L. Skalbes sarakstes, pētījumi un interpretācijas). Iestudējuma autores: Līva Grudule, Ilona Muižniece, režisore Inese Pilābere.

  Gada balva sportā - Helvijam Babrim par mērķtiecību un augstiem sasniegumiem 
BMX riteņbraukšanā, Goda raksts - Kristeram Slavēnam par mērķtiecību un sasnie-
gumiem augsta līmeņa sacensībās biatlonā.

Gada jaunietis - balva Kristapam Zaķītim  par aktīvu iesaistīšanos jauniešu pasā-
kumu organizēšanā, radošumu un atsaucību, Goda raksts - Paulai Šulcai par aktīvu 
līdzdalību, radošumu un atbalstu jauniešu pasākumu organizēšanā, Jēkabam Zom-
meram par Vecpiebalgas novada vārda popularizēšanu, radošumu un atsaucību. 

Gada balva kultūrā - Agritai Eškinai par ilggadēju, apzinīgu un radošu darbu, va-
dot vokālo ansambli „Lūna”, Goda raksts  Ilonai Muižniecei un Rigondai Prīsei par 
radošumu, atbildību un aktīvu dalību pašvaldības kultūras dzīvē. 

Gada balva uzņēmējdarbībā - Ilmāram Glāzeram par ieinteresētību un atbalstu 
Vecpiebalgas novada skolu absolventu karjeras izaugsmē, prakses vietu nodroši-
nāšanu un atbalsta sniegšanu, Goda raksts  Ģirtam Grozam, Mairim Sarmulim par 
sekmīgas uzņēmējdarbības uzsākšanu.

Gada skolotājs - Vija Jansone  - par augstu profesionālo meistarību, par nozīmīgiem 
skolēnu sasniegumiem jaunradē un Piebalgas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabā-
šanu, Goda raksts  Aijai Praulītei  par ieguldīto darbu bērnu un jauniešu sportiskajā 
izaugsmē un augstu profesionālo meistarību. 

„No sirds uz sirdi” - balva Silvijai Aņinai  par atsaucību un nesavtīgu atbalstu no-
vada sabiedrībai, Goda raksts  Ilzei Braunai un Aivaram Pinnim par atsaucību un 
nesavtīgu atbalstu novada sabiedrībai. 
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„Vecpiebalgas novada lepnums” - Dagnija Kupče
  Vecpiebalgas audēju kopu Dagnija Kupče vada gan-
drīz 30 gadus un šajā laikā daudz paveikusi, lai sa-
glabātu un popularizētu Piebalgas kultūrvēsturisko 
mantojumu. Dagnijas vadībā Vecpiebalgas audēju 
kopa darinājusi tautas tērpus daudziem Vecpiebalgas 
amatiermākslas  kolektīviem. Pateicoties viņas ini-
ciatīvai, izveidota Piebalgas tautastērpu kolekcija, 
kas vairākkārt ir prezentēta gan Latvijā, gan pasaulē, 
popularizējot Vecpiebalgas vārdu un kultūrvēsturisko 
mantojumu. Viņa ir saņēmusi godalgas dažāda mēroga 
izstādēs, piemēram, Latvijas Dziesmu un deju svētku 
tautas tērpu izstādēs, starptautiskajā tautas mākslas 
un kultūras mantojuma izstādē ,,Expo” Ķīnā. Saieša-
nas slataviešu garā  ,,Vecpiebalga atver durvis” laikā 
Dagnija pirmo reizi organizēja valsts mēroga tautas-
tērpu izstādi - konkursu, iedibināja Voldemāra Cīruļa 
piemiņas balvu, kas tiek pasniegta gadu pirms Vispā-
rējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, un ir kļuvusi 
par tradīciju. Ar neatlaidīgu un mērķtiecīgu  darbu  ir 
izauklēts Amatnieku tirgus  Vecpiebalgā.
  Lai radītu interesi par audēja arodu un veicinātu šī 
amata pārmantojamību un popularizēšanu plašākā 
sabiedrībā, Dagnija iesaistījusi Vecpiebalgas audē-
ju kopu Latvijas nacionālā kultūras centra projektā 
,,Tradicionālo prasmju skola”, kuras ietvaros Vecpie-
balgā tiek organizētas atvērto durvju dienas ,,Satiec 
savu meistaru!”.
Nenovērtējamu  darbu Dagnija Kupče paveikusi arī 
Piebalgas tautas tērpu izpētē. Sadarbībā ar Latvijas 
Universitātes Latvijas Vēstures institūta Etnoloģijas 
nodaļas vadītāju Aiju Jansoni 2014. gadā izdota grā-
mata par piebaldzēnu ģērbšanās kultūru  ,,Piebalga ir, 
bija un būs”. 
Dagnija ar savu darbošanos ir iemantojusi cieņu un 
godu un kļuvusi par īstu  vecpiebaldzēnieti.
  
   Sirdī un dvēselē māksliniece jau no bērnības
  Sāku ar mazu prievīti. Tas bija sen, kad gāju 2. klasē. 
Redzēju, kā tās auž, un radās liela interese par to. Pa-
domju gados Cēsu pionieru pilī darbojās aušanas pulciņš. 
Tik viena nelaime…  Sākumā mani raidīja projām, jo biju 
par mazu, lai stellēm aizsniegtu paminas. Lai atnākot, kad 
būšot paaugusies. Iespītējos un teicu: „Tas nekas, es stā-
vēšu kājās.” Nu ko tu tādam fanātiķim padarīsi? Tā arī, 
stāvot kājās,  pirmo grīdas celiņu noaudu. Visus skolas 
gadus darbojos pionieru pils pulciņā, ko vadīja zinošas  
tautas daiļamata studijas „Madara” dalībnieces. Lai izglī-
totu  un radītu lielāku interesi un saprašanu par lietišķo 
mākslu,  mūs, bērnus, veda uz dažādām izstādēm, kam 
tādā vecumā ir milzīga nozīme.  Pamatskolu  pabeidzu  
Cēsīs, bet pēc tās ceļš veda tālāk uz Rīgas Lietišķās māks-
las vidusskolu, kur apguvu tekstilmākslu. Mācījos pie go-
belēnu meistares Aijas Baumanes. Paralēli citiem mācību 
priekšmetiem daudz laika pavadījām Latvijas Nacionālā 
Vēstures muzeja fondos, studējot etnogrāfijas materiālus. 
Man vēl tagad ir tā laika zīmējumi, no kuriem sievas auž 
brunčus vai darina villaines. To, ko lietišķajos iemācījos, 
vēlākajā dzīvē bija jāmāk pašai likt lietā. 
  Nekad nesaki nekad
  Beidzot vidusskolu, saņēmu „brīvo” diplomu. Tas no-
zīmē, ka nebiju piesaistīta konkrētai darbavietai. Tā kā 
nevarēju sameklēt tādu darbavietu, kur vēlētos strādāt, 
beigās paliku vispār bez darba. Vidusskolā mums augstā 
līmenī bija fizkultūra, bet man tās līdztekas, sprinti un 
lēkšanas…  Galīgi nepadevās. Savukārt galda tenisā man 
bija 1. sporta klase, kas ļāva izsprukt no  divnieka fizkul-
tūrā. Atceros, ka  neilgi pirms izlaiduma skolotājai teicu: 
„Es gaidu to dienu, kad tikšu vaļā un man ar fizkultūru 
nekad nebūs nekāda sakara.” Bet liktenis izspēlēja savu 
kārti.  Kā jums liekas, kur bija mana pirmā darbavieta? 
Valmieras meliorācijas pārvaldē par sporta metodiķi. Pro-
tams,  tur bija cita darba specifika -  jāved vīri uz spar-
takiādēm, uz Peipusu makšķerēt, jāorganizē sacensības.  
Taču no tā laika es vienmēr paturu prātā - nekad nesaki 
nekad. Pārvaldē  nostrādāju gadu, līdz mani uzaicināja 
vadīt tautas lietišķās mākslas studiju „Madara” Cēsīs.   
  „Vēverīšas” atrod savu Meistaru
  Līdz manai atnākšanai studiju „Madara” vadīja Erna 
Rubene. Viņa lietišķajā mākslā radīja apvērsumu - atbī-
dīja padomju ideālismu un sāka lietas skatīt, izmatojot 
etnogrāfiju, darbu radīšanai zināšanas smeļoties  muzeju 
fondos. Cilvēki jaunās vēsmas pieņēma ļoti ātri, jo vēl-
me saglabāt iepriekšējo paaudžu radošo daiļamatniecības 
mantojumu un pievērsties klasiskajām vērtībām  bija lie-
la.  Par „Madaras” vadītāju nostrādāju 26 gadus. Par ta-
gadējās aušanas darbnīcas veidošanās pirmsākumiem var 
minēt 1993. gadu, kad Cēsīs, Rīgas ielā 40, savas durvis 
vēra lietišķās mākslas salons „Fābera salons”. Savu ta-
gadējo nosaukumu aušanas darbnīca „Vēverīšas” ieguva 
2003. gada pavasarī, kad muzeja vadība  piešķīra  atseviš-
ķas telpas audēju darbībai. Līdz ar muzeja rekonstrukci-
jas darbu uzsākšanu 2007. gada vasarā aušanas darbnīca 
„Vēverīšas” pārcēlās uz jaunām telpām Rīgas ielā 20, kas 
atrodas blakus Rožu laukumam un Sv. Jāņa baznīcai. Dar-

bību uzsāka arī viena no retajām pri-
vātajām izstāžu zālēm Latvijā - izstā-
žu zāle „Vecpilsēta”, kas ik mēnesi 
piedāvāja jaunas izstādes un priecēja 
ne tikai vietējos iedzīvotājus, bet arī 
pilsētas viesus.  2010. gada  nogalē 
izstāžu zāle „Vecpilsēta” pārtrauc 
savu darbību, taču aušanas darbnī-
ca „Vēverīšas” turpina darboties kā 
lietišķās mākslas un konsultāciju 
centrs, kā arī iemīļota ārzemju viesu 
apmeklējuma vieta.
  Cilvēks, kas audzis vidē, kur kul-
tūra un vēstures saknes ir dziļas, 
sapratīs
  Sievas viensētās vienmēr ir ar rok-
darbiem nodarbojušās un saviem tu-
viniekiem  ne vien  rakstainus cimdus 
un zeķes adījušas, bet arī pratušas 
segās, tautiskajos brunčos, dvieļos, 
paklājos ieaust savu dvēseli, prie-
ku un dabas krāsas. Atjaunot seno 
amatu prasmes un veicināt Piebalgas 
atpazīstamību  rosināja toreizējais 
kolhoza priekšsēdētājs Andrejs Jur-
ciņš, kas  lūdza studijai „Madara” 
uzņemties tādu kā šefību par audēju 
kopu.  Tāpēc uz  Vecpiebalgu aizsū-
tījām bijušo kaucmindieti, enerģis-
ko Tamāru Jaunzemi  - ļoti  pareizu 
partijas cilvēku ar zināšanām amatu 
mākslās. Viņa atnāca uz šejieni „celt 
kultūru uz laukiem”, viņa atrada at-
balstu savām idejām un darbīgas 
sievas, kas bija gatavas sēsties stel-
lēs un mācīties etnogrāfiski pareizi 
veidot darbus. Visu laiku zināju, kas 
Vecpiebalgā notiek, braucu vērtēt iz-
stādes. Un tā arī ar šejienes ļaudīm 
pamazām satuvinājos. Tamāra izvei-
doja audēju kopas kodolu, pēc viņas 
aiziešanas piebaldzēni lūkojās pēc 
jaunas vadītājas. 1989. gada nogalē 
Cēsīs satiku Ausmu  Skujiņu. Viņa  
bez gariem ievadvārdiem, nepieļau-
jot domu par noliedzošu atbildi, man tā ļoti strikti sacīja: 
„Klausies, mums  Piebalgā  audēju kopai vajag jaunu va-
dītāju. Tev jānāk!” Pirmajā brīdī man ne prātā nenāca, ka 
ko tādu darīšu. Decembrī  piedzima jaunākā meita,  bet 
jau nākamā gada martā es sāku braukt uz Vecpiebalgu 
pie audējām. Un tā līdz šai dienai. Prieks, ka, mainoties 
laikiem, audēju kopas darbība ir gājusi plašumā - gan 
skaitliski pēc dalībnieču skaita, gan kvalitatīvi - pēc iz-
pildīto darbu sarežģītības, precizitātes un daudzveidības.  
Cilvēkam ir jāapzinās savas saknes, ir jāsaprot un jāzina 
sava kultūra un tradīcijas. Tas stiprina mūsu identitāti un 
palīdz atrast vietu mūsdienu pasaulē.  Ir ļoti svarīgi, lai 
pašvaldības vadītājs atbalsta un saprot mūsu uzdevumus, 
mūsu vēlmes, jo ar entuziasmu vien neko panākt nevar. 
Andrejs Jurciņš bija audzis vidē, kur kultūra un tradīcijas 
tika turētas godā, tāds pat kultūras cilvēks bija Voldemārs 
Cīrulis. 
  Un atkal atmiņas… Bija 2007. gads, tuvojās Piebalgas 
kultūras svētki. Pēc Voldemāra iniciatīvas ar pašvaldības 
un KKF finansējumu mēs izveidojām Piebalgas novada 
tautas tērpu izstādi. Arī Voldemārs šajos svētkos ietērpās 
tautastērpā. Atklājām izstādi, uz to no Rīgas ieradās ek-
sperti no Mākslas nama, bet pēc dažām stundām Volde-
mārs jau uz mums raudzījās no mākoņa maliņas… Godinot 
bijušo pagasta priekšsēdētāju,  nodibinājām Voldemāra 
Cīruļa piemiņas balvu. Nākamvasar   atkal Vecpiebalgā 
atklāsim  tautastērpu izstādi un 26. jūlijā apbalvosim iz-
cilākos amata meistarus. Izstādes atklāšanā spēlēs mans 
dēls un mazdēls, piedalīsies  Sigita Jevgļevska.  Domāju, 
būs skaists un aizkustinošs pasākums.  Prieks, ka arī taga-
dējā novada dome un priekšsēdētāja saredz audēju kopas 
potenciālu un atbalsta mūsu  darbošanos. 
  Darbs dara darītāju
  Mūsu darbā grūtākais ir precīzi uzvilkt audeklu, lai varē-
tu viegli un profesionāli strādāt, lai audekls  būtu gluds un 
darba rezultāts kvalitatīvs. Vecpiebalgā audekla uzvilkša-
nā nepārspēta meistariene ir  Ausma Krūmiņa. Lieliskas 
audējas ir  Mirdza Zommere, Alda Azace, Vija Jansone, 
Elvīra Jaunrubene. Benita Zvejniece bija vēl pavisam 
jauns skuķēns, kad sāka nākt uz aušanas kopu. Būdama 
jaunākā, viņa ļoti ātri apguva  amata prasmes. Tagad pie-
redzējušajām audējām ir piebiedrojušās Vecpiebalgas un 
Inešu skolotājas. Dažāda gadagājuma, dažāda rakstura, 
dažādas dzīves pieredzes un ar dažādām gaumēm ir mūsu 
audējas, bet viņas vieno vēlēšanās saglabāt iepriekšējo 
paaudžu radošo mantojumu. Kā sievas saka, „kad iesēs-
tamies stellēs, ne mugura sāp, ne  drapes jādzer”.  Varu 
viņām piekrist, jo aušana nomierina, problēmas atkāpjas 
otrā plānā - tu vienkārši esi procesā. Turklāt  stellēs  ne-

var  sēsties  ar domu, cik par to saņemšu.  Šis nav naudas 
darbs. Ir padarīts, un nauda atnāk pati par padarīto. Daž-
kārt mūsdienu jaunā paaudze, kas uzaugusi tehnoloģiju 
laikmetā, nesaprot, ka  aušana prasa milzīgu pacietību un 
precizitāti.  Viņi vēlas  lielu naudu  un maz darba. Lielā-
kais rekords, ko esmu nosēdējusi stellēs, ir četras dienas 
un trīs  naktis. Biju saņēmusi  pasūtījumu  noaust galdau-
tu  toreizējam  PSRS vadītājam Mihailam Gorbačovam. 
Atceros, ka tas bija  divi metri plats un desmit metri garš 
linu galdauts. Vispiņķerīgākais darbs izrādījās pielikt 
bārkstis apkārt galdauta malai  22 metru garumā. Slodze 
bija tik milzīga, ka pēc intensīvā darba miegs vairs vispār 
nenāca. 
  Es sametu audekliņu, Daugaviņas platumiņu
  Ar tautastērpiem  ļoti mērķtiecīgi un intensīvi   strādāju 
no 1983. gada. Tajā laikā sāka novērtēt etnogrāfiju, skatēs 
ļoti rūpīgi vērtēja kolektīvu tērpus. Mūslaikos par tautas 
tērpu popularitāti un pieprasījumu sūdzēties nevar. Iz-
mantojot senās tehnoloģijas un radošu pieeju, tiek radītas 
mūsdienu prasībām atbilstošas kvalitatīvas etnogrāfiskās 
tekstilijas. Darbnīcā tiek izmantotas tikai stelles, tādēļ 
ikviens izstrādājums ir unikāls roku darbs. Kā izejmate-
riāli  galvenokārt  tiek  izmantotas dabīgās tekstilšķied-
ras - lins, vilna, kokvilna. Diemžēl jāatzīst, ka Latvijā 
izejmateriālus iegādāties nav iespējams, tos nākas gādāt 
citās valstīs - Lietuvā, Polijā, Vācijā.  Liels izaicinājums 
bija mūsu valsts karoga darināšana. Viena karoga noauša-
nai nepieciešams vismaz mēnesis nepārtraukta darba, jo 
krāsu salaiduma vietās diedziņi  tiek  krustoti  sarežģītā  
gobelēna  tehnikā. Šobrīd ir noausti 10 karogi. Karogs ar 
pirmo numuru tapa 2005. gadā un  bija Cēsu domes dāva-
na  prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai. Nākamais karoga 
unikālais eksemplārs uzvijās Cēsu Jaunās pils tornī. Arī 
citi noaustie valsts simboli ir atraduši  mājas Latvijā un 
ārzemēs. Nākamgad  maijā  desmitais  aušanas darbnīcā 
tapušais karogs reizē ar linu galdautu Baltā galdauta svēt-
ku svinēšanai  „Saulrietu” muzejā  atceļos uz Vecpiebal-
gas pašvaldību. 
  Līdzcilvēku atzinība
  Par piešķirto nomināciju esmu ļoti priecīga, tiesa gan, 
pašai šķiet, ka šis tituls man iedots lielā avansā, jo darāmā 
vēl ir ļoti daudz. Svarīgākais - jāieraksta Latvijas Nema-
teriālā kultūras mantojuma kanonā  Piebalgas tautas tērps. 
Viens nav karotājs. Kas es būtu, ja nebūtu audēju sievu, 
ja nebūtu  Andreja Jurciņa, Voldemāra  Cīruļa iniciatīvas 
un tagadējās domes atbalsta?  Mēs kopīgi esam šo ceļu 
gājuši. Nedrīkst apstāties pie padarītā, ir jāiet tālāk!

                                            
Dzidra Ješkina
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JAUNIEŠIEM

Vecpiebalgas 
rūķi saiņo dāvanas

  Klāt decembris, un Vecpiebalgas rūķu darbnīcās jau 
dāvanas krājas kaudzītēs, zib pirkstiņi, tās saiņojot. 
Paldies daudzajiem piebaldzēniem un piebaldzēnu 
draugiem, kuri jau izteikuši vēlmi piedalīties vai 
pat jau sarūpējuši dāvanas saviem novadniekiem! 
Prieks, ka mūsu novadā dzīvo tik daudzi labi cilvē-
ki, kuri gatavi dalīties ar citiem pat tad, ja pašiem 
nemaz neklājas viegli. Katru  ziedojumu  pieņemam  
ar  pateicību  un  mirdzošām acīm.
  Šogad mūsu mērķi ir augstāki nekā pērn - plānojam 
apciemot 18 ģimenes (Vecpiebalgā, Inešos, Taurenē 
un Drustos), kopā palutinot aptuveni 60 cilvēkus. 
Pirms apciemojuma  esam  sazinājušies  ar  ģime-
nēm, un  bērni ir pačukstējuši savas slēptākās vēl-
mes (ļāvām to darīt arī viņu vecākiem, lai saprastu, 
kas tieši šīm ģimenēm pietrūkst ikdienā). Ir tapis 
saraksts, kas regulāri tiek atjaunots www.facebook.
com lapā “Vecpiebalga savējiem”. Daudzi sapņi, jau 
tagad zinām, tiks piepildīti, bet daži vēl “lido gaisā” 
un gaida savus ziedotājus.
  Tāpēc, ja jums un jūsu ģimenēm ir plaša sirds un 
vēlme dalīties ar citiem, priecāsimies par dažāda 
veida atbalstu   šai akcijai. Rūķiem domātās ziņas 
adresējiet rūķu vēstnesei Lindai Tuntei, telefons - 
26431962, e-pasts: Linda.Tunte@gmail.com . Bū-
sim pateicīgi, ja savas dāvaniņas nogādāsiet Līvai 
Grudulei “Orisārē” (tel. 26131784) vai Maijai Tun-
tei “Griškās” (tel. 29296004). Vēlams to izdarīt līdz 
22. decembrim.
  Un zināt, ka Vecpiebalgas rūķi grib, lai Vecpie-
balgā valda prieks, tāpēc pa kādai īpašai dāvaniņai 
(ar Vecpiebalgas novada domes atbalstu) saņems arī 
katrs ziedotājs, kas savu velti mums nogādās, sākot 
no 1. decembra. Kas tas būs, lai paliek pārsteigums, 
bet pačukstēsim, ka tas ir kas Vecpiebalgai veltīts un 
lietojams vismaz vienu gadu.

Linda Tunte

Projektā „I feel good” gūst jaunas idejas pasākumu organizēšanai

  No  3. līdz  11. novembrim  devos  
jauniešu pieredzes apmaiņas pro-
jektā “I feel good”,  kas norisinājās 
Horvātijas pilsētiņā Rijekā. Projekts 
notika Erasmus + ietvaros, kurā 
piedalījās vairāki jaunatnes jomas 
speciālisti, kā arī jaunieši no piecām  
Eiropas valstīm. Projekta tēma bija 
par veselīgu dzīvesveidu, kā arī par 
sociālo iekļaušanu, par sportu kā lī-
dzekli, lai mudinātu jauniešus kļūt 
vairāk pārliecinātiem par sevi, par 
motivāciju, par dažādiem līdzek-
ļiem, kas iedrošinātu jauniešiem 
piekopt veselīgu dzīvesveidu un uz-
labotu viņu labklājību. 
  Apmācību  programma  norisinājās 
no agra rīta līdz vēlam vakaram, kuras laikā notika jogas nodarbības, dažādi fiziskās izturības treniņi, spēles, „ener-
džaizeri”, komandu  sporta  spēles, meditācija, lekcijas, diskusijas. Interesanti bija tas, ka ēdināšana tika nodrošināta tikai 
veģetāra.
  Projekts sniedza tiešām lieliskus, pat vienkāršus piemērus, kā var dzīvot veselīgi, pat neizejot no mājas. Ieguvu daudz 
plašāku skatījumu uz terminu „veselīgs dzīvesveids”, kas sevī ietver arī pozitīvu domāšanu, ēšanas paradumus, vidi, kurā 
dzīvojam. Esmu smēlusies iedvesmu par veselīgu dzīvesveidu rīkot gan pasākumus, gan aktivitātes mūsu novada jaunie-
šiem. Ir jau gatava ideja pavasarī organizēt lielu pasākumu Vecpiebalgā par veselīgu dzīvesveidu, sadarbojoties ar Tartu 
zinātnes centru „Ahhaa” un ar kolēģi jaunatnes darbā no Jelgavas jauniešu centra. Sīkāka informācija vēl sekos.
  *Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas 
jebkuru iespējamo izlietojumu.

Linda Ķaukule, JIC „Balgas strops” vadītāja

JIC „Balgas strops”

Pasākumi  jauniešiem

  13. decembrī plkst. 17.00 pasākums “Okeāna 
saviļņotie” 
  Visi interesenti  ir aicināti uz tikšanos ar Gintu 
Barkovski, kas kopā ar pasaules apceļotāju Kārli 
Bardeli 2016. gada vasarā devās galvu reibinošā 
ekspedīcijā pāri Alantijas okeānam, lai airu laivā 
bez motora, bez burām, bez pavadošā kutera 142 
dienas un naktis, laužoties cauri sānu viļņiem, vir-
puļstraumēm un vētrām, ar lauztiem kauliem, bet 
laimīgi noairētu 8338 kilometrus no Namībijas līdz 
Brazīlijai. Vienreizējs piedzīvojums, unikāla piere-
dze un patiess stāsts, kā gandrīz neiespējamais kļūst 
iespējams.

  Līdz 16. decembrim visi ir aicināti ziedot Cēsu 
dzīvnieku patversmei “Lācīši”. Tās iemītniekiem 
noderēs: konservi kaķēniem, kucēniem, sausā ba-
rība, metāla trauki, suņu siksnas - pavadas, kaķu 
smiltis, noder arī būvmateriāli - dēļi, vecas segas. 
Ziedojumus var nogādāt jaunatnes iniciatīvu centrā 
“Balgas  strops”. Jauniešiem ir iespēja pieteikties 
braucienam uz patversmi, kurā nodosim saziedoto 
un izvedīsim pastaigā suņus, personīgi pie Lindas 
Ķaukules.  

Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola
Lāčplēša diena Dzērbenē

Dievs, svētī cīņām mūs! Dievs, svētī miera gaitām! 
Lai vienmēr Latvijai mēs gaišas dienas skaitām!  
          (L. Breikšs)
 
  Novembris - patriotisma  mēnesis.  Mūsu skolā 11. no-
vembrī katru gadu notiek virkne patriotismu audzinošu 
pasākumu. Šogad rīts sākās ar dziesmu stundu, kurā iz-
dziedājām strēlnieku dziesmas Emīlijas, Toma un sko-
lotāja Andra ģitāras  pavadījumā. Noskaņa bija svinīgi 
pacilājoša. Tālāk sekoja orientēšanās mežā. Kontrol-
punktos bija jāveic dažādi uzdevumi - no mežā atrastiem 
materiāliem ar vienu sērkociņu bija jāaizkur  ugunskurs  
(katrs nākamais sērkociņš bija jānopelna ar kādu papil-
du uzdevumu),  jāatrod  muižas parka diženākais  koks 
un jāizmēra koka resnums cilvēkos, jāizdomā kāda koka 
stāsts, jāizmēra kalna augstumus litros, jānosauc Dzēr-
benes upes un ezeri u.c. Visi dotie uzdevumi jāveic ko-
mandā, jāizdomā stratēģija, tas jāpaveic divās stundās. 
Bērni bija sajūsmā! 
Bērniem ļoti patīk “Karoga spēle”, kur komandas skrien 
un meklē otras komandas paslēpto karogu. Tur jāizdo-
mā stratēģija un taktika. Uzvar komanda, kuras karogu 
neatrod. 
  Katru gadu notiek viktorīna par valsts dibināšanu, armi-
ju, mūsdienām. Uzvarēja 8. klase. Skatījāmies arī filmu 
“Vārnu ielas republika”, bērni ar interesi vēroja bērnu 
dzīvi starpkaru Latvijā. 
  Ļoti gaidīts vienmēr ir “Skrējiens apkārt Dzērbenei”. 
Katrs varēja pārbaudīt savu spēku un izturību. Prieks par 
6. klases skolnieci Martu Šmiti, kura palīdzēja, drošinā-
ja, atbalstīja 1. klases bērnus visu skrējiena laiku. Kopā 
ar savu bērnu distanci noskrēja Samantas Eglītes māmi-
ņa Dita. Paldies viņai! Krosā 1. vietu vecākajā grupā iz-
cīnīja Toms Ņizins un Elza Marija Ozolante, vidējā gru-
pā - Dāvis Ķepītis un Dārta Kancēviča, jaunākajā  grupā 
- Pēteris Šmits un Samanta Eglīte.  2. vietu ieguva Nils 
Rūdolfs Tēts un Renāte Anne Sakse, Rinalds Laumanis 
un Estere Zirne, Rauls  Ikners un Kristīne Baltiņa, bet 3. 
vietu izcīnīja Dzintars  Kuzņecovs, Saulis  Laputevs un 
Megija  Iknere, Ģirts Mežaraups un Laura Kalniņa.
  Kad laukā satumsa, bērni kopā ar vecākiem un sko-
lotājiem  devās lāpu gājienā apkārt Dzērbenei. Gājiens 
noslēdzās pie lielā ugunskura ar balvu pasniegšanu uz-
varētājiem un klusuma brīdi karos kritušajiem cīnītājiem 
par Latviju.  

SKOLU ZIŅAS

Uzdevums  -  no mežā atrastiem  materiāliem  ar vienu 
sērkociņu  iekurt ugunskuru -  izpildīts.  

Latvijas dzimšanas dienas svinības
  Lai varētu svinēt svētkus, vispirms ir jāpastrādā un jāparāda savas zināšanas. Skolā  darbojās  piecas  radošās darbnīcas: 
“Vai tu pazīsti Dzērbeni?” (fotogrāfijā jāpazīst kāda Dzērbenes vieta, jāzina ielu nosaukumi, kur iela atrodas),  “Mazā 
bilžu rāmītī” (savas ģimenes fotogrāfija jāielīmē kopējā skolas saimē, jāuzzīmē foto rāmītis, jāpastāsta par savu ģimeni), 
“Latvju  raksti” (skolēni zīmēja latviešu  spēka zīmes, noskaidroja, kur un kādos gadījumos zīme ir visstiprākā), “Krust-
vārdu mīkla par augiem latviešu tautas ticējumos” un muzeja darbnīca. Skolēni ar lielu interesi pētīja un pat strīdoties 
nonāca pie kopīgas atbildes par attēlā redzamo Dzērbenes vietu. Bērniem ļoti interesē skolas muzejs, visas lietas tajā, 
kuras var paņemt rokā, padarboties ar tām, izpētīt. Skolotāja Mārīte parādīja arī filmu par Dzērbenē kādreiz dzīvojošajiem 
Lāčplēša ordeņa kavalieriem - Ozolu dzimtu. 
  Svētku koncertā sirsnīgi skanēja dziesmas, dzeja, instrumentālā mūzika. 

Ērika Arāja, skolas direktore
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Skolotāja prestižs Latvijā
  2016.  gada  23.  novembrī  Rīgā notika pedagogu arodbied-
rības ( LIZDA) konference. Starptautiskā  visas pasaules sko-
lotāju un izglītības darbinieku arodbiedrību federācija  Educa-
tion international   kopš 1994. gada katru gadu pasludina kādu 
tēmu. 2016. gada uzmanības centrā bija skolotāja profesijas 
prestižs.  Arī mūsu valstī tika veikts pētījums - aptauja   „Sko-
lotāja  profesijas prestižs Latvijā”. Aptaujas ietvaros tika uzru-
nātas trīs mērķgrupas: pedagogi, sabiedrība un vidusskolēni.
  LIZDA aptaujas rezultāti apstiprina, ka skolotāja profesijas  
prestižs Latvijā joprojām nav augsts, lai gan vairums sabiedrī-
bas pārstāvju un vidusskolēnu norāda, ka paši skolotāja darbu 
vērtē augstu. Tika atzīts, ka izcils pedagogu darbs netiek īpaši 
novērtēts. Aptaujas rezultāti vedina domāt, ka  daļai no pla-
šākas sabiedrības trūkst  pietiekamas izpratnes par skolotāja 
darba specifiku, pienākumu daudzumu, reālo laika patēriņu, 
darba vidi, darba sarežģītību un izaicinājumiem, ar ko sko-
lotājiem nākas saskarties ikdienas darbā. Vidusskolēni savos 
komentāros norāda uz skolēnu disciplīnas problēmām skolā, 
cieņas trūkumu pret skolotājiem,  novecojušu mācību saturu. 
Atzīstot, ka skolas darbā ir savi trūkumi, vienlaikus jaunieši 
redz, cik grūts ir pedagogu darbs, norāda uz to, ka skolotāji 
netiek adekvāti novērtēti. 
  Respondenti vērtē, ka visvairāk viņu  priekšstatus  par skolu 
un skolotājiem ietekmē personīgā pieredze, kas veidojusies, 
pašiem mācoties skolā, kā arī saskarsme ar viņu bērnu skolo-
tājiem. No aptaujas var  secināt, ka arī vecākiem un skolēniem 
jāapzinās sava atbildība  sadarbības veidošanā  un stiprināšanā 
ar izglītības iestādi un skolotāju. Īpaši aktuāli tas ir gaidāmo 
pārmaiņu kontekstā, vispārējās izglītības sistēmai  pārejot uz 
kompetencēs balstīto mācību saturu.
  Aptaujā pedagogi pauž nostāju, ka viņu darbs tiek pārāk 
kontrolēts  un kopumā skolotāji izjūt pārāk lielu spiedienu 
no sabiedrības un vecāku puses. Pedagogi pauž bažas par  
skaidrības trūkumu nemitīgo izglītības sistēmas reformu 
kontekstā, aizvien jauniem noteikumiem un kontroles instru-
mentiem, kas, viņuprāt, apdraud pedagogu profesionālo brī-
vību. Skolotājiem kļūst aizvien grūtāk ietekmēt jauno paau-
dzi. Tas daļēji raksturo neuzticēšanos profesijas pārstāvjiem 
kā profesionāļiem.
  Īpaši satraucošs ir fakts, ka trīs ceturtdaļas pedagogu norāda 
uz skolotāju stresu un profesionālo izdegšanu kā grūtībām, ar 
ko skolotāji ļoti saskaras.
Kas būtu darāms, lai celtu skolotāja profesijas prestižu Lat-
vijā? 
  Izglītības politikas veidotājiem:
• jāmaina attieksme  pret pedagogiem, sakārtojot izglītības 
nozari, radot sistēmu pedagogu darba adekvātai novērtēšanai, 
publiski  (tajā skaitā plašsaziņas līdzekļos)  biežāk paužot po-
zitīvu attieksmi;
• izglītības politikas veidošanā un īstenošanā ļoti nepiecie-
šama komunikācija un informatīvais darbs, lai pedagogi un 

sabiedrība justos drošāk un būtu savlaicīgi informēti par plā-
notajām pārmaiņām, to mērķi un pamatojumu, jo sasteigtas 
reformas nerada pozitīvu priekšstatu ne par izglītības nozari, 
ne tajā strādājošajiem;
• ir jāturpina darbs  pedagogu sociālo garantiju pilnveidē, no-
pietni jāapsver iespējas nodrošināt pedagogiem izdienas pen-
siju, jo stress un profesionālā izdegšana ir nopietnas problē-
mas, ar ko skolotāji saskaras;
• lai  mazinātu lielo birokrātisko procedūru daudzumu pedago-
gu darbā, būtu jāanalizē, kā optimizēt skolotāja ikdienas darbu 
un viņu atslogot, veicot dokumentu analīzi  (likumi, MK no-
teikumi u.c.) par skolotāja, bērnu, vecāku tiesībām un pienā-
kumiem, izvērtējot to sabalansētību.
Pašvaldībās  sadarbībā ar izglītības iestādēm un  pedagogiem:
• jāpilnveido pedagogu atbalsta sistēma izglītības iestādēs;
• sadarbībā ar vecākiem un skolēniem  jāskaidro tiesību un 
pienākumu sadale starp skolēniem, skolotājiem un vecākiem, 
kā arī jāraugās, lai katra puse tos ievērotu;
• pedagogu izglītības un tālākizglītības programmās būtu jā-
iekļauj tēmas par stresu un profesionālo izdegšanu, pedagogu 
tiesībām, komunikācijas prasmju pilnveidi saskarsmē ar vecā-
kiem, sabiedrību un plašsaziņas līdzekļiem, konfliktsituāciju   
risināšanu u.c.
  Ģimenēs ir svarīgi:
• veidot cieņpilnu attieksmi pret citiem cilvēkiem, un vecāki 
šajā ziņā ir piemērs saviem bērniem;
• būtiski ģimenēs veidot pozitīvāku bērnu attieksmi arī pret 
skolu un skolotājiem, izrādot cieņu un atzinību pedagoga dar-
bam, vienlaikus mācot   problēmsituācijas  risināt pieņemamā 
veidā;
• tā kā aptaujā skolēnu disciplīnas trūkums un bērnu visatļautī-
ba vairākkārt tika norādīti kā izaicinājumi skolotāja darbā, ļoti 
svarīgs ir vecāku lielāks un konstruktīvāks atbalsts  skolai  un 
skolotājiem problemātiskos un neskaidros jautājumus  risināt,  
vispirms izrunājot tos ar skolotājiem un skolas administrāciju;
• vecāku  organizācijām, vecākiem, izglītības iestādes vecāku 
padomei būtu vairāk jāiesaistās   problēmjautājumu  risinā-
šanā, vairāk jākomunicē ar pedagogiem par bērnu tiesībām, 
uzvedību, jāskaidro skolotāja loma un tiesības.
  Plašsaziņas līdzekļos :
• ir būtiski objektīvi atspoguļot aktualitātes izglītības nozarē 
kopumā, atsevišķu izglītības iestāžu  darbībā;
• nekoncentrēties  tikai uz negatīvām parādībām un problē-
mām, bet ievērojami vairāk  norādīt uz sasniegumiem, pozi-
tīvām pārmaiņām;
• vairāk runāt par pirmsskolas pedagogu darba specifiku, jo 
bērnudārzi neveic tikai bērnu pieskatīšanas funkcijas, bet dod 
nozīmīgu ieguldījumu bērnu sākotnējā izglītošanā.
  Vairāk par pētījumu var lasīt lizda.lv mājaslapā. 
  Konferences noslēgumā tika suminātas  konkursa „Peda-
gogam draudzīga izglītības iestāde 2016” finālam izvirzī-

No kreisās: Taurenes pamatskolas arodkomitejas priekšsēdētāja 
Inguna  Batņa un direktore Lilita Ozoliņa, saņemot balvas.

tās  19 Latvijas   izglītības iestādes  (skolas un bērnudārzi). 
No vēsturiskā Cēsu rajona  tās bija četras : Cēsu Pilsētas 
vidusskola, Veselavas PII, Straupes pamatskola un Taure-
nes pamatskola. 
  Oktobrī  izglītības iestādēs viesojās žūrija, lai novērtētu pe-
dagogu sociālo drošību un darba koplīgumu, darba organizāci-
ju, infrastruktūru, darba kvalitātes veicināšanu un personīgās 
izaugsmes iespējas, darba drošību, aizsardzību, mikroklimatu 
un savstarpējās attiecības, reputāciju, atalgojumu. Par pedago-
giem draudzīgu var uzskatīt izglītības iestādi, kurā izveidota 
sakārtota sociālā, fiziskā un informatīvā vide. Latvijas Izglī-
tības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) svinīgi 
piešķīra statusu “Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 
2016”, pasniedzot goda plāksnes deviņām  izglītības iestādēm, 
kuru vadītāji - darba devēji - piedalījās arodbiedrības rīkotajā 
konkursā, lai novērtētu pedagogu darba apstākļus.
  Arodbiedrība piešķīra statusu „Pedagogam draudzīgākā iz-
glītības iestāde 2016” un izteica īpašu atzinību  deviņām  iestā-
dēm, tajā skaitā arī Cēsu Pilsētas vidusskolai, Latvijā lielākais 
ģimenes  portāls www.mammamuntetiem.lv pasniedza savu 
simpātiju balvu Straupes pamatskolai un Veselavas PII.
  LIZDA pasniedza  atzinības rakstu  - pateicību par dalību 
konkursā, balvas,  kā arī „Rīgas miesnieka” simpātiju bal-
vu saņēmām mēs, Taurenes pamatskola. Esmu gandarīta 
par mūsu kopējo sasniegumu.

Lilita Ozoliņa, Taurenes pamatskolas direktore

Mēs mācāmies un … Jaunumi 
Inešu pamatskolā

  4. novembrī nodarbība “Cilvēku tirdzniecība un fiktīvās 
laulības“, kuru vadīja skolas absolvente Vineta Garā. 
Paldies par nodarbību un pateicības vārdiem skolas vie-
su grāmatā!
  10. novembrī - Mārtiņdienas lustes un tirdziņš.
  11. novembrī uzsākām projektu “Labs darbs divus mū-
žus dzīvo”, apmeklējot valsts galvaspilsētu, kur kā skatī-
tāji piedalījāmies militārajā parādē, izmantojām unikālo 
iespēju  aplūkot Lāčplēša Kara ordeni, godinājām kritušos 
karavīrus Brāļu kapos un Latvijas Valsts pirmo prezidentu 
Jāni Čaksti viņa piemiņas vietā. Savu ceļojumu noslēdzām 
Cēsīs, kur arī mūsu iedegtās liesmiņas izgaismoja Latvijas 
kontūru Cēsu pils parkā.

Konkursa „Es pats” uzvarētāji.
  14. - 17. novembris - Latvijas 98. dzimšanas dienas svētku 
nedēļa. Katrs rīts iesākās ar Latvijai veltītu dziesmu, kopīgi 
pārlapojām savas dzimtenes vēsturi ar 9. klases skolēnu sa-
gatavotām prezentācijām, spēlēm. Visi iesaistījāmies kon-
kursa “Es pats” noslēguma kārtā. Konkursa uzvarētāji 1. 
- 4. klases grupā Mārcis Andersons, 5. - 9. klases  grupā 
Mikus Cimdiņš. Viņiem tas gods - iedegt skolas Ziemas-
svētku eglīti!
  24. novembrī - radošās darbnīcas “Jauns tērps Ziemas-
svētku eglītei”, kad  gan mākslas programmas, gan vispār-
izglītojošās programmas audzēkņi  darbojās ar balto mālu, 
veidojot eglīšu rotas. Nodarbību vadīja keramiķe Kristī-
na Pirktiņa.
  29. novembrī tikšanās ar bērnu rakstnieci Signi Kvas-
kovu.

Gunta Dadeika, skolas direktore

Tautas tradīciju un patriotisma mēnesis Taurenes pamatskolā
  10. novembrī  skolā  no-
tika  Mārtiņdienas   šurum-
burums. Visi bērni bija pa-
domājuši par piemērotām 
maskām. Rīta pusē svētkus 
svinēja pirmsskola, bet 
pēcpusdienā 1. -  4. kla-
se. Ansamblis „Karamele” 
priecēja ar jautrām dzies-
mām, klausījāmies tautas-
dziesmas un ticējumus par 
Mārtiņiem, minējām mīklas 
un gājām rotaļās. Pasākumu 
noslēdzām ar ķekatnieku 
gājienu pa skolu, lai aizdzī-
tu no skolas visu slikto.
  Gatavojoties valsts svēt-
kiem, katra klase rūpējās 
par to, lai telpās būtu jūta-
ma svētku noskaņa, kā arī  
skolas vestibilā tika izvie-
tota ekspozīcija par valsts 
dibināšanu, brīvības cīņām 
un valsti 
  Novembrī, atzīmējot Lāčplēša dienu , viena no skolas tra-
dīcijām ir sacensības „Puiši kā ozoli!”, kur tiesnešu lomā 
iejūtas meitenes. Sacensībās puišiem ir jāveic dažādu pras-
mju un fizisko īpašību attīstošas aktivitātes.  Pārliecinoši 
skolas veiklākie, drosmīgākie, stiprākie četri puiši  (pa 
vecuma grupām), kuri ieguva titulu ”Lāčplēsis”: Toms  
Jakovļevs, Ģirts Jakovļevs, Alvis Jakovļevs un Rinalds 
Jānis Kārkliņš. Apsveicam!
  11. novembra diena sākās ar vēsturisku apskatu un filmas 
skatīšanos par 1919.  gada cīņām, kad mūsu jaundibinā-
tajai valstij uzbruka vairāku reižu lielāks karaspēks. Pēc 
stundām devāmies uz Taurenes parku, kur klausījāmies  
Mazpulku organizācijas sagatavoto priekšnesumu, nolikām 
ziedus, aizdedzām sveces un godinājām brīvības cīņās kri-
tušo piemiņu. Vakarā ikviens tika aicināts uz lāpu gājienu, 
ko  šoreiz organizēja Taurenes  kultūras  nama vadītāja G. 
Babre.
  17. novembris bija īpašs -  skolā svinējām Latvijas  98. 
jubileju. 
  Skolēnu domes priekšsēdētāja Anete Plūme jau laikus bija  
parūpējusies, lai katra ģimene izveidotu veltījumu Latvijas 
98. dzimšanas dienai. Jau no rīta skolā valdīja darbīga un 
satraukta gaisotne,  jo 5. - 9. klases skolēni devās  uz darb-
nīcām,  kurās notika konkursi „Mana Latvija”. Tur katrs 

varēja pārbaudīt  savas zināšanas, prasmes un atjautību gan 
ģeogrāfijā, gan latviešu valodā, literatūrā, mūzikā, infor-
mātikā, sociālajās zinībās un  sportā. Rezultātā 1. vietu 
ieguva  9. klase, 2. vietu - 7. klase, bet 3. vietu  - 5. klase.
  Sākumskolas skolēni savas zināšanas pārbaudīja erudīci-
jas konkursā „Mana Latvija + Tava Latvija= Mūsu Latvija” 
pa stacijām un radošo darbnīcu - staciju „Viens, divi - ga-
tavs!”. Komandu  dalībnieki 1., 2., 3. klases skolēni, vadītā-
ji  4. klases skolēni. Uzvarētāji: 1. vietu ieguva komanda 
„Latvijas gudrinieki” , 2. vietu – komanda  „Ašākie  lat-
vieši”, 3. vietu - komanda  “Mazie spārni Latvijai”. Kat-
ram bija iespēja darboties radošajā darbnīcā, pagatavojot 
svētku svečturi, kurā  pēc tam svinīgā pasākuma laikā  katrs 
iededza sveci  ar laba vēlējumu Latvijai, bet 1. - 4. klases 
skolēni savus vēlējumus Latvijai veidoja dekora - kuba for-
mā. Par svinīgo pasākumu rūpējās 8., 9.  klase, POP grupa 
„Kārumiņš” un 1. - 4. klases ansamblis „Karamele”. 
  Pēc svinīgā brīža katrs klases kolektīvs (1. - 9. klase) un 
skolas darbinieku pulks saņēma svētku dāvanu - īstu rudzu 
rupjmaizi no maizes ceptuves „Ķelmēni” un  māla bļodiņu 
ar medu no Lilitas Ozoliņas, Taurenes pamatskolas direk-
tores, bišu dravas.

Ilona Žagare, Sandra Kārkliņa, Anta Paeglīte
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VECPIEBALGAS VIDUSSKOLĀ NOVEMBRIS - VALSTS SVĒTKU MĒNESIS
  ,,Patriots ir tāds cilvēks, kurš mīl un ciena savu dzimto zemi un uzlabo to 
gan sev, gan apkārt dzīvojošajiem cilvēkiem par prieku. Patriots negaužas 
par to, ko citi izdara nepareizi, bet pats iet un dara lietas labā.” Andris 
Brauers, 9. klases skolēns.
  Novembris pagājis Latvijas sarkanbaltsarkanā karoga zīmē. Kā parasti, 
Vecpiebalgas vidusskolā netrūka dažādu pasākumu. Šomēnes tos visus ie-
gaismoja Valsts svētki. Jo vai tad skolas audzēkņu izcīnītā otrā vieta de-
batētāju sacensībās Cēsīs nav goda un cieņas izrādīšana Latvijai? Un  A. 
Čakam veltītā literārā stunda ,,Mūžības skartie”, tāpat kā pēcpusdiena, kurā 
klausījāmies ,,Adīnas Ķirškalnes vēstules karavīriem”, vai militārā stafete 
,,Piebalgas sargi”, kurā piedalījās 6.-12. klases audzēkņi? ,,Patriots iet un 
dara lietas labā,” raksta Andris. Mēs, sākot no vismazākajiem, kuri apmeklē 
bērnudārzu, un beidzot ar vecāko klašu audzēkņiem, augam par savas valsts, 
novada un skolas patriotiem. 

Lāpu gājiens
  
  Šogad 11. novembrī cauri Vecpiebalgas centram izsoļoja divi lāpu gājieni. Pirmais - 
reizē svinīgais un aizkustinošais, kad, jaunsargu pavadīti un audzinātājām pie rokas, ap 
pusdienas laiku gājienā devās mazie bērnudārza ķipari, un otrais - tradicionālais - jau 
vakara tumsā, kurā visus pagasta iedzīvotājus aicināja piedalīties vidusskolas jaunsargi. 
Birzītē sapulcējušies, gājiena dalībnieki devās cauri Vecpiebalgas centram uz vidussko-
lu, kur mirkli pakavējās pie Lāčplēša ordeņa kavalierim Ansim Zeltiņam veltītās piemi-
ņas plāksnes. Visu paaudžu cilvēki, daudz ģimeņu ar maziem bērniņiem - ir prieks, ka 
mēs visi kopā protam godināt savas Latvijas brīvības cīnītājus. Pie kultūras nama siltas 
ugunis un novada izpilddirektora Hugo Dukša uzruna, citējot K. Skalbes dzeju. Jaun-
sargu Toma Niko Krūmiņa un Sanda Cīruļa ģitāru pavadībā nodziedātas ,,Div’ dūjiņas”, 
Valsts himna. Sveču liesmiņas tumšā vakarā. Sirdsmiers un gaišas domas Latvijai! 

Inguna Bauere

Patriotiskā dzeja  Salacgrīvā
  11. novembrī Salacgrīvā notika Vidzemes 7. patriotiskā dzejas festivāla “Latvji, brau-
ciet jūriņā!” uzvarētāju un viņu skolotāju godināšana. Gundars Tomašs ieguva 2. vietu, 
Haralds Pranis - 3. vietu (12. klase). Viņus sveica un atzinīgus vārdus abiem laureātiem 
veltīja dzejnieki Eduards Aivars un Valdis Rūja. Latviešu valodas  skolotāja Vita Lapiņa 
saņēma Eiropas Parlamenta deputātes  Ivetas Grigules Atzinības rakstu un ceļazīmi ap-
maksātai ekskursijai uz Briseli un Eiropas Parlamentu.

Vita Lapiņa, latviešu valodas skolotāja

Valsts svētku priekšvakarā

  17. novembra pēcpusdienā skolas zālē pulcējās visu klašu audzēkņi un pedagogi, jo 
skolēni bija sagatavojuši jauku un sirsnīgu svētku ieskaņas koncertu ,,Es esmu no čet-
riem novadiem austs”. Tautiskās jostas, kas katra simbolizēja savu Latvijas novadu, tika 
nodotas no rokas rokā, lai katrs tām varētu pieskarties, sūtot labas domas dzimtenei. 
Skolas direktore L. Žagare un skolēnu parlamenta vadītāja M. Asare emocionāli uzrunāja 
klātesošos, novēlot priecīgus svētkus un aicinot tos sagaidīt godam. ,,Dievs, svētī Lat-
viju!” apvienoja daudzbalsīgu kori. Skaisti dziedāja Jēkabs Zommers, kā arī visiem ļoti 
patika skolotājas Žannas Otersones vadībā sagatavotā deja ,,Rakstu raksti”, kuru izdejoja 
12. klases audzēkņi. 

Rigonda Prīse

Aleksandrs Čaks aktuāls arī šodien
  
  Lai iegūtu priekšstatu par latviešu strēlnieku veikumu Pirmajā pasaules karā, tika noor-
ganizēta literārā stunda ,,Mūžības skartie”, kas notika 2. novembrī. Lūk, dažas pasākuma 
dalībnieku, 12. klases skolēnu, atziņas par šo stundu: ,,Skatoties priekšnesumu, jutos 
aizkustināts, jo uzzināju par tā laika notikumiem un cilvēku varonību.” ,,Lai arī tēma 
ļoti nopietna, jaunieši uzmanīgi klausījās. Pašam pa muguru skrēja skudriņas.” ,,Savas 
skolas puišus ieraudzīju citā gaismā - tik nosvērti, vīrišķīgi un atbildīgi!” ,,Aktuāla tēma 
īstajā laikā.” ,,Jutos pacilāts un gandarīts, man bija patiess prieks uzstāties un dziedāt 
skolasbiedru priekšā.” ,,Biju nopietni noskaņojies, jutos svarīgi un ar atbildības sajūtu.” 
,,Stunda lika padomāt par tiem vīriem, kas karoja un cīnījās, lai Latvija būtu brīva.”

Ilona Strelkova, latviešu valodas skolotāja

Svētku ieskaņas koncerts ,,Es esmu no četriem novadiem austs”. 

Izskani, mana dziesma!

  11. novembrī Madonā J. Poruka ielā tika svinēti svētki - Madonas Grāmatu draugu bied-
rība godināja rakstnieku  Jāni Poruku 145. jubilejas pasākumā ,,Izskani, mana dziesma!”.
Svētku 1. daļā tika reklamēti J. Poruka ielas uzņēmumi, kas dāsni atbalstīja šī pasāku-
ma norisi.  Savukārt Grāmatu draugu biedrības telpās klausījāmies smeldzīgo J. Poruka 
mīlestības  stāstu ,,Brūklenāju vaiņags”. Svētku 2. daļa norisinājās Madonas Patērētā-
ju biedrības zālē, kur Madonas novada bibliotēkas piedāvātajā izstādē bija apskatāmi 
izziņas materiāli gan par J. Poruka ielas svētkiem daudzu gadu garumā, gan par pašu 
rakstnieku. Aktieris Rūdolfs Plēpis un komponists Valdis Zilvers aicināja ielūkoties Jāņa 
Poruka dzīves traģēdijā ar emocionālo monoizrādi ,,Sapņu spēles”, kas uzrunāja ikvienu 
no mums. 
Pēc izrādes J. Poruka ielā aizdedzām svecītes, godinot rakstnieku jubilejā.

Vecpiebalgas vidusskolas literatūras skolotājas

„Karavīr, kā vairogs domas manas tevi sargāt steidz!”
(A.Ķirškalne)

  Latvijas vēstures būtisko notikumu laikā - novembrī - nozīmīga patriotisma stunda bija 
Vecpiebalgas  vidusskolā. Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja darbinieces 
Māra Zavacka un rakstnieces krustmeita  Sarma Rudenāja  ar iejūtību  9. novembra pēc-
pusdienā lasīja Adīnas Ķirškalnes  „Vēstules latviešu karavīriem”, kas tapušas pagājušā 
gadsimta 40. gados un parakstītas ar dažādiem  pseidonīmiem - Vidzemniece, Vasarau-
dze … Ar rakstnieces novadnieces A. Ķirškalnes dzīvesstāstu, kas aizsākās Vecpiebalgas 
pagasta „Gibuļos”, un skolotājas darba gaitām Vecpiebalgas 1905. gada vidusskolā  un 
Upītes skolā  Inešos klātesošos vidusskolas audzēkņus un skolotājus tuvāk iepazīstināja  
Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja darbiniece Dace Zvirgzdiņa. Jo interesan-
tāku šo tikšanos padarīja foto demonstrējumi no muzeja arhīva. Adīnas Ķirškalnes liriskā 
valodā rakstītās vēstules latviešu karavīriem ir tās, kas palīdz nosargāt karavīru piemiņu. 
Pievienosimies arī mēs, visi piebaldzēni, A. Ķirškalnes patriotiskajai pārliecībai:
 „Kas nes latviešu vārdu sirdī, 
tā latvji nerimst gara spēkā augt.”
  Gribu turpināt A. Ķirškalnes teikto - ieslēgsim arī mēs savās sirdīs šo piederību dzim-
tajai zemei, par kuru vēstulēs karavīriem neļauj aizmirst rakstniece. 
  A. Ķirškalnes vēstules karavīriem klātesošos dvēseliski sasildīja un garīgi stiprināja, tās 
atgādināja par latviešu tautas mentalitāti un stipro gribu, sirdī izauklētu dzimtās zemes 
un brīvības sajūtu.

Vineta Olte

VĒL  AKTUĀLI  ŠOMĒNES
• 4. novembrī 12. klase devās ekskursijā uz Liepāju.
• A. Brigaderes daiļradei veltīta literārā stunda un pasākums. 
• Mārtiņdienas tirdziņš sākumskolā.
• Valsts svētku brīvdienās Vecpiebalgas 205. vienības jaunsargi devās mācību ekskursijā. 
Viņi viesojās kino pilsētiņā, Kurzemes cietokšņa muzejā, kara muzejā, motormuzejā, kā 
arī svinīgi savās rindās uzņēma jaunos biedrus, kuri tikko nopelnījuši savas apliecības. 
• Pirmsskolā viesojās bitenieces Lilita Plūme un Vija Tetere, lai kopā ar bērniem apska-
tītu filmiņu par bišu dzīvi, klausītos, izgaršotu bišu produktus, minētu mīklas un pagata-
votu svecīti no bišu šūnām.
• Burtošanas sacensības angļu valodā. 
• Bioloģijas olimpiāde 9. - 12. klasei.
• Latvijas simtgadei veltītā erudīcijas konkursa par novadu  2. kārta, kurā tika izzināts 
Dzērbenes pagasts.
  Laipni lūgti apmeklēt skolas mājaslapu, kurā var iepazīties ar sīkāku informāciju par 
skolā notiekošo un aplūkot fotogrāfijas. 

Apcerīgā gaisotnē  gatavojām svētku dāvaniņas un baudījām Madonas pensionāru ansambļa 
muzikālo sveicienu, kas iepriecināja ar nedzirdētām latviešu tautasdziesmām.
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Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.
Informāciju apkopoja Dzidra Ješkina. Tālr.: 64161335; 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. Avīze iespiesta SIA “Latgales druka”

PASĀKUMI  
VECPIEBALGAS  NOVADĀ

Dzērbenes tautas namā
Katru trešdienu no plkst. 17.00 Amatu mājā 

Ziemassvētku dāvanu darbnīcas.  

19. decembrī  plkst. 18.00 radošās apvienības „Krel-
les” koncerts „Ziemeļvēja rotaļas”. 

21. decembrī  plkst. 12.00 Ziemassvētku eglītes 
svētki pensionāriem. 

Inešu tautas namā
17. decembrī plkst. 14.00 Ziemassvētkus ar koncertu 
„Spēka vārdi Saulgriežos” ieskandinās Dzērbenes 

folkloras grupa „Māras bērni”.

Kaives tautas namā
17. decembrī  plkst. 20.00  jūs priecēs Kaives  paš-

darbnieki ar pasaku par dzīvi 
“Latvieša Ziemassvētku pasaka”.

Pēc pasākuma ballīte visām gaumēm. Spēlēs DJ Ivars.
Ieeja - bez maksas.

Taurenes kultūras namā
19. decembrī  plkst.10.30 mīļi aicināti  pagasta  

pensionāri uz Ziemassvētku pasākumu.
Programmā: 
• Taurenes pamatskolas saimes svētku sveiciens.
• Sirsnīgas sarunas pie tējas un kafijas tases.

23. decembrī plkst. 17.00 Ziemassvētku koncerts 
„Gods Dievam augstībā, miers virs zemes 

un cilvēkiem labs prāts”.
Ieeja - brīva 

Rīko Kandavas baptistu draudze
Informācija pa tālruni: 26490360

27. decembrī plkst.12.00 Taurenes un Dzērbenes 
pirmsskolas bērnu svētku eglīte. 

Aicinām visus jau laicīgi sākt gatavot maskas 
tradicionālajai Masku ballei, kas notiks 2017. gada 

14. janvārī un kurā spēlēs grupa  „Sestā jūdze”.

Taurenes pagasta bibliotēkā
Ziema atver savas dārgumu tīnes,
Pārcilā sarmas lakatus, puteņa šalles,
Iešuj lāsteku pogas sniega kažokam mīkstam. 
Par dzidriem sidraba zvaniem kļūst čiekuri brūnie,
Vējš baltā eglē baltu vijoli spēlē…

No 12. līdz 30. decembrim darba dienās no 
plkst.10.00 līdz plkst. 17.00 bibliotēkas telpās darbo-

sies ikgadējais Ziemassvētku tirdziņš
 “Ziemassvētku sajūtas 

meklējot”. Laipni aicināts ikviens interesents! 
Pieteikties pa tālr. 64170261. 

Vecpiebalgas kultūras namā
21. decembrī  Vecpiebalgas vidusskolas 

Ziemassvētku eglītes sarīkojums.

23. decembrī  plkst. 15.00 mazliet  Ziemassvētku 
noskaņas  „Kad sveces pāri laikam staru tiltu met”:
* Muzikālas noskaņas - Ilze un Guntars Velči no Ēr-
gļiem.
* Darbīgas noskaņas  - vaska sveču liešana un piparkū-
ku cepšana.
* Iepirkšanās noskaņas - īpašo svētku našķu tirdziņš.

Esiet mīļi gaidīti!
                                

27. decembrī plkst.14.00 eglītes sarīkojums Inešu, 
Kaives un Vecpiebalgas pagasta  pirmsskolas 

vecuma bērniem. 

31. decembrī  Jaungada nakts Vecpiebalgā:
• plkst. 23.45 pie novada administratīvā centra  Jaunā - 
2017. - gada sagaidīšana;
• plkst. 00.30 - 5.30 kultūras namā gadumijas ballīte. 
Ierakstu mūzika  visām gaumēm. 

Ieejas maksa -  EUR 2,00
Galdiņu rezervēšana - tālrunis: 26493591

Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā
15.decembrī plkst.16.00 “Piebalga Viduslaikos”. Vēs-
turnieka Ginta Skutāna priekšlasījums. Uzveduma 

“Viduslaiku dzīres Jaunpiebalgā” izrādīšana uz ekrāna.

PASĀKUMU AFIŠA APSVEIKUMI
Laimi, kas nebeidzas,
Mirkļus, kas dara bagātāku,
Darbu, kas spēcina,
Veiksmi, kas nepamet!

Sveicam Tevi, decembra jubilār!
Īpašie gaviļnieki:

65  -     Dzidris Grāmatiņš  Vecpiebalgā

75  -  Pēteris Lipskis  Dzērbenē
 Ilga Šilinska  Dzērbenē
 Dzintra Draule  Inešos
 Vija Frīdvalde  Inešos

80 -  Raimonds Lejiņš  Vecpiebalgā

85 -  Imants Židavs  Kaivē
 Tekla Mivreniece  Vecpiebalgā
 Inta Prauliņa  Vecpiebalgā 

90  -  Aina Briede  Dzērbenē
 Rūta Suntaža  Kaivē

97 -  Paulis Melngailis  Inešos 

Bērniņš ir tik vēlīgs stādiņš, 
Kas bez saules nevar augt. 
Saule, mīlestība - abas ļauj tam 
atraisīties, plaukt.

                    (P. Bārda)

SĒRU VĒSTS
Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs…

Mūžībā aizgājuši:
Lilija Apine, Dzērbene;
Velta Gusmane, Dzērbene;
Irēna Zemgale, Ineši;
Anna Šteinberga, Ineši.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem. 

Sveicam mazuli un viņa vecākus!

INFORMĀCIJAI

Jēkabs Zārdiņš 
Vecpiebalgas pagastā.

  No sirds sakām paldies mūsu mīļajai ģimenītei - 
dēlam, vedeklai, mazdēliem par lielo pārsteigu-
mu - svētku galdu un iespēju nosvinēt mūsu Zelta 
kāzu jubileju. Paldies kafejnīcas „Laura” kolektī-
vam par skaisto un gardo svētku  galdu  un grupas 
„Gauja” mūziķiem Aināram, Uldim un Edgaram 
par neaizmirstamajiem mirkļiem, ko mums dāvājāt 
svētkos!

 Ināra un Jānis Pētersoni

  Liels paldies māksliniekiem Ērikai Mālderei un 
Aigaram Lenkēvičam, tautas nama vadītājai Dai-
nai Šmitei par labi organizēto radošo pasākumu 
”RADI TE!” Dzērbenes pilī un Amatu mājā! Paldies 
par tikšanos ar LMA studentiem un viņu pasniedzēju 
Aiju Freimani, par tikšanos ar sava amata pratējām 
Margitu Porieti un Inesi Liepiņu un Miku Čavartu.  
Paldies par iedvesmojošo radošumu, ko dāsni mums 
sniedza visi pasākuma dalībnieki!

Dzērbenes rokdarbnieces

KONCERTI  BAZNĪCĀS

Lodes Apšu baznīcā 
10. decembrī plkst.16.00 Adventa laika koncerts 
“Šūpļa dziesma Jēzus bērnam”. Piedalās: Ilze 
Grunte  (ģitāra), Evita Zālīte (soprāns) un Larisa 
Carjakova (ērģeles).

Dzērbenes ev.lut. baznīcā
25. decembrī plkst. 18.00 Dzērbenes  luterāņu 
baznīcā Ziemassvētku labdarības koncerts “Lai pa-
teiktu Tev tikai vienu...”. Koncerta laikā tiks vākti 
ziedojumi ērģeļu atjaunošanai.

DIEVKALPOJUMI 

24. decembrī plkst. 18.00 Dzērbenes ev.lut. baznī-
cā Ziemassvētku dievkalpojums. 
1. janvārī plkst. 14.00 Dzērbenes ev.lut. baznīcā 
Jaunā gada dievkalpojums.
24. decembrī plkst. 18.00 Lodes - Apšu ev.lut. 
baznīcā Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
24. decembrī plkst. 16.00 Vecpiebalgas ev.lut. baz-
nīcā Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
31. decembrī plkst. 16.00 Vecpiebalgas ev.lut. 
baznīcā Vecgada vakara dievkalpojums.

PATEICĪBAS

APSVEIKUMS
Lai Ziemassvētki sirdi vij ar prieku,
Ar cerībām, ka rīt viss labāk būs!

Vissirsnīgākie sveicieni Ziemassvētkos, vēlot 
labu veselību, izturību lielajai donoru saimei!

Dzērbenes Sarkanā Krusta komiteja

LŪDZ PALĪDZĒT
  Dzērbenes Sarkanā Krusta komiteja lūdz palīdzēt 
trūcīgai ģimenei, kam ļoti nepieciešama veļas mašī-
na, gulta vai dīvāns. Zvanīt pa tālr. 28698302.


