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Svētki grāmatai par hernhūtiešu meitām

25. marts Komunistiskā
genocīda
upuru piemiņas
diena
• plkst. 11.00 piemiņas brīdis pie piemiņas akmens Vecpiebalgā
• plkst. 11.30 piemiņas brīdis pie represēto pieminekļa Dzērbenē
• plkst. 11.30 piemiņas brīdis pie piemiņas akmens „Ar sapni par
dzimteni” Taurenē
• plkst. 12.00 Dzērbenes pilī atmiņu stāsti no jaunās novadpētnieku
sagatavotās grāmatas „Dzērbenietes Elzas Prūses lāģera stāsti” ar muzikālām pauzēm Dagnijas un Andra Saksu izpildījumā

Amatierteātra „Sumaisītis” aktieri - Edžus, Linda un Inese - iepazīstināja lasītājus ar jauno
grāmatu un papildināja rakstnieces stāstījumu.

25. februārī lasītāji un grāmatmīļi pulcējās Vecpiebalgas bibliotēkā uz Ingunas Baueres romāna „Hernhūtiešu meitas” atvēršanas svētkiem - tikāmies ar autori un Vecpiebalgas amatierteātra „Sumaisītis” aktieriem Lindu Ķaukuli, Inesi Pilāberi, Edžu Ķaukuli, ieklausījāmies
sarunās un lasījumos. Īpaši aizkustinoši izskanēja muzikālie priekšnesumi.
Par savu jaunāko veikumu Inguna stāsta: “Laiks skrien neticami ātri. Pagājis apaļš gads,
kopš svinējām manas grāmatas “Mācītājs un viņa dēls” atvēršanas svētkus. Toreiz solīju, ka
“Mācītājam” būs arī otrā daļa, kurai jau zināju nosaukumu - “Hernhūtiešu meitas”. “Ne zelts,
bet putekļi” - tā pirmsākumos biju iecerējusi nosaukt savu romānu, kad vēl nezināju, cik
apjomīgs tas izaugs, un ka galu galā nāksies veidot divas grāmatas.
Kaņepu saimniece Late Bišere, viņas meita Marija, kura pēc apprecēšanās dabūja uzvārdu
Miesniece, un Jāņaskolas apsviedīgā skolmeistara Dārziņa smukā sieva Marija Dārziņa
- trīs zemnieces no Jaunpiebalgas draudzes, kas mani iedvesmoja uzrakstīt “Hernhūtiešu
meitas”. Tikai trīs no daudzajiem simtiem latvju sievu, kuru dzīves pelnījušas romānus! Viņu
pēcteči kļuva par nozīmīgām personībām mūsu tautas kultūras vēsturē. Marijas Miesnieces
dēls Kārlis Miesnieks ir ievērojams gleznotājs, Marijas Dārziņas dēls Emīls - komponists,
kura smeldzīgā mūzika bieži liek domāt par nelaimīgiem likteņiem. Bet visa iesākums vienmēr ir māte. Pirms tam - meita. Hernhūtiešu meitas...
Ārkārtīgi dievbijīgo vecāku izdota pie nemīlama vīra, jauniņā Dārziņa sieva laida pasaulē
četrus dēlus, no kuriem divi nomira pavisam mazi, viens 23 gadus vecs un pēdējais, mātes
vismīļākais Emīlītis, neskaidros apstākļos aizgāja bojā 35-gadīgs. Šai ģimenē īsti laimīgs
neiemācījās būt neviens. Skolmeistars Dārziņš mēģināja, taču pārāk bieži jutās atraidīts vīrs,
kuram jāturas maliņā un jābēdājas līdzi bēdīgajai sievai, kura tāda bija kopš abu laulības
pirmās dienas. Piedevām pārkrievošanas laikā viņš pazaudēja darbu, jo krieviski neprata, bet
Marija pie nabadzības nebija radināta...
Vienīgajā fotogrāfijā, kur redzami komponista Emīla Dārziņa vecāki, Marija sēž, skaista,
gludi sasukāta, taisni izslējusies un viegli uzmestu lūpu, bet Andžs, tik smuks, ka sirds
iesmeldzas, sievu zem elkoņa paņēmis, savilktām uzacīm, ļoti nopietns un drūms. Kas ar
viņiem notika, ka nemācēja laimīgi kopīgu mūžu nodzīvot? Jaunības nesaskaņas laiks pamazām nogludināja, bet saule un prieks abu attiecībās tā arī neienāca.
Liktenis Dārziņmātei piešķīra garu mūžu - viņa nomira astoņdesmit trīs gadu vecumā. Sāpju
māte. Mūžam sērojoša, melnā tērpā. Viņas piemiņa mūžīgi paliks dēla mūzikā.”
Ar „Melanholisko valsi” Lindas un Edžus izpildījumā kā veltījumu visām mātēm, visām
sievietēm, kuru likteņus kāds, iespējams, aprakstīs jaunās grāmatās, izskanēja svētki…
„Hernhūtiešu meitas” rakstniecei Ingunai Bauerei ir 24. grāmata. Drīzumā gaidāms vēl viens
darbs, šoreiz detektīvromāns.
Dzidra Ješkina

Aktuāla informācija lauksaimniekiem
Lauku atbalsta dienests informē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties uz platību
maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu. Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par LAD elektroniskās pieteikšanās
sistēmas pakalpojumu izmantošanu. Visiem lauksaimniekiem, kuri vēl nav
kļuvuši par EPS lietotājiem līdz šim, jānoslēdz lietotāja līgums, lai pavasarī
laikus varētu sākt lietot EPS un iesniegt iesniegumu maksājumu saņemšanai.
Līgumi tiks izsūtīti visiem pa pastu.
Slēdzot līgumu, līdzi jāņem pase, LAD klienta numurs un e-pasta adrese.
Līgumu slēdz katrs personīgi.
Slēgt līgumus LAD speciālisti izbrauks uz vietas:
• 7. martā Vecpiebalgas domes ēkā 10.00 - 14.30
• 8. martā Inešu pagasta pārvaldē 10.00 - 14.30
• 9. martā Kaives pagasta pārvaldē 10.00 - 14.00
• 10. martā Dzērbenes pagasta pārvaldē 10.00 - 13.30
• 11. martā Taurenes pagasta pārvaldē 10.00 - 14.30
Benita Zvejniece,
Vecpiebalgas novada lauku attīstības konsultante

* Ja nepieciešams, transportu, lai nokļūtu uz piemiņas brīžiem un
pasākumu, lūdzam pieteikt pagastu pārvaldēs!

Atzīmējot Starptautisko vēlēšanu dienu, Atzinības
rakstus saņem 6 vēlēšanu iecirkņu komisiju veterāni

Vēlēšanu komisiju veterāni, saņemot Atzinības rakstu. No kreisās: novada komisijas
priekšsēdētājs Andris Balodis, Kristaps Zārdiņš, Iveta Balode, domes priekšsēdētāja
Ella Frīdvalde -Andersone, Velga Buraka, Viktors Ragozins.

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par demokrātiskām vēlēšanām, atgādinātu par politikas
veidotāju atbildību demokrātijas stiprināšanā un vēlētāju līdzdalības veicināšanā, katru gadu
februāra pirmajā ceturtdienā Eiropā atzīmē Starptautisko vēlēšanu dienu, kas pirmo reizi
atzīmējamo dienu kalendārā tika iekļauta 2006. gadā.
Vēlēšanu, tautas nobalsošanu un parakstu vākšanas sagatavošanu un norisi Centrālajai vēlēšanu komisijai Latvijā nodrošināt palīdz arī vietējas nozīmes vēlēšanu komisijas, kas šo
demokrātisko procesu laikā darbojas katrā novadā un katrā pagastā. Vēlēšanu iecirkņu komisijas izveido īsi pirms vēlēšanām vai tautas nobalsošanas, un pēc vēlēšanām vai tautas
nobalsošanas to darbība izbeidzas.
Komisiju locekļu sastāvs gadu gaitā mainās, taču novadā ir vairāki ilggadēji šī pienākuma
pildītāji, kurus svētkos sveica novada pašvaldības deputāti un domes priekšsēdētāja Ella
Frīdvalde -Andersone, savukārt CVK vārdā Atzinības rakstus iecirkņu komisiju veterāniem
pasniedza novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Andris Balodis. Vislielākā pieredze Inešu vēlēšanu iecirkņa komisijā - Vijai Frīdvaldei, kura šo pienākumu pilda kopš 1965. gada,
un Viktoram Ragozinam, Dzērbenes pagastā - Ivetai Balodei un Rasmai Baltvilkai, Kaives
pagastā - Velgai Burakai, Vecpiebalgas pagastā - Kristapam Zārdiņam.
Viktors Ragozins, Inešu vēlēšanu iecirkņa priekšsēdētājs, komisijā darbojas no 90. gadu
sākuma, taču, kā pats saka, vēlēšanu sistēmā viņš ir jau kopš padomju gadiem: „Būdams pionieris, atdevu vēlētājiem godu pie vēlēšanu urnas, tolaik bija tāda tradīcija. Pēc ievēlēšanas
par pilntiesīgu komisijas locekli sākumā pildīju vietnieka funkcijas, kad komisijas priekšsēdētājs Andris Rutkis saņēma deputāta mandātu, mani iecēla viņa vietā. Lai arī vēlēšanu
sistēma mūsdienās ir modernizēta un balsu manuālo skaitīšanu nomaina elektroniskā sistēma
„Balsis”, cilvēciskais faktors joprojām saglabājas - darbā ļoti svarīga precizitāte, zināšanas
un stingra noteiktās instrukcijas ievērošana. Tāpēc man kā komisijas priekšsēdētājam ir svarīgi, lai vēlēšanu komisijas locekļu maiņa noritētu pakāpeniski. Pieredzei šajā darbā ir ļoti
liela nozīme.”
Dzidra Ješkina
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde 2016. gada 25. februārī
Sēdē piedalās deputāti: Edgars BĒRZKALNS, Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE,
Valdis CĪRULIS, Viesturs MELBĀRDIS, Inese NAVRA, Ilona RADZIŅA,
Daina SKRASTIŅA.
Domes sēdes audioieraksts: www.vecpiebalga.lv / Novada dome / Lēmumi

Pieņemtie lēmumi:
1. Apstiprināt projektu konkursa „Dažādojam savu ikdienu” nolikumu. Apstiprināt projektu konkursa „Dažādojam savu ikdienu” izvērtēšanas komisiju: Hugo Duksis, Gita Janševica, Inese Asarīte-Kokina, Inese Navra, Līva Grudule.
2. Piedalīties LAD administrētajā projektā „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Alauksta ezerā” un projekta ietvaros ielaist ezerā 25 000 gab. līdaku
mazuļus. Projekta kopējās izmaksas sastāda 6084,00 EUR bez PVN. Vecpiebalgas novada
pašvaldības līdzfinansējums sastāda 21% no attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenošanai ņemt kredītu Valsts kasē.
3. Piedalīties LAD administrētajā projektā „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Ineša ezerā” un projekta ietvaros ielaist ezerā 25 000 gab. līdaku mazuļus. Projekta kopējās izmaksas sastāda 6084,00 EUR bez PVN. Vecpiebalgas novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda 21% no attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenošanai
ņemt kredītu Valsts kasē.
4. Piedalīties LAD administrētajā projektā „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Juvera ezerā” un projekta ietvaros ielaist ezerā 15 000 gab. zandartu
mazuļus. Projekta kopējās izmaksas sastāda 3084,00 EUR bez PVN. Vecpiebalgas novada
pašvaldības līdzfinansējums sastāda 21% no attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenošanai ņemt kredītu Valsts kasē.
5. Piedalīties LAD administrētajā projektā „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Taurenes ezerā” un projekta ietvaros ielaist ezerā 15 000 gab. zandartu
mazuļus. Projekta kopējās izmaksas sastāda 3084,00 EUR bez PVN. Vecpiebalgas novada
pašvaldības līdzfinansējums sastāda 21% no attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenošanai ņemt kredītu Valsts kasē.
6. Piešķirt Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājai Ellai Frīdvaldei-Andersonei atvaļinājumu no šā gada 14. līdz 15. martam.
7. Sniegt finansiālu atbalstu EUR 250 apmērā zobārstei rentgena aparāta uzstādīšanas
izdevumu segšanai Vecpiebalgas novada pašvaldības „Sabiedriskajā centrā” Dzērbenē, nodrošinot funkciju „Veselības aprūpes pieejamību iedzīvotājiem”, atbalstu izsniedzot atbilstoši normatīvajiem aktiem.
8. Noraidīt R. K. 2016. gada 29. janvāra iesniegumu par finansiāla atbalsta sniegšanu dalībai rallija supersprinta čempionātā.
9.Veikt nekustamo īpašumu „Kubuliņu piena savāktuve” un „Ķīlis” (Vecpiebalgas pagasts), „Demska saimniecība” (Kaives pagasts) sagatavošanu atsavināšanai - robežu
uzmērīšanu, īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā, tirgus vērtības noteikšanu un izsoles
noteikumu sagatavošanu.
10. Izbeigt 23.08.2006. noslēgto zemes nomas līgumu par īpašuma „Lielkalves” (Vecpiebalgas pagasts) lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas 1,14 ha kopplatībā iznomāšanu.
11. Iznomāt neapbūvētās zemes vienības „Lielkalves” lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu 1,14 ha platībā un zemes vienību „Spuldzēnu krejotava” (Vecpiebalgas
pagasts) 0,3 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai, nomas līguma termiņš - 5 gadi.
Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
12. Apstiprināt SIA „Latīpašums - mērniecības birojs” izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam “Ezerkrasti” (Vecpiebalgas pagasts).
13. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2015. gada slēguma inventarizācijas kopsavilkuma sarakstus uz 31.10.2015.
14. Noteikt transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumu, nosakot ierobežojuma veidu „Masas ierobežojums” aizliegts braukt transportlīdzekļiem (transportlīdzekļu sastāviem),
kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz 6,5 tonnas, uzstādot atbilstošas ceļa- zīmes, laikā no
2016. gada 25. februāra līdz 2016. gada 31. maijam pašvaldības autoceļu posmos. Sarakstu skatīt 9. lapā.
15. No 2016.gadam piešķirtās valsts mērķdotācijas EUR 4774 izlietot pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai: 3863 eiro plānot atalgojumam un 911 eiro
- valsts obligātajām sociālā nodokļa iemaksām. Apstiprināt 2016. gadam Vecpiebalgas
novada tautas mākslas kolektīvu vadītājiem darba samaksu un valsts obligātās sociālā
nodokļa iemaksas. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 649 “Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 8. punktam,
mērķdotāciju kolektīvu vadītājiem izmaksāt divās daļās piecu darba dienu laikā pēc Latvijas Nacionālā kultūras centra veiktā ieskaitījuma pašvaldības kontā.
16. Apstiprināt „Darba samaksas noteikumus Vecpiebalgas novada pašdarbības kolektīvu
vadītājiem”.
17. Apstiprināt grozījumus Vecpiebalgas novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžetā.
Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2016. gada 24. martā plkst.15.00
Vecpiebalgas pagastā.
Domes sēdes ir atklātas! Laipni lūdzam!

TIEK IZSLUDINĀTS PROJEKTU KONKURSS
„Dažādojam savu ikdienu”
Projektu konkursu izsludina un finansē Vecpiebalgas novada pašvaldība.
Konkursa nolikums publicēts Vecpiebalgas novada mājaslapā www.
vecpiebalga.lv, kā arī atrodams Vecpiebalgas novada administratīvajā
centrā un bibliotēkās. Kontaktpersona: Inese Asarīte-Kokina, mob. tel.
25411423.
Projektu konkursa mērķis - veicināt iedzīvotāju un to grupu iniciatīvas
dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas pagastā.
Konkursā var piedalīties: fiziskas personas, neformālas sabiedrības
grupas, nevalstiskas organizācijas.
Konkurss tiek izsludināts no 2016. gada 3. marta.
Projektu pieteikumi jāiesniedz Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā centrā līdz
2016. gada 11. aprīlim plkst. 14.00.
Konkursa žūrijas komisija konkursa ietvaros atlasīs labākos projektus. Projektu atbalsta
summa - min. - EUR 100, max - EUR 300 vienam projektam. Kopējā projektu atbalsta summa - EUR 1500. Katru atbalstīto projektu Vecpiebalgas novada pašvaldība finansēs 100% apmērā.
Projekta īstenošanas periods - no 2016. gada 1. jūnija līdz 2016. gada 1. oktobrim.

2016. gada marts

Informācija par patērēto siltumu
daudzdzīvokļu mājās
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā publicētā informācija
vēsta, ka ar vidējo gaisa temperatūru -7,1°C
2016. gada pirmais mēnesis bija par 3,9°C
aukstāks par ilggadīgo normu un ir ierindojies 23. vietā aukstāko janvāra mēnešu
rindā. Kopumā janvārī bija 25 dienas ar
vidējo gaisa temperatūru zemāku par 0°C un
11 dienas ar vidējo temperatūru zemāku par
-10°C.
Vēsie laika apstākļi ietekmēja arī ēku
apkuri. To, ka jāpatērē daudz vairāk kurināmā, izjuta kā siltumenerģijas ražotāji,
tā arī privātmāju saimnieki. Saņemot rēķinu
par piegādāto siltumenerģiju, daudzdzīvokļu
māju iedzīvotāji izteica neapmierinātību par
lielajām maksām. Skaidrojumu par patērēto siltumu daudzdzīvokļu mājās un apkures
tarifu sniedz Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektors Hugo Duksis un Saimnieciskais dienests.
Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektors Hugo Duksis: „Vecpiebalgas novada pašvaldībā viena megavatstunda mājai
piegādātā siltuma maksā EUR 47,70 bez
PVN, citur viena megavatstunda maksā pat
līdz EUR 70 un vairāk. Megavatstundas
cena apkures perioda laikā nemainās. Mainās tikai katras mājas patērētais siltuma daudzums attiecīgajā mēnesī. Jo sliktāks ir mājas tehniskais stāvoklis, jo lielāki ir siltuma
zudumi un mājas kopējais siltuma patēriņš,
jo vairāk jāmaksā.
Katru mēnesi tiek nolasīts mājas kopējā
siltuma skaitītāja rādījums megavatstundās.
Mājas iedzīvotāju kopējais mēnesī patērētais
siltums tiek sadalīts uz dzīvokļiem atbilstoši
to platībai. Piemēram, ja mājas kopējā platība ir 240 m2 un tās iedzīvotāji patērējuši
mēnesī 10 MWh, tad, 10 reizinot ar vienas
megavatstundas cenu EUR 47,70, iznāk mājai mēnesī maksāt EUR 477. EUR 477 dalot
ar 240 m2, iznāk 1,99 EUR par kvadrātmetru.
Šāda un lielāka cena par kvadrātmetru ziemas mēnešos var būt tikai nesiltinātām mājām. Ja māja būtu siltināta, tad par kvadrātmetru būtu jāmaksā pat uz pusi mazāk.
Mājas patērēto siltumu no katlumājas regulēt nevar. To var regulēt tikai katras mājas siltummezglā, kas ir mājas kopīpašums.
Diemžēl mājās, kurās nav mājas apsaimniekošanas biedrības, nav arī saimnieka. Tie,
kuriem dzīvoklis ir aukstāks, vēlas, lai tiktu
palielināts piegādātā siltuma daudzums, bet
par to maksā visi.
Mājai ir jābūt saimniekam. Lūdzu, uzņemieties atbildību par savu kopīpašumu un

dibiniet mājas apsaimniekošanas biedrību!
Pašvaldībā var saņemt visu informāciju, kas
vajadzīga biedrības dibināšanai.
Ir tikai viens ceļš, kā samazināt izmaksas par
siltumu. Tas ir māju siltināšana. Lai to varētu izdarīt, mājai ir jābūt apsaimniekošanas
biedrībai.”
Vecpiebalgas novada pašvaldības Saimnieciskais dienests: „2015. gada 24. septembra
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Par augu aizsardzības
līdzekļu lietošanu

Lai palīdzētu lauksaimniekiem plānot augu aizsardzības pasākumus jaunajā sezonā,
Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk - dienests) ir sagatavojis Latvijas Republikā
reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu (AAL) sarakstu. Saraksts visu laiku mainās - tiek
reģistrēti jauni AAL, līdzekļi no reģistra tiek arī anulēti, tiek veiktas izmaiņas lietojumā,
drošības prasībās cilvēku veselībai un vides aizsardzības prasībās. Daudzi bijušie 3. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļi (piemēram, DECIS, ACTARA), kuru iegādei
nebija nepieciešama speciāla apliecība, ar 2016. gada 1. janvāri ir iekļauti 2. reģistrācijas
klases augu aizsardzības līdzekļu sarakstā, kuru iegādei ir nepieciešama 2. reģistrācijas
klases augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība. Jaunāko informāciju par izmaiņām
augu aizsardzības līdzekļu reģistrā atradīsiet dienesta mājaslapas www.vaad.gov.lv sadaļā “Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 10. jūlija noteikumiem Nr.491 “Noteikumi par
augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām” visām AAL lauka, koku un krūmu lietošanas iekārtām līdz 2016. gada 26. novembrim jābūt vismaz vienu reizi pārbaudītām.
Pārbaude nav vajadzīga rokas AAL lietošanas iekārtām un smidzinātājiem, kas pārnēsājami uz muguras. Iekārtu pārbaudes veic akreditēta iestāde, kura ir saņēmusi dienesta izdotu
sertifikātu pārbaužu veikšanai. Vecpiebalgas novadam tuvākā iestāde šī pakalpojuma veikšanai ir VSIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs”.
Atgādinu, ka 2013. gadā tika apstiprināti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.147 “Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu
lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību”. Informāciju par apmācību veicējiem
var iegūt dienesta mājaslapas sadaļā “Pakalpojumi > Augu aizsardzības jomas apmācības”,
savukārt apmācību norises laiki un vietas ir atrodami sadaļā “Augu aizsardzības apmācību KALENDĀRS”. Vistuvāk Vecpiebalgas novadam -Priekuļos, Dārza ielā 12 (VSIA
„Sertifikācijas un testēšanas centrs” telpās) - apmācības organizē Neformālās izglītības
centrs „FORTE” un vēl ir iespējams pieteikties apmācībām martā: 2. reģistrācijas
klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem apliecības iegūšanai no jauna - 15., 22. un
29. marts; operatoriem un pārdevējiem - 29. marts. Pagarināt esošo augu aizsardzības
līdzekļu lietotāju vai pārdevēju apliecību varēs šā gada 29. martā. Par apmācībām aprīlī
lūdzu interesēties, zvanot uz mob. tel. 29333810.
Benita Zvejniece, Vecpiebalgas novada lauku attīstības konsultante
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Aizsargājamo ainavu apvidus plāns. Vai jauni mērnieku laiki novadā?
Vecpiebalgas novads ir viens no 9 īpaši aizsargājamām dabas teritorijām Latvijā, kur projekta “Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā”
ietvaros un pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtījuma
SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (SIA
„ELLE”) izstrādā dabas aizsardzības plānu. Finansējums
projektam piesaistīts no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda programmas „Kapacitātes
stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un
Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”. Kā informē plāna izstrādātāji, Vecpiebalgā konstatēti 22 Eiropas nozīmes aizsargājamie biotopu veidi, 20
retas vai īpaši aizsargājamas augu sugas, 26 aizsargājamas
putnu sugas, 8 aizsargājamas sikspārņu sugas, 3 aizsargājamas zivju sugas, 18 īpaši aizsargājamas vai Latvijā retas
bezmugurkaulnieku sugas, 35 arheoloģiski, 10 arhitektūras
un 2 vēstures pieminekļi. SIA „ELLE” no sākotnējā plāna
lieguma zonu no 5,9% (529,6 ha) līdz atkārtotai sabiedriskai apspriedei ir samazinājusi uz 2,4 % (218,5 ha) un
piedāvā kompensācijas par ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, taču tas neapmierina zemju īpašniekus. Un sanāksmē, kas notika 22.februārī,
iedzīvotāji vienbalsīgi nobalsoja pret jauno dabas aizsardzības plānu, kas ierobežo saimniecisko darbību un ar kuru
tiek pārkāptas tiesības uz privātīpašuma neaizskaramību.
Ar SIA “ELLE” piedāvāto risinājumu, kas tika prezentēts
sanāksmē, var iepazīties novada pašvaldības mājaslapā
www.vecpiebalga.lv / Aktualitātes.
Lūcija Kursīte, SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”: „Paldies visiem, kas piedalījās atkārtotajā aizsargājamo ainavu apvidus „Vecpiebalga” dabas aizsardzības
plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, kura notika 2016.
gada 22. februārī. Vēlamies informēt, ka sabiedriskā apspriešana turpinājās līdz 2016. gada 29. februārim.
Šobrīd aizsargājamo ainavu apvidū atrodas 1284 kadastra
vienības, no kurām izstrādātajā zonējuma priekšlikumā 68
kadastra vienības iekļautas dabas lieguma zonā un 64 vienības dabas parka zonā. No tām 19 kadastra vienības ir iekļautas gan dabas lieguma, gan dabas parka zonā.
Aicinām tos, kas vēl nav paguvuši, ielūkoties interaktīvajā kartē: https://elle.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/
index.html?id=82adeaae3ac04d0d9731179859efd35e un, ja
ir kādi jautājumi un ierosinājumi, sazināties ar dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem pa tālruni 67242411 (zvanot
Margitai Deičmanei vai Lūcijai Kursītei) vai rakstot e-pastu

Taurenes krājaizdevu
sabiedrība uzsākusi divdesmito
darbības gadu
1996. gada novembrī sabiedrību dibināja 21 biedrs,
šobrīd biedru skaists pieaudzis līdz 529. Šo gadu laikā vairāk nekā 100 biedru, kas mainījuši dzīvesvietu, ir izstājušies. Pirmajā darbības gadā tika izsniegti
kredīti 27 tūkstoši latu, un ar katru gadu izsniegto
kredītu summa ir augusi. Gandrīz katrs pagasta iedzīvotājs, kas uzsāka ražošanu vai individuālo darbu, nāca pie mums pēc starta kapitāla.
Visu darbības laiku līdz 30% kredītu tiek izsniegti
sociālajām vajadzībām - ārstēšanās izdevumiem, komunālajiem maksājumiem, bērniem skolas līdzekļu
iegādei u.c. Ar 2000. gadu, kad pagastā jau bija attīstījusies ražošana, biedri kredītus pārsvarā ņēma
dzīves līmeņa uzlabošanai - māju un dzīvokļu remontiem, automašīnu iegādei, sadzīves tehnikas un
mēbeļu iegādei. Pa šiem gadiem esmu pārliecinājusies, ka arī ar maziem līdzekļiem var ļoti daudz
izdarīt. Ir biedri, kuriem aizdevumu nedeva bankas.
Un viņi tikai ar mūsu kredītiem ir izveidojuši savas
saimniecības. Liels prieks, ka mums piepulcējas arī
jaunākā paaudze. Cerēsim, ka jaunieši laukus nepametīs un ka ražošana attīstīsies. Lielākie aizņēmumi darbības laikā: 42% kredītu ir izsniegti dzīvokļu
iegādei un remontiem, 19% automašīnu iegādei un
remontiem.
Liels paldies noguldītājiem, kuri ir izvēlējušies
mūsu sabiedrību, līdz ar to mēs tagad vienam biedram varam izsniegt kredītu līdz 7 tūkstošiem eiro.
Mūsu darbību uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus
komisija, un pērn tika veikta darbības pārbaude. Noguldījumi pie mums ir garantēti pēc Noguldījumu
garantijas likuma. 2015. gada beigās noguldījumu
apjoms ir 125 tūkstoši eiro, kredītos esam izsnieguši
211,6 tūkstoši eiro, pašu kapitāls sasniedzis 57 tūkstošus eiro. Ir liels prieks sadarboties ar atbildīgiem
kredītņēmējiem. Sadarbību turpināsim un laipni gaidīsim jaunus klientus.
Visi Taurenes krājaizdevu sabiedrības biedri mīļi
gaidīti uz gada kopsapulci 19. martā plkst. 10.00
Taurenes kultūras namā. Aktīvi piedalīsimies sabiedrības darbā, jo tikai no mums pašiem ir atkarīga
sabiedrības izaugsme!
Antoņina Paeglīte, Taurenes krājaizdevu
sabiedrības valdes priekšsēdētāja

(margita@environment.lv vai lucija@environment.lv)
Tiem zemes īpašniekiem, kuri plānojuši veikt kādu infrastruktūras objektu attīstību (piemēram, peldvietas vai atpūtas vietas labiekārtošanu, publiski pieejamas tūrisma
infrastruktūras izveidošanu), lūgums nekavējoties sniegt informāciju dabas plāna izstrādātājiem, lai šos objektus varētu
iekļaut aizsargājamo ainavu apvidus „Vecpiebalga” apsaimniekošanas pasākumu un infrastruktūras objektu kartē.
Tāpat lūgums tiem zemes īpašniekiem, kuri jau ir veikuši
savā īpašumā kādu no cirtes veidiem vai plāno to darīt tuvākajā laikā (ko apliecina izsniegtais ciršanas apliecinājums),
sniegt informāciju, lai dabas plāna izstrādātāji varētu precizēt priekšlikumu funkcionālajam zonējumam.”
Domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde-Andersone: „Kopš
pirmās dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas
Vecpiebalgas novada pašvaldība savu viedokli nav mainījusi. Viens tūkstotis četrdesmit novada iedzīvotāji un uzņēmēji parakstījuši vēstuli, kurā uzsvērts, ka SIA „Estonian
Latvian&Lithuanian Environment” izstrādātais aizsargājamo ainavu apvidus „Vecpiebalga” (turpmāk tekstā – AAA
„Vecpiebalga”) dabas aizsardzības plāns nedrīkst lielā apjomā ierobežot uzņēmējdarbību novadā, izraisīt nevienlīdzīgus
konkurences apstākļus un papildu slogu uzņēmējiem, samazināt iedzīvotāju labklājības līmeni, bet tieši otrādi. To ieviešanai jāpieļauj infrastruktūras attīstīšana, jaunu darbavietu
un produktu radīšana, vienlaikus nodrošinot augstu dabas
aizsardzības līmeņa saglabāšanu. Ja notiek pretējais, tad kaut
kas tiek darīts nepareizi!
Veicot tautsaimniecības un teritoriālo plānošanu, zemes ierīcību un meža apsaimniekošanu, visu veidu projektēšanas
darbus u.c., Vecpiebalgas novada iedzīvotāji, uzņēmēji un
pašvaldība ievēro Latvijas Republikas ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju līdz 2030. gadam, Vecpiebalgas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037. gadam, Vecpiebalgas attīstības programmu 2013.-2019. gadam, Vecpiebalgas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025. gadam u.c. normatīvos
aktus saistībā ar aizsargājamām teritorijām. Lai nodrošinātu
ainavu aizsardzības apvidus „Vecpiebalga” dabas resursu saglabāšanu un ilgtspējību, Vecpiebalgas novada pašvaldība no
2009. gada ieguldījusi 2,87 miljonus eiro.
2012. gada 3. septembrī Valsts vides pārraudzības birojs
apliecināja, ka Vecpiebalgas novada teritorijas plānojumā
2013. - 2025. gadam noteiktie risinājumi attiecībā uz atļauto
teritorijas izmantošanu nav pretrunā ar vides un dabas aizsardzības normatīvo aktu prasībām, kā arī tas atbilst starp-

Sanāksmē iedzīvotājiem bija daudz jautājumu, ko uzdot
dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem. Neizpratni par
īpašumu zonējuma maiņu pauž Inese Asarīte - Kokina.

tautiskajiem un nacionālajiem dabas aizsardzības mērķiem,
un tā realizācija neradīs būtisku ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, t.sk. “Natura 2000” teritorijām.
Latvijas un Vecpiebalgas novada iedzīvotāji un uzņēmēji atbilstoši Latvijas Republikas un Vecpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam un Vecpiebalgas
novada teritorijas plānojumam 2013.-2025. gadam iegādājas
īpašumus par simtiem tūkstošiem eiro, izstrādā attīstības
projektus, būvē un būvēs dzīvojamās un rūpniecības ēkas
u.c. Iepriekš minētie dokumenti ir saskaņoti visās instancēs.
2015. gada SIA „Estonian Latvian&Lithuanian Environment” izstrādātajā dabas aizsardzības plānā paredzētas nepamatoti lielas funkcionālā zonējuma izmaiņas. Zūd paļāvības
princips uz iepriekš izstrādātajiem dokumentiem saistībā ar
teritorijas plānošanu un izmantošanu. Paredzētās pārmaiņas
skars zemju un mežu īpašniekus, uzņēmējus un arī tos, kas
plāno savu darbību Vecpiebalgas novadā. Ja jaunais dabas
aizsardzības plāns tomēr tiks apstiprināts, viss iepriekš ieguldītais un plānotais būs neaprēķināmi zaudējumi uzņēmējiem, iedzīvotājiem un mūsu lauku novada attīstībai.
Vecpiebalgas novada pašvaldība uzskata, ka aizsargājamās
teritorijas robežu, zonējuma, kategorijas vai aizsardzības režīma izmaiņas pašreizējā situācijā nekādā veidā nestimulēs
tautsaimniecības attīstību novadā un iedzīvotāju labklājību.
Tas izraisīs ilgas, smagas diskusijas un domstarpības, kas uz
vairākiem gadiem apturēs ne tikai dabas aizsardzības interešu ievērošanu, bet daļēji arī Vecpiebalgas novada attīstību.
Uzskatām, ka jāstrādā pie pašreizējā regulējuma ieviešanas. Šeit galvenā problēma ir ekonomiskā situācija valstī un
naudas trūkums dabas aizsardzības vajadzībām. Uzliekot papildu slogu ar zonējumu izmaiņām, mērķis netiks sasniegts!”

KULTŪRA UN SABIEDRISKĀ DZĪVE
Krāsu prieks akvareļu izstādē Taurenes bibliotēkā
25. februārī Taurenes pagasta bibliotēkā
viesojās Jānis Klancbergs, mākslinieks
no Dzērbenes. Kā izstādes atklāšanā atzina mākslinieks, zīmēt sācis no pirmās
klases un to turpina darīt joprojām, rodot
iedvesmu skaistajās Piebalgas ainavās.
Viņa gleznas izstaro gaišumu, kas iepriecina cilvēku sirdis. Jānim Klancbergam no
daiļajām mākslām vēl piemīt arī aktiera un
dziedātāja talants. Nereti kāds viņa radītais dzejolis apsveikumos nonāk draugu
lokā. Bibliotēkas lasītāji māksliniekam vēl
nezaudēt krāsu prieku un iedvesmu nākamajiem darbiem.
Akvareļu izstāde bibliotēkā visiem interesentiem būs apskatāma divus mēnešus.
Laipni aicinām!
Vija Rožlapa,
Taurenes bibliotēkas bibliotekāre

Jāņa Klancberga izstādes atklāšana Taurenes pagasta bibliotēkā.

Deju kolektīvu sadraudzības koncerts Taurenē
Sadraudzības koncerts „Tracis Taurenē” notiek otro reizi.
Koncerta iniciators ir deju skolotājs Andris Sakss, kas vada
Garkalnes novada bērnu deju
kolektīvu “Pasaciņa” un raitu
dejas soli māca arī Dzērbenes
un Taurenes skolas bērniem.
Uz koncertu tika uzaicināti arī
draugi - Rīgas skolēnu pils TDA
“Uguntiņa”. Lai pasākums būtu
kustīgāks un lustīgāks, no Gaujas upes mums pievienojās atraktīva pasākuma vadītāja - Pīle
(Līga Stebere), kas gan dziedāja, gan iesaistīja atrakcijās daudzos skatītājus un atbalstītājus.
Liels paldies deju skolotājam
Andrim par šo jauko ideju un
ieguldīto darbu. Uz tikšanos nākamajā deju tracī Taurenē!
Ginta Babre, Taurenes
kultūras nama vadītāja
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Deju svētki „Mīlestības
skurbulis” Vecpiebalgā

2016. gada marts

Inešos „Zelta kurpīte” atrod īpašnieku

Inešos jau 9. gadu pēc kārtas notika dāmu
sadancošanās konkurss “Zelta kurpīte”, kurā
piedalījās pieci deju kolektīvi - no Kalsnavas, Madonas, Ērgļiem, Cesvaines un pašmāju deju kolektīvs “Drostaliņas”. Kā ierasts,
katram kolektīvam bija jāsagatavo trīs dejas
- divas pēc pašu izvēles, bet otra, gatavojoties
Latvijas simtgadei, ar dejā iekļautiem tautiskiem elementiem. Par to, kuram kolektīvam
raitāks dejas solis, lēma žūrija - Zigrīda
Ruicēna, Inese Navra, Anda Sarmule. Šogad
“Zelta kurpīte” līdz nākamajam konkursam
kopā ar „Madonas dāmām” (kolektīva vadītāja Maija Rijniece) aizceļoja uz kaimiņu
novadu. Arī pārējie kolektīvi nepalika bešā,
jo katram tika pateicības raksts ar vērtējumu.
Inešu deju kolektīvs “Drostaliņas” izpelnījās
“Omulīgāko dāmu” titulu. Konkursā dejotāju
sniegumu papildināja vieskolektīvi - šova
dejotājas “Oreo” un sieviešu ansamblis no
Skujenes. Vakaru vadīja un kolektīvus draudzīgā sacensībā vienoja atraktīvā vadītāja
Indra Kumsāre.
Sarmīte Beķere,
Inešu tautas nama vadītāja

Inešu dāmu deju grupa „Drostaliņas”.

Patīk kopā būt senioru klubiņā „Pīlādzītis”

Pasākuma vadītājas - Lizbete (Agita Šulca)
un Paulīne (Agita Brauere).

Uzturot Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku tradīciju, Vecpiebalgas kultūras namā katru gadu Valentīndienas noskaņās notiek tautisko deju kolektīvu sadancošanās
svētki “Mīlestības skurbulis”.
13. februārī 13 dažādi deju kolektīvi no tuvākiem un tālākiem novadiem - “Kodoliņš” no Jaunjelgavas, “Resgaļi”
no Sarkaņiem, “Trejdeviņi” no Raunas, , TDA “Lubāna”,
mazie un lielie “Žuburi” no Lubānas, “Virpulis” no Priekuļiem, “Rūdis” un “Rudolfs” no Ērgļiem, Lauteres kultūras
nama deju kolektīvs, kā arī Vecpiebalgas novada kolektīvi:
“Juveris” (vadītājs Uldis Blīgzna), “Mudurainis” un “Slātaviņa” (vadītāja Antra Grinberga) - svinēja svētkus mīlestībai un dejai. Koncerta noskaņu veidoja dažāda rakstura
dejas un filmas “Tās dullās Paulīnes dēļ” mūzika un personāži - Paulīne (Agita Brauere) un Lizbete (Agita Šulca).
Pēc koncerta kolektīvi atpūtās kopējā ballītē.
Zigrīda Ruicēna,
Vecpiebalgas kultūras nama vadītāja

Arī jaunajā - 2016. - gadā mēs turpinām
savu tradīciju - pulcēties 17. datumā. Janvārī mums muzikālus sveicienus veltīja
Drustu sieviešu ansamblis. Dziesmas un
atmiņas par bērnību šo koncertu darīja interesantu, jo līdzi darbojāmies arī mēs.
Skolotāja Indra Kumsāre no Priekuļiem ar
savu talantu, spēlējot akordeonu un dziedot,
mūs apbūra tik ļoti, ka ballējāmies vairākas stundas. „Pīlādzīša” delegācija bija arī
saviesīgā pasākumā Drustos. Eleganti noformēta zāle un Raunas novada vadītāju uzruna radīja svētku sajūtu, pasākumā uzstājās Drustu un Zosēnu pašdarbnieki, prieku
dvēselei sniedza „Dricānu dominante”. Īpašus sveicienus veltījām janvāra un februāra jubilārēm - Annai, Lilitai, Gitai, Dusjai,
Sarmītei, Aldonai, Laimai, Ārijai. Kāds pērtiķītis bija atsūtījis mums vēstuli un prognozes nākamajam gadam katrai horoskopa
zīmei. Protams, bija arī kārtējā masku balle, un maskas tika nominētas. Domāju, ka
mūsu klubiņa pulciņā ir novērtēta atziņa - „Viens grams jautrības vairāk vērts nekā tūkstoš kilogramu nopūtu”. Būt
vajadzīgiem savām ģimenēm, mīlēt savus tuvākos un pašiem sevi - to novēlam visiem šajā gadā. Ar gaišām domām
gaidīsim pavasari!
Daina Jansone

Uzņēmējdarbība novadā - „Dzērbenes sēta”

Vecpiebalgas novadā darbu uzsākuši jauni uzņēmumi kafejnīca pie degvielas uzpildes stacijas Vecpiebalgā, kurā
saimnieko SIA „Sērmūksnītis”, un tūrisma un atpūtas komplekss „Dzērbenes sēta” Dzērbenes pagasta centrā.
Sergejs Gļebovs, „Dzērbenes sētas” īpašnieks, pirms trim
gadiem atgriezās savu senču zemē no Krievijas: „Latviešu
līnija mūsu dzimtā nāk no vectēva, kas bija kalpu ļaužu atvase no Dzērbenes. 1915. gadā viņš nokļuva Latviešu strēlnieku bataljonā, karoja frontē - no vienkārša zaldāta uzdienēja līdz divīzijas komisāram - un tad līdz ar visu divīziju
pārgāja lielinieku pusē. Daudziem bijušajiem strēlniekiem
atgriešanās dzimtenē dažādu apstākļu dēļ kļuva par neīstenojamu sapni. Tā arī mans vectēvs pēc revolūcijas palika
Krievijā, pabeidza Frunzes militāro akadēmiju, nodibināja
ģimeni. Nezinu - kā, bet viņam pat izdevās trīsdesmitajos
gados uz Maskavu pārvest savu māti, kura gan drīz vien atgriezās Latvijā, jo nespēja iedzīvoties svešajā valstī. Praktiski visi latviešu strēlnieki Krievijā tika iznīcināti 1937.
gadā. Skarbais liktenis negāja secen arī mūsu ģimenei.”

Taču saikni ar Latviju Sergeja ģimene
nesarāva - atvaļinājuma laiku pavadījuši
Saulkrastos un ik reizi, viesojoties Latvijā, apmeklējuši arī Dzērbeni. Kā saka
Sergejs, bērnībā iepazītie draugi padara
vieglāku iekļaušanos vietējā sabiedrībā.
Tiesa gan, dzērbenieši esot piesardzīgi
pret jaunpienācējiem un konservatīvi turoties pie iedibinātām tradīcijām. 2010.
gadā Gļebovu ģimene, iespējams, sentimenta vadīta, nopirka māju Dzērbenē
- Līvānu tipa māju ciematā, izremontēja
un 2013. gadā repatriācijas programmas
ietvaros pārcēlās uz pastāvīgu dzīvi Latvijā.
„Es nedalu - pirmā dzimtene, otrā…
Dzimtene ir vieta, kur dzīvo, kur maksā
nodokļus, kur labi jūties. Krievija man
deva izglītību, mājas, draugus… Lielākā
daļa dzīves tika pavadīta jūsu kaimiņvalstī. Tagad vēlos ko izdarīt Latvijai,
kaut vai sakārtot un darīt patīkamu vienu
zemes stūrīti Dzērbenē. Man ļoti patīk Latvijas daba, ekoloģija, cilvēku attieksme, kārtība. Šeit dzīve ir mierīgāka,
eiropeiskāka. Pamazām integrējos, ieaugu atpakaļ senču
zemē,” tā par jauniegūtajām mājām saka „Dzērbenes sētas” saimnieks. Sarunas laikā krievu vārdi mijas ar latviešu, Sergejs ļoti cenšas izteikties latviski, kā pats smej - pagaidām vieglāk esot saprast, ar runāšanu ejot grūtāk, taču
padoties viņš negrasoties. Ja pusotra gada laikā latviešu
valodu esot iemācījies sarunvalodas līmenī, tad nākamajos
divos gados - līdz pilsonības iegūšanai -valoda esot jāapgūst pilnībā, turklāt lielisks piemērs esot meita, kas mācoties Puškina licejā Rīgā un latviešu valodu pārvaldot brīvi.
Tūrisma un atpūtas centrs ir Gļebovu ģimenes uzņēmums
- pēc profesijas Sergejs ir vēsturnieks, kopš 90.gadiem
darbojas tūrisma jomā, bet sieva ir ekonomikas doktore
- viesnīcu un restorānu servisa speciāliste un strādā Baltijas Starptautiskajā akadēmijā. „Pirms pusotra gada nopirkām ēku ciemata centrā, kas gadiem netika izmantota, un
uzsākām viesmīlības biznesu. „Dzērbenes sētas” interjeru

veidojām paši, nepiesaistot profesionāļus. Apmeklētāji novērtē mūsu pūles un to, kā no bijušās graudu kaltes esam
izveidojuši omulīgu atpūtas kompleksu. Pēc pirmajiem darbības mēnešiem esmu ļoti patīkami pārsteigts par pašvaldības un dažādu institūciju attieksmi un atbalstu. Mums ir
izveidojusies laba sadarbība ar Birutas Mežales grāmatvedības konsultāciju biroju, padomu praktiskās lietās neliedz
komunālās daļas vadītājs Viesturs Melbārdis, atsaucīga ir
kultūras nama vadītāja Daina Šmite. Ar optimismu raugāmies nākotnē. Bagātīgu virtuvi „Dzērbenes sētā” neesam
paredzējuši, vairāk orientējamies uz vieglām uzkodām.
Ir noslēgts sadarbības līgumu ar akciju sabiedrību „Cēsu
alus”, banketu galdu klāšanā esam ieinteresēti sadarboties
ar netālu esošo uzņēmumu „Viva”, kas piedāvā lielisku
kulinārijas un konditorejas izstrādājumu klāstu. Saviem
apmeklētājiem piedāvājam saunu un atpūtas zāli, iespēju pasūtīt nacionālās uzkodas un nobaudīt gan stipros, gan
bezalkoholiskos dzērienus. Esam jau uzsākuši un plānojam
arī turpmāk organizēt deju vakarus. Diskotēkas mēs nerīkojam, jaunieši piektdienas vakaros var atpūsties Dzērbenes pils pagrabiņā. Biznesam ir jābūt paralēlam. Padomā ir
arī viesnīcas numuriņu izbūve, āra terases un bērnu rotaļu
laukumu izveide,” tā par omulīgā krodziņa darbību stāsta
saimnieks.
Tik vienkārši gan viss nav, un viegli iesākumā neklājas arī
„Dzērbenes sētā”. Kā atzīst Sergejs, viena no problēmām,
kuru iepriekš viņi nav paredzējuši, ir apkure. Ēka ir liela,
daļai no tās ir klasiskās mūra sienas, tāpēc gada aukstākajā
mēnesī grūtības sagādājusi telpu apsilde, kam nācies iztērēt arī neplānoti daudz līdzekļu. Turklāt ziemas mēneši ir
apmeklētāju ziņā tukšākais laiks. „Dzērbene ir skaista. Pils,
ezeri, baznīca - vietas, kas piesaista tūristus. Plānu ir daudz,
jautājums - vai izdosies tos realizēt. Cilvēki interesi izrāda,
bet vai šī interese būs noturīga, grūti spriest. “Vietējie man
saka - lūk, deviņdesmitajos gados Dzērbenē bija trīs kafejnīcas, un neviena par apmeklētājiem nesūdzējās. Pagājuši divdesmit gadi, cilvēki ir atraduši no kopīgas atpūtas,
vakarēšanas. Jāsāk atkal iekustināt,” sarunu optimistiski
noslēdz Sergejs Gļebovs un laipni aicina visus apmeklēt
omulīgo krodziņu.
Dzidra Ješkina
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25. marta deportācija. Ceļš uz nezināmo

Kad tuvojas pavasaris un ienāk cilvēku sirdīs, pa vidu
vienmēr iezogas arī sāpīgas pārdomu nianses, ko vienmēr atgādina 25. marta tuvošanās. Tradicionāli Dzērbenē represētie ļaudis, skolas bērni pulcējas pie represēto pieminekļa Dzērbenes centrā, pēc tam šie ļaudis
pulcējas tautas namā, kur viņus iepriecina bērni ar muzikāliem priekšnesumiem, ir atmiņu stunda un sirsnīga
pasēdēšana. Diemžēl šo ļaužu, kas izgājuši cauri izsūtījumu mokām, paliek arvien mazāk, tāpēc vēl jo vairāk
jāsarosās sabiedrībai, kā vārdā tad mēs nākam kopā 25.
martā. Un, ja nākam par maz, tad tas jādara vairāk. Vairāk jāstāsta, jārāda, lai pagātne arvien ir dzīva.
Par Dzērbenes represētajiem ļaudīm esam 2008. gadā
izdevuši grāmatu „Sāpe mūža garumā”. Šodien es to
vērtēju kā milzīgu bagātību. Šī grāmata ir bijusi lielā
cieņā visu represēto ļaužu mājās. Diemžēl vairāki no
stāstu autoriem jau ir aizgājuši mūžībā, bet viņu stāsti
par pēkšņo ielaušanos mājās, cilvēku dzīšanu uz stacijām, par izsūtīto ešeloniem, par pārdzīvoto izsūtījumā ir
saglabāti. Bet izrādās, ka daudzi dzērbenieši neko nezina par šādu grāmatu - tā ir atrodama gan bibliotēkā,
gan muzejā. Darba grupa, kas veidoja šo grāmatu, katru
stāstu pieņēma kā laikmeta liecību, to neīsinot. Grāmatas nobeigumā ievietoti visu Dzērbenes izsūtīto cilvēku
saraksti: 1941. gada 14. jūnijā izsūtīti 16 dzērbenieši,
1949. gadā - 91 cilvēks, 1951. un 1959. gadā pa 1 cilvēkam. Stāsti grāmatā ir dažādi, jo viens bijis lielas lauku
saimniecības labs saimnieks, kāds izsūtīts apmelojuma
rezultātā - cita cilvēka vietā, vairāki cilvēki smagi cietuši tāpēc, ka bija iesaukti vācu armijā vai bijuši darba
nometnēs Vācijā.
Dzērbenes novadpētnieku grupa šogad, 25. martā, rīko
pasākumu, kurā gatavojas atvērt jaunu lappusi par tā
laika notikumiem - iepazīstināt ar Elzas Prūses-Ābeles,
kura tika notiesāta un izsūtīta par palīdzību mežabrāļiem, dienasgrāmatām. Ieskatam daži fragmenti no tām.
„Es tiku izvesta no Rīgas centrālcietuma. 11. aprīlī mani
kopā ar Leimanis Mariju (jaunu meiteni) izsauca ar visām lietām no kameras. Mūs abas noveda pa trepēm lejā
diezgan lielā telpā. Tur priekšā bija 11 vīrieši - latvieši,
tad mums izdeva sausās paikas - maizi, sālītas zivis. Pēc
maizes daudzuma spriežot, ceļā būs jāpavada 3 dienas.

Tad mūs nobrīdināja, ka šaus virsū bez brīdinājuma. Pavēlēja sastāties pa divi. Aiz
durvīm mūs ielenca sargi ar vilku sugas suņiem. Suņi rēja, un mums bija jāiet nopakaļ
sargam, kas gāja pa priekšu. Mūs pieveda
uz sliedēm stāvošam restotam pasažieru
vagonam. Iekāpām. Mūs ieslēdza kupejās,
un tā vagons tur stāvēja līdz vakaram. Saule bija uz rietēšanu, tad mūsu vagons tika
pieāķēts Maskavas vilcienam.
Tad kopā ar pasažieru vagoniem mūs veda
tālumā (uz Maskavu). Pēc Zilupes abas ar
Mariju salikām rokas, noskaitījām „Mūsu
tēvs” un tā iebraucām svešajā ienīstamā
zemē. Mani aizveda uz Arhangeļskas apgabala taigas rajonu pie dzelzceļa stacijas
Erceva. Pati Erceva ir neliela pilsētiņa pie
dzelzceļa stacijas. Še galvenais uzņēmums
toreiz bija apcietināto lāģeru centrs ar ļoti lielu kokzāģētavu, ko apkalpoja apcietinātie. Galvenā satiksme bija
vilciens. Ceļi ļoti slikti vai arī to nemaz nebija. Šos dzelzceļus taisīja un uzturēja kārtībā lāģeru iemītnieki. Ja ap
dzelzceļu un lāģeri bija izcirsts mežs, tad dzelzceļa sliedes noņēma un uzbērumu izmantoja par taigas ceļu, kur
brauca pajūgi un traktoru vilktas paštaisītas ragavas vai
traktoru piekabes ar riteņiem. Viens šāds lāģeris bija arī
213, kur pavadīju 3 gadus.
Visgrūtākā darba diena man bija lauksaimniecības lāģerī naftas un benzīna bāzē kādā ļoti aukstā ziemas dienā.
Temperatūra bija apm. 30o zem nulles. Bija pienākusi
dzelzceļa smērvielas cisterna, kuru vajadzēja atbrīvot, jo
citādi lāģeram par cisternas aizturēšanu būtu jāmaksā
soda nauda. Parasti cisternas varēja iztukšot, attaisot cisternai apakšā šim nolūkam ietaisītu atveri. Bet atsūtītajai
cisternai šādas atveres nebija. Cisternu vajadzēja izsmelt
ar ķēdē iekārtu spaini. Tā kā laiks bija auksts, tad šī smērviela bija stipri sabiezējusi. Spainis bez bīdīšanas tajā nemaz negrima. Vajadzēja spaini ar koka palīdzību iestumt
smēros un, kad spainis piepildījās, to izvilkt un izliet silē,
pa kuru smēri tecēja uz naftas bāzes smēru tvertni. Viena
sieviete stāvēja augšā uz skursteņa malas. Nebija ne režģa, ne arī vietas, kur atspiesties, ne pieturēties. Šai sievie-

tei vajadzēja pilno smēru spaini aiz ķēdes izvilkt no cisternas. Otra sieviete stāvēja zem skursteņa, viņai bija
pilnais spainis jāizlej silē. Trešā sieviete stāvēja otrā
pusē skurstenim uz cisternas, viņa ar koku gremdēja
tukšo spaini smēros. Bija liels vējš. Knapi varēja noturēties kājās no vēja grūdieniem. Sievietēm, kas stāvēja
uz cisternas, bija stāvēšana ērta un varēja pieturēties pie
cisternas skursteņa, bet, kas stāvēja uz skursteņa malas,
mazākā kļūme, un viņa varēja nokrist vai nu uz cisternas, vai arī no cisternas uz sasalušās zemes. Rokas sala,
jo cimdi, velkot spaini laukā, bija apziesti ar smērvielu;
šausmīgais vējš saldēja seju un pūta cauri vates pusmētelim. Katrs trijnieks strādāja apmēram 15 minūtes un
tad mainījās ar nākamo. Bija iekurta uguns, bet lielā
vēja dēļ maz varēja pie tās sasildīties. Tādos apstākļos
strādājām. Bijām piekusušas. Cita aiz citas sievietes atteicās kāpt uz skursteņa malas. Beidzot palikām 2 sievietes, kas kāpa uz skursteņa. Tā mēs mainījāmies, bet
smēru vēl cisternā bija daudz. Tad arī mēs vairs nevarējām, jo bijām piekusušas un bija bail, ka nenogāžamies
uz sasalušās zemes. Brigadiere gan mūs lamāja, bet tā
kā neviens uz skursteņa nekāpa, tad arī mēs vairāk nekāpām. Bijām šausmīgi pārgurušas, nosalušas, ar smēriem
aplipušas. Tādas mūs naktī atveda lāģerī.”

Folkloras kopai „Māras bērni” - 10

Folkloras kopa „ Māras bērni” gatavojas svinēt savas pastāvēšanas 10. gadskārtu. Kad iznāks laikraksta numurs, būs īstais laiks
posties ar mums kopā svinēt svētkus 5. martā plkst. 18.00 Dzērbenes pilī. Atsaucu atmiņā tos 10 gadus, ko pavadīju kopā
ar Dzērbenes vidusskolas folkloras grupu, kurā piedalījās skolotāji kopā ar skolēniem. Ir daudz un dažādu notikumu Latvijas
dažādās vietās, kas ieskandināja Trešo atmodu. Tagad es saprotu, ka mēs toreiz, kad gaisā sāka virmot brīvestības gars - 80.gadu beigās -, ieskandinājām Dzērbenē Trešo atmodu ar latviešu tautasdziesmām. Ne velti joprojām viena no mūsu mīļākajām
programmām ir Strēlnieku programma. Kā šodien redzu kopas dalībnieku Aināru ar baltu villaini rokās ceļā uz Latvijas karogu
un mūs dziedam sveču gaismas pielietā skolas zālē:
„Atraduši dvēselītes,
Ietin baltā villainē,
Noliek svētā pavēnī.”
Jau tobrīd mūsu folkloras grupa veidojās ar savu īpatnējo stilu - mēs ne tikai dziedam, ejam rotaļās, bet izmantojam arī „runājamās tautasdziesmas”, lai izspēlētu attiecīgās programmas sižetu. Izrādās, ka runāt tautasdziesmas, pareizāk sakot tās izstāstīt,
nav nemaz tik viegli. Šādi izspēlējamas programmas vairāk atmiņā palikušas kā „Iekur guni, māmuliņa”, Sveču dienas balle,
„Sanāciet, ciema meitas, vakariņu vakarēt”, „Un atkal mirklim veras burvju zieds”. Ļoti daudziem atmiņā palikusi programma
”Kāzu spēle”. Ar prieku atceros, kā mēs, 15 folkloristi, skaistā pavasara dienā ieradāmies „Lejnieku” mājās pašā ābeļziedu
laikā, izspēlējām kāzu spēli mājas pagalmā. Mūsu vienīgā skatītāja bija brīnišķīgā Cimdu Jettiņa.
Ir notikumi, kas nekad neaizmirstas. Šajos notikumos 10 gadu garumā līdzdarbojušies apmēram 60 dalībnieki. Acīmredzot, kā
vienmēr, atmodai seko atplūdi, mazinās cerības uz jauno laiku, grupa beidz darboties.
Bet pirms desmit ar pusi gadiem, pateicoties Piebalgas svētkiem, bija iespēja atdot folkloras svētību Dzērbenei. Sākās viss

ļoti neparasti - pašā vasaras viducī dzērbeniešiem bija jārāda
Ziemassvētku jampadracis Taurenē. Mēs to izdarījām un palikām kopā. Tāpat kā iepriekšējā periodā, mums šo 10 gadu
laikā ”cauri folkloras grupai izgājuši” apmēram 60 cilvēki.
Bērni izauguši, izveidojuši ģimenes, daudzi aizbraukuši darba
meklējumos uz citām Latvijas vietām un uz ārzemēm. Tad
nu palikusī saujiņa turamies. Sadarbojamies ar „Izidora pagalmu”, lai būtu plašāks instrumentālais skanējums. Bet vienmēr
esam pateicīgi mūsu akordeonistei Ausmai Kaštanovai. Ausma, es un Daina Šmite - mēs trīs esam noturējušās visus šos
10 gadus. Akordeons ir mūsu grupas neatņemama sastāvdaļa.
Esam izvēlējušies nosaukumu „Māras bērni”. Es to pieņemu
gan personiski, ka visi dalībnieki ir mani bērni, bet vairāk gan
simboliski - mūs sargā pati Mīļā Māra.
Tāpat kā iepriekšējā desmitgadē - mēs varam sevi saukt par
folkloras teātri, jo mūsu uzstāšanos galvenokārt veido tematiskās programmas. Joprojām mums mīļa Strēlnieku programma.
Reiz mums izdevās lieliska Alus programma. Dziesmas un izdarības no šīs programmas savā daudzveidībā mums vēl ilgi
noderēs. Ļoti mīļa mums bija Cimdu programma (veltījums
Jettiņai). Gribas atkal atgriezties pie Dzērbenes folkloras, jo
liekas, ka par maz to esam popularizējuši, bet tā ir tik bagāta
savā daudzveidībā. Pēdējos divos gados esam aizrāvušies ar
spēka dziesmām. Gribam izjust mūsu senču doto spēku un nodot tālāk mūsu klausītājiem.
Savu jubilejas koncertu gatavojam ar mīlestību - kopā ar
Dzērbenes amatierkolektīviem, gaidām ciemos viesu folkloras kolektīvus „Savieši” un „Ore”. Kopā ar viņiem mūs gaida skaista sadziedāšanās un sadancošanās, lai atkal no jauna
pulcētos 27. jūlijā Dzērbenē pie Lielā ozola Piebalgas svētkos
- folkmūzikas naktī.
Mārīte Šķēle, Dzērbenes novadpētniecības muzeja un
folkloras grupas „Māras bērni” vadītāja

Aicinām visus interesentus
piedalīties pasākumos:
5. martā plkst. 18.00 Dzērbenes pilī svinēsim
folkloras kopas „Māras bērni” jubileju;
25. martā plkst. 12.00 Dzērbenes pilī
ieklausīsimies atmiņu stāstos no jaunās
novadpētnieku
sagatavotās
grāmatas
„Dzērbenietes Elzas Prūses lāģera stāsti”.
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Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola

SKOLU ZIŅAS

“Mammadaba aicina ziemā”

ĪSZIŅAS
Inešu skolā turpinās skolēnu papildus izglītošanās mācību priekšmetu jomu nedēļās:
• Janvāra beigās sevi pieteica valodu jomas priekšmeti, organizējot skolā olimpiādes
dzimtajā, kā arī angļu un krievu valodā. Vairāki skolēni startēja Amatas apvienoto
novadu organizētajā latviešu valodas mācību olimpiādē. Eiropas valodu dažādību un
jauniešu iespējas tikšanās laikā atklāja čehu puisis Ondrej Pipal, kas ir brīvprātīgā
darba veicējs jauniešu centrā „Balgas strops”.
• 3. februārī interesenti apmeklēja Valmieras teātra izrādi „Maija un Paija”.
• Zinātņu un tehnoloģiju priekšmetu jomas nedēļas 8.-19. februārim, kad skolēni izmēģināja spēkus sarežģītajos zinātņu priekšmetos. Savukārt pierādīt dabaszinātņu interesantumu un nepieciešamību 19. februārī izdevās Z(in)OO centra darbiniekiem
nodarbībā „Zili brīnumi”. Jāatzīst, ka atsevišķi paraugdemonstrējumi tiešām bija
brīnumi, ko var izskaidrot tikai tie, kas centīgi mācās fiziku un ķīmiju. Nodarbības
finansējums iegūts ar SIA „Estonian, Latvian& Estonian Environment” atbalstu.

11. februārī notika nakts pārgājiens “Mammadaba aicina ziemā”. 7. klases skolnieks
Toms Ņizins stāsta: „Tajā piedalījās skolēni no 2. līdz 9. klasei, skolotāji un skolēnu vecāki. Pārgājiens notika Arāja ezera apvidū. Tas sākās pie skolas aptuveni plkst. 19.00, tad,
kad ārā bija melna tumsa, tāpēc dalībnieki bija bruņojušies ar baterijām. Pie „Meldru” mājām iegājām mežā, kur jau dienā tika izvietoti 10 kontrolpunkti. Atrodi nu tumsā mazu spīgulīti - kontrolpunktu! Pie katra kontrolpunkta bija jautājums par tēmu “Mežs”. Atbildot
uz jautājumiem, katrs varēja izpausties (arī ar humoru), izteikt savas domas, viedokli un
parādīt iegūtās zināšanās. Pārgājiena laikā sāka snigt slapjš sniegs, kas apgrūtināja iešanu
un kontrolpunktu atrašanu, bet tas neapturēja gājēju grupu. Ceļā bija jāpārvar grāvji, upītes, purvelis. Protams, katrs savu reizi paslīdēja, aizķērās aiz kāda zara vai celma, kādam
kāja ieslīdēja zvēru izraktā alā, bet maršruts tika paveikts diezgan precīzi, pazaudējot tikai
3 kontrolpunktus. Bērni draudzīgi izpalīdzēja gan cits citam, gan skolotājiem. Galapunktā,
kas atradās otrā ezera krastā, izveidojām ugunskuru, pie kura visi sasildījāmies un padalījāmies domās par gājienu, atpūtāmies, lai veiktu ceļu mājup.”
Šis pārgājiens katram no mums bija jauna, nebijusi pieredze, spēku pārbaudījums, gribas
audzināšana, īpaši mazo klašu skolēniem. Pārgājiens visiem ļoti patika, to izbaudīja gan
lieli, gan mazi. Katram noslēgumā bija gandarījums - es to izturēju! Pēc pārgājiena gribējās
vēl pabūt kopā, dalīties pieredzē, tāpēc vakars turpinājās skolā sarunās un rotaļās.
Pārgājiena maršrutu veidoja Valts Gustavs Gusmanis un Toms Ņizins. Protams, ļoti liels
paldies jāsaka skolotājai Sarmītei Stērstei par atbalstu pārgājiena organizēšanā. Pēc šī pārgājiena sekos citi pārgājieni ar aktivitātēm mežā, piesaistot vēl vairāk dalībnieku.

Projektu nedēļa
Šogad projektu nedēļas tēmas izvēlējās skolotāji un strādāja ar savām audzināmajām klasēm, piesaistot priekšmetu skolotājus. Tēmas ļoti dažādas: 8. klasei - matemātika un koks;
7. klasei ļoti nopietna tēma par valstsvīru un juristu, novadnieku Voldemāru Zāmuelu; 6.
klase pētīja mūzikas instrumentu vēsturi; 5. klase mācījās noteikt kokus ziemā; 4. klase
pētīja mazāk zināmas gadskārtu ierašas; Toms un Valts izstrādāja uzdevumus un maršrutu
nakts pārgājienam; Dzintars atjaunoja bibliotēkas grāmatu uzskaites kartīšu skapi, kas
turpmāk mājvietu radīs skolas muzejā. Daudz bija jāstrādā individuāli - jāmeklē informācija dažādos avotos, tā jāapkopo, darbs jānoformē. Šīs iemaņas rodas, strādājot un
patstāvīgi darbojoties.
Ērika Arāja, direktore

Mācību priekšmetu Draudzības olimpiāde Taurenē

SKOLU ZIŅA
16. februārī skolā notika konkurss „STĀSTNIEKS -2016”, uzvarētāji 1.- 4. klases
grupā Kristaps Ronis, 5.-9. klases grupā Anete Cīrule. Kristaps pārstāvēja skolu Cēsu
vēsturiskā rajona skatuves runas konkursā.

Mācību priekšmetu Draudzības olimpiāde Taurenē

Skolā janvāris ir saspringta darba laiks, jo notiek gatavošanās starpnovadu
mācību olimpiādēm. 21. Janvārī Taurenes pamatskolā notika IV mācību
priekšmetu Draudzības olimpiāde 5.- 9. klasei. Draudzības olimpiādē piedalījās
piecas kaimiņu skolu komandas (katrā komandā 5 skolēni - pa vienam no katras
klašu grupas).
Katrs olimpiādes dalībnieks veica vienu darbu kādā mācību priekšmetā.
Taurenes pamatskolā
I vieta matemātikas olimpiādē 5. klasei Mārtiņam Šatrovskim no
1. - 17. 02. Sveču izstāde „Neturi sveci zem pūra!”
Vecpiebalgas vidusskolas un Rolandai Ģēģerei no Taurenes pamatskolas.
Skolā janvāris ir saspringta darba laiks, jo notiek gatavošanās starpnovadu mācību
2. 02. Trešā projekta diena
I vieta angļu valodas olimpiādē 6. klasei Alvim Jakovļevam no
3. 02. Tematiskā stunda „Sīpolu virtenes” (Sienas informatīvo avīzi sagatavoja 4. kla- olimpiādēm. 21. janvārī Taurenes pamatskolā notika IV mācību priekšmetu Draudzības
Taurenes
olimpiāde
5.- pamatskolas.
9. klasei. Draudzības olimpiādē piedalījās piecas kaimiņu skolu komandas
se)
(katrā komandā
skolēni - pa vienam
no katras
klašu grupas).
I vieta5 bioloģijas
olimpiādē
7. klasei
Laimai Kalniņai no Sērmūkšu
4. 02. Radošā diena CVJC „Stilīgās mežģīnes”
Katrs
olimpiādes dalībnieks veica vienu darbu kādā mācību priekšmetā.
8. - 12. 02. Sirsniņnedēļa rotājas un rotaļājas Valentīna vēstulēs
pamatskolas.
I vieta matemātikas olimpiādē 5. klasei Mārtiņam Šatrovskim no Vecpiebalgas vidus9. 02. Meteņdienas sniega prieki
vieta Latvijas
olimpiādē
8. klasei Markusam Ļaskovskim no
skolas unI Rolandai
Ģēģereivēstures
no Taurenes
pamatskolas.
10. 02. Pelnu dienas plāceņi
Sērmūkšu
pamatskolas.
I
vieta
angļu
valodas
olimpiādē
6.
klasei
Alvim
Jakovļevam
no Taurenes pamatsko10. 02. Tematiskā stunda „Kāpostu vezumiņš” (Sienas informatīvo avīzi sagatavoja 2.
las.
I
vieta
krievu
valodas
olimpiādē
9.
klasei
Juliānam
Jankevičam no
klase)
I vieta bioloģijas olimpiādē 7. klasei Laimai Kalniņai no Sērmūkšu pamatskolas.
Taurenes pamatskolas.
11. 02. „Dziedošie amori” - muzikāls sveiciens meitenēm un skolotājām Valentīna
I vieta Latvijas vēstures olimpiādē 8. klasei Markusam Ļaskovskim no Sērmūkšu
dienā
Pasākuma otrajā daļā - erudītu konkurss komandām, kurā bija svarīga veiksme
pamatskolas.
19. 02. Grāmatu lasīšanas konkursa finiša diena
un valodas
prāts. Komandu
I intuīcija
vieta krievu
olimpiādē iegūtie
9. klaseirezultāti
Juliānamkonkursā:
Jankevičam no Taurenes pamatskolas.
 Taurenes pamatskolai 22 punkti;
Pasākuma otrajā daļā - erudītu konkurss komandām, kurā bija svarīga veiksme, intuīcija
 Vecpiebalgas
18 punkti;
un prāts.
Komandu iegūtievidusskolai
rezultāti konkursā:
• Taurenes
pamatskolaivispārizglītojošai
22 punkti;
 Dzērbenes
un mūzikas pamatskolai 17 punkti;
• Vecpiebalgas
vidusskolai
18
punkti;
 Skujenes pamatskolai 15 punkti;
• Dzērbenes vispārizglītojošai un mūzikas pamatskolai 17 punkti;
 Sērmūkšu
pamatskolai
• Skujenes
pamatskolai
15 punkti; 12 punkti.
• Sērmūkšu
pamatskolai
12punkti
punkti. tika summēti ar mācību olimpiādē iegūtajiem
Komandu iegūtie
Komandu
iegūtie
punkti
tika
ar mācību
olimpiādē
iegūtajiem
rezultātiem,
rezultātiem, tādēļ svarīgssummēti
bija katra
dalībnieka
devums
komandas
labā. tādēļ
svarīgs bija katra dalībnieka devums komandas labā.
Mācību
priekšmetu
Draudzības
olimpiādes
5.-9.
klasei rezultāti:
Mācību
priekšmetu
Draudzības
olimpiādes
5.-9. klasei
rezultāti:
• 26. februāris interaktīvas nodarbības visās vecuma grupās, piesaistot „Balgas stropa” īstenotā projekta “International Snowfall” jauniešus no Portugāles, Austrijas,
Itālijas, Ungārijas, Spānijas un, protams, Vecpiebalgas novada.
• Februāri lieliski pavadījām 26. februāra vakarā kopīgā ballītē ar vecākiem un sarīkojuma deju dejotājiem no Ērgļiem.
Gunta Dadeika, direktore

Skola
Skujenes pamatskola
Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas
pamatskola
Sērmūkšu pamatskola
Vecpiebalgas vidusskola
Taurenes pamatskola

11. februārī skolā notika Valentīna dienas tirdziņš.
24. 02. Mācību priekšmetu olimpiādes, radošā darbnīca 1.- 4. klasei
26. 02. Pētniecības konference „Mazs cinītis gāž lielu vezumu” 1. - 4. klasei
Ilze Vozņesenska, direktores vietniece

Punkti
160
186,5

V
IV

216,5
222
252,5

III
II
I

Vieta

Draudzības olimpiādes noslēgumā dalībnieki darbojās radošajā konkursā „Mana sapņu
Draudzības
olimpiādes
noslēgumā
dalībnieki
radošajā
konkursā
skola”, kurā
katra komanda
veidoja savu
sapņu skolu
no kartonadarbojās
kastēm un
papīra. Izvei„Mana
skola”,
kurā
katra komanda
veidoja savu sapņu skolu no kartona
doto
darbusapņu
prezentācijas
bija
interesantas
un asprātīgas.
Paldies
visiem
dalībniekiem
un skolotājiem
par skolēnu sagatavošanu
pasākumam,
par atkastēm
un papīra.
Izveidoto
darbu prezentācijas
bija interesantas
un asprātīgas.
saucību un sapratni, par olimpiādes darbu izveidošanu un labošanu – Imantam Daugulim
(matemātikā), Initai Švalbei un Anitai Pētersonei (bioloģijā), Dzintrai Brīvībai (angļu
valodā), Ivetai Vilciņai (Latvijas vēsturē). Paldies skolotājai Sigitai Upeniecei un Ērikai
Arājai par darbu olimpiādes norises laikā.
Uz tikšanos starpnovadu mācību olimpiādēs!
						
Sandra Kārkliņa, skolotāja
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Meistarklase Vecpiebalgas vidusskolā
Jau trešo gadu Vecpiebalgas vidusskolā notiek starpnovadu
latviešu valodas un literatūras olimpiāde gan 8.-9. klašu,
gan 10.-12. klašu skolēniem. Kamēr skolēni strādā olimpiādes darbu, pedagogiem tiek piedāvāta iespēja sevi pilnveidot. Iepriekšējos mācību gados notika izglītojošs pārgājiens
pa Vecpiebalgas kultūrvēsturiskajiem objektiem, Vecpiebalgas muzeju apvienības ,,Orisāre” un Vecpiebalgas pagasta bibliotēkas apmeklējums, saruna ar rakstnieci Ingunu Baueri, bet šogad tika organizēta meistarklase ,,Spēles
elementi latviešu valodas un literatūras stundās”, ko vadīja
Vecpiebalgas vidusskolas skolotājas Vizbulīte Kalniņa un
Ilona Strelkova.
Meistarklases ietvaros vidusskolu latviešu valodas un literatūras skolotājiem bija iespēja piedalīties sarunā ar
rakstnieku Didzi Sedlenieku. 11. klases skolnieka Gundara Tomaša vadītā saruna ļāva ielūkoties ne tikai rakstnieka
daiļdarbu pasaulē un dzirdēt autora lasījumā darba fragmentus, bet arī gūt ieskatu D. Sedlenieka daudzveidīgajās
nodarbēs un savdabīgajā pasaules uztverē.
Savukārt pamatskolu skolotāji vēroja literāro stundu
,,Sievietes Raiņa dzīvē”, kurā tika atsegta izcilā dzejnieka
sarakste ar māti, māsām un Aspaziju, izdzīvojot to laiku
(19. gs. beigas un 20. gs. sākums). Skolēnu radošo darbu
izstāde atklāja daudzveidīgās darba formas un metodes,
ko skolotājas V. Kalniņa un I. Strelkova ikdienā izmanto
mācību procesā. Abas skolotājas kolēģus iepazīstināja arī
ar pašu veidotajām spēlēm, kas paredzētas dažādu latviešu
valodas un literatūras jautājumu apguvei, un piedāvāja tās
izspēlēt.
Meistarklasē vēroto un dzirdēto atzinīgi novērtēja tās dalībnieces, un ieskatam daži “krikumiņi”.
• Albīna Tīlika (Raiskuma skola): ,,Meistarklases darbs
bija labi pārdomāts un veiksmīgi novadīts. Prieks bija klausīties un skatīties literāro stundu “Sievietes Raiņa dzīvē”.
Man ļoti patika ideja par skolēnu video Skolotāju dienā,
projekts “Mana māja”, kalendārs, materiālu izkārtojums
“dainu skapītī”. Jūtams, ka skolotājas Ilona un Vizbulīte strādā radoši, spēj ieinteresēt skolēnus, par ko liecināja
plašais un daudzveidīgais sagatavoto materiālu klāsts. Es
priecājos, ka varēju iepazīt spēles gan mācību, gan audzi-

nāšanas procesā, piemēram, dažādie “Loto”
varianti, teikumu veidošanas un iepazīšanās
kartītes.”
• Mārīte Ansaberga
(Nītaures vidusskola):
“Organizētā meistarklase deva pozitīvas emocijas, jaunas idejas un
izdevību satikt kolēģus.
Ļoti patika stunda - uzvedums “Sievietes Raiņa
dzīvē”. Uzskaitīšu pērles, kas mani uzrunāja:
vēstules - ikdienas stundā neskarta tēma, šādā
interpretācijā ļauj padziļināti ielūkoties Raiņa un Aspazijas personībā, laikmetā un ģimenes
attiecībās. Super;
ļoti patika jaunieši - attieksme, skaidrā dikcija,
emocionalitāte, pietāte pret rakstīto vārdu
un personībām. Sveicieni un paldies visiem aktieriem no
Nītaures;vēstuļu valoda - vecvārdi un tas, kā eleganti un
neuzbāzīgi tie tika izskaidroti uz ekrāna;
pārdomātie tērpi un interjers radīja īpašu noskaņu;
ar baudu klausījos, Ilona, Tavu stāstījumu – paldies!
Interesanta bērnu radošo darbu izstāde! Tā manī raisīja
personīgas pārdomas: jāsāk pašai krāt šādi darbi, nevis atdod tik atpakaļ autoriem, un Vizbulītes vārdi, ka radošajos
darbos nevajag vērtēt gramatiku, lai nenosistu apetīti un
dižās domas lidojumu, ir pareizi!
Paldies par spēlēm spēlītēm - jaunas idejas, un pašas arī
izspēlējāmies!”
• Sarmīte Balode (Inešu pamatskola): “Pedagogiem vienmēr lietderīgi iepazīt citu kolēģu veikumu, bet ne tik bieži

tas iespējams, tāpēc skolotāju Ilonas Strelkovas un Vizbulītes Kalniņas meistarklase “Spēles elementi latviešu
valodas un literatūras stundās” bija kā naglai uz galvas.
Patīkami emocionālā noskaņā latviešu dižgara Raiņa dzīves laika lappuses izskanēja literārajā uzvedumā “Sievietes Raiņa dzīvē”, ko runāja vidusskolēni. Praktiskā darbošanās, iepazīstot spēles elementu izmantošanu dažādos
uzdevumos, rosināja zināmās darba metodes papildināt
ar jauniem elementiem. Vienmēr aktuāls ir jautājums “Kā
veicināt radošo izdomu, darbību?”, un kolēģu rādītais materiālu klāsts deva jaunas idejas un ieceres turpmākajam
darbam.”
Sakot paldies par sadarbību,
Vizbulīte Kalniņa un Ilona Strelkova

Februāris Vecpiebalgas vidusskolā rosīgs
4. februārī skolā viesojās SEB bankas Cēsu filiāles vadītāja Ingūna Mihalova un vidusskolēniem vadīja izglītojošu semināru par ienākumu un izdevumu plānošanu. Lai
audzēkņos veidotu dziļāku izpratni par finansēm un ikdienas naudas resursu racionālu patēriņu, semināra laikā tika
demonstrēti fragmenti no dokumentālās filmas “Rītdiena
pienāca vakar”. Tajos jaunieši varēja vērot sabiedrībā labi
zināmu ekspertu - bijušā LU rektora Mārča Auziņa un sociālantropologa Klāva Sedlenieka - dalīšanos pieredzē,
ar kādām izvēlēm cilvēkiem nākas sastapties visas dzīves
laikā. Tikšanās laikā jaunieši tika mudināti pieņemt pārdomātus lēmumus un nopietni izturēties pret savu nākotni.

2. klases skolēni pēc projektu aizstāvēšanas.

No 1. līdz 5. februārim sākumskolā norisinājās projektu nedēļa. Skolēni tai gatavojās laikus un jau janvārī sāka
darboties pēc izvēlētās tēmas, veicot katrai dienai izvirzītos uzdevumus. 1. klases skolēnu kopīgā tēma bija “Mājdzīvnieki”, 2. klases tēma - “Veselīgs uzturs”, bet 3. klases
skolēni centās parādīt savas prasmes, individuāli strādājot
pie deviņām dažādām tēmām. Skolēnu paveikto vēroja,
noklausījās un izvērtēja kompetenti eksperti - skolēni no
vidusskolas klasēm. Viņi arī labāko projektu autoriem Kitijai Naprijenko (1. kl.), Simonai Radvilavičai (2. kl.),
Agnesei Volmanei (3. kl.) - piešķīra ceļazīmi uz novada
zinātniski pētniecisko darbu konferenci “Mazs cinītis gāž
lielu vezumu”.
9. februārī jau trīspadsmito gadu tika atzīmēta Vispasaules
drošāka interneta diena, kuras devīze - “Kopā par drošāku
internetu!”. Šajā dienā 2. - 4. klases skolēni, skatoties video, iepazinās ar drošības noteikumiem, kas ikvienam būtu
jāievēro interneta vidē. Dalībnieki savas zināšanas pārbaudīja par drošas paroles izveidi, personisko informāciju,
ko sniedz sociālajiem tīkliem, kā arī uzvedību virtuālajā
vidē.
9. februārī pirmsskolas audzēkņi svinēja Meteņus. Viesos
atnākušais sniegavīrs Olafs neko nezināja par šiem svētkiem, tāpēc bērni viņu iepazīstināja ar ticējumiem un aicināja lustīgās rotaļās. Tika piedzīvots arī neparastais konfekšu un pogu lietus, kā arī izbaudīts gardo un uz ugunskura
cepto desiņu mielasts. Olafs kopā ar bērniem priecājās par
sniegputeni burciņās un mēģināja iztēloties, kā tas izskatī-

tos bērnudārza pagalmā. Bērnu līksmās sejas, jautrais solis
rotaļās liecināja par svētkos gūto gandarījumu.
10. februārī skolēni piedalījās Ēnu dienā. To katru gadu
organizē biedrība “Junior Achievement - Young Enterprise
Latvija”, lai veicinātu skolēnos izziņas procesu par karjeras iespējām un apzinātu savas jau esošās prasmes un
iespējas, un rosinātu attīstīt jaunas kompetences, kā arī
veidot jauniešos apziņu par to, kā iegūtās zināšanas var palīdzēt karjeras izvēlē un attīstībā. Tās laikā skolēni apmeklēja kādu noteiktu darbavietu un četras līdz sešas stundas
vēroja darbinieka - “ēnu” devēja - darbu un pienākumus,
uzdodot interesējošus jautājumus par konkrēto profesiju.
Ēnu dienā savas kompetences pārbaudīt devās 37 skolēni no 9. līdz 12. klasei, kā arī viena 4. klases skolniece.
Ēnojamo profesiju klāsts bija diezgan plašs. 9. klases skolēni iepazinās ar grāmatveža, farmaceita, jaunatnes lietu
darbinieka, mehāniķa - autoatslēdznieka profesiju, kā arī
viesojās Saeimā un Swedbank atskaišu departamentā. 10.
klases skolēni izrādīja interesi par daktera - klauna un ārsta
palīga profesiju. Visaktīvākie bija 11. klases audzēkņi, kuri
apmeklēja gan sirds ķirurģijas centru VAS Paula Stradiņa
Klīniskās universitātes slimnīcā, gan iepazinās ar farmaceita, muitas brokera, biomedicīnas laboranta, tehniskās
informācijas tehniķa, kravu termināla vadītāja, pārdevēja,
fotogrāfa, friziera, keramiķa, pastnieka un mežstrādnieka
profesiju. Skolēni atzinīgi novērtēja Ēnu dienu, jo tā deva
iespēju saprast profesijas specifiku un izvērtēt savu piemērotību un iespējas strādāt šo darbu savā turpmākajā dzīvē.
15. februārī bērnudārza audzēkņi devās uz lielās skolas
sporta zāli, lai atraktīvo audzinātāju pavadībā aktīvi un
sportiski nosvinētu Valentīndienu. Katram no mājām līdzi
bija paņemta mīļākā rotaļlieta, ar kuru kopā piedalījās aizraujošās aktivitātēs: rāpoja, kāpelēja, līda, vēlās, meta un
ripināja. Bērni ar aizrautību pildīja visus uzdevumus, par
ko noslēgumā visiem tika prieks par sarūpēto pārsteigumu
- kārumiņu ar sirsniņu.
18. februārī skolēnu pašpārvalde organizēja Valentīndienas pasākumu 1. - 4. klases kolektīviem. Skolēniem bija
iespēja vairāk uzzināt par šīs dienas simbolisko nozīmi un
iesaistīties dažādās sportiskās aktivitātēs, spēlēs un rotaļās. Šīs pašas dienas pievakarē Valentīndienu Vecpiebalgas
kultūras namā atzīmēja 5. - 12. klases audzēkņi. Šoreiz pasākumā piedalījās arī ciemiņi no kaimiņu skolām - Dzērbenes, Inešiem, Jaunpiebalgas un Ērgļiem. Vakars aizritēja
draudzīgā un mīlestības piestrāvotā gaisotnē lieliskas deju
mūzikas pavadījumā, dalībniekiem iesaistoties dažādās
jautrās atrakcijās un pozitīvās emocijas iemūžinot fotostūrītī.
No 22. līdz 26. februārim notika projektu nedēļa 4.- 11.
klases audzēkņiem. Šī mācību gada projektu nedēļas kopīgā tēma bija veltīta Vecpiebalgas vidusskolas vēstures izpētei, lai varētu sagatavoties vasarā gaidāmajam absolventu salidojumam. Lai pārliecinātos, cik daudz vēl nezināmā
un neizpētītā, skolēni savas zināšanas pārbaudīja arī vēstures konkursa 2. kārtā “Vecpiebalgas vidusskolas vēsture”.
22. februārī vidusskolēnu komanda devās uz Vidzemes

Augstskolu Valmierā, lai piedalītos Latvijas mēroga projekta “Esi līderis!” ietvaros organizētajā biznesa spēļu
konkursā “Ceļš uz bagātību”. Skolēnu komandas pierādīja
savu erudīciju, izspēlējot dažādas uzņēmējdarbības situācijas.
23. februārī Meteņdienas pasākumā skolēnu pašpārvalde
aicināja 1. - 3. klases kolektīvus skolas pagalmā, un, sacenšoties cietokšņu būvēšanā, skolēni ar jautrām un sportiskām aktivitātēm sniegā atvadījās no ziemas.
26. februārī Vecpiebalgas kultūras namā 12. klases audzēkņi sevi apliecināja Žetonvakarā, savus talantus parādot
izrādē “Īsa pamācība mīlēšanā”, kas tapusi pēc R. Blaumaņa noveles “Brīnumzālīte“ motīviem.
29. februārī visi volejbola aktīvisti piedalījās volejbola
spēlē - zibakcijā “Vēl viena diena volejbolam”. Tā bija
Eiropas Savienības un Eiropas Volejbola konfederācijas
organizēta kampaņa, kuras mērķis vienot visu Eiropu pozitīvā sporta aktivitātē, apvienojot jauniešus un dažāda vecuma volejbola entuziastus draudzības un godīgas spēles
piestrāvotā notikumā.
Februārī gūti panākumi arī olimpiādēs, konkursos un
sporta sacensībās.
Starpnovadu matemātikas olimpiādē 6. klašu grupā Marta
Asare ieguva 1. vietu, 7. klašu grupā Ralfs Kuzmans - 1.
vietu, 8. klašu grupā Andris Brauers - atzinību, 9. klašu
grupā Agnese Štimmere - atzinību, 10. Klašu grupā Paula
Diāna Šulca - 3. vietu, 11. klašu grupā Rita Ozola - atzinību, 12. klašu grupā Nauris Kuzmans - atzinību. Skolotājas
A. Glāzere un R. Šarkovska.
Starpnovadu krievu valodas olimpiādē 8. klašu grupā
Mārcis Goba ieguva atzinību. Skolotāja S. Makare.
Starpnovadu ķīmijas olimpiādē 9. klašu grupā Agnese
Štimmere ieguva atzinību, 11. klašu grupā Maira Asare atzinību, Rita Ozola - atzinību. Skolotāja A. Eškina.
Profesora Cipariņa kluba 3. nodarbībā Andris Brauers (8.
klase) ieguva atzinību. Skolotāja R. Šarkovska.
Cēsu starpnovadu sacensību “Lāses kauss - 2016” uzvarētāji vidusskolu grupā - Liene Marija Vanaga, Elīza Oša,
Agija Baumane, Armanda Višņova, Kristīne Šmita, Ilze
Kastanova, Nikola Strazda, Mārtiņš Arājs, Ģirts Rozītis,
Roberts Užāns, Haralds Pranis, Māris Kaštanovs, Gundars Tomašs, Jēkabs Zommers, Arvis Kaštanovs, Kristers
Slavēns, Artūrs Krams. Gan meiteņu, gan zēnu komanda
ieguvusi ceļazīmi dalībai “Lāses kausa” finālā Rīgā. Skolotāji Agita un Māris Krami.
“Stipendija skolēniem”. Mairai Asarei (11. kl), Ritai
Ozolai (11. kl.), Jēkabam Zommeram (11. kl.) par centīgu
mācību darbu un aktīvu dalību sabiedriskajās aktivitātēs
tika piešķirta Draudzīgā aicinājuma Vītola fonda administrētā stipendija.
Laipni lūgti apmeklēt skolas mājaslapu, kurā var iepazīties
ar sīkāku informāciju par skolā notiekošo, aplūkot fotogrāfijas, kā arī materiālus “Gatavojamies salidojumam - skolas vēsture”.
Informāciju apkopoja skolotāja
Vita Lapiņa
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SPORTS

JAUNIEŠIEM

Pasākumi jauniešiem martā

Mūsu šautriņu metējiem medaļas
Latvijas čempionātā

Vecpiebalgas JIC „Balgas strops”

3. martā plkst.17.00 - internacionālais vakars
8. martā plkst.15.00 - sportiskas aktivitātes Vecpiebalgas vidusskolas sporta zālē kopā ar
Eiropas brīvprātīgajiem
10. martā plkst.18.00 - Internacionālais talantu šovs Vecpiebalgas kultūras namā
15. martā plkst.17.00 - atvadu pasākums Eiropas brīvprātīgajiem
No 18. līdz 26.martam jauniešu centrs būs slēgts

Saulkrastos 6. un 7. februārī notika 2016. gada Latvijas čempionāts
šautriņu mešanā.
Sacensībās piedalījās vairāk nekā 80
dalībnieki. Šautriņu mešanas klubu
“Vecpiebalga” pārstāvēja Kristīne
Kuzmane, Zanda Jurkāne, Antons
Kuzmans, Gatis Brūveris, Ilgvars
Lācis, Ivars Vovers, Jānis Bačkins,
Matīss Bauers, Oskars Kuzmans un
Uģis Āboliņš.
Jauniešu konkurencē labs sniegums
Uģim Āboliņam, kurš spraigā finālā
ar 2:3 piekāpās divkārtējam Latvijas
čempionam jauniešu grupā Rihardam Slišānam no Vecumniekiem.
Dāmu individuālajā konkurencē
Kristīnei Kuzmanei 5. vieta, bet
Zandai Jurkānei 9. vieta. Savukārt
no kungiem labākais Antons Kuzmans ar izcīnīto 9. vietu.
Pāru sacensībās par patīkamu pārsteigumu parūpējās Antons Kuzmans ar Uģi Āboliņu, kuri spēcīgā
konkurencē izcīnīja augsto 3. vietu.
Jāpiezīmē, ka viņiem šī bija debija Latvijas čempionātā. Tāpat pie 3. vietas tika Kristīne
Kuzmane, startējot pārī ar Sarmīti Lavrentjevu no Rīgas. Sīkāka informācija par rezultātiem un izcīnītajām vietām Latvijas Darts organizācijas mājaslapā: www.latviadarts.com .
Vecpiebalgas šautriņu mešanas čempionātā jau aizvadītas sešas sacensību kārtas. Mūsu
rīkotajās sacensībās piedalījušies dalībnieki no Cēsīm, Gulbenes, Lizuma, Rīgas, Madonas, Jūrmalas, Smiltenes, Valmieras un vietējie spēlētāji. Tas palielina konkurenci un ceļ
meistarības līmeni. Tāpēc ir patīkami, ka pēc sešām kārtām stabils kopvērtējuma līderis
ir Oskars Kuzmans.
Vairāk par sacensībām un rezultātiem var lasīt kluba mājaslapā:
www.darts-vecpiebalga.lv .
Vecpiebalgas čempionāta 7. kārta notiks 19. martā, bet “Lieldienu kauss” 26. martā.

Dzērbenes jauniešu centrā

Pirmdienās plkst.15.00 - lasāmstunda
Otrdienās plkst.15.00 - filmu dienas
Trešdienās plkst.15.00 - spēļu dienas
Ceturtdienās plkst.15.00 - radošās darbnīcas
2. martā plkst. 15.00 - aktivitātes ar Eiropas brīvprātīgajiem

Starptautiskais sniegputenis jauniešu
centrā „Balgas strops” ir sācies!

Ilgvars Lācis

Ziemas sporta diena Kaivē
Eiropas brīvprātīgā darba veicēju un Vecpiebalgas bērnudārza
audzēkņu radošās nodarbības.
Kopš 15. februāra Vecpiebalgas novadā ir sācies starptautisks
sniegputenis, jo jauniešu centrā „Balgas strops” ir ieradušies un
darbojas 10 brīvprātīgie no 5 dažādām Eiropas valstīm (Itālijas,
Spānijas, Portugāles, Austrijas un Ungārijas). Eiropas brīvprātīgo mērķis ir palīdzēt organizēt starptautisku mēnesi Vecpiebalgas novada bērniem, jauniešiem un iedzīvotājiem kopumā.
Līdz šim Eiropas brīvprātīgā darba veicēji ir vadījuši aktivitātes
bērniem Vecpiebalgas bērnudārzā, organizējuši radošu aktivitāšu pēcpusdienu Vecpiebalgas jauniešu centrā „Balgas strops”
un apmeklējuši Inešu pamatskolu. Novada jauniešiem ir bijusi
iespēja piedalīties portugāļu, itāļu un ungāru starptautiskajā vakarā, kurā brīvprātīgie
prezentēja savas valstis, to kultūru, dziesmas, dejas un tradicionālos ēdienus.
Martā brīvprātīgie apmeklēs Dzērbenes jauniešu centru, vēlreiz dosies ciemos pie
bērniem uz Vecpiebalgas bērnudārzu, organizēs sportiskas aktivitātes Vecpiebalgas vidusskolas sporta zālē, rīkos austriešu un spāņu nacionālo vakaru un visus laipni gaidīs
gada lielākajā pasākumā jauniešiem - Internacionālajā talantu šovā 2016- , kas norisināsies 10. martā plkst. 18.00 Vecpiebalgas kultūras namā. Kopš brīvprātīgo ierašanās
notiek aktīva gatavošanās šim pasākumam. Brīvprātīgā darba veicējus līdz 15. martam
darba dienās ir iespējams satikt Vecpiebalgas jauniešu centrā „Balgas strops”.
Aktivitātes tiek īstenotas Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projekta „International snowfall” (2015-3-LV02-KA105-000909) ietvaros.
*Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas
jebkuru iespējamo izlietojumu.
Lelde Burdaja, Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja

Ķerot beidzamos sniega priekus šajā sezonā, 20. februārī lieli un mazi kaivēnieši tikās
Ziemas sporta dienā. Lai gan laika apstākļi mūs nelutināja un dažas disciplīnas palika
nākamajam gadam, tomēr tas nemazināja draudzīgo sacensības garu un uzvaras prieku
dalībniekos.
Slēpojumā pieaugušajiem pirmo vietu pārliecinoši ieguva Rihards Vītiņš, otro - Māris
Rūniks, trešo - Nikolajs Buraks. Slēpojumā pusaudžiem pirmo vietu sīvā cīņā izcīnīja
Monta Linkuma, otro - Artūrs Meļķis, trešo - Elīna Jakovļeva. Slēpojumā vecākajiem
bērniem pirmo vietu ar labāko laiku ieguva Dāvis Zaltāns, otro - Edvards Zaltāns, trešo
- Valērija Stivriņa. Piku mešanā pa kustīgu mērķi pirmo vietu veikli un ātri ieguva Jānis
Vītiņš, otro - Rihards Vītiņš, trešo - Monta Linkuma.
Paldies visiem, kuri vēlējās aktīvi atpūsties šajā nedēļas nogalē! Īpašs paldies mūsu
ziemas sporta entuziastam un trases veidotājam Nikolajam Burakam! Sildoties pie ugunskura pēc labi padarīta darba, ceram, ka nākamgad sportot gribētāju pulciņš būs lielāks.
Ja ziema mums būs labvēlīga, tiksimies arī nākamgad!
Agnese Caunīte-Bērziņa, tautas nama vadītāja

Šahs un mats. Cēsu šahistu panākumi

Vidzemes plānošanas reģiona čempionam taurenietim
Andrim Ručam balvu pasniedz Vidzemes plānošanas
reģiona Administrācijas vadītāja Guna Kalniņa-Priede.

No 19. līdz 21. februārim viesnīcas “Sigulda” konferenču zālē noritēja Latvijas 2016. gada vīriešu čempionāta
Vidzemes reģionālās atlases turnīrs. Sacensībās piedalījās 22 dalībnieki - to vidū 2 FIDE meistari, viens nacionālais meistars, 9 meistarkandidāti un 10 pirmās sporta klases šahisti.
Vidzemes plānošanas reģiona piešķirto speciālbalvu labākajam reģiona pārstāvim ieguva Andris Ručs no Taurenes (4 punkti, dalīta 5.-11. vieta), bet cēsniekam Matīsam Miteniekam, kas pagājušo gadu izcīnīja augsto 6. vietu,
šogad bija jāsamierinās ar izcīnītajiem 2 punktiem un 18. vietu, kā arī ar spēcīgākā Cēsu šahista titula zaudēšanu,
jo savstarpējā mačā Andris izrādījās spēcīgāks.
Pēc turnīra taurenietis Andris Ručs neslēpa gandarījumu par parādīto sniegumu turnīrā, izcīnot Vidzemes plānošanas reģiona čempiona titulu. Kā pats sportists atzina, esmu bijis vairākkārtējs jauniešu čempions un pieaugušo
čempions Cēsu rajonā, bet uzvarēt Vidzemē un vēl klasiskajā šahā viņam esot liels pārsteigums. Šaha apritē
atgriezies tik pagājušajā gadā - pēc vairāk nekā desmit gadu pārtraukuma. Turnīra laikā Andris izpildīja meistarkandidāta normu, jo turnīra laikā uzvarēja 2 no 3 meistarkandidātiem, un visus 1. sporta klases šahistus, ciešot
zaudējumus tikai pret abiem starptautiskajiem meistariem un vienīgajai turnīru pārstāvošajai sievietei (meistarkandidāte).
Cēsu šahisti 14. februārī piedalījās Pļaviņu atklātajā ātrspēles čempionātā, kur 3. vietu izcīnīja Andris Ručs, bet
8. vietu Matīss Mitenieks desmit dalībnieku konkurencē. Bet 15. februārī Valmieras ātrspēles čempionāta otrajā
kārtā Matīss izcīnīja 2. vietu, Andris - 5. vietu un Mintauts Zaklauskis izcīnīja 9. vietu sešpadsmit šahistu konkurencē.
Jānis Cēsinieks
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Ceļā uz pasaules jauniešu čempionātu biatlonā

Rūdis Balodis uz starta pasaules jauniešu čempionātā.

Decembrī ziema nelutināja mūs ar sniegu un aukstumu, kas ietekmēja arī biatlonistu gatavošanos sezonai. Pat
naktīs nebija nepieciešamie mīnus grādi, lai sagatavotu
mākslīgo sniegu slēpošanas trasēs. Šie apstākļi apgrūtināja gatavošanos sacensību sezonai. Visu brīvlaiku regulāri
braucām trenēties uz Otepi (Igaunija), kur no iepriekšējā
gadā saglabātā sniega bija izveidota trase 1 km garumā.
Jau tūlīt pēc Ziemassvētkiem bija paredzētas atlases
sacensības jauniešiem uz pasaules čempionātu biatlonā.
No Vecpiebalgas novada šiem startiem gatavojās Rūdis
Balodis, Egons Briedītis, Dzintars Daļeckis un Kristers
Slavēns. Diemžēl Egons ,,noķēra” vīrusu un līdzi komandas biedriem varēja just vairs tikai no slimnīcas gultas.
Sniega trūkuma dēļ visi 4 starti notika jaunā gada pirmajā nedēļā. Jaunākajā grupā 3 km sprintā 3. vietu izcīnīja
Mikus Cimdiņš, augstajā 5. vietā R. Pundurs, 6. vietā A.
Jekimovs. Madonas trasē atlases grupā veiksmīgākais no
mūsējiem bija Kristers - 4. un 3. vieta, bet Dzintaram - 8.
vieta un 8. vieta, Rūdim - 9. vieta un 6.vieta. Pārliecinošā
vadībā izvirzījās abi Daugavpils biatlonisti, kuri 3 nedēļas
bija trenējušies sniegotajā Hantimansijskā un bija piedalījušies 3 sacensībās Austrijas kalnos.
Otrais atlases sacensību posms notika Priekuļos. Pirmajā dienā sprintā uzvaru izcīnīja mūsu Rūdis Balodis,
tālāk abi daugavpilieši, 5. vietā Kristers Slavēns. Ļoti
spraiga bija izveidojusies situācija kopvērtējumā pēc trīs
posmiem. Pārliecinošā vadībā abi daugavpilieši - Loktevs
un Osipovs, bet trešo vietu dalīja Kristers Slavēns un K.
Deksnis (Alūksne), vēl 2 punktus atpalika Rūdis. Visam
bija jāizšķiras masu startā. Intriģējošā cīņā 2. vietu izcīnīja Rūdis un nodrošināja trešo ceļazīmi uz čempionātu
Rumānijā. 5. vietā Kristers, kuram šajā dienā bija ātrs
solis distancē, bet ļoti neveiksmīga guļus šaušana. Puiši bija spēkos ļoti līdzīgi, tāpēc tika pieņemts lēmums uz
pasaules čempionātu sūtīt nevis 3, bet maksimālo atļauto
skaitu - 4 sportistus. Par veiksminiekiem kļuva abi daugavpilieši, Rūdis Balodis un alūksnietis. Jāpiebilst, ka Rūdis un Kristers startēja pie vecākiem dalībniekiem grupu
augstāk. Atlases sacensībās veiksme bija pametusi Kristu
Razgali no Dzērbenes. Pie visa vainīgs lielais uztraukums, kas radīja nevajadzīgas kļūdas šaušanā. Ceturtajā
startā, kad bija skaidrs, ka uz čempionātu šoreiz dosies
konkurentes, masu startā Krista nodemonstrēja lielisku
sniegumu un izcīnīja ļoti skaistu uzvaru. Jaunākajā C
grupā masu startā slēpošanā pirmajā dienā tūlīt aiz goda
pjedestāla M. Cimdiņš un A. Jekimovs, bet otrajā dienā
Mikus revanšējās un izcīnīja 2. vietu. Liels paldies vecpiebaldzēnam Intaram Spalviņam par slēpju gatavošanu
mūsu puišiem atlases sacensībām. Slēpes slīdēja lieliski!
Stāsta Rūdis: „Janvāra vidū es devos uz Pasaules čempionātu biatlonā junioriem un jauniešiem, kas norisinājās Rumānijā kalnu kūrortā Cheile Gradiste. Pirmo reizi devos

Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumu
Transportlīdzekļu satiksmes ierobežojums, nosakot
ierobežojuma veidu – „Masas ierobežojums” aizliegts
braukt transportlīdzekļiem (transportlīdzekļu sastāviem), kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz 6,5 tonnas,
uzstādot atbilstošas ceļa zīmes, laikā no 2016.gada
25.februāra līdz 2016.gada 31.maijam noteikts pašvaldības autoceļu posmos:
Vecpiebalgas pagasta administratīvajā teritorijā
Nākotne – Baltaci – Kagaiņi (B33);
Saulgoži – Brežģis (B77);
Slavītes – Jaungrūži (B80);
Rāgažas – Roznēni – Gailīši (B89);
Greiveri – Kriemeļi (B91);
Greiveri – Vēveri – Meirēni (A12);
Veļķi – Jukāni – Vētras (B111);
Zēniņi – Kūlas (A14).
Taurenes pagasta administratīvajā teritorijā:
Tilts-Dabari-Bānūžu pagrieziens (A10);
Bānūžu centrs- Lodes skola (A11);
Kampas – Andrēni (B55Kalna Bebri-Kampas);
Apši-Sostes-Bērzkalni (B59 Ezeriņi-Ķīši-Skujenes robeža);
Ramdoti-Kārkliņi (B65 Aprāni (šoseja)-Kārkliņi);
Brežģis-Runtes (A73);
Abprupes ceļš-Runtes (A74).
Dzērbenes pagasta administratīvajā teritorijā:
Stacijas(Vecais) ceļš (A2);
Ielaiņi-Rāmuļi (A3);
Meļļi-Glāznieki (B19);
Stacija-Brodi-Kaupēni (A1).
Kaives pagasta administratīvajā teritorijā:
Dzirnavas-Lācīši (B46);
Rauši-Ķiesnēri (B47);
Leimaņi-Veģēni (B50);
Muilēni-Kalnaviesītes-Skroderi (B45);

Vītoliņi-Jaunšķeperi (B48);
Daktas-Zvaguļi-Spilvēni (B49);
Kaives dzirnavas-Lejas Būrbirzes (C32);
Nāgeles-Sinepes (C33).
Inešu pagasta administratīvajā teritorijā:
P33 – Cirsti – Vāckalns – Tivols (A6 Tivols-VāckalnsCirsti)
Ineši (V846) – Briņģi – Eglīši – Pāvītes (V846) (A4);
Sāvas (P33) – Dabari – Beķeri (B31);
Brūziķi (P33) – Baldiešēni (B28);
Ineši (P33) – Baldiešēni – Mežsētas (B30);
Kabulēni (V307) – V308 – Jauntožiņas – Dzirnavas
(Kaives pag.) (B26 Tožiņi-Celmi-Jaunkabulēni) +(B36
Alitēni-Grinēni-Dzērvēni);
Pūpoli (V308) – Beķeri – Paulēni (B33);
Tīrumnieki (V308) – Tivols – Alitēni – Lācīši (B35);
Dzērvēni (V308) – Ūdrēni – Lejas Grīnēni (B36 Alitēni-Grinēni-Dzērvēni);
V846 – Aptekas – Ezēni – Burkāni – Eglīši (B29);
Ozoliņi (Vecpiebalgas pag.) – Kaibēni – Jauntožiņas
(B26 Tožiņi-Celmi-Jaunkabulēni);
Kalnziedi (P33) – Vāckalns (C4);
V846 – Eglīši.

tik tālu un biju ilgi prom no mājām, jo sākumā devāmies
uz treniņnometni Austrijā, lai trenētos kalnos un pierastu
pie retinātā kalnu gaisa. Dzīvojām 1400 metru augstumā,
kas man bija kaut kas jauns. Pēc pusotras nedēļas devāmies uz čempionātu. Šeit sacensības notika kalnos 1300
m augstumā. Dzīvojām mēs kalna pakājē, bet uz sacensību vietu bija jābrauc kalnā augšā. Tās man bija pirmās
tik liela mēroga sacensības, tomēr uztraukuma nebija.
Vēlējos nostartēt pēc iespējas labāk. Tika gūti brīnišķīgi
iespaidi, ko es nekad neaizmirsīšu, jo šī bija mana pirmā
pieredze daudzās jomās.”
Pasaules čempionātā jauniešu grupā startēja 99 sportisti no 31 valsts. 12,5 km biatlona distancē labākais
no latviešiem K. Deksnis - 54. vieta, Rūdis - 56. vieta,
daugavpiliešiem 60. un 80. vieta. Sprintā Rūdis 55.
vietā, Osipovs 63. vietā, Deksnis 71., Loktevs 74. vietā. Iedzīšanas sacensībās piedalās tikai tie sportisti, kuri
sprinta distancē iekļuvuši starp 60 labākajiem, tāpēc Latviju zēnu grupā pārstāvēja tikai Rūdis un izcīnīja 56. vietu. Visa čempionāta laikā iepriecināja Rūda veiksmīgā
šaušana, ko viņš apliecināja stafetē, veicot pirmo etapu.
Sašaujot visus 5 mērķus, viņš izvirzīja komandu 9. vietā, bet stafeti nodeva kā 13. Tomēr pēc 3 etapu veikšanas Latvijai 16. vieta (no 21). Aiz latviešiem palika arī
mūsu kaimiņi igauņi un lietuvieši.
Februāra vidū Priekuļos notika Latvijas čempionāts biatlonā jauniešiem. Jaunietēm A grupā biatlonā 2. vietā
Krista Razgale, B grupā 1. vietā Elīna Radziņa, bet masu
startā abas izcīnīja 2. vietu. A grupā jauniešiem Dzintars Daļeckis, kurš uz atlases sacensībām vēl nebija ieguvis sportisko formu, biatlonā izcīnīja 1. vietu. B grupā
2. vietā Kristers Slavēns, C grupā 2. vietā Arvis Jekimovs. Masu startā uzvaru izcīnīja Kristers. Tas viņam
deva lielu gandarījumu, apsteidzot pasaules čempionāta
dalībniekus. Rūdis šoreiz abas dienas bija ceturtais.
Distanču slēpošanā notikuši jau divi Latvijas čempionāta posmi. Rezultāti sievietēm: Inga Paškovska 2. vieta
10 km klasiskajā stilā, 2. vieta 5 km slidsolī, 2. vieta
sprintā, 3. vieta 10 km slidsolī. Krista Razgale S18
grupā 1. vieta 5 km slidsolī, 2. vieta 10 km klasiskajā
stilā. V18 grupā 3. vietā Dzintars Daļeckis 15 km slidsolī, V14 grupā Arvis Jekimovs 4. vietā sprintā. Ziemas skolēnu čempionātā 1. vietā Krista Razgale, 3. vietā
Marta Pundure, 4. vietā Daniels Vizulis. Uldis Sļadzevskis veiksmīgi cīnās Priekuļu apļu seriālā, bet Madonas
sporta skolas rīkotajās vakara sacensībās laureātu vidū ir
Mikus Cimdiņš, Arvis Jekimovs, Kārlis Miķelsons, Kristers Slavēns, Kaspars Stupelis.
Sezona turpinās. Veiksmīgus startus!
Aija un Andris Praulīši, treneri

Vecpiebalgas kooperatīvās krājaizdevu
sabiedrības biedru kopsapulce
notiks 2016. gada 22. martā plkst.17.30
Vecpiebalgas kultūras nama mazajā zālē.
Darba kārtībā:
1. Jauno biedru apstiprināšana.
2. Pārskats par 2015. gadu.
3. Par politikām un noteikumiem.
4. Par 2016. gada plānu un budžetu.
5. Revīzijas komisijas vēlēšanas.
6. Citi jautājumi.
Ja kopsapulce nebūs lemttiesīga kvoruma trūkuma
dēļ, tad atkārtotā biedru kopsapulce tiks sasaukta 2016. gada 23. martā plkst. 17.30 Vecpiebalgas
kultūras nama mazajā zālē.
					
Laipni gaidīti!
Tuvāka informācija pa tālruņiem: 29376776,
27707028, e-pasts: vkks@inbox.lv

Ļ.cien. Taurenes KKS biedri!
2016. gada 19. martā plkst.10.00
Taurenes kultūras namā notiks Taurenes KKS
GADA PĀRSKATA KOPSAPULCE
Darba kārtībā:
1. Jaunu biedru apstiprināšana.
2. Statūtu izmaiņu apstiprināšana.
3. Valdes, kredītkomitejas un revīzijas komisijas ziņojumi.
4. Valdes, kredītkomitejas un revīzijas komisijas vēlēšanas.
5. Gada pārskata apstiprināšana.
6. Saimnieciskās darbības plāna apstiprināšana.
7. Debates.
Laipni gaidīti!

10

VECPIEBALGA Novada Ziņas

PASĀKUMU AFIŠA
PASĀKUMI VECPIEBALGAS NOVADĀ
Dzērbenes pagastā

5. martā plkst. 18.00 pilī folkloras kopas „Māras bērni”
10 gadu jubilejas koncerts.
Piedalās folkloras kopas „Ore”, „Savieši”, „Pulgožņi” un
Dzērbenes tautas nama amatierkolektīvi. Pēc koncerta danči
kopā ar folkloras kopu „Ore”.
Aicināti bijušie dalībnieki, atbalstītāji, fani un vienkārši
folkloras draugi.
10. martā plkst. 18.00 sabiedriskā centra Amatu mājā
„Ziepju darbnīca”. Līdzi jāņem nauda ziepju pamatmasas
iegādei (varēs iegādāties uz vietas), nelieli trauciņi, kas noder ziepju formas veidošanai. Tējas, kaltēti augi, aromātvielas u.c., ziepju uzlabošanai).
19. martā plkst. 21.00 „Dzērbenes sēta” aicina uz Pavasari balli. Spēle grupa “Gauja” (vadītājs Ainārs Antons)
Ieejas maksa uz balli 2,50 eiro
Sīkāka informācija pa tel. 20331256
24. martā plkst. 18.00 pilī Izidora vārda dienā „Dziesmas
un dejas Isidora pagalmā” ar Priekuļu tehnikuma vokāli
instrumentālā ansambļa, Ērgļu pūtēju orķestra un „Isidora
pagalma” piedalīšanos.
Pasākums pie galdiņiem, līdzi ņemiet “groziņus”.
Aicināti fani, draugi un visi, kas vēlas jautri pavadīt vakaru
pie labas mūzikas.
27. martā plkst. 11.00 Augstajā kalnā Lieldienu pasākums
Dzērbenes tautas nama sportiskās aktivitātes sadarbībā ar
Taurenes kultūras namu.
(Sliktos laika apstākļos pasākums notiks Dzērbenes pilī.
Sekojiet līdzi informācijai!)

APSVEIKUMI
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!

Sveicam Tevi, marta jubilār!
Īpašie gaviļnieki:
65 - Verners Bērziņš Dzērbenē
Andris Pavlovičs Dzērbenē
Valdis Smelters Vecpiebalgā
70 - Māra Šuplinska Taurenē
Jānis Kanders Vecpiebalgā
Arnis Žēpers Vecpiebalgā
75 - Dzidra Brinkmane Dzērbenē
80 - Pēteris Sproģis Dzērbenē
Agita Barone Taurenē
Ziedonis Kurmis Taurenē
85 - Jūlija Skolmeistare Dzērbenē
Anna Šteinberga Inešos
Austra Cince Vecpiebalgā
Ruta Pinka Vecpiebalgā
91 - Erna Bērziņa Inešos
Ausma Zvaigzne Vecpiebalgā
94 - Antoņina Krīgere Inešos
95 - Jānis Jēkabsons Inešos

Inešu tautas namā

13. martā plkst. 14.00 Liezēres amatierteātris “Reālisti”
izrādīs A. Brigaderes lugu „Sievu kari ar Belcebulu”
(režisore L.Vanaga)
Ieejas maksa - EUR 1,50

Kaives tautas namā

4. martā kinozālē:
• plkst. 18.00 - animācijas filma “Turbo”, 3D, (2013)
Ieejas maksa - EUR 1,00
• plkst. 20.00 - liriska komēdija “Saudzējiet sievietes!”,
(1981) Ieejas maksa - EUR 1,00
11. martā plkst. 21.00 “Treniņtērpu ballīte”
Būs jautri!
26. martā plkst. 12.00 Skujenes un Kaives bērnu amatierteātra muzikālais uzvedums „Skatāmpanti - 3”
Pēc izrādes mājdzīvnieku izstāde un pārsteigumi
Gaidīsim mazus un lielus!

Taurenes kultūras namā

11. martā plkst. 22.00 koncerts - balle „Ielūdz dāmas”
Dāmas pavadīs - Rikardions
Ieejas maksa - EUR 4,00
Iespēja rezervēt galdiņus: t. 22032942
27. martā plkst.16.00 Taurenes amatierteātris „Radi”
aicina uz pirmizrādi A. Ūdris „Sveķainie cīsiņi”
Ieejas maksa - EUR 1,00
Tradicionālais Lieldienu pasākums notiks Dzērbenē
27. martā plkst. 11.00.

Vecpiebalgas kultūras namā

10. martā plkst.18.00 Internacionālais talantu šovs 2016
18. martā plkst.18.00 jaunā latviešu spēlfilma „Es esmu
šeit” (rež. Renārs Vimba)
Stāsts par bērniem, kuru vecāki aizbrauc strādāt
uz svešām zemēm
Ieejas maksa - EUR 2,00
25. martā plkst. 14.00 Lielās Piektdienas labdarības
koncerts - uz aizlūgumu aicina Kandavas baptistu draudze.
Kontakttālrunis: 26490360 (Oskars)
27. martā 22.00 - 03.00 Lieldienu balle ar „Transleiteri”
un īpašajiem viesiem
Ieejas maksa - EUR 5,00
Galdiņu rezervēšana: t. 26493591

Tavi smiekli kā zvaniņi zili violeti
nozvana dzidri,
pilni ar rasu nobirst pār mani.
Tā - mana varavīksne

Jaunākā Vecpiebalgas novadā:

Lēna Spalviņa

Vecpiebalgas pagastā.
Sveicam mazulīti un viņas vecākus!
Ej, laimīte, vedējos
Jaunas dzīves sācējiem!
Lai netrūka laimes dienu,
Visu mūžu dzīvojot!

Noslēgtas laulības:
Kristīne Luste un Edijs Fedotovs;
Santa Burjote un Juris Dombrovskis.

28. martā plkst. 13.00 Dzērbenes un Taurenes pensionāru
padome sadarbībā ar Dzērbenes tautas namu aicina novada
pensionārus uz Lieldienu pasākumu pilī
Programmā: muzikālās izklaides kopā ar mūziķi Anitu Ozolu, Lieldienu spēles, Lieldienu olu izstāde un dziesmas un
dejas. Omulīgākai kopā būšanai līdzi ņemiet “groziņu”
Turpinās cimdu adīšanas konkurss, kas veltīts Cimdu
Jettiņai „Sasildi Dzērbeni!”
Darbi jāiesniedz Dzērbenes tautas namā līdz 8. aprīlim
Informācija 29408315, www.vecpiebalga.lv .

2016. gada marts

Sveicam, kopējo dzīves ceļu sākot!

IZVEIDO SAVU MĀJASLAPU!
Dievkalpojumi Pūpolu svētdienā un
Lieldienu nedēļā
Dzērbenes draudzē:

20. martā plkst.14.00 - Pūpolsvētdienas
dievkalpojums
27. martā plkst.15.00 - Lieldienu
dievkalpojums
3. aprīlī plkst.14.00 - Baltās svētdienas
dievkalpojums

Vecpiebalgas draudzē:

20. martā plkst.10.00 - Pūpolsvētdienas
dievkalpojums
25. martā plkst.15.00 - Lielās Piektdienas
dievkalpojums
27. martā plkst.10.00 - Lieldienu
dievkalpojums

E-prasmju nedēļas ietvaros
aicinām interesentus uz apmācībām
„Uzņēmuma vizītkartes izveide e-vidē”
(mājaslapu veidošana)
Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā
9. martā plkst. 17.00.
Nodarbību vadīs datortīklu
administrators Valdis Zahars.
Laipni aicinām visus interesentus!

Lodes - Apšu draudzē:

26. martā plkst. 23.00 - Lieldienu nakts
Vigīlija

PATEICĪBAS
Vēlos pateikties Velgai Pumpurei, Baibai
Zemniecei un Taurenes
aptiekas vadītājai
Dacei Strazdiņai par atsaucību un sirds siltumu
Skaidrītes Jēgermanes slimības laikā.
Aija Sokolova
Sakām paldies biatlona treneriem Aijai un Andrim
Praulīšiem par ieguldīto darbu, Gatim Praulītim
par atbalstu nometnē Austrijā un sacensībās
Rumānijā, Vecpiebalgas novada pašvaldībai par
finansiālo atbalstu nometnei Austrijā un Radziņu
ģimenei par veselību stiprinošo ceļamaizi, lai mūsu
Rūdis varētu piedalīties un gūt labus rezultātus
Pasaules čempionātā jauniešiem un junioriem
Rumānijā. Paldies visiem, kas juta līdzi un sūtīja
laba vēlējumus!
Baložu ģimene

SĒRU VĒSTS
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabās.

Mūžībā aizgājuši:
Skaidrīte Jēgermane, Dzērbene;
Jāzeps Litavnieks, Dzērbene;
Vilis Račila, Dzērbene;
Haralds Ziemelis, Dzērbene;
Juris Slaidiņš, Taurene;
Andrejs Vīlips, Taurene.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

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”

