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Šajā numurā:

■ Novembris - Valsts
svētku mēnesis
■ Aktivitātes Dzērbenes
Amatu mājā
■ Aktuālais izglītības
iestādēs

Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Kur zemi lai krāšņāku rastu,
kam skaistākās dziesmas lai dzied,
kā zemi pie dzintara krasta,
kā zemi, kur ābeles zied.
Tā zeme ir dzimtene mana,
te izaugt un dzīvot man ļauts.
Ik puķe tās vārdu man zvana,
Šo zemi par Latviju sauc.

(A. Sakse)

Sagaidot Lāčplēša dienu un Latvijas
proklamēšanas 98. gadadienu, sveicam
iedzīvotājus svētkos un novēlam
saglabāt paaudžu vienotību un
piederību savam novadam un Latvijai.
Ar atbildību kopīgā darbā veidosim
novada un valsts nākotni!
Vecpiebalgas novada pašvaldība

Atklāts bērnu rotaļu laukums Vecpiebalgā

2016. gada novembris Nr. 10 (99)

Vecpiebalgas novada dome aicina iedzīvotājus
uz Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai
veltītu svinīgu sarīkojumu

„Laiki spēlējas ar mums”

(K. Skalbe)

19. novembrī plkst. 18.00 Vecpiebalgas
kultūras namā

Programmā:
• Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājas Ellas Frīdvaldes-Andersones
svētku uzruna.
• Novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšana.
• Vecpiebalgas amatierteātra „Sumaisītis” iestudējums „Lizetes Skalbes 3
atslēgas. Mazi noslēpumi. Diži darbi. Īsta mīlestība” (L. Skalbes sarakstes,
pētījumi un interpretācijas). Iestudējuma autores: Līva Grudule, Ilona Muižniece, Inese Pilābere.
• Svētku balle ar grupu „Brālīši”.
(Iespējams rezervēt galdiņus, t. 26493591).
Ja nepieciešams transports, lai nokļūtu uz svinīgo pasākumu Vecpiebalgas
kultūras namā, lūgums pieteikties pagastu pārvaldēs.
18. novembrī plkst. 18.00, svinot Latvijas Valsts dzimšanas dienu,
savu māju, iestāžu, uzņēmumu logos un to apkārtnē iededzināsim sveču
liesmiņas!
20. novembrī plkst. 10.00 Vecpiebalgas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts dievkalpojums.

Sagaidot svētkus, Vecpiebalgas novada dome
apbalvojumu piešķiršanai izvirza:
Vecpiebalgas novada lepnums DAGNIJU KUPČI
Interesantas un radošas nodarbes jaunajā rotaļu laukumā bērnudārza audzēkņiem vēl novada pašvaldības un skolas vadība. No kreisās: izpilddirektors Hugo Duksis,
pagasta komunālās daļas vadītājs Andris Lapiņš, skolas saimniecības daļas vadītāja
Ija Kazaka un direktore Lolita Žagare.

3. oktobrī notika Vecpiebalgas pirmsskolas izglītības iestādes atjaunotā bērnu rotaļu
laukuma atklāšana. Rekonstruētajā rotaļu laukumā uzstādītas atsperšūpoles, tematiskie rotaļu laukumi - kuģis un kravas auto, karuselis un līdzsvara šūpoles, kā arī citas krāsainas
un interesantas rotaļu ierīces, kurās bērni var pārbaudīt spējas un attīstīt spēku un veiklību. Lai bērnu aktivitātes noritētu atbilstošā vidē, laukums noklāts ar drošības smilts segumu. Rotaļu laukumu labiekārtoja SIA “MK Dizains”, kopējās izmaksas EUR 18 137,90.
Pirmsskolas metodiķe Agita Šulca: „Par rotaļlaukuma uzlabošanu bijām domājuši arī agrāk, rakstot dažādus projektus, iegūstot finansējumu sporta takas un dažādu rotaļierīču
izgatavošanai. Tādas arī tapa ar pašu audzinātāju idejām, darbu un vecāku atbalstu. Iesākumā kopā ar biedrības “Piebalgas attīstībai” vadītāju Mārci Ločmeli nolēmām izsludināt
īpašu akciju, lai risinātu šo problēmu. Esam ļoti pateicīgi cilvēkiem par atsaucību, jo tika
saziedoti vairāk nekā 600 eiro, kas nu mājiņas veidolā uzstādīti bērnudārza laukumiņā, bet
ziedotāji var dzert tēju no skaistajām porcelāna krūzēm vai glabāt to kā atmiņu par savu
devumu kopīgā lietā.

“Pie mums tagad ir kā Rīgā!” atklājot
rotaļlaukumu pie bērnudārza, teica Elza no
“Dzenīša skolas” grupiņas.
Pateicoties pašvaldības ieguldījumam, 2015. gadā tika veikta rotaļlaukuma labiekārtošana
un sētas nomaiņa, bet visas agrāk uzstādītās ierīces prasīt prasījās pēc nomaiņas, jo bija
gan fiziski, gan morāli novecojušas, arī bērnu skaits mūsu bērnudārzā ir tik liels, ka steidzami bija jādomā par uzlabojumiem.
“Pie mums tagad ir kā Rīgā!” atklājot rotaļlaukumu pie bērnudārza, teica Elza no “Dzenīša skolas” grupiņas. Tā patiešām arī ir, jo laukumā uzstādītas krāsainas, interesantas,
bērnu kustību prieku veicinošas un drošas ierīces. Tagad pēcpusdienā vecākiem ir grūti
aizvest bērnus mājās, jo tā vien gribas vēl kādu reizi nobraukt pa slidkalniņu vai pagriezties karuselī, vai uzrāpties pa virvju vijumiem. Sakām milzīgu paldies pašvaldībai par rasto
iespēju!”
Dzidra Ješkina

Nominācijā „Gada balva kultūrā”
Agritu Eškinu
Ilonu Muižnieci
Rigondu Prīsi
Nominācijā „Gada balva uzņēmējdarbībā”
Ilmāru Glāzeru
Ģirtu Grozu
Mairi Sarmuli
Nominācijā „Gada balva sportā”
Helviju Babri
Kristeru Slavēnu
Nominācijā „No sirds uz sirdi”
Silviju Aņinu
Ilzi Braunu
Aivaru Pinni
Nominācijā „Gada skolotājs”
Viju Jansoni
Aiju Praulīti
Nominācijā „Gada jaunietis”
Paulu Šulcu
Kristapu Zaķīti
Jēkabu Zommeru
Apbalvojumi tiks pasniegti svinīgajā
sarīkojumā 19. novembrī plkst.18.00
Vecpiebalgas kultūras namā.
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VECPIEBALGAS Novada Ziņas

VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ

Domes sēde 2016. gada 27. oktobrī

Sēdē piedalās deputāti: Valdis CĪRULIS, Viesturs MELBĀRDIS, Inese NAVRA,
Ilona RADZIŅA, Daina SKRASTIŅA, Jānis VĪLIPS, Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE.

Pieņemtie lēmumi:
1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības Bāriņtiesas priekšsēdētājas Iritas Sirmās
sniegto atskaiti par bāriņtiesas darbu.
2. Apstiprināt valsts mērķdotāciju apmēru Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika periodam
no 2016. gada 1. septembra līdz 2016. gada 31. decembrim: pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai EUR 171652, tai skaitā piemaksām par iegūto 3.
kvalitātes pakāpi EUR 3916 un piemaksām par 4. kvalitātes pakāpi EUR 3324, interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai EUR 8875, tai skaitā piemaksām par 3.
kvalitātes pakāpi EUR 612, bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu
darba samaksai EUR 19532, tai skaitā piemaksām par 3. kvalitātes pakāpi EUR 832. Apstiprināt valsts mērķdotāciju laika periodam no 2016. gada 1. septembra līdz 31. decembrim pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu
starp novada izglītības iestādēm.
3. Apstiprināt pašvaldības finansējumu vienam mēnesim pedagoģisko darbinieku atalgojumam pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogiem, interešu izglītības pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem Vecpiebalgas novada izglītības iestādēs laika periodā no
2016. gada 1. septembra līdz 2016. gada 31. decembrim: Vecpiebalgas vidusskolai 1000,00
eiro, Inešu pamatskolai 1870,00 eiro, Dzērbenes vispārizglītojošai un mūzikas pamatskolai
2000,00 eiro, Taurenes pamatskolai 1510,00 eiro. Apstiprināt no pašvaldības pamatbudžeta
finansējamo pirmsskolas pedagoģisko likmju apmēru Vecpiebalgas novada izglītības iestādēs
laika periodam no 2016. gada 1. septembra līdz 2016. gada 31. decembrim:

Apstiprināt no pašvaldības pamatbudžeta finansējamo izglītības iestāžu vadītāju amatalgas:

Apstiprināt no pašvaldības pamatbudžeta finansējamo pedagoģisko likmju apmēru profesionālās ievirzes programmām: Dzērbenes vispārizglītojošajai un mūzikas pamatskolai - 0,3
likmes, Inešu mākslas skolai - 0,5 likmes.
4. Apstiprināt 2016. gada 4. oktobra rīkojumu Nr. 3-2/187 „Par izglītības iestāžu vadītāju
darba samaksu mēnesī 2016./2017. m.g.”, Nr. 3-2/188 „Par 2016./2017. m.g. pašvaldības
finansējuma tarifikāciju iesniegšanu”, Nr. 3-2/189 „Par 2016./2017. m.g. valsts mērķdotāciju
tarifikāciju iesniegšanu” un 5. oktobra rīkojumu Nr. 3-2/190 „Par izglītības iestāžu vadītāju
darba samaksu mēnesī 2016./2017. m.g.”.
5. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7/2016 “Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2016. “Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2016. gadam ””.

ATBILDE UZ IEDZĪVOTĀJU JAUTĀJUMU
Vai saistībā ar anonīmo sūdzību „Bez Tabu” un tam sekojošo žurnālista vizīti Vecpiebalgas vidusskolā pašvaldībā vai vidusskolā ir saņemts kāds iesniegums par ugunsdrošības jautājumiem vidusskolā?
Uzskatu, ka tā bija zemiska rīcība no kādas topošās vēlēšanu apvienības indivīda, kas ar
apmelošanu cer tikt pie varas. Nākamajā gadā būs pašvaldību vēlēšanas un, vērojot iepriekšējo vēlēšanu kampaņu aktivitātes Vecpiebalgā, domāju, ka šī apmelojošā un zemiskā rīcība
ir tikai sākums - tuvāk vēlēšanām būs vēl trakāk.
Vecpiebalgas novada pašvaldībā un Vecpiebalgas vidusskolā nav saņemts neviens iesniegums saistībā ar ugunsdrošības stāvokli. Ja pašvaldība vai vidusskola nebūtu reaģējusi uz
šādu iesniegumu, tad TV raidījums „Bez Tabu” to noteikti atspoguļotu. TV raidījums „Bez
Tabu” konstatēja, ka Vecpiebalgas vidusskolā ar ugunsdrošību viss ir kārtībā.
TV raidījumam „Bez Tabu” vajadzētu piedzīt zaudējumus no melīgā sūdzētāja, kas radās
raidījuma redakcijai saistībā ar nevajadzīgo izbraukumu uz Vecpiebalgas vidusskolu.
Vecpiebalgas novada pašvaldība, pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, ir noslēgusi līgumu
ar SIA ”Barkass” par darba aizsardzības un ugunsdrošības sistēmas uzraudzību Vecpiebalgas
novadā. SIA ”Barkass” veic regulāras ugunsdrošības apmācības gan skolās, gan iestādēs,
kā arī veic visus darbus, kas saistās ar ugunsdrošības un darba aizsardzības pasākumu organizēšanu un izpildi. Arī VUGD veic regulāras pārbaudes un kontrolē konstatēto trūkumu
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6. Apstiprināt noteikumus par inventarizācijas veikšanu Vecpiebalgas novada pašvaldībā.
7. Apmaksāt Dzērbenes Sarkanā Krusta nodaļai šokolādes iegādes izdevumus (EUR
70,00) Donoru dienā Dzērbenē.
8. Piešķirt finansiālu atbalstu (EUR 800,00) motosportistam Kasparam Stupelim dalībai
2016. gada Eiropas Nāciju kausā Latvijas izlases sastāvā.
9. Rīkot iepirkuma procedūru „Siltumenerģijas piegāde Vecpiebalgas novada Inešu pagasta centralizētās siltumapgādes vajadzībām” un veikt ekonomisko izvērtējumu pašvaldības
komercdarbībai siltumenerģijas piegādei Inešu pagasta centralizētās siltumapgādes vajadzībām.
10. Rīkot iepirkuma procedūru „Siltumenerģijas piegāde Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta kultūras namam un „Doktorātam” centralizētās siltumapgādes vajadzībām”.
Veikt ekonomisko izvērtējumu pašvaldības komercdarbībai siltumenerģijas piegādei Vecpiebalgas pagasta kultūras nama un „Doktorāta” centralizētās siltumapgādes vajadzībām.
11. Lūgt valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts ceļi” nodot Vecpiebalgas novada pašvaldībai ikdienas uzturēšanai gājēju celiņu, kas atrodas valsts autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona posmā no 32,184 km līdz 33,092 km autoceļa labajā pusē un celiņus autoceļa
kreisajā pusē km 32,184 - 32,272 un km 32,490 - 32,531.
12. Iznomāt SIA „Janauto” nedzīvojamo telpu Vecpiebalgas vidusskolas ēkā, Gaismas ielā
2, Vecpiebalgā, 1. stāvā, ar kopējo platību 66,8 m2. Noteikt telpas izmantošanas mērķi - izglītības funkcijas nodrošināšanai - Vecpiebalgas novada skolēnu autovadītāju teorētiskajai
apmācībai.
13. Piešķirt Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājai Ellai Frīdvaldei-Andersonei atvaļinājumu no šā gada 2. līdz 4. novembrim. Domes priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā
aizvieto priekšsēdētājas vietnieks Valdis Cīrulis.
14. Izteikt Vecpiebalgas novada domes 25.08.2016. lēmuma Nr.17 „Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un sagatavošanu atsavināšanai” 2. punktu šādā redakcijā:
„Atdalīt no nekustamā īpašuma „Angāri” zemes vienību aptuveni 2,0 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, kā izrādīsies pēc uzmērīšanas) ēkas „Angāri” uzturēšanai, kas robežojas
ar nekustamiem īpašumiem „Ratnieki”, „Kalna Roma”, “Ceļmalas”, „Sudrabi”, „Angārs” un valsts autoceļu V299.
Izteikt Vecpiebalgas novada domes 25.08.2016. lēmuma Nr. 17 „ Par nekustamā īpašuma
sadalīšanu un sagatavošanu atsavināšanai” 3. punktu šādā redakcijā:
„Iznomāt SIA „Āboliņkalns” no nekustamā īpašuma „Angāri” atdalīto zemes vienību aptuveni 2,0 ha kopplatībā Vecpiebalgas novada teritorijas plānojumā atļautajai izmantošanai. Nomas līguma termiņš 10 gadi. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.”
Atcelt Vecpiebalgas novada domes 25.08.2016. lēmuma Nr.17 „Par nekustamā īpašuma
sadalīšanu un sagatavošanu atsavināšanai” 4. punktu.
15. Veikt izmaiņas, saskaņojot ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” Cēsu nodaļu, pašvaldības autoceļu reģistrā - izslēgt no pašvaldības autoceļu saraksta autoceļu Sproģi- Ķidēni- Dūjēni,
kas reģistrēts ar Nr. 43, 0,98 km garumā.
16. Nodot iznomāšanai nedzīvojamo telpu Nr. 16 15,8 m2 kopplatībā ēkas otrajā stāvā
nedzīvojamā ēkā „Katlumāja”, Dzērbenes pagastā. Apstiprināt nedzīvojamo telpu publicējamo informāciju, nomas tiesību izsoles noteikumus un nomas līguma projektu.
17. Atkārtoti nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas 51,7 m2 kopplatībā nedzīvojamā ēkā
„Vecmuiža”, Taurenes pagastā, ēkas pirmajā stāvā. Apstiprināt nedzīvojamo telpu publicējamo informāciju, nomas tiesību izsoles noteikumus un nomas līguma projektu.
18. Slēgt nomas līgumu uz 10 gadiem ar SIA „Saltus” par pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu 9,5 m² platībā ēkā “Mazā skola”, īpašumā Gaismas iela 4, Vecpiebalgas
pagastā, iznomāšanu. Nomas maksu noteikt EUR 0,21 par vienu kvadrātmetru mēnesī un
PVN 21%, papildus nomas maksai nomnieks iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
19. Iznomāt neapbūvētu zemes vienību lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas Vecpiebalgas pagastā: „Ziemeļu Zemgaļi” 2,3 ha kopplatībā, „Attīrīšanas iekārtas” 1,5 ha
kopplatībā, „Zīleskalna pakāje” 0,5 ha kopplatībā, „Pie Mežsētu ceļa” 0,5 ha kopplatībā
un „Skujupes pļava” 1,1 ha kopplatībā. Nomas līgumu termiņš - 5 gadi, maksa 1,5 %
apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
20. Nostiprināt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda nekustamo īpašumu „Jaunzemji”,
Dzērbenes pagastā. Iznomāt nekustamo īpašumu „Jaunzemji” 2,03 ha kopplatībā ar apbūves tiesībām galdnieku darbnīcas izveidošanai. Nomas līguma termiņš - 10 gadi, maksa
1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
21. Ar 31.12.2016. izbeigt 04.03.2015. noslēgto zemes nomas līgumu par īpašuma „Leimaņkalns”, Inešu pagastā, neapbūvētās zemes vienības 0,8564 ha kopplatībā iznomāšanu.
22. Apstiprināt izvirzīto kandidātu sarakstu Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojumu
saņemšanai nominācijās: „No sirds uz sirdi”, „Gada balva sportā”, „Gada balva kultūrā”,
„Gada balva uzņēmējdarbībā”, „Gada jaunietis”, „Gada skolotājs”, „Vecpiebalgas novada
lepnums” (skat. l. lpp.).
23. Ņemt aizņēmumu EUR 42604,10 no Valsts kases projekta „Būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība Vecpiebalgas novada grants ceļu pārbūves projektā Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas
(LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”.
Aizdevumu izmantot 2017. gada laikā. Atmaksas termiņu aizņēmumam noteikt 10 gadus.
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.
Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2016. gada 24. novembrī plkst. 15.00
Vecpiebalgas pagastā.
Domes sēdes ir atklātas! Laipni lūdzam!
savlaicīgu novēršanu. Pašlaik pašvaldībai nav pretenziju par SIA ”Barkass” veikto darbu
kvalitāti.
Ja Vecpiebalgas novadā tiek konstatēta kāda problēma, informējiet attiecīgās iestādes vai
pārvaldes vadītāju! Ja nevarat atrisināt problēmu, informējiet izpilddirektoru! Ja problēma
turpinās - meklējiet palīdzību pie domes priekšsēdētājas! Loģiski būtu tikai pēc tam
vērsties pie TV vai žurnālistiem.
Ja lietu kārtība tiek sākta no beigu gala ar meliem, tā ir nekorekta rīcība. Bet, ja to dara
pašvaldības darbinieks, tas var zaudēt darbu pašvaldībā atbilstoši darba likuma 101. pantam.
Diemžēl novadā ir arī tādi gadījumi, kad iedzīvotāji par nepieciešamību izvest kanalizācijas akas saturu nezvana pagasta saimniekam vai pārvaldes vadītājai, bet uzreiz domes
priekšsēdētājai.
Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem pašvaldības durvis ir atvērtas vienmēr! Pašvaldības
speciālisti pieņem iedzīvotājus ne tikai pieņemšanas laikos, bet arī citā laikā. Atbildam ne
tikai uz oficiāliem iesniegumiem un e-pastiem, bet arī uz pamatotiem anonīmiem iesniegumiem. Pašvaldības mājaslapā ir publicēti pašvaldības darbinieku telefoni, e-pasti u.c.
informācija. Regulāri iznāk novada informatīvais izdevums. Neesmu saņēmis pamatotas
sūdzības par informācijas un komunikācijas problēmām starp novada iedzīvotājiem un
pašvaldības darbiniekiem.
Hugo Duksis, Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektors
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Projektu konkursa „Dažādojam savu ikdienu!” ietvaros Dzērbenes
rokdarbu pulciņš realizēja savu ieceri „Pašas šūts tērps BOHO”
Nodarbības vadīja Ērika Māldere. Tās apmeklēja un iemaņas tērpu šūšanā dažādās vecuma grupās
un ar dažādām šūšanas iemaņām
apguva apkārtnes iedzīvotājas no
Dzērbenes un Taurenes.
I nodarbībā dalībnieces iepazinās
ar BOHO stilu, ķermeņa proporciju un modes fasonu atbilstību un krāsu saskaņu.
II nodarbībā notika individuālo mēru noņemšana
un piegrieztņu izgatavošana izvēlētajam tērpam.
III nodarbībā tika apgūtas šūšanas iemaņas ar
šujmašīnu un overloku. Tika izgatavoti paraudziņi
malu apdarei, vīļu veidiem, dekoratīvām nošuvēm
un trikotāžas apdarei.
IV nodarbībā tapa savs tērps no individuāli izvēlēta materiāla (piegriešana, sadiegšana, uzprove,
tērpa sašūšana).
V bija papildnodarbība, lai veiksmīgi pabeigtu
iesāktos darbus, izgludinātu vīles un sagatavotos
noslēguma pasākumam. Interese par BOHO stila
modi bija tik liela, ka papildus tika piemeklētas vai
izgatavotas tērpam īpaši atbilstošas rotas. Viena no
dalībniecēm sava tērpa auduma pilnveidošanai izmantoja īpašu eko-print tehniku, krāsošanu ar augiem, koku lapām.
VI nodarbība - noslēdzošā, kurā notika BOHO tērpu skate. Pasākumu apmeklēja jauno šuvēju draugi, bērni un jaunieši. Par muzikālo fonu rūpējās japāņu valodas speciālists
Igors Zvaigzne. Dalībnieces kopīgi pagatavoja sušī un cita
citai ierādīja savu iecienītāko ēdiena pagatavošanas veidu.
Rezultāts bija ļoti gards.
Nodarbību laikā valdīja patīkama un draudzīga gaisotne. Dalībnieces izteica vēlēšanos nodarbības turpināt un
pilnveidot savas šūšanas prasmes, kā arī pievērsties citām

Notikumus atceroties…
Pirms 305 gadiem (1711.) ķeizars Pēteris Lielais atdāvināja Vecpiebalgu līdz ar visām tai toreiz piederīgajām muižām grāfam Borisam Šeremetjevam, kas vēlāk
piepirka klāt Veļķu muižu, bet viņa pēcnācēji - Briņģu
muižu.
Pirms 245 gadiem (1771.) Dzērbeni ar tās muižu Katrīna II atdāvina ģenerālim Otto Veismanim fon Veisenšteinam.
Pirms 35 gadiem - 1981. gada novembrī - ar kolhoza
“Taurene” gādību daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā tiek
atvērta pirmā bērnudārza grupiņa. Tas ir sākums pirmsskolas izglītības iestādes veidošanai pagastā.
Pirms 20 gadiem - 1996. gada 21. novembrī - dibināta
Taurenes kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība. Iniciators
Aivars Rumba. Dibināšanas brīdī krājaizdevu sabiedrībā iestājās 21 taurenietis, šobrīd tā apvieno vairāk
nekā 500 biedrus.
Pirms 20 gadiem - 1996. gada novembrī - jurģi Kaives
pagasta bibliotēkai - tā no Leimaņu muižas tiek pārcelta uz Kaives pagasta padomes ēku „Dārziņos”.
Pirms 15 gadiem - 2001. gada rudenī - izbūvēts pirmais gājēju celiņš Vecpiebalgā 342 m garumā - no skolas uz kultūras namu. Kurš gan šodien var iedomāties
pagasta centru bez gājēju celiņiem?
No novadpētnieku un bibliotēku krājumiem

rokdarbu tehnikām, lai pašrocīgi varētu pagatavot dāvanas svētkiem. Divas no šūšanas nodarbību apmeklētājām
pievienosies audēju kopai. Tuvākajā laikā notiks atkārtota
Ziemassvētku eglīšu rotājumu darināšana, kā arī ēdienu gatavošanas pieredzes apmaiņa. Šāda kopā sanākšana radīja
interesi par iesaistīšanos amatnieku tirgos un iespēju laukos
gūt papildienākumus.
Daina Šmite, tautas nama vadītāja

Diskusija par jaunatnes politikas stratēģijas izstrādi
Uzsākta Eiropas
Savienības
programmas „ERASMUS+: Jaunatne darbībā”
3. pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas
veidotāju tikšanās” projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” (Nr.
2016-1-LV02-KA347-001061) īstenošana. Tā mērķis ir izstrādāt jaunatnes
politikas stratēģiju katram novadam un
kopīgu sadarbības platformu visiem
astoņiem vēsturiskā Cēsu rajona novadiem, kas balstīta uz jauniešu interešu, vēlmju, vajadzību un problēmu
apzināšanu, kā arī visu iesaistīto pušu,
vietējo politiķu un speciālistu iesaisti.
Stratēģijas izstrāde ilgs divus gadus
- līdz 2018. gada septembrim. Visas
projekta aktivitātes tiek finansētas no
Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem.
20. oktobrī Vecpiebalgas JIC “Balgas
strops” notika diskusija par jaunatnes
politikas jautājumiem. Pasākumā tikās projekta koordinatori, novada pašvaldības speciālisti, jaunieši un interesenti,
lai noskaidrotu šī brīža situāciju jaunatnes jomā novadā
un plānotu nākotnes vīziju, nepieciešamos uzlabojumus.
Pēc iepazīšanās ar projekta uzdevumiem notika darbs grupās. Balstoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas ieteiktajiem „Vispārējiem rādītājiem darba ar jaunatni vērtēšanai
pašvaldībās”, diskusijās tika analizēta un vērtēta darba ar
jaunatni organizēšana Vecpiebalgas novadā.
Vecpiebalgas novada Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja
Lelde Burdaja: „Šobrīd mums, tāpat kā visā valstī, galvenā problēma ir cilvēku skaita samazināšanās, turklāt
no lauku reģioniem aizplūst gados jaunākie iedzīvotāji.
Apkopojot darba grupās apspriestos jautājumus (pavisam
debatējām par 10 tēmām), nākas secināt, ka ierosinājumu
ir gana daudz. Institucionālās sistēmas darbībā - nodrošināt iespējas un rosināt jauniešus aktīvāk iesaistīties centru
darbībā, stiprināt jauniešu centrus, kur jau šobrīd jauniešu
aktivitāte ir vislielākā, kā arī veidot kopīgu aktivitāšu plānu
visām iestādēm, lai pasākumi nepārklātos. Viedokļi dalījās
jautājumā, vai lielākus pasākumus rīkot Vecpiebalgā, nodrošinot nokļūšanu uz tiem arī jauniešiem no pārējā novada, vai mainīt pasākumu norises vietu pēc kārtas katrā no
pagastiem? Tā kā finanšu līdzekļu apjoms katram jauniešu centram ir atšķirīgs, ierosinājums - par tā sadali rūpējas
Jaunatnes lietu nodaļa, kas kopā ar centru vadītājiem vienojas par līdzekļu izlietojumu. Diskutējot par informētības
palielināšanu jauniešu vidū, secinājām, ka, lai arī informācija par aktivitātēm un iespējām līdzdarboties jauniešiem
ir pieejama, tomēr vairāk jādomā par jauniešu auditorijai
saistošāku informācijas apmaiņas avotu un līdzekļu izmantošanu, piemēram, saziņai izmantojot sociālos tīklus
vai personīgi uzrunājot konkrēto mērķauditoriju, tādējādi
panākot lielāku atsaucību. Par jauniešu līdzdalību lēmumu
pieņemšanā - nepieciešams organizēt diskusijas ar vietējiem politiķiem („Kafija ar politiķiem”), ikgadēju forumu.
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Atklāts jautājums - vai novadā ir nepieciešama Jauniešu
dome, ja tās darbība ir formāla. Brīvā laika lietderīgai izmantošanai būtu nepieciešams vairāk popularizēt neformālo izglītību novada skolās. Par jauniešu rīcības atbilstību
tiesiskām vai tikumiskām normām uzklausījām arī policijas
un sociālo darbinieku vērtējumu. Secinājumi vairāki. Viens
no tiem - jaunatnes lietu speciālistam jābūt pieejamai informācijai par riska jauniešiem, lai šo mērķa grupu varētu
iesaistīt jauniešu centru aktivitātēs. Lai uzlabotu situāciju
jauniešu nodarbinātībā, tika ierosināts jauniešu centriem
vairāk orientēties uz pasākumu uzņēmējdarbības veicināšanai organizēšanu un laukos nepieciešamo prasmju apguvi, savukārt skolās rast iespēju jauniešiem apgūt mācību
firmu veidošanas pamatus, kā arī skolēnu vidū tik populāro
Ēnu dienu pasākumus organizēt novada teritorijā. Diskusiju grupās noslēdzām ar jautājumu par jauniešu veselīga
dzīvesveida popularizēšanu. Ieteikumi - psihologa pakalpojuma pieejamība, veselīga dzīvesveida popularizēšanas
pasākumu organizēšana.
Šajā diskusijā tika apkopoti pašvaldības speciālistu viedokļi. Nākamajā reizē, kas būs jau pavisam drīz - 2017.
gada sākumā - jaunatnes lietas tiks skatītas no Vecpiebalgas
novada jauniešu viedokļa. Tad arī redzēsim, vai un cik jauniešu intereses, vēlmes, vajadzības un problēmas sakrīt ar
pašvaldības speciālistu viedokli.”
Pašvaldības un jauniešu centru darbinieku ziņā ir piedāvāt
iespējas, bet ierosinājumiem un iniciatīvai par vēlamajām
aktivitātēm jānāk no pašu jauniešu vidus. Un tas, cik aktīvi
jaunieši būs katrā no pagastiem, tik interesanta un piepildīta būs viņu ārpusskolas dzīve.
*Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
Dzidra Ješkina

Vecpiebalgas novada ezeri
papildināti ar zivju krājumiem
Šogad Zivju fonds atbalstījis Vecpiebalgas novada pašvaldības četru
projektu „Zivju resursu pavairošana
un atražošana Vecpiebalgas novada
Ineša ezerā”, „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Juvera ezerā”, „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Taurenes ezerā”, „Zivju resursu
pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Alauksta
ezerā” realizāciju, kas finansējuma saņemšanai tika pieteikti fonda izsludinātajā pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs,
kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir
valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās
ir atļauta makšķerēšana”.

21. oktobris - zandartu mazuļu ielaišana Taurenes ezerā.

Projekta „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Ineša ezerā” ietvaros ūdenstilpnē tika
ielaisti 25 000 līdaku mazuļu.
Projekta „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Juvera ezerā” ietvaros ūdenstilpnē tika
ielaisti 8 000 zandartu mazuļu.
Projekta „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Alauksta ezerā” ietvaros ūdenstilpnē tika
ielaisti 25 000 līdaku mazuļu.
Projekta „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Taurenes ezerā” ietvaros ūdenstilpnē
tika ielaisti 3000 zandartu mazuļu.
Projektus finansē Zivju fonds. Kopējais Zivju fonda finansējums - EUR 14 200. Vecpiebalgas novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu PVN un piegādes izmaksu apjomā.
Zivju mazuļi uz novada ezeriem atceļoja no SIA „Rūjas zivju audzētava”.
Šī projekta īstenošana ir ļoti svarīga mūsu novadam, ne
tikai saglabājot vērtīgo zivju populāciju Ineša, Alauksta,
Taurenes un Juvera ezerā, bet arī veicinot tūrisma attīstību
novadā, piesaistot tūristu un makšķernieku vēlmi doties uz
mūsu novada ezeriem.
Inese Asarīte - Kokina, projektu vadītāja

Kļūdas labojums

„Vecpiebalgas Novada Ziņu” oktobra numura rakstā „Pedagogu algas reformu iespaidā Vecpiebalgas novadā” 2.
tabulā par skolēnu kopskaitu Dzērbenes vispārizglītojošā
un mūzikas pamatskolā sadaļā „Pavisam kopā izglītojamie”
pareizais skolēnu kopskaits ir 112 (kā iepriekš rakstījām:
1.-6. kl. - 28, 7.-9. kl.-15, speciālajās programmās - 3, profesionālās ievirzes programmā - 66).
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Informē Sociālais dienests

Sociālais dienests atgādina, ka personām, kam noteikts trūcīgas ģimenes statuss, joprojām
ir iespēja saņemt pārtikas pakas pie savu pagastu sociālajiem darbiniekiem. Personai, kurai
izziņa par trūcīgas personas statusa piešķiršanu ir izsniegta uz trīs mēnešiem, pienākas
divas pakas izziņas darbības periodā, ja izziņa ir izsniegta uz sešiem mēnešiem - četras pakas. Saskaņā ar akcijas noteikumiem pakas netiek rezervētas vai izsniegtas avansā. Katram
pašam ir jāseko izziņu derīguma termiņiem un laikā jāizņem pakas.
Iedzīvotāju zināšanai vēlos atgādināt, ka Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem - gan pieaugušajiem, gan bērniem - ir pieejamas psihologa konsultācijas. Psiholoģe Anita Prodniece
apmeklētājus pieņem otrdienās un ceturtdienās Sociālā dienesta telpās Taurenes pagasta „Rudiņos”. Pieteikties un vienoties par konsultācijas laiku var, zvanot psiholoģei A.
Prodniecei pa tālr. 25602769.
Velga Berķe, Sociālā dienesta vadītāja

2016. gada novembris

„Spurēnos” tiek celta zivju audzētava

Bāriņtiesa mūsu novadā

Pirms 20 gadiem Latvijā un arī mūsu novada teritorijā atsāka darboties bāriņtiesas saskaņā ar likumu „Par bāriņtiesām un pagasttiesām”, un mēs joprojām lietojam seno nosaukumu - bāriņtiesa.
Bāriņtiesu galvenais uzdevums ir noskaidrot ģimenes, kurās nav pietiekami nodrošināta
bērna attīstība, audzināšana un drošība un tad kopā ar citām institūcijām -veselības aprūpes, izglītības, sociālā dienesta un policijas iestādēm - gādāt par stāvokļa uzlabošanos, rūpēties par to, lai bērns varētu palikt pie saviem vecākiem. Ja tas neizdodas, tad kā galējais
līdzeklis ir bērna izņemšana no bioloģiskās ģimenes likuma noteiktajā kārtībā. Pēc tam
tiek darīts viss, lai bērnam būtu iespēja augt ģimeniskā vidē - tiek meklēti audžuvecāki vai
aizbildņi, kas spētu sagatavot bērnu pilnvērtīgai dzīvei, kā arī aizstāvētu viņa mantiskās un
personiskās intereses.

Bāriņtiesas lietvedībā šobrīd ir 204 aktīvas lietas,
tai skaitā aizgādības tiesību pārtraukšanas vai
atjaunošanas lietas, aizbildnības lietas, adopcijas
lietas, vecāku domstarpību lietas.
Tā kā mūsu novadā nav notāra, tad bāriņtiesai ir vēl citas funkcijas - tā sniedz arī palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, kā arī izdara apliecinājumus, sastāda nostiprinājuma
lūgumus, pilnvaras un citus Bāriņtiesu likumā paredzētos dokumentus.
Šajā gadā Vecpiebalgas novada bāriņtiesai ir bijušas darba pilnas rokas. Bāriņtiesas lietvedībā šobrīd ir 204 aktīvas lietas, tai skaitā aizgādības tiesību pārtraukšanas vai atjaunošanas lietas, aizbildnības lietas, adopcijas lietas, vecāku domstarpību lietas. Bāriņtiesa lietas
izskata sēdē un lēmumus pieņem koleģiāli. Šogad jau ir pieņemti 30 lēmumi, un neviens
lēmums nav pārsūdzēts. Bāriņtiesas ikdiena ir fizisku un juridisku personu iesniegumu
izskatīšana, situācijas noskaidrošana un materiālu sagatavošana tālākai rīcībai. Šogad jau
ir saņemti 130 iesniegumi. Bāriņtiesa regulāri sniedz konsultācijas, palīdz risināt ģimenes
konfliktus, lai panāktu iznākumu bērna vislabākajās interesēs, kā rezultātā bieži izdodas
atrisināt problēmas, neierosinot administratīvo lietu. Bāriņtiesa šogad ir piedalījusies 14
tiesas sēdēs gan kā prasītāja, gan kā 3. persona, gan kā institūcija vai ieinteresētā persona.
Bāriņtiesa aizstāv arī to pieaugušo cilvēku intereses, kuri sirgst ar garīgām slimībām.
Mūsu novada teritorijā atrodas ilgstošas sociālās aprūpes centrs “Greiveros”, kura klientiem šobrīd ir aktuāla rīcībspējas ierobežojumu pārskatīšana saskaņā ar jaunajām izmaiņām
Civillikumā. Tādēļ aicinām slimnieku ar garīga rakstura traucējumiem aizgādņus šogad
sniegt prasību tiesai, lai tā varētu noteikt aizgādnībā esošā cilvēka rīcībspējas ierobežojumu apjomu. Bāriņtiesa var palīdzēt noformēt šo prasības pieteikumu.
Bāriņtiesa savā darbībā nav viena. Mēs sadarbojamies ar sociālo dienestu, ģimenes ārstiem, skolām, valsts policiju, dzimtsarakstu nodaļu, psihologiem un prokuratūru. Esam
pateicīgi par pašvaldības sniegto atbalstu.
Lai akcentētu to, ka bērnam joprojām nekas nav svarīgāks par ģimeni, citēsim Kārļa Ulmaņa savulaik teikto: „Ģimene ir sargājama, ceļama, viņa jādara labāka, jo no veselīgām
ģimenēm sastādās veselīga tauta.”
Biruta Grunska,
Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekle

UZŅĒMĒJDARBĪBA LAUKOS

Pieejams atbalsts
“Ieguldījumiem materiālajos aktīvos”

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016. gada 21. novembra līdz 2016. gada 21. decembrim izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumos „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir
1 500 000 eiro, bet lauku saimniecībām - 35 170 012 eiro. Apakšpasākuma mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju,
kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku.
„Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu
pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas
kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju
ieviešanu uzņēmumos. Pieejamais publiskais finansējums ir 12 188 245 eiro.
„Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža
ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un
mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu. Pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā ir 6 015 013 eiro.
Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem, finansējuma sadalījumu pa
reģioniem un citiem jautājumiem ir pieejama LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Atbalsta pasākumi”.
Projekta iesniegumu pieņemšana notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas atbalstīto pasākumu ietvaros.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai
ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas
centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).

“Projekts ir jānodod 2017. gadā,” sola SIA “HIBITECH Piebalga”
valdes priekšsēdētājs Valdis Cīrulis.

Inešu pagasta centrā uzsākti vērienīgi būvdarbi - uz uzņēmumam piederošā 4,16 ha zemes
īpašuma top SIA „HIBITECH Piebalga” jaunā zivju audzētava, kuras izveidē tiek izmantots
Eiropas Savienības atbalsts. Darbus veic SIA „Kvadrum”. 117 m garajā un 40 m platajā ēkā
uzņēmējs Valdis Cīrulis plāno izveidot daudzfunkcionālu saldūdens zivju akvakultūras audzētavu: „Ēkā atradīsies baseini, kuros tiks audzētas saldūdens zivis - stores, zandarti, strēletes
u.c., noliktava un telpas uzņēmuma administrācijai. Baseini tiks pildīti ar ūdeni, kas ņemts no
dziļurbumu akas. Projekts ir jānodod 2017. gadā. Galīgo termiņu šobrīd pateikt ir grūti, jo
celtniecību ietekmē laika apstākļi - strādāsim līdz salam, bet pavasarī darbus atsāksim. Zivju
audzēšana baseinos ir perspektīva nozare, jo, ņemot vērā pasaules tendences, zivju resursi tiek
izsmelti un nozvejas kvotas samazinās. Tai ir arī vairākas priekšrocības, galvenā no tām - nodrošinot augšanai labvēlīgus apstākļus, piemēram, ūdens temperatūru, barību utt., zivis aug
ātrāk nekā jūrās un dīķos, kā arī ir vieglāk vadīt procesu, jo pircēji preci var saņemt vajadzīgajā
laikā un daudzumā. Izaudzētās zivis neapstrādātā veidā pārsvarā tiks eksportētas. Turklāt mūsu
zivju audzētavai būs kāda priekšrocība - ja tirgus situācija mainīsies, ātri varēsim pārorientēties
uz jaunu zivju sugu audzēšanu. No 3,8 miljonu eiro investīcijām puse ir ES finansējums. Zivju
audzētavā paredzētas 17 darba vietas. Par iespēju strādāt uzņēmumā jau šobrīd vietējie cilvēki
izrāda lielu interesi, tāpēc domāju, ka darbinieku atrašana lielas problēmas nesagādās, arī speciālisti zivju audzēšanā - ihtiologi -, kas apmācīs strādājošos, jau ir apzināti. Šobrīd darbu uzņēmumā ir uzsākuši trīs darbinieki. Uzņēmums atrodas stratēģiski izdevīgā vietā, jo vienuviet
atrodas visa nepieciešamā infrastruktūra, tāpēc ir arī tālejoši plāni, bet par tiem vēl pāragri runāt. Ja viss izdosies, kā iecerēts, tad novadā vēl varētu ienākt labas un veiksmīgas investīcijas.”
Dzidra Ješkina

KULTŪRA UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES
Ar mērķi - IZAICINĀT RADĪT!

“Latvijas Valsts mežu” atbalstītās Vidzemes kultūras programmas finansētā projekta „Amats
zelta pamats 2016” ietvaros Dzērbenes pilī un Amatu mājā no 11. līdz 13. novembrim notiks
pasākums „RADOŠĀS BRĪVDIENAS RADI TE!” , kurā aicināti piedalīties apkārtnes skolēni, jaunieši, seniori, amatnieki, dizaineri, mākslinieki u.c. interesenti.
Dzērbenes pilī dizaina studentiem, amatniekiem u.c. interesentiem projekta organizatori - es,
Ērika Māldere, un Dzērbenē dzīvojošais dizainers Aigars Lenkevičs - stāstīsim par vasarā iepazīto Vecpiebalgas novada tradicionālo amatniecības vēsturi, pašreizējo situāciju un apzinātajām mūsdienu iespējām laukos. Seminārā kā lektore un diskusiju vadītāja piedalīsies Mākslas
akadēmijas Dizaina nodaļas pasniedzēja, dizaina teorētiķe Aija Freimane no Beverīnas novada.
Būs iespējams noklausīties lekciju un piedalīties diskusijās par tēmu „Dizains + amatniecība”,
apgūt dažādas dizaina domāšanas/radīšanas metodes un iepazīties ar minēto dizaineru darba
pieredzi.

Mūsu mērķis ir pasākuma ietvaros izaicināt ikvienu
esošu, topošu vai savā radošajā pārliecībā esošu
dizaineru un amatnieku radīt spilgtas idejas
jauniem un neparastiem dizaina izstrādājumiem.
Īpaša būs aktivitāte RADI TE! Tiks organizēts darbs grupās, sadalot dizainerus kopā ar amatniekiem puduros pa 4-5, kam vienas dienas laikā pēc prāta vētras būs jārada viena vai vairākas
idejas jauniem dizainparaugiem. Paredzēta arī aktivitāte JAUNAIS DIZAINERS - darbnīcas
bērniem, skolēniem, ļaujot iejusties dizainera izgudrotāja lomā un atrisinot īpašus uzdotos
uzdevumus, piemēram, kā labāk iepakot olu. Projekta nobeigumā paredzēta visu dizaineru un
amatnieku grupu radīto darbu PARĀDE ar savas domas aizstāvēšanu un nepieciešamības pierādījumu, kā arī visa kopprojekta rezultātu rezumējošs NOSLĒGUMS - pasākums Dzērbenes
pilī.
Ieeja pasākumā ir par brīvu. Par visiem jautājumiem varat zvanīt pa tālruni - 29424560.
Mūsu mērķis ir pasākuma ietvaros izaicināt ikvienu esošu, topošu vai savā radošajā pārliecībā
esošu dizaineru un amatnieku radīt spilgtas idejas jauniem un neparastiem dizaina izstrādājumiem, pielietojamiem gan ikdienā, gan svētkos, apliecinot un uzsverot savu skatījumu un jaunradīto darbu citādību, neparastumu.
Bieži amatnieki, darbodamies katrs savā darbības sfērā, tīri dabiski mēdz ieslīgt rutīnā un pakļauties iedomātām tirgus prasībām, kuras ne vienmēr ir saistītas ar reālo situāciju un labu gaumi. Vidējais amatnieks katrs vēlas būt pats sev kungs un īpaši nemēdz meklēt dizainerus, konsultantus
un dara visu pats. Uzskatām, ka arī amatnieku starpā pietrūkst saziņas, kooperācijas un padziļinātas izpratnes par mūsdienu tendencēm. Varētu būt trīs galvenie amatnieku slāņi: pirmie - tie, kuri
stingri pieturas pie tradīcijām (taisa kopijas), otrie izgatavo lietas pēc sava prāta un saprašanas,
savukārt trešie - potenciālie amatnieki, kas pieprot šo un to, bet viņiem nav pārliecības par sevi,
baidās sākt jaunu ceļu, jo nav atbalsta pleca.
Mūsuprāt, risinājums ir rīkoties tā, lai rutīna nenokautu amatniecību. Amatnieki, sanākot kopā un
iepazīstoties ar dizaineriem, noklausoties lekcijas par senajām amatu tradīcijām un dizaina nozīmi, praktizējot radošās komandās, ceļot darba kvalitāti, paplašinot redzesloku un gūstot pozitīvu
pieredzi, iegūst sapratni par kopā darbošanās spēku un jaunām iespējām.
Problēma pastāv arī dizaineru vidē. Dizainers vēlas radīt produktu, taču bieži nepārzina pilnībā
amatnieku prasmes, iespējas. Abu saskarsmes rezultātā dizaineram rodas iespēja radošu domu
attīstībai.
Dizains ir mūžīgais attīstības un mainības spēks un dizaineri nav tikai stilistiski inovatori, bet arī
problēmu atrisinātāji.
Pasākuma programmu skatīt 7. lpp.
Ērika Māldere,
projekta organizatore un pasākuma iniciatore
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„Isidora pagalms” ar labiem
panākumiem koncertē Praulienā

Vienmēr ir iespēja ikdienu padarīt krāsaināku

Instrumentālais ansamblis „Isidora pagalms” konkursā
„Praulienas ritmi”.

Šā gada 23. oktobrī Praulienā, ieskandinot 20. ģitāristu
sesiju, notika otrais jauno grupu konkurss “Praulienas ritmi”, kurā piedalījās arī instrumentālais ansamblis “Isidora
pagalms”. Katrai no dalībnieku grupām bija jāizpilda trīs
skaņdarbi. Starp 15 grupām, kuras lielākoties izpildīja popmūziku vai alternatīvo roku, bijām vieni no nedaudzajiem,
kas izpildīja instrumentālo mūziku un uz akustiskajiem instrumentiem. Varbūt šis arī bija viens no iemesliem, kāpēc
žūrija, kuras sastāvā bija gan latviešu rokgrupa “Laime pilnīga”, gan ģitāristu sesijas organizētājs Imants Pulkstens,
mums piešķīra “Savdabīgākās grupas” titulu. Galveno balvu - iespēju veikt ierakstu - ieguva Ilūkstes grupa “Piparmētra”, par kuru ļoti priecājamies arī mēs, isidorieši.
Lelde Slaidiņa

Jaunpiebalga iedvesmo
vecpiebaldzēnus

Senioru klubiņā „Pīlādzītis” oktobrī bija vairāki jauki pasākumi un
pārsteigumi. Mūsu pulciņam pievienojās Skaidrīte Zukule. Priecājamies
un gaidīsim arī turpmāk
jaunus dalībniekus. Sveicām vairākus jubilārus,
bet īpaši Mirdzu Zommeri, kura ir bijusi aktīva un
darbīga ne vien visā savā
darba mūžā, bet arī tagad
interesanti un emocionāli
mūs bagātina ar saviem
atmiņu stāstiem. Protams, kā vienmēr oktobrī, pirmsskolas audzēkņi,
sākumskolas skolēni un
audzinātājas mūs atkal
priecēja ar koncertu un
filmu par skolas salidojumiem. Dejas, dziesmas
un aizkustinoši vēlējumi,
mums sagatavotās skaistās dziesmu grāmatiņas varējām kopā ar bērniem
dziedāt un atraisīties arī
mēs.

Visas čaklās un radošās
saimnieces tika pie interesantām
balvām, īpašs prieks, ka vislielāko
atzinību ieguva tieši maizes
cepējas Anna Krama un
Sarmīte Lielā.
Rudenim raksturīgs ir dabas skaistums un bagātība dārzos, pagrabos un cienasti uz galdiem. Priecājamies, ka
Taurenes pagasta kultūras organizatore Ginta Babre mūs
aicināja uz pasākumu „Garšu laboratorija”. Tā atkal veidojas jauna tradīcija un iespēja satikties ar kaimiņiem
- taureniešiem, dzērbeniešiem. Kā jau saiešanas nosaukums rāda, bija jāveic kārtīgs darbs, degustējot un novērtējot garšīgos un daudzveidīgos cienastus. Pasākumā
sirsnīgu, labestīgu gaisotni radīja Ginta, dziedātājs Ainārs

Bumbieris, kas mūs mācēja noskaņot uz aktivitātēm. Izrādās, ka neesam aizmirsuši ne skaisti dziedāt, ne jestri
dejot. Kopīgajā pasēdēšanā lieliski iederējās dzejolis,
pasaka, anekdote. Lilita Plūme sarīkoja konkursu par
ārstniecības augu atpazīšanu, kā arī izglītoja mūs, kādas
dabas veltes varam izmantot veselības saglabāšanai. Visas čaklās un radošās saimnieces tika pie interesantām
balvām. Īpašs prieks, ka vislielāko atzinību ieguva tieši
maizes cepējas, jo maize, protams, ir viens no pamatproduktiem ikdienā latviešu galdā.
Paldies kultūras organizatorēm Zigrīdai, Dainai, Gintai
un pensionāru vadonēm par vēl vienu iespēju kopā būt un
interesanti atpūsties. Atpūta nav nekā nedarīšana, tā ir nepieciešama kā remonts. Lai jums netrūkst radošas izdomas, organizējot pasākumus novembrī! Turpināsim baudīt
krāšņo rudeni!
Daina Jansone

Rūķu laiks tuvojas

Jaunpiebalga iedvesmo - tieši šī bija būtiskākā sajūta, kas
man un, domājams, arī citu vecpiebaldzēnu prātos palika
pēc lieliskās rudens ekskursijas, kurā apciemojām interesantus Jaunpiebalgas uzņēmumus un vietas.
8. oktobrī bariņš vecpiebaldzēnu devās pieredzes apmaiņas braucienā uz kaimiņu pagastu. Te uzreiz paldies par
iniciatīvu jāsaka Vecpiebalgas novada tūrisma informācijas
centra vadītājam Andrim Kokam un par transportu - novada
pašvaldībai. Rītu sākām ar Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna muzeja “Jāņaskola” apmeklējumu, kur iedvesmojāmies no nezūdošām vērtībām - “Melanholiskā valša”, kas
tik labi piestāv rudenim.
Tālāk devāmies uz saimniecību “Kalna Roči”, kur aplūkojām izveidoto senlietu muzeju, siena viesnīcu, kas piedāvā ekskluzīvu iespēju nakšņot siena čupā kūtsaugšā, kā
arī nogaršojām kārdinošo, saimnieces pagatavoto zupu. Iestiprinājušies tālāk devāmies uz aitu audzētāju saimniecību
“Mazvieķi”. Saimnieki īpaši lepojas, ka viņu aitas ganās
pašas savā pilskalnā. No šo aitu vilnas top cepures, vestes
un apavi, kas spēj sasildīt ikvienu. Mielojāmies ar Piebalgai
tik raksturīgo jēra gaļas zupu un saimnieku ceptiem pīrāgiem, sajūtot īpašu prieku par iespēju satikt cilvēkus, kas ir
īsteni sava darba mīlētāji.
Protams, esot Jaunpiebalgā, noteikti jāapciemo slavenās
kupolu mājas. Saimnieks “netur sveci zem pūra” un ir gatavs skaidrot par celtniecības specifiku, izmaksām un atbildēt uz neskaitāmiem jautājumiem. No viņa mācās daudzi.
Savukārt Jaunpiebalgas Sv. Toma luterāņu baznīcā pārsteigums ir redzēt, cik racionāli tiek izmantoti baznīcas
bēniņi, ļaujot tajos paviesoties ikvienam, kam tas nepieciešams - te ir vieta gan bērnu rotaļām, gan ceļinieku naktsmājām. Īpašas rūpes tiek veltītas ērģelēm - virs tām uzlikti pat
divi jumti - ja viens kādu iemeslu dēļ sabojājas, funkcijas
pilda otrs. Vērtīgāko, kas mums pieder, ir vērts sargāt ar
vairākiem jumtiem. Kājām un sirdīm drebot, uzkāpjam arī
baznīcas tornī, lai klausītos iespaidīgo zvana skanējumu.
Un līdzīgi kā dienu sākām, arī beidzām ar “Melanholisko
valsi” - šoreiz Jaunpiebalgas mūzikas skolas audzēkņu un
pasniedzēju izpildījumā.
Paldies par iedvesmu, Jaunpiebalga!
Maija Tunte

Turpinot pirms gada aizsākto
Vecpiebalgas rūķu akciju, kuras
ietvaros apciemojām bērnus no ģimenēm, kurās, iespējams, pietrūkst
rūķu siltuma, ar prieku ziņoju, ka
arī šogad šo aktivitāti turpināsim.
Ikviens no jums var kļūt par rūķi
jau tagad.

Arī šogad
Pirmajos
Ziemassvētkos
dosimies apciemot
ģimenes, uzdāvinot
viņiem kādu
kripatu prieka. No
sirds priecāsimies,
ja pievienosieties
un atbalstīsiet šo
iniciatīvu ar
saviem ziedojumiem
katrs pēc savām
iespējām.
Līdzīgi kā pērn, arī šogad Pirmajos
Ziemassvētkos dosimies apciemot
ģimenes, uzdāvinot viņām kādu
kripatu prieka. No sirds priecāsimies, ja pievienosieties un atbalstīsiet šo iniciatīvu ar
saviem ziedojumiem katrs pēc savām iespējām. Noder un
prieku rada it viss - gan našķi, gan rotaļlietas, gan grāmatas, kancelejas preces utt., - it viss, ko jums ir prieks dot.
Tāpēc, ja jums un jūsu ģimenēm ir plaša sirds un vēlme
dalīties ar citiem, priecāsimies par dažāda veida atbalstu
šai akcijai. Priecāsimies, ja savas dāvaniņas nogādāsiet
Līvai Grudulei “Orisārē” (tel. 26131784) vai Maijai Tuntei “Griškās” (tel. 29296004).
Tāpat Vecpiebalgas rūķi jau būtībā ir tādi “klasiski” rūķi,
kuri gaida bērnu vēstules, lai piepildītu sapņus. Tāpēc, ja
esat ģimene, kurai ikdiena ir grūta, pie kuras rūķi iegriežas
reti un dāvanas ir kā liels brīnums, droši uzrakstiet mums
un pastāstiet par sevi, par dāvanām, par kurām (saprāta
robežās) sapņojat.

Veriet sirdis plaši un pastāstiet, ja šādas ģimenes dzīvo
jums kaimiņos!
No sirds paldies Vecpiebalgas novada pašvaldībai, kura
rūķiem šogad laipni atvēl transportu, lai vieglāk pa kupenām (cerams) nokļūtu pie visiem, kas tic brīnumiem!
Paldies arī “Orisārei” par rūķu darbnīcai atvēlētajām telpām! Un paldies visiem, kuri vēl tikai gatavojas paveikt
kaut ko labu!
Rūķiem domātās ziņas adresējiet rūķu vēstnesei Lindai Tuntei, telefons - 26431962, e-pasts: Linda.Tunte@
gmail.com
Adrese: “Griškas”, Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas
pagasts, LV-4122
Linda Tunte

6

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

SKOLU ZIŅAS
Oktobra notikumi Inešu pamatskolā

2016. gada novembris

Taurenes pamatskolas mazpulka
„TAURENĪŠI” aktivitātes

Oktobris ir pagājis nemanot, un skolēnu brīvdienas ir klāt. Intensīvi mācoties un darbojoties dažādos pulciņos, Inešu pamatskolas bērni kopā ar skolotājiem paguva izdarīt vēl
daudzas slavējamas lietas.
• 7. oktobris - Skolotāju diena, kad skolēni pārsteidza skolotājus, uzdāvinot gladiolu
klēpjus skaistās gleznās izstādē “Ziedi Tev, skolotāj!”. Vēlāk skanēja skolotājiem veltīti
pateicības vārdi un skolēnu padomes organizētas stundas un aktivitātes pārējiem skolēniem. Savukārt skolotāji pēcpusdienā devās uz Rīgu, kur atpūtās teātra klubā “Austrumu
robeža”, noskatoties izrādi “Salidojums”. Paldies pašvaldībai par dāvanu - finansējumu autobusam!
• 14. oktobrī uz savu pirmo mākslas izstādi šajā mācību gadā devās profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” pirmklasnieki un pārējie audzēkņi.
Ekskursijas dalībnieki piedalījās Madonas muzeja nodarbībā “UNESCO kultūras mantojums”, iepazinās ar tikko iekārtoto arheoloģijas ekspozīciju un aplūkoja mākslinieces
Anitas Melderes krāsām bagāto gleznu kolekciju. Audzēkņi mājās pārveda daudz pozitīvu izjūtu.
• 18. oktobrī pirmsskolas pasākums “Ķipars dara”, kad rotaļās un dziesmās pirmsskolas audzēkņi izdaudzināja rudens krāsu un ražas bagātību.

„Taurenīši” mazpulcēnu nometnē.

• 19. oktobris - rudens talka. Lapu zelts pārceļoja uz komposta kaudzēm un ugunskuru.
Par skolēnu darba rezultātu var teikt: “Mazs cinītis gāž lielu vezumu.”
• 21. oktobra pēcpusdienā konkursa “Es pats” 2. kārta. Šīs kārtas darba tēma: “Mana
grāmata”. Skolēni zīmēja savas mīļākās grāmatas ilustrāciju vai tās piederības zīmi - ex
libri.
Gunta Dadeika, skolas direktore

Vecpiebalgas novada Olimpiskā diena
Taurenes pamatskolā

Mazpulcēnus no visiem Latvijas novadiem kopā pulcēja nometne „Visu daru es ar
prieku!”. Šogad vasaras lieliskākais piedzīvojums notika no 18. līdz 22. jūlijam Talsu novada Valdemārpils vidusskolā. Tajā piedalījās septiņi drosmīgākie mazpulcēni:
Daniela Pinka, Gita Indra Bērziņa, Ruslans Muraško, Edgars Rumba, Oskars Guoģis,
Mareks Greizāns un Fēlikss Aukšmuksts. Latvijas Mazpulku lielo nometni bērniem un
jauniešiem raksturo: vasara, draugi, teltis, zaļš, pārgājiens, zināšanas, rīta rosme, ekskursija, forši piedzīvojumi utt.
Šovasar mazpulcēnus gaidīja aizraujošiem notikumiem bagāta nedēļa kopā ar Sasmakas
raganiņām.
Pirmajā dienā - iekārtošanās telšu pilsētiņā, sadalīšanās darba grupās uz visu nedēļu,
svinīgais brīdis Valdemārpils baznīcā, karoga iesvētīšana, gājiens, sadraudzības raganu
ballīte...
19. jūlijā - ne tikai „draiskie pirkstiņi” darbojās 19 meistarnīcās, t.sk., līmējām, zīmējām, veidojām, gatavojām (pat jaunsargi „dresēja”), robotojām, knipsējām, gatavojām
pojas, pat apguvām tāmnieku dialektu... Vakarā Latvijas piena produktu parādes konkurss un talantu šovs, kurā drosmīgi savu debiju aptuveni 300 cilvēku publikas priekšā
sevi pieteica Oskars. Prieks!
20. jūlijā - urrā, ejam pārgājienā! Finišs ar pusdienām Laumu dabas parkā? Forši! Bet,
lai tur nokļūtu, daudz gan bija jānosoļo.... Un vēl stacijās uzdevumi jārisina! O, jā, pārceltuve pāri tai upītei gan bija jautra! Ko tik tie studenti neizdomā?
21. jūlijā - septiņi autobusi, un katrs brauc pa savu maršrutu? Maršrutos četras līdz
piecas dabas apskates izzinošas vietas ar kopā tikšanos un sportošanu jūras malā... Nakts
trasītē gan jau bijām noguruši un nāca miedziņš...
22. jūlijā - ir milzīgs piepildījums, bet arī mazliet jūtams nogurums! Vēl tikai nometnes
izvērtējums un atvadas...
Pavadītais laiks bija izzinošs un iespaidiem bagāts gan mazpulcēniem, gan to vadītājiem. Augsim Latvijai!
Lielu paldies saku novada pašvaldībai par rasto finansējumu transporta izdevumiem.
Mazpulcēnu galvenais uzdevums ir projekta izstrāde, kura notiek laika posmā no aprīļa
līdz septembrim. Mazpulcēns pats izvēlas projekta darba tēmu un slēdz sadarbības līgumu ar saviem vecākiem, kuri palīdz projekta darbos.

Latvijas Mazpulki teica lielu paldies mazpulcēnu
ģimenēm, t.sk. Edgara Rumbas vecākiem Mārtiņam
un Laurai par atbalstu sava bērna projektu darbu
izstrādēs, par atsaucību mazpulka darbībā.

Olimpisko dienu Taurenes pamatskolā atklāj sporta organizators Andris Praulītis.

23. septembris - Olimpiskā diena, kura tiek rīkota par godu Starptautiskās Olimpiskās
komitejas dibināšanai.
Šis jau ir piektais gads šādam draudzīgam pasākumam mūsu novadā, kur novada skolas
sportiskā un draudzīgā gaisotnē pavada Olimpisko dienu.
Visupirms no rīta skolas saime, t.sk. arī pirmsskolas audzēkņi pulcējās pie skolas, lai
vienoti izvingrotos. Vingrojumu kompleksu demonstrēja aktīvākās un drosmīgākās meitenes: Lūcija Mende un Anete Plūme.
Pēc tam, sagaidot ciemiņus no novada kaimiņu skolām, pēc svinīgās atklāšanas ceremonijas devāmies sportiskās aktivitātēs ar devīzi „Padod bumbu!”. Jauki, ka laika apstākļi
mūs atbalstīja pat ar saules stariem, un diena izvedās lieliska!
Paldies Taurenes pamatskolas direktorei par atbalstu Olimpiskās dienas norisē, visai
skolas saimei par dienas akurātu norisi, kā arī par sarūpētajām sportiskajām balvām un
gardo spēka „maizi” - novada sporta organizatoram Andrim Praulītim!
Ilona Žagare, sporta skolotāja

3. oktobrī no desmit mazpulcēniem astoņi drosmīgākie un čaklākie mazpulcēni
aizstāvēja savus projektus. Pirmās pakāpes projektus aizstāvēja: Mareks Greizāns „Lilijas mazpulcēna dārzā” sadarbībā ar biedrību “Lilium Balticum” (Mareks, izstrādājot savu projektu un piedaloties seminārā z/s „Akeri”, ko vadīja Daugmales liliju selekcionārs Guntis Grants, apguva zināšanas un noslēpumus liliju audzēšanā, uzzināja par
liliju pavairošanu, slimību atpazīšanu, apputeksnēšanu un to, kā notiek „vārda” došana
jaunajām liliju šķirnēm); Edgars Rumba, Ruslans Muraško un Fēlikss Aukšmuksts katrs savu projektu „No čiekura līdz kokam!”, Oskars Guoģis - „Fiksē Fiksi!” sadarbībā
ar dabasdatiem.lv, Daniela Pinka, Indra Gita Bērziņa - „Piena produktu parāde” un Līga
Dandena - „Mans veselības dārzs”.
Vērtēšanas komisijā bija pieaicinātas: Agnese Laputeva - bioloģiskās saimniecības pārstāve, Sandra Kārkliņa - metodiskās komisijas vadītāja, Dace Potaša - bibliotekāre ar
pieredzi SPD darbu izstrādē. Viņas rūpīgi izvērtēja gan mazpulcēna darba mapes, gan
mazpulcēna prezentāciju. Tika nolemts - uz forumu jādodas Līgai, Edgaram un Marekam.
15. oktobrī visi trīs mazpulcēni devās uz Latvijas Mazpulku Vidzemes reģiona
projektu forumu, kas notika PIKC Priekuļu tehnikumā.
Kā katru gadu, forums sākās ar tirdziņu, kurā mazpulcēni tirgo savas gatavotās vai ģimenē gatavotās dažādas lietiņas. Pēc tam mazpulcēniem - projekta darbu prezentēšana,
ekskursija pa tehnikumu un dienas beigās ZINOO eksperimentu izrāde. Noslēgumā katram mazpulcēnam piemiņas balvas. Latvijas Mazpulki teica lielu paldies mazpulcēnu
ģimenēm, t.sk., Edgara Rumbas vecākiem Mārtiņam un Laurai par atbalstu sava bērna
projektu darbu izstrādēs, par atsaucību mazpulka darbībā, dāvājot ābelīti.
Sirsnīgu un lielu paldies saku Līgas, Mareka un Edgara vecākiem par palīdzību saviem
brašajiem mazpulcēniem, gan veicot projekta darbu, gan atbalstot un iedrošinot piedalīties foruma tirdziņā.
Ilona Žagare, mazpulka „Taurenīši” vadītāja

2016. gada novembris

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

OKTOBRIS VECPIEBALGAS VIDUSSKOLĀ PEDAGOGU SVĒTKU MĒNESIS

7

VĒL AKTUĀLI ŠOMĒNES:

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) kopš 1994.
gada aicina atzīmēt Pasaules skolotāju dienu. Latvijā Skolotāju dienu atzīmē oktobra pirmajā svētdienā, kas šogad iekrita 2. oktobrī. Diemžēl pēdējā laikā pašu valdības attieksme
pedagoga profesijas prestižam par labu nenāk, bet vai tāpēc mums trūkst lielisku skolotāju?
Vecpiebalgas vidusskolā Skolotāju diena šoruden pagāja jautrības, azarta un lieliskas
savstarpējas sapratnes atmosfērā, kad bērni pārliecinājās - skolotājs, lai arī ar cienījamu
distanci uzlūkojams, tomēr ir savējais, tāds pats draiskulis kā es, tikai dažus gadus vecāks.

Mazākie, bet izturīgie nakts orientēšanās dalībnieki ar vecākiem.
12. oktobra vakarā Vecpiebalgu izgaismoja daudz mazu gaismiņu, kas pārvietojās no vienas vietas uz citu. Tās radīja vidusskolas skolēni un vecāki, kas piedalījās nakts orientēšanās sacensībās. Komandām bija jāatrod 10 kontrolpunkti un jāizveido no tiem vārds.

6. oktobrī skolotāji pārsteidza skolēnus ar neparastu formu - ādas bikses, jakas, tumšais
meikaps un dažādi rokeru stilam piemēroti aksesuāri. Skaļais un jautrais moto brauciens
ap skolas dīķi bija tik iespaidīgs, ka daudzi vēl ilgi to pārrunāja un brīnījās. Atraktīvajam,
drosmīgajam un azartiskajam skolotāju kolektīvam priekšgalā pati direktore un saimniecības daļas vadītāja! Un visi ,,melni kā velni”! Skolas pašpārvaldi tas tomēr nenobaidīja
un iecerēto pasākumu gaitu neizjauca - katrs skolotājs saņēma ziedu pušķi un pēcpusdienā
pēc mācībām, kuras noritēja optimisma pilnā gaisotnē, audzēkņu sarūpētu skaistu koncertu
- dzeju, dziesmas, apsveikumus un burvju mākslinieka trikus pie kafijas tases un kliņģera.
7. oktobrī pedagogi devās ekskursijā uz Alūksnes pusi, kur klausījās Ojāra Vācieša dzeju
Gaujienā, izzināja, kas ir ,,lapekļu tupeklis” un ar aizrautību vēroja akmeņu mirdzēšanu
Alūksnes Vides labirintos. Mazliet gan lija, bet, pateicoties visiem, kuri sarūpēja tik skaistus svētkus, skolotājiem gaišuma pietiks ilgam laikam.
Rigonda Prīse

Angļu sakāmvārds māca: ,,Neaudzini skolēnu, audzini
sevi, jo skolēns vienalga būs līdzīgs tev”

• Latvijas simtgadei veltīts erudīcijas konkurss par novadu - 1. kārta, kas veltīta Kaives
pagastam. Pieci pārstāvji no katras klases atbild uz konkursa jautājumiem, dažkārt ļauts
palīdzēt arī klases biedriem un audzinātājai. Pagaidām līderos 8. un 12. klase.
• Lasīšanas un tulkošanas konkursi svešvalodās.
• Dažādas sportiskās aktivitātes - rudens kross, orientēšanās sacensības, starpnovadu pamatskolu tautasbumbas turnīrs, skolas apkārtnes sakopšanas talka.
• Starptautiskās Putras dienas aktivitātes sākumskolā, kur skolēni klausījās lekciju “Putrings jeb kāpēc uzturā jāēd graudaugi” un uzzināja, kā no grauda izaug labība, kā no labības tiekam līdz putrai. Skolotāja Anita Jurgena raksta: “Cik tas bija interesanti un ikdienā
neparasti: sēdēt savā solā un ēst garšīgu biezputru ar dažādiem ievārījumiem! Lielākajai
daļai skolēnu auzu pārslu biezputra ļoti garšoja. Paldies skolas saimniecītēm!”
• Videokonference ,,Par atbalsta sistēmas pilnveidi bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē”.
• Labo darbu nedēļa.
• Helovīnu balle.
• 31. oktobrī piemiņas brīdis Lāčplēša kara ordeņa kavalierim Ansim Zeltiņam.

JAUNIEŠIEM

Pasākumi jauniešiem

Dzērbenes jauniešu centrā

1. - 26. novembris - zīmējumu konkurss.
17. novembris - novusa turnīrs.
25. novembris - instrumentu vakars ar nakšņošanu centrā.

Vecpiebalgas JIC „Balgas strops”

Pirmdienās plkst.15.00 - sapulce ar jauniešiem.
Otrdienās plkst.15.00 - radošā pēcpusdiena.
Piektdienās plkst.14.00 - turku valodas apmācība.
3. novembrī plkst.16.00 - filmu pēcpusdiena.
16. novembrī plkst.16.00 - latviešu nacionālais vakars.

Skolotāji ir pelnījuši skaistu un jauku Skolotāju dienu! Tā mums turpinājās arī 7.
oktobrī, kad kopā klausījāmies Ojāra Vācieša dzeju Gaujienā, izzinājām, kas ir “lapekļu
tupeklis”, un ar aizrautību vērojām akmeņu mirdzēšanu Alūksnes Vides labirintos.

Kādi ir mūsu skolotāji, kad viņiem atrodas laiks ielūkoties sevī? Palūdzu dažus kolēģus
atbildēt uz četriem ne pārāk nopietniem jautājumiem. Un, lūk, kādas atbildes saņēmu.
1. No rīta, kad pošos uz skolu, veiksmīgai dienai noskaņoties man vislabāk palīdz
smaids sev spogulī ar domu: „Viss izdosies!” (L. Žagare), “Rīta panorāma” un Dāvis
Valdnieks (D. Šatrovska), liela krūze kafijas, žurnāls un klusums, jo pārējie vēl saldi guļ
(A. Šulca), suņa Bruno buča (A. Krama), nesteidzīga celšanās un kafija (I. Apalupa), rīta
garīgais rituāls (A. Piruška), retro mūzika (K. Baltiņš).
2. Man ir savs ticējums, kas pavada skolotāja darbā! Tas ir: „ Smaidošs un apmierināts skolēns ir rezultāts labi padarītam darbam!” (L. Žagare), ,,Atceries savus skolas laikus!” (D. Šatrovska), ,,Nedari otram to, kas pašam nepatīk.” (A. Šulca), ,,Ticība, cerība,
mīlestība.” (A. Krama), ,,Nebēdā par to, kas nav, priecājies par to, kas ir.” (I. Apalupa),
“Tev notiks, kā ticēsi.” (A. Piruška), ,,Kur ir gribēšana, tur ir varēšana.”(K. Baltiņš).
3. Man ir savs veiksmes talismans, un tas ir - sev iekšēji radīt labu noskaņojumu un
tam noticēt (L. Žagare), FK4, FK5, FK6, FK7 un nu jau FK8 (D. Šatrovska), eņģelītis,
kuru uzdāvināja bijusī skolniece (A. Šulca), rīta lūgšana (A. Krama), Tēvreize (I. Apalupa), mana humora izjūta (K. Baltiņš).
4. Vairāk par algas dienu man skolā patīk koncerti, kuros mēs, skolotāji, uzstājamies
(L. Žagare), „smaidīgas” attiecības ar skolēniem, nepieciešamība allaž būt formā (nopietni), jūnijs, jūlijs, augusts (pus pa jokam) (D. Šatrovska), bērni, kuri pārliecina - man
patīk būt par skolotāju (A. Šulca), smaidoši, laimīgi cilvēki (A. Krama), priecīgi bērni (I.
Apalupa), ka katra diena ir atšķirīga (A. Piruška), piektdiena (K. Baltiņš).
PALDIES TEV, SKOLOTĀJ!
Inguna Bauere

Neaizmirstiet! NENOKAVĒJIET!
Latvijas Valsts mežu atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2016
Projekta „AMATS ZELTA PAMATS 2016” ietvaros
DZĒRBENĒ,
Dzērbenes pilī un Amatu mājā,
no 11. līdz 13. novembrim
RADOŠĀS BRĪVDIENAS
„RADI TE!”
PROGRAMMĀ:
11. novembrī plkst. 16.00 dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija Sabiedriskā centra
3. stāvā;
plkst. 18.00 - iepazīšanās ar Dzērbenes Amatu māju (aicināti visi apkārtnes dažādu
amatu pratēji, sievas un vīri).
12. novembrī plkst. 10.00 Latvijas Dizaineru savienības biedru Aigara Lenkeviča
un Ērikas Mālderes apskats par amatniecības attīstības situāciju tuvējā apkārtnē (pils
zālē);
plkst. 11.00 - iepazīšanās ar dažādu amatu pratējiem pils zālē (aicināti visi
apkārtnes dažādu amatu pratēji, sievas un vīri);
plkst. 12.00 - saruna „Dizains+Amatniecība” pils zālē, vada dizaina teorētiķe,
Latvijas Mākslas akadēmijas pedagoģe Aija Freimane;
plkst. 13.00 - radošais darbs PUDUROS (pils zālē, piedalās visi klātesošie);
plkst. 14.00 - pusdienas (pie pils zāles);
plkst. 15.00 - konkurss skolēniem un bērniem „JAUNAIS DIZAINERS.
Kā iepakot olu” (pils vestibilā, vada LDS studenti);
plkst. 16.00 - radošais darbs PUDUROS, pabeigšana;
plkst. 18.00 - amatnieku un dizaineru vakarēšana pils zālē.
13. novembrī plkst. 10.00 - radīto darbu prezentācija pils zālē;
plkst. 12.00 - pasākuma norišu izvērtēšana un apspriešana (pils zālē).
Dalībnieki: Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas studenti, amatnieki,
dizaineri, apkārtnes skolēni, jaunieši, seniori u.c. interesenti.
IEEJA - BRĪVA.
Kontakttālrunis - 29424560.
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PASĀKUMU AFIŠA
PASĀKUMI
VECPIEBALGAS NOVADĀ
Dzērbenes pagastā

APSVEIKUMI
Kā laba grāmata ir visa mūsu dzīve,
Tā skaista šodien, skaistāka būs rīt.
Un laimīgs ir tas, kas spēj ar savu dzīvi,
Kaut vienu labu rindu tajā ierakstīt.

11. novembrī plkst. 17.00 lāpu gājiens.
Pulcēšanās pie skolas.

Kaives tautas namā

12. novembrī plkst.19.00 Lāčplēša dienai
veltīts koncerts
Piedalās Dzērbenes mūzikas skolas audzēkņi,
Kaives Jaunais ansamblis un individuālie mākslinieki;
plkst. 20.00 filma “Melānijas Hronika”
Režisors - Viesturs Kairišs, filmas garums - 2h,
vecuma ierobežojums 12+
Ieejas maksa filmai - EUR 1,00
plkst. 22.30 balles vakars. Spēlēs DJ Edmunds
Ieeja - bez maksas

65 -

Ilze Pērkone Dzērbenē
Inesis Skaidrais Inešos
Anda Ārne Taurenē
Velga Cīrule Vecpiebalgā
Anda Auziņa Vecpiebalgā
Nikolajs Starostins Vecpiebalgā

70 -

Aleksandrs Ekmanis Taurenē

75 -

Imants Apinis Dzērbenē
Veronika Lauberga Dzērbenē
Uļima Savčuka Dzērbenē
Aivars Pojasņikovs Inešos
Vilnis Bērziņš Vecpiebalgā

90 -

Kārlis Sniedze Vecpiebalgā

91 -

Ausma Bērziņa Inešos
Dzidra Purviņa Kaivē

92 -

Lidija Oša Kaivē

18. novembrī aicinām uz Latvijas Republikas
proklamēšanas 98. gadadienas un Taurenes
pagasta 90 gadu jubilejas svētku pasākumu
Programmā:
• no plkst. 16.00 Taurenes vēstures muzeja
ekspozīcijas apskate;
• plkst. 18.00 svinīgs pasākums un koncerts
Taurenes kultūras namā;
• plkst. 21.00 svētku balle kopā ar grupu „Baltie lāči”
Ieeja pasākumā - bez maksas

Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā

No 7. novembra pirmdienās plkst. 15.00 Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā atsāksies angļu sarunvalodas apguves nodarbības iesācējiem un
tiem, kam ir minimālas priekšzināšanas. Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā. Grupā vietu skaits
ierobežots. Interesentiem zvanīt - 20232850.
25. novembrī plkst. 18.00 sarunas un fotostāsti par Latvijas dievnamiem.
Tiksimies ar grāmatas “Latvijas Dievnami” autori Vivantu Volkovu, kuras fotoizstāde par baznīcām skatāma bibliotēkā. Taču fotogrāfijās un
grāmatas lappusēs var parādīt vien nelielu daļu
no mūsu sakrālā mantojuma bagātības, jo kopumā Latvijā ir gandrīz 800 baznīcu un lūgšanu
namu, kas pieder dažādām konfesijām. Pabūts
ir vairākos simtos dievnamu, iemūžinot interesantus rakursus, ēku glabātās vērtības un ielūkojoties to vēstures lappusēs. Fotoekskursijā ar
slaidšovu būs iespēja apceļot daudzas Latvijas
baznīcas un rast ierosmes kādam pašu izplānotam ceļojumam pa mūsu svētvietām.
29. novembrī ar skolu jauniešiem tiksies
rakstniece Signe Kvaskova. Pasākumu atbalsta
Valsts Kultūrkapitāla fonds.

(Latv. t. dz.)

Jaunākie Vecpiebalgas novadā:

Ričards Kārkliņš
Vecpiebalgas pagastā;

Otto Šķerbergs

Vecpiebalgas pagastā.
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

INFORMĀCIJAI
AICINĀM PIETEIKTIES
ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅAM
2. decembrī Vecpiebalgas novada pašvaldības
administratīvā centra zālē tiks atvērts Ziemassvētku tirdziņš. Lūdzam interesentus - mājražotājus, amatniekus - pieteikties līdz 25. novembrim. Kontaktinformācija -Benita Zvejniece,
t.22031720.
OPTIKA, REDZES PĀRBAUDE, BRILLES
10. decembrī no plkst.10.00 Dzērbenes ģimenes
ārsta prakses telpās pieņems pieredzējis acu ārsts,
pie kura jūs varēsiet pārbaudīt savu redzi. Briļļu vajadzības gadījumā varēsiet izvēlēties piemērotu briļļu ietvaru un pasūtīt jebkādas sarežģītības pakāpes
brilles.
Cena par vizīti - EUR 7,00, ja pasūta brilles - vizīte
bez maksas.
Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni 64170406.
Būsiet laipni gaidīti!

Vecpiebalgas kultūras namā

11. novembrī lāpu gājiens Vecpiebalgā:
• plkst.18.00 pulcēšanās un lāpu iedegšana Vecpiebalgas centra birzītē;
• gājiens pa Alauksta un Ziemeļu ielu uz kultūras namu;
• akcija „Mana gaisma Latvijai” pie kultūras
nama. Sildīs patriotiska mūzika, ugunskurs,
spēka putra un silta tēja… Līdzi ņemsim svecītes, lai kopā izgaismotu Latvijas kontūru!

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

Sveicam Tevi, novembra jubilār!
Īpašie gaviļnieki:

Taurenes kultūras namā

11. novembrī plkst. 16.30 aicinām pagasta
iedzīvotājus uz lāpu gājienu
Pulcēšanās ar lāpām pie Taurenes pamatskolas
(gājiena maršruts: Taurenes pamatskola - Piemiņas akmens- ugunskurs pie pagasta pārvaldes ar
tēju un saldumiem)

2016. gada novembris

Vecpiebalgas novada dome un
pensionāru klubs „Pīlādzītis”
aicina visus novada pensionārus
uz kopīgu sarīkojumu
„Laiks to saka, sirds to zina”
27. novembrī plkst. 12.00
Vecpiebalgas kultūras namā

Programmā:
• Adventa vainaga iedegšana.
• Vecpiebalgas kultūras nama amatiermākslas
kolektīvu koncerts.
• Ballēšanās, sadziedāšanās un sarunas pie kafijas tases ar muzikantiem Normundu un Egilu.
Līdzi ņemams „groziņš” un svētku noskaņojums.
Dalību pieteikt pie pagastu pensionāru līderiem.
Uz tikšanos Vecpiebalgas kultūras namā!
Informācija - t. 26493591

PATEICĪBA
27. oktobrī Dzērbenē Donoru diena. Daudz jaunu
donoru. Paldies visiem! Paldies Vecpiebalgas novada domei, Dainai, Lilitai, Inārai, Andrim, Intai,
Dzintrai, Lienītei, Līgai, Ārijai, Baibai, Guntai, Armandam, Zitai, Mārītei, Kristīnei, Ingrīdai, Inesei un
Vijai. Uz tikšanos nākamajā Donoru dienā Dzērbenē
2017. gada aprīlī (iepriekš ziņosim)!
Pateicībā Velga Pumpure,
Dzērbenes Sarkanā Krusta vadītāja

SĒRU VĒSTS
Nav tādu vārdu, ar ko izsmelt bēdas
No sirdīm, kas sāpēm pielijušas …

(Ā. Elksne)

Mūžībā aizgājuši:
Jānis Balodis, Dzērbene;
Erna Bērziņa, Ineši;
Vija Puzure, Ineši;
Inese Lazdiņa, Kaive;
Visvaldis Savickis, Vecpiebalga;
Jānis Skopāns, Vecpiebalga.
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”

