VECPIEBALGAS Novada Ziņas

2015. gada oktobris
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Šajā numurā:

■ Svinam Latvijai 100
■ Projektu aktivitātes
■ Skolu ziņas

Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Valsts svētkus sagaidot

Pavisam drīz pie dzīvojamajām mājām un uzņēmumiem atkal plīvos valsts karogi - tuvojas
Latvijas 100. dzimšanas diena. Kā ierasts, arī šī gada svinīgajā sarīkojumā novērtēsim novada
izaugsmi, leposimies ar panākumiem un sveiksim savus līdzcilvēkus, kuri mūsu novada vārdu nesuši aiz tā robežām un kuru devums ārpus ierastā ikdienas darba ir palīdzējis novadam
attīstīties, kļūt stiprākam. Iepriekšējā numurā aicinājām iedzīvotājus, iestādes un uzņēmumus
ieteikt šos ĪPAŠOS cilvēkus pašvaldības apbalvojuma saņemšanai. 25. oktobra domes sēdē tika
apstiprinātas izvirzītās kandidatūras:
“Vecpiebalgas novada lepnums” – LINDA TUNTE
„Gada jaunietis”:
Elizabete Kate Antone
Loreta Ločmele

„Gada balva uzņēmējdarbībā”:
SIA “Liepas M”
IK “Pasakainas lietas”
Kristaps Zārdiņš

„Gada balva sportā”:
Rinalds Jānis Kārkliņš
Jolanta Krastiņa
Arnis Tunte
„Gada balva kultūrā”:
Antra Grinberga
Aivars Ošiņš
Mārīte Šķēle

2018. gada novembris Nr. 11 (123)
Ir citas debesis bez tām, ko redzam katru dienu. Tās ir tautas garīgās debesis.
Jo augstākas tās un spožākas, jo cildenāka un gaišāka viņas dzīve.
(K.Skalbe)
Novembris ir latviešu vienotības mēnesis – vēsturiski svarīgākie un nozīmīgākie notikumi mūsu tautai ir risinājušies gada nogalē. Katru gadu 11. novembrī mēs pieminam Brīvības cīņu varoņus, 18. novembrī atzīmējam valsts
dibināšanas svētkus. To priekšvakarā novēlam, lai Latvijas dzimšanas diena
katram no mums ir gaišs un priecīgs notikums. Novēlam būt uzņēmīgiem,
enerģiskiem, apzinīgiem un radošiem, lai katrs mūsu labais darbs veido stipru
ģimeni, novadu, valsti!

„No sirds uz sirdi”:
Andis Dzenis
Daiga Lāpsele
Andris Stupelis
„Gada skolotājs”:
Vizbulīte Kalniņa
Lilita Ozoliņa

Svētku pasākumā godināsim arī konkursa “Sakoptākā sēta” dalībniekus - Inešu pagasta „Vectīrumnieku”, “Kalna Grinēnu” un “Vaišļu”, Taurenes pagasta “Ceriņu” un SIA “RKB Brīvības”, Dzērbenes pagasta “Bebru”, “Mieriņu” un “Ciedru”, Vecpiebalgas pagasta Smeiļu ielas
25. dzīvokļa saimniekus un Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvu.

Vecpiebalgas novada pašvaldība

Apbalvojumi tiks pasniegti svinīgajā sarīkojumā 16. novembrī Vecpiebalgas kultūras namā.

Simtgades pasākumi VECPIEBALGAS novadā
Vecpiebalgas PAGASTĀ
11. novembrī Lāpu gājiens

Plkst. 17.00 pulcēšanās un lāpu iedegšana Vecpiebalgas vidusskolas pagalmā. Gājiens pa
Ziemeļu ielu uz kultūras namu. Pie kultūras nama akcija „Mana gaisma Latvijai”. Spēka
putra un silta tēja. Filma „Rīgas sargi”.

16. novembrī plkst. 19.00
Vecpiebalgas kultūras namā svinīgs svētku sarīkojums
“Latvji iet ar domām baltām…” (K.Skalbe)

Programmā:
• Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja Indriķa Putniņa svētku uzruna un amatiermākslas kolektīvu sveiciens;
• Novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšana;
• Liepājas teātra aktrises Sigitas Jegļevskas un mūziķa Māra Kupča dzejkoncerts “Latviju
mīlot”;
• Svētku balle. Spēlē grupa “Brālīši”.
(Iespējams rezervēt galdiņus, t.26493591)

18. novembrī

• plkst. 8.10 Latvijas dzimšanas dienas saullēktu sagaidīsim pie Kārļa Skalbes muzeja “Saulrieti”. Godināsim valsts karogu un himnu. Godu istabā dzimšanas dienas rīta kafija, sarunas
un dziesmas;
• plkst. 10.00 Vecpiebalgas ev. lut. baznīcā Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts dievkalpojums. Koncertu sniegs “Vecpiebalgas muižas koris”;
• plkst. 18.00 vienosimies kopējā gaismas ceļā Latvijai, iededzinot sveču liesmiņas savu
māju, iestāžu, uzņēmumu logos un to apkārtnē.
18. novembrī ikviens aicināts doties uz svinīgajiem pasākumiem vai godināt valsti draugu
lokā rakstainos cimdos. Svinēsim Latvijas valsts simtgadi!
TAURENES PAGASTĀ
18. novembrī plkst. 9.00

Latvijas dzimšanas dienai veltīts svinīgs pasākums Taurenes kultūras namā
Rakstainos cimdos sasildīsim sevi un Latviju

Svētku norise:
• Uz pasākumu visi mīļi aicināti ierasties ar rakstainiem cimdiem;
• Vienoti un svinīgi pacelsim Latvijas valsts karogu pie Taurenes pagasta pārvaldes;
• Svētku koncerts;
• Sarunas un stāsti pie tējas un kafijas tases Taurenes kultūras namā.
Aicināti dzimtie taurenieši pastāstīt savu dzimtas stāstu vai nodot savu dzimtas stāstu mums,
jaunajām paaudzēm, kā neizmirstamu mūsu pagasta vēstures vērtību.
Svētku pasākumā izmantosim arī laikraksta „Druva” gadu gaitā publicētos novadpētniecības materiālus par Taurenes ļaudīm un viņu devumu Taurenes un Latvijas labā.
Sīkāka informācija:
Taurenes kultūras nama vadītāja Ginta Babre, tālr. 22032942
Stāstnieku pulciņa vadītāja Mārīte Šķēle, tālr. 29227852
KAIVES PAGASTĀ
17. novembrī. plkst. 19.00
Kaives pārvaldes zālē valsts jubilejas pasākums
“Manai Latvijai”

Programmā:
• dziesmas dvēselei;
• dzeja latvietībai;
• stāsti pašapziņai;
• kas patīk kaivēnietim…

Vakara turpinājumā režisores Ināras Kolmanes spēlfilma “Bille” pēc Vizmas Belševicas
stāstu krājumu motīviem.
Ieejas maksa – 2,00 eiro
Vakara gaitā un turpmāk aplūkojama fotoizstāde par Kaives pagastu “100 skati mūsu Latvijai”.

18. novembrī plkst. 8.10
pie Kaives pagasta pārvaldes
ar rakstainiem dūraiņiem rokās svinīgi godināsim Latvijas karogu, dziedot
mūsu valsts himnu, un stiprināsimies kopībā ar visu Latviju

• Priecāsimies par mūsu kultūras bagātību – Kaives adītāju rakstainajiem cimdiem;
• Skatīsimies spēlfilmu “Tēvs nakts” pēc Ineses Zanderes romāna “Puika ar suni”.
Ieejas maksa uz filmu – 1,00 eiro

DZĒRBENES PAGASTĀ
9. novembrī

• plkst. 8.30 sadziedāšanās Vecpiebalgas novada pamatskolā “Veltījums brīvības cīnītājiem”;
• plkst. 10.00 skrējiens “Apkārt Dzērbenei” (starts pie skolas, aicināti dalībnieki pirmsskolas, četrās skolnieku un pieaugušo vecuma grupās, distance 5 km);
• plkst. 12.30 kara spēles un paraugdemonstrējumi kopā ar Zemessardzes 27. kājnieku bataljona karavīriem. Pulcēšanās pie Vecpiebalgas novada pamatskolas;
• plkst. 16.00 ugunskurs pie Vecpiebalgas novada pamatskolas, tikšanās ar LA virsnieku
Gati Slavēnu, skrējiena uzvarētāju apbalvošana (sliktos laika apstākļos tikšanās notiks skolas
telpās).

11.novembrī

• 15.00-16.30 konference “Dzērbene un dzērbenieši no Brīvības cīņām līdz mūsdienām”
Dzērbenes pilī. Piedalās vēstures klubs “Serben”;
• plkst. 17.00 Dzērbenes baznīcā svētbrīdis brīvības cīnītājiem un vienošanās karavīru dziesmās kopā ar dziedošajiem dzērbeniešiem;
• plkst. 18.30 Lāpu gājiens, pulcēšanās pie baznīcas (lūgums līdzi paņemt svecītes un lāpas).

15.novembrī

•plkst. 17.00 Amatu mājā, iesaistoties akcijā “Cimdotā Latvija”, kopā adīsim cimdus Latvijai.

18.novembrī

•plkst. 8.10 Pie Dzērbenes pils saules sagaidīšana un karoga pacelšana Latvijas 100. dzimšanas dienas rītā kopā ar folkloras kopu “Māras bērni”. Atbalstot akciju “Cimdotā Latvija”,
esiet aicināti ierasties rakstainos cimdos;
•plkst. 8.30 Dzērbenes pilī „Svinīga rīta kafija un kūka Latvijas dzimšanas dienā”;
•plkst. 9.00 īsmetrāžas aktierfilma “Vienīgā fotogrāfija”, kas vēsta par diennakti, kad tapa
Latvijas valsts.
Pasākumu laikā iespējama fotografēšana. Foto materiāli var tikt izmantoti
publicitātes nodrošināšanai.
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VECPIEBALGAS Novada Ziņas

Novembris 2018.
Priekšsēdētāja sleja

Ar cieņu pret
savu valsti!

VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes ārkārtas sēde 2018. gada 4. oktobrī
Sēdē piedalās deputāti: Arita Andersone, Agnese Caunīte-Bērziņa, Viesturs Melbārdis, Inese Navra, Indriķis Putniņš, Ilona
Radziņa.

Pieņemtie lēmumi:

Ir klāt novembris – mūsu
valsts svētku mēnesis! Laiks,
kad godinām savu valsti un
tās brīvības cīnītājus. Šogad ir
īpašas svētku sajūtas un īpaši notikumi – mēs atzīmējam
savas valsts Latvijas simto
dzimšanas dienu. Un ar lepnumu pieminam arī tos, kas
pirms 99 gadiem šo trauslo
brīvību nosargāja un karalaukos izcīnīja uzvaru.
Kad klāt ir novembris, tad ar
lepnumu mēdzam teikt – tas
ir patriotu mēnesis. Latvijas
patriotu. Taču, kas tad ir tas,
ko mēs šajā laikā svinam? Tie
ir Latvijas valstiskuma svētki
– tātad svētki par godu valstij. Bet vai mēs patiesi esam
valsts patrioti? Cik paradoksāli sanāk, ka bieži vien – es
pat teiktu, ka ļoti bieži un ikdienišķi – mēs savu valsti nicinām. Bieži sakām, ka mīlam
savu zemi, savu tautu, savu
Latviju, taču ne “šo valsti”.
Ar lepnumu svinam svētkus,
ko patiesībā nicinām? Kāpēc
tā? Uz šo jautājumu katram
pašam būtu jāatbild. Taču
viens ir pilnīgi skaidrs – bez
savas valsts pastāvēt mums kā
tautai un nosargāt savu zemi
būtu ļoti grūti, faktiski neiespējami. Pateicoties Latvijas
valstij, mēs dzīvojam demokrātiskā sabiedrībā, kurā varam runāt savā dzimtajā valodā un paši pieņemt lēmumus.
Šajā svētku laikā es vēlos
ikkatram mūsu valsts iedzīvotājam novēlēt vairāk sajust
mūsu valsti, domāt par to un
palīdzēt tai. Tā, kā nu katrs
varam un protam. Aiz cieņas
pret tiem, kas kādreiz atļāvās
sapņot par brīvu Latviju, un
tiem, kas to nodibināja ļoti
grūtā un sarežģītā laikā, kā
arī pret tiem, kas valsts brīvību nosargāja un nostiprināja,
tāpat arī tiem, kas okupācijas
gados uzturēja dzīvu ideju par
neatkarības atjaunošanu un
piedalījās valstiskuma atjaunošanā, kā arī pret tiem, kas
šeit dzīvo un neskrien prom
pie pirmajām grūtībām, un
tiem, kuri izvēlas dzīvot ne
vien pilsētās, bet arī laukos.
Aiz cieņas pret līdzcilvēkiem
un pašiem pret sevi.
Es novēlu ikkatram novadniekam, ikkatram mūsu valsts
iedzīvotājam šajos svētkos saskatīt vairāk labā un vēlēt tikai labo mūsu līdzcilvēkiem.
Un valstij vēlu vairāk īstu
patriotu, kas ciena un mīl ne
vien savu tautu un zemi, bet
arī savu valsti Latviju. Jau sākot no katras ģimenes un skolas sola!
Lai Jums visiem gaiši mūsu
valsts Latvijas 100. gadadienas svētki!
Indriķis Putniņš,
domes priekšsēdētājs

1. Apstiprināt valsts mērķdotāciju apmēru Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika periodam no 2018. gada 1. septembra
līdz 31. decembrim. Pamata un vispārējai vidējai izglītībai EUR 165
300, t.sk. Vecpiebalgas vidusskolai EUR 135 008, Vecpiebalgas novada
pamatskolai EUR 30 292. Interešu izglītībai EUR 7 304. Bērnu no piecu
gadu vecuma izglītošanai EUR 23 776. Apstiprināt valsts mērķdotācijas
plānoto izlietojumu vienam mēnesim pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam, interešu izglītībai un bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanai. Apstiprināt izglītības iestāžu vadītāju,
vadītāju vietnieku amata likmes un atalgojuma apmēru.
2. Veikt grozījumus 2018.gada 23.augusta Vecpiebalgas novada domes
lēmumā Nr. 10 „Par pašvaldības finansētajām pedagoģiskajām likmēm
Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm 2018./2019.mācību gadam”.
3. Apstiprināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem finansējamās Vecpiebalgas novada izglītības iestāžu slodzes un amatalgas.
4. Izveidot zem struktūrvienības „Vecpiebalgas vidusskola” jaunu amata vienību “Projektu vadītājs” ar slodzi 0,5 un mēnešalgu pilnai likmei
710 eiro.
5. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Anderi” Kaives pagastā.

Domes sēde 2018. gada 25. oktobrī
Sēdē piedalās deputāti: Arita Andersone, Agnese Caunīte-Bērziņa, Edžus Ķaukulis, Viesturs Melbārdis, Inese Navra, Ilona
Radziņa.

Pieņemtie lēmumi:

1. Pieņemt zināšanai izpilddirektores L.Burdajas atskaiti par 27.09.2018.
domes lēmumu izpildi.
2. Precizēt saistošos noteikumus Nr.8/2018 „Grozījumi Vecpiebalgas
novada domes 25.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2018.
gadam” (skatīt 3. lpp.). Lai nodrošinātu saistošo noteikumu publisko
pieejamību, noteikumu pilns teksts ievietots pašvaldības interneta vietnē www.vecpiebalga.lv, kā arī pieejams Vecpiebalgas novada pašvaldības administrācijas ēkā un novada pagastu pārvaldēs.
3. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošos noteikumus
Nr. 9/2018 “Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr.2/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums””.
Saistošie noteikumi pēc to stāšanās spēkā publicēti pašvaldības
interneta vietnē www.vecpiebalga.lv un nodrošināta to pieejamība
Vecpiebalgas novada pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.
4. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības administrācijas nolikumu. Nolikums pēc tā stāšanās spēkā publicēts pašvaldības interneta
vietnē www.vecpiebalga.lv .
5. Pagarināt 1998. gada 30. decembrī noslēgto līgumu ar būvniecības

PĀRDOD

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod traktoru Zetor 10145, valsts reģistrācijas numurs
T7995LC, izlaiduma gads 1992., motora jauda 101
zs, riteņu piedziņa 4x4, motora tips Zetor 8002.1,
četru cilindru turbo, hidrauliskā uzkare, komplektācijā frontālais iekrāvējs, par brīvu cenu – EUR
3146,00 (t.sk. PVN)
Pieteikums par traktora pirkšanu iesniedzams
Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4,
Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas
novadā, LV-4122, administratorei vai nosūtāms uz
elektroniskā pasta adresi vecpiebalga@vecpiebalga.
lv līdz 2018. gada 16. novembra plkst. 17.00.
Ja noteiktajā termiņā piesakās vairāki pretendenti,
rīkojama izsole „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā.
Traktors apskatāms, iepriekš sazinoties ar Taurenes
saimniecības vadītāju Gunti Eglīti (t. 20232963).
********
Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod automašīnu Dodge Grand Caravan, valsts reģistrācijas
numurs EZ5059, izlaiduma gads 2000., motora tilpums 3,3 l, degviela –benzīns/gāze, par brīvu cenu
– EUR 605,00 (t.sk. PVN)
Pieteikums par automašīnas pirkšanu iesniedzams Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta
ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, LV-4122, administratorei vai nosūtāms
uz elektroniskā pasta adresi vecpiebalga@vecpiebalga.lv līdz 2018. gada 16. novembra plkst. 17:00.
Ja noteiktajā termiņā piesakās vairāki pretendenti,
rīkojama izsole „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā.
Automašīna apskatāma, iepriekš sazinoties ar Taurenes saimniecības vadītāju Gunti Eglīti (t. 20232963).
Informāciju sagatavojusi Daina Slaidiņa

2018. gada novembris
firmu SIA “VIRĀŽA” par zemes nomu un tiesību nodošanu izmantot
zemes dzīles par nekustamā īpašuma „Līču karjers” (ar 11,71 ha kopplatību) nomu 7,3 ha platībā līdz 2019. gada 31. oktobrim bez tiesībām
izmantot zemes dzīles. Sākot ar 2019. gada 1. janvāri nomas maksa tiek
noteikta 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, kā arī pievienotās
vērtības nodoklis. Līdz nomas līguma termiņa beigām nomnieks par saviem līdzekļiem veic meža atjaunošanu nekustamā īpašuma “Līča karjers” 1., 3. un 4.nogabalā 1,03 ha platībā. Līdz nomas līguma termiņa
beigām nomnieks veic karjera rekultivāciju.
6. Precizēt saistošos noteikumus Nr.6/2018 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja (licence) vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Vecpiebalgas novada administratīvajā
teritorijā” un pieņemt tos precizētajā redakcijā. Noteikumi tiks publicēti
pēc to saskaņošanas VARAM.
7. Veikt grozījumus līgumā, kas noslēgts ar SIA “Granulu Mobilais
Siltums” par siltumenerģijas piegādi Vecpiebalgas ciema doktorāta un
kultūras nama siltumapgādes sistēmai, un līdz 31.10.2018. noslēgt vienošanos pie līguma, nosakot , ka no 2018. gada 1. oktobra cena par
piegādāto siltumenerģiju uz līguma pamata ir 60 EUR//MWh bez pievienotās vērtības nodokļa.
8. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku darba laika
uzskaites noteikumus.
9. Apmaksāt Dzērbenes Sarkanā Krusta nodaļai šokolādes iegādes izdevumus – 100 eiro Donoru dienai Dzērbenē.
10. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Vējarozes” Dzērbenes pagastā robežu pārkārtošanai.
11. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
– „Angāri” Taurenes pagastā - apbūvētas zemes vienības pārdošanas
vērtību 4660,00 eiro.
12. Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai organizēt
nekustamā īpašuma „Talkaskalns” Vecpiebalgas pagastā sagatavošanu
atsavināšanai – īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā, tirgus vērtības
un atsavināšanas vērtības noteikšanu.
13. Atsavināt Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo kustamo
mantu - traktoru Zetor 10145 un automašīnas Dodge Grand Caravan -,
pārdodot tos par brīvu cenu.
14. Izdarīt grozījumus 2015. gada 1. decembrī noslēgtajā nedzīvojamo
telpu nomas tiesību līgumā par pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu
ēkā “Pagasta Dārziņi” Kaives pagastā iznomāšanu.
15. Pagarināt nekustamā īpašuma nomas un Gulberes ezera apsaimniekošanas līgumu, nosakot, ka nomas līguma termiņš ir 10 gadi, nomas
maksa gadā - 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.
16. Pievienot nekustamam īpašumam „Mežvidi” nekustamo īpašumu
„Mežrijas” Kaives pagastā.
17. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Lejas Rāgažas” Vecpiebalgas pagastā zemes vienības sadalīšanai.
18. Apstiprināt izvirzītās kandidatūras Vecpiebalgas novada pašvaldības
apbalvojuma saņemšanai. Skat 1. lpp.
19. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu sarakstu ar
ikdienas uzturēšanas klasēm ziemas sezonai (no 1. novembra līdz 31.
martam) 2018./2019. gadā Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā.
Sēžu norise ir fiksēta audioierakstos. Protokolus un audioierakstus skatīt pašvaldības interneta vietnē www.vecpiebalga.lv/pašvaldība/sēdes .
Nākamā domes sēde notiks 2018. gada 22. novembrī.
Domes sēdes ir atklātas! Laipni lūdzam!

Par dalību tūrismam veltītā konferencē

Publicitātes foto no konferences Kiprā.

Vecpiebalgas novada pašvaldība no 2016.
gada iesaistījusies Interreg Europe projektā
CHRISTA (Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism
Actions). Tas ir ES starpreģionu sadarbības
programmas projekts, kurā piedalās partneri
no 10 Eiropas Savienības (ES) valstīm, tajā skaitā Vidzemes Tūrisma asociācija ar apakšpartneriem Vidzemē – Alūksnes, Apes, Carnikavas, Ērgļu, Limbažu, Strenču, Saulkrastu,
Gulbenes, Raunas un Vecpiebalgas novada pašvaldības, kā arī Smiltenes tehnikums un Turaidas muzejrezervāts. Projekta mērķis ir aizsargāt un saglabāt dabas un kultūras vērtības,
lai attīstītu un popularizētu inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūrisma stratēģijas.
24. oktobrī Pafosā (Kipra) notika projekta CHRISTA partneru sanāksme, kurā tika risināti
ar projekta īstenošanas gaitu un rīcības plāna izstrādi saistītie jautājumi. Projekta īstenošana norisināsies līdz 2020. gadam. Rezultātā tiks izstrādāta arī Vidzemes tūrisma stratēģija
2018.-2025. gadam.
Savukārt no 25. līdz 27. oktobrim norisinājās 11. starptautiskā konference, kas tika veltīta kultūras tūrisma tematikai. Konferences ietvaros norisinājās četras paralēlās sesijas ar
plaša spektra ekspertu prezentācijām, daloties pieredzē, kā arī pārrunājot dažādās pieejas
kultūras mantojuma saglabāšanā un tūrisma attīstībā.
Vecpiebalgas novada pašvaldību minētajos pasākumos pārstāvēja Attīstības plānošanas
un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Girta Upena.
Dzidra Ješkina
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VECPIEBALGAS Novada Ziņas
APSTIPRINĀTI
Ar Vecpiebalgas novada pašvaldības domes
2018. gada 25. oktobra lēmumu (protokols Nr.16, 2.§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr.8/2018

2018. gada 25. oktobrī
Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagastā

„Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 25.01.2018. saistošajos noteikumos
Nr.1/2018 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets
2018.gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu,
likumu “Par pašvaldību budžetiem”,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likumu
Izdarīt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2018. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2018.
gadam” (turpmāk – Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt Saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
“1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžetu 2018. gadam saskaņā ar
1. pielikumu, 5. pielikumu, 6. pielikumu, 7. pielikumu, 8. pielikumu, 9. pielikumu 10.
pielikumu, 11. pielikumu, 12. pielikumu un 13. pielikumu:
1.1. Ieņēmumos 4 859 540 euro apmērā;
1.2. Izdevumos 4 697 650 euro apmērā”.
2. Izteikt Saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības speciālo budžetu 2018. gadam saskaņā
ar 2. pielikumu:
2.1. Ieņēmumos 365 519 euro apmērā;
2.2. Izdevumos 719 280 euro apmērā.”
2 1 Izteikt Saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:
“3. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu
2018. gadam saskaņā ar 3. pielikumu:
3.1. Ieņēmumos 329 euro apmērā
3.2. Izdevumos 347 euro apmērā.”
3. Izteikt Saistošo noteikumu 4. punktu šādā redakcijā:
„4. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības saistību apmēru saskaņā ar 4.pielikumu.””
4. Izteikt Saistošo noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:
„5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžetā un speciālajā budžetā 2018. gadam”.
Novada domes priekšsēdētāja vietnieks 				

V. Melbārdis

*Noteikumu pilns teksts ievietots pašvaldības interneta vietnē www.vecpiebalga.lv, kā
arī ir pieejams Vecpiebalgas novada pašvaldības administrācijas ēkā un novada pagastu
pārvaldēs.

Paskaidrojuma raksts
„Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības
pamatbudžetā un speciālajā budžetā 2018. gadam”
PAMATBUDŽETS
Budžeta grozījumi tiek veikti, lai ietvertu finansējumu pedagoģisko darbinieku atalgojumam laika periodam līdz gada beigām, kā arī precizētu plānotos ieņēmumus un izdevumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši faktiskajai izpildei uz 20.09.2018.
Ieņēmumu daļā kopējais ieņēmumu palielinājums par 556 896 eiro:
• Tiek palielināti ieņēmumi no TIEŠAJIEM NODOKĻIEM kopumā par EUR 820, tai
skaitā „Kavējuma nauda zemes nodoklim pārskata gadā”, „Kavējuma nauda ēku nodoklim - tekošais gads”, „Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iepriekšējo gadu
parādi”, „Kavējuma nauda mājokļa nodoklim - pārskata gads”, kopsummā tiešo nodokļu
ieņēmumi plānoti 2 071 276 eiro.
• Tiek palielināti NENODOKĻU IEŅĒMUMI, nosakot plānu 268 885 eiro gadā, tai skaitā:
• Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos EUR 100;
• Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu par EUR
170.00;
• Valsts nodeva par speciālu atļauju izsniegšanu par EUR 150;
•Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecināto
to kopiju saņemšana par EUR 20;
• Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences) par EUR 550;
• Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas par EUR 13 723;
• Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas par EUR 89 950;
• Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas par EUR 240;
• Pašvaldību saņemtie transferti no citas ministrijas par EUR 2418 , lai realizētu projektus
„Mācies , meitiņ, zeķi adīt” un „Dižie piebaldzēni tautastērpos pretī Latvijas simtgadei”.
• „TRANSFERTU IEŅĒMUMOS” plānots palielinājums par EUR 263 243, tai skaitā:
• Palielināti saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim par EUR 207644 ,
gadam plānojot 811 369 eiro;
• Palielināti pašvaldību no valsts budžeta transferti ES finansētajiem projektiem
par EUR 42 978, tai skaitā palielinājums projektiem „Skolas piens”, „Vecpiebalgas
muižas parka atjaunošana”, „Peldvietas pie Dabara ezera izveidošana” un „Activating
Youth”;
• Palielināti pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti par EUR 12
621, kas ir izlietojami kā atbalsts audžuģimenēm.
• Par EUR 185 312 tiek palielināts plāns sadaļā „BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI”,
tai skaitā precizēti ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem atbilstoši izpildei.
Izdevumu daļā kopējais palielinājums par 489 844 eiro pēc valdības funkcijām:
• palielināts finansējums par EUR 7 636 funkcijai „Vispārējie valdības dienesti” sakarā
ar LR Saeimas vēlēšanām, gadam plānoti 599 125 eiro;
• samazināts plānotais finansējums Kaives BUB sadaļā „Sabiedriskā kārtība un drošība”
par EUR 866, kopumā plānoti 59 883 eiro;

• „Ekonomiskajai darbībai” finansējums palielināts par EUR 10 954 sadaļā „Vecpiebalgas novada lauksaimniecība” un precizēts Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļas budžets, kopumā plānoti 135 842 eiro;
• „Vides aizsardzībai” finansējums izdevumiem ir palielināts par EUR 12 957, jo ir precizēti novada notekūdeņu apsaimniekošanai nepieciešamie līdzekļi un iekļauti izdevumi
zivju mazuļu pavairošanai novada ezeros par ESF projekta līdzekļiem, kopumā plānoti
44 139 eiro;
• „Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai” palielinājums izdevumiem plānots par EUR 107 032 sakarā ar palielinājumu izdevumiem kurināmā iegādei un plānoto izdevumu precizēšanu atbilstoši faktiskajai izpildei, plānojot izdevumus līdz gada
beigām 1 093 914 eiro;
• funkcijai „Veselība” samazinājums par 2748 eiro, kopumā plānojot izdevums 66 385
eiro;
• funkcijai „Atpūta, kultūra, reliģija” izdevumi palielināti par EUR 26 856 sakarā ar izdevumu precizēšanu atbilstoši faktiskajai izpildei, kopumā plānoti 597 962 eiro;
• „Izglītībai” izdevumu daļā ir palielināts finansējums par EUR 269 440, tai skaitā EUR
196380 atalgojums pedagoģiskajiem darbiniekiem laika periodam līdz gada beigām no
valsts mērķdotācijas, vairāk kā 56 tūkstoši eiro pedagoģisko darbinieku atlaišanas pabalstu izmaksai sakarā ar izglītības iestāžu reorganizāciju un likvidēšanu un vēl papildu
izdevumi plānoti skolu un pirmsskolu grupu sagatavošanai mācību gadam, kopumā gadam plānoti 1 747 607 eiro;
• Funkcijai „Sociālā aizsardzība” plānots palielinājums EUR 58 583, jo atkārtoti ir jāpalielina finansējums sociālajiem pabalstiem maznodrošinātajiem, savstarpējiem norēķiniem ar pakalpojumu sniedzējiem par sociālo aprūpi, sociālajai palīdzībai pagastos un
Sociālā dienesta budžeta izdevumi, kopumā plānojot 352 793 eiro.
Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas, palielinājums ir atalgojumam,
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām - 294 758 eiro, preču
un pakalpojumu apmaksai par 150 761 eiro, sociālajiem pabalstiem samazinājums par
1312 eiro, subsīdijām un dotācijām 23 744 eiro, pamatkapitāla veidošanai par 14 092
eiro, uzturēšanas izdevumu transfertiem par 7576 eiro un procentu izdevumiem palielinājums par 225 eiro.
Atlikums uz gada beigām ir palielināts par EUR 9 403, plānojot EUR 37 870.
Aizņēmumu saņemšanā ietverts saņemtais aizdevums EUR 19 406 no Valsts kases zivju
mazuļu pavairošanai Vecpiebalgas novada ezeros. Aizdevumu atmaksai plānotos līdzekļus plānots palielināt par EUR 59 382 sakarā ar to, ka precizētas atmaksājamās aizdevumu summas, līdz ar to kredītu atmaksai plānoti EUR 417 373.
SPECIĀLAIS BUDŽETS
Budžeta grozījumi tiek veikti, lai precizētu plānotos izdevumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši faktiskajai izpildei uz 20.09.2018.
Ieņēmumu daļā:
• Palielinājums par EUR 158 826 sadaļā „Valsts budžeta transferti”, ko plānots tērēt
ES līdzfinansētajiem projektiem „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās
infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā” un „Pašvaldības ceļu B77
„Saulgoži- Brežģis” un B71 „Šoseja- Laidzi” pārbūvei .
Izdevumu daļā pēc valdības funkcijām:
• Palielinājums izdevumiem valdības funkcijā „Ekonomiskā darbība” par EUR 499 394
- atbilstoši finansējuma pieaugumam ieņēmumu daļā un faktiskajai izdevumu izpildei.
• Palielinājums izdevumiem valdības funkcijā „Vides aizsardzība” par EUR 3210 .
Aizdevumu atmaksu plānots palielināt par EUR 340 039, ņemot vērā Vecpiebalgas novada domes lēmumus ņemt aizņēmumus ESF līdzfinansēto projektu realizācijai.
Atlikums uz gada beigām samazināts par EUR 13 009, tādējādi plānojot EUR 142 973.
Gita Janševica, ekonomiste

Vidzemes ainavu dārgumu vidū
arī mūsu novada ainavas

VARAM sadarbībā ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju
(LLPA) un plānošanas reģioniem 26. oktobrī Nacionālajā
bibliotēkā organizēja reģionu
forumu “Brīvība, ainava –
mēs”.
Reģionu forumā tika uzsvērtas Latvijas pilsētu un reģionu īpašās vērtības un simboli
turpmākai Latvijas izaugsmei,
fokusējoties uz divām galvenajām lietām – Brīvības ielu
stāstu un Latvijas ainavu dārgumiem. Deviņās republikas
pilsētās notiek Brīvības forumi un visos plānošanas reģionos – izstādes par Latvijas ainavu dārgumiem un diskusijas
par to, kādu Latviju vēlamies
redzēt nākotnē un kas darāms,
lai to sasniegtu.
Par Vidzemes ainavu dārgumiem forumā stāstīja PMA
“Orisāre” vadītāja Līva Grudule. Viņa akcentēja, ka ainavai nav robežu, ka ainava ir
visu mūsu prieks un rūpe, kā
arī stāstīja par Vidzemes lauku
sētu un baltajiem lielceļiem kā
praktisku un, jo īpaši, emocionālu vērtību.
Foruma dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar 50 Latvijas ainavu dārgumiem, kas visiem interesentiem ir pieejami elektroniskajā krātuvē www.ainavudargumi.lv. Vidzemes
ainavu dārgumu vidū ir Vecpiebalgas pauguru ainava un Vidzemes lauku sēta, un baltie
lielceļi.
Dzidra Ješkina
Rolfa Vendiņa foto.
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Radošums ir cilvēku privilēģija

PROJEKTI

Taurenē notiks biodejas nodarbības
ESF Projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā” (Nr.
9.2.4.2/16/I/104) ietvaros arī šogad no novembra līdz martam katru nedēļu notiks biodejas* nodarbības. Tās vadīs diplomēta pasniedzēja, Latvijas Biodanza skolotāju asociācijas
biedre Anita Čapkovska. Šogad biodejas nodarbību norises vieta ir Taurene. Pirmā nodarbība paredzēta jau 6. novembrī plkst. 17:30 Taurenes kultūras namā. Plānots, ka arī turpmāk biodejas (biodanza) cikla nodarbības notiks otrdienās (par pieņemamāko satikšanās
laiku dalībnieki vienosies pirmajā nodarbībā).

Lekcijas pieaugušajiem par veselīga
uztura jautājumiem
Pagājušajā mācību gadā projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā” darbības “Veselīga uztura lietošanas veicināšanas pasākumi” ietvaros skolēni piedalījās interaktīvajās nodarbībās “Ēdīsim veselīgi!” Šajā sezonā lekcijas/nodarbības par
veselīga uztura jautājumiem paredzētas pieaugušajiem. Tās notiks Vecpiebalgas novada
visu piecu pagastu centros - Vecpiebalgā, Taurenē, Dzērbenē, Kaivē, Inešos. Sertificēts
uztura speciālists no SIA “On plate” sniegs informāciju, kā ikdienā vairot enerģiju un
dzīvesprieku, kā pareizi ēst, stāstīs par fizisko aktivitāšu nepieciešamību, kā pareizi un
veselīgi cīnīties pret lieko svaru.
Nodarbību ciklu sastāda 3 nodarbības. Dalībnieki var apmeklēt visas trīs nodarbības vai arī
to nodarbību/-as, kas atbilst viņu interesēm.
1. nodarbība – Uztura mīti
Informācija
• Par populārākajiem uztura mītiem;
• Kur meklēt informāciju un kādiem informācijas avotiem ticēt;
• Par veselīga uztura pamatprincipiem, kurus ievērot savā ikdienā, lai neapjuktu informācijas gūzmā.
Aktivitātes
• Cukura detektīvs (pētām, salīdzinām cukura daudzumu produktos);
• Uztura detektīvs (pārtikas produktu etiķešu pētīšana, produktu savstarpējā salīdzināšana).
Praktiskie padomi, kā ievērot veselīga uztura pamatprincipus ikdienā:
• Ātrais uztura detektīvs (kā veikalā pāris sekundēs novērtēt produktu);
• Mājaslapas/žurnāli/grāmatas, kur meklēt veselīgas receptes ikdienai.
2. nodarbība – Uzturs, fiziskās aktivitātes un laba pašsajūta
Informācija
• Ikdienā nepieciešamais fizisko aktivitāšu daudzums, kādēļ tās ir vajadzīgas, ko tās dod
cilvēka ķermenim un kā to trūkums kaitē;
• Par sev piemērotāko fizisko aktivitāšu atrašanu;
• Miegs, stress, labsajūta un uzturs.
Aktivitātes
• Atmini fiziskai aktivitātei atbilstošo patērēto kaloriju daudzumu (testa veidā, paceļot
rokas/uz lapiņām atbildot izvēlēto variantu vai Kahoot spēle);
• Novērtē savu fizisko aktivitāti (tests).
Praktiskie padomi, kā kļūt fiziski aktīvākam un uzlabot savu pašsajūtu:
• Padomi, kā ar prieku iekļaut fiziskās aktivitātes savā ikdienā (kā arī, kas vajadzīgs, lai
izveidotu ieradumu);
• Kā uzlabot savu miega kvalitāti.
3. nodarbība – Liekais svars un kā ar to cīnīties
Informācija
• Liekā svara aktualitāte;
• Svara zaudēšanas ieguvumi;
• Par to, kā veselīgi zaudēt svaru;
• Populārākās diētas – to ieguvumi un trūkumi.
Aktivitātes
• Sava ĶMI noteikšana (kādu formulu izmantot, kā atšķiras formulas bērniem);
• Savas pamatmaiņas noteikšana (kas ir pamatmaiņa, kā to pielietot savā ikdienā, kontrolējot svaru un skaitot kalorijas);
• Ķermeņa kompozīcijas noteikšana ar bioimpedances svariem – sava ķermeņa tauku daudzuma, muskuļu masas, ūdens daudzuma, kaulu masas noteikšana.
Praktiskie padomi, kā uzsākt svara kontroli un spēt izmantot to ikdienā:
• Veselīgā šķīvja princips;
• Aplikācijas, kas palīdz ar svara kontroli un/vai kaloriju skaitīšanu.

Ingunai Bauerei ir talants ne tikai rakstīšanā, bet arī gleznošanā.

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību vietējās pils kompleksa grūstošajiem mūriem, pašā
zelta rudens kulminācijā un
Minnas vārda dienas apskāvienos, 13., 14.oktobrī Dzērbenes Amatu mājā norisinājās pirmais Ainavu gleznošanas plenērs.
Dzērbene gleznotāju uzmanībā bijusi jau arī agrāk, te gleznojuši daudzi profesionāļi un mākslas skolu audzēkņi. Šoreiz gleznotāju pulkā bija paši dzērbenieši, taurenieši, jaunpiebaldzēni,
drustēnieši, rīdzinieki, inčukalnieši, vecpiebaldzēniete, raunēniete, jelgavniece un mālpiliete.
Jaunākajam dalībniekam bija 16 gadi, nobriedušākajam - 78. Visi klātesošie vienlaicīgi iejutās
gan skolotāja, gan skolnieka lomā, viens otru atbalstot, pamācot un piepalīdzot. Dalībniekiem
bija dažādas pieredzes un prasmes, bet visus vienoja kopīga vēlme gleznot.
Ar novada projekta „Dažādosim savu ikdienu” atbalstu visiem bija iespēja gleznot ar profesionālām akrila krāsām, daudzi to darīja pirmo reizi. Viens no aizrautīgākajiem skolotājiem
izvirzījās gleznotājs Pauls Putniņš, kas visus - arī dizaineru Aigaru Lenkeviču - iedvesmoja
gleznot un ar pārliecību ieteica, ko nu katram derētu ātri izdarīt, lai tiktu pie laba rezultāta. Klātesošo vakara sarunas raisījās pēc mākslas terapeites Daces Visnolas lekcijas par pamatkrāsām
un to ietekmi uz cilvēku. Dažādiem cilvēkiem sanākot kopā un daloties, uzzinājām daudz par
Japānas tradīcijām, ceļošanas pieredzi, Tai-či enerģijas gūšanu, dejām un, protams, gleznošanu.
Plenēra dalībnieku darbi ir apskatāmi pils vestibilā, izstādē „Dzērbenes krāsu atvasara 2018”.
Izstādes atklāšanā piedalījās Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs
Melnbārdis, rakstniece Inguna Bauere un vietējās sabiedrības pārstāvji, kam pils liktenis nav
vienaldzīgs. Daudzi viesmākslinieki savos darbos attēloja apkārtnes skaisto dabu, rudens krāsu noskaņas, Lielmātes aleju, Lauksaimniecības skolas ābeļdārzu, Mācītājnieku un Arājezeru,
pakalnus un ceļu. Pils centrālo ēku gleznot izvēlējās vietējie meistari Ņina Paeglīte un Ingūna
Plūme, bet pārliecinošākā grūstošā staļļa ēkas daļa ar akmeņu rakstiem lieliski izdevās Ingunai
Bauerei. Par skaistāko un gleznotāko motīvu tika atzīts skats no 3. stāva loga uz zudušo Mācītājmuižu jeb Pastorātu ar tagadējo Geņas māju.
Plenērs tika realizēts ar Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas atbalstu projektam „ „Amats zelta pamats-2018”. Radošās brīvdienas, RADI TE!””. Šī projekta ietvaros Amatu mājā jau divus gadus kopīgās darbībās ir
satikušies dizaineri un amatnieki, lai domātu, kā izmantot vietējos resursus, lai apzinātu nepieciešamības laukos un meklētu veidus, kā vienoties kopīgā idejā un to radītu laukos uz vietas.
Šī gada atvasara tika atvēlēta radošiem gleznotgribētājiem, jo radošums ir cilvēka privilēģija,
tas nevar piemist tehnoloģiskai ierīcei, lai cik sarežģīta tā būtu. Tādēļ arī zināšanu sabiedrībā
galvenā nozīme ir cilvēkam, jo zināšanu (atšķirībā no informācijas) nesējs ir vienīgi cilvēks.
Bet aktivitātes, kuru izcelsme balstīta cilvēka radošajā darbībā, prasmēs un talantā, ir potenciāls
celt labklājību un radīt jaunas darbavietas.
Ērika Māldere, projekta organizatore, māksliniece

Nosvinēta Taurenes Garšu laboratorijas jubileja

Informācija par pasākumiem:
Vecpiebalgas pagastā - novada
administratīvajā centrā Alauksta iela 4
23. novembrī 17:00-18:30
30. novembrī 17:00-18:30
7. decembrī 17:00-18:30
Inešu pagastā - mākslas skolā „Zemniekos”
30. novembrī 19:00-20:30
7. decembrī 19:00-20:30
14.decembrī 19:00-20:30
Kaives pagastā - pagasta pārvaldē
„Pagasta Dārziņi”
23. novembrī 19:00-20:30
7. decembrī 17:00-18:30
14. decembrī 17:00-18:30

Taurenes pagastā - sabiedriskajā
centrā „Rudiņi”
23. novembrī 19:00-20:30
30. novembrī 19:00-20:30
7. decembrī 19:00-20:30
Dzērbenes pagastā - Sabiedriskajā centrā
23. novembrī 17:00-18:30
30. novembrī 17:00-18:30
14. decembrī 17:00-18:30

*Dalībniekiem, apmeklējot nodarbības projekta Nr.9.2.4.2/16/I/104 “Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā” ietvaros, tiek lūgts aizpildīt dalībnieka anketu,
norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu (arī citu ne sensitīvu informāciju). Par personas
datu vākšanas un apstrādes nepieciešamību interesēties pie projektu vadītājas vai pasākuma norises vietā.
Daiga Šatrovska,
Vecpiebalgas novada pašvaldības projektu vadītāja

Oktobrī Taurenes Garšu laboratorija atzīmēja 10. jubileju. Ar katru gadu saimnieču izdoma
kļūst arvien radošāka un piedāvātie gardumi – neparastāki. Pasākuma iniciatore Ginta Babre
atceras: „Viss sākās 2007. gadā, kad ciemos uzaicināju tajā laikā jauno un daudzsološo pavāru
Mārtiņu Sirmo. Tas, kā viņš gatavoja ēdienus, bija tik viegli un aizraujoši, ka mēs sapratām:
gatavošana - tā ir māksla un bauda, kas cilvēkiem patīk. Nākamajā gadā, zinot to, ka arī latviešu sievas savai ģimenei galdā ceļ dažādus interesantus ēdienus, turklāt viens un tas pats ēdiens
nekad divām saimniecēm vienāds nesanāk, nolēmām izspēlēt savu gatavošanas šovu un godā
celt sava pagasta čaklās saimnieces. Ja sākumā bija vērojama neliela atturība, tad šogad mēs
varējām nobaudīt 44 pavārmākslas brīnumus. Desmit gadu laikā, sadarbojoties ar pensionāru
padomi, garšu laboratorijas dalībnieki ir mainījušies receptēm, dalījušies padomos, iepazinuši
dažādas gaumes un varējuši palutināt garšas kārpiņas. Šo gadu laikā pasākuma dalībnieku pulks
ir kļuvis arvien kuplāks, bet visus desmit gadus šim pasākumam uzticīgas ir bijušas saimnieces
– Lilija Bērziņa, Biruta Cara, Lilita Jekoviča, Silvija Aņina un saimnieks Jānis Vīlips.”
Jau vairākus gadus Garšu laboratorija ir rudens pasākums, uz kuru tiek aicināti visi novada
iedzīvotāji, turklāt katru reizi šajā pasākumā tiek apbalvoti gardāko ēdienu autori un piedāvātas
dažādas izklaides iespējas. Šajā gadā sanākušie omulīgā atmosfērā varēja degustēt saimnieču
sarūpētos cienastus kopā ar „Zaļā Galma kapellu”.
„Liels paldies manai lieliskajai komandai - klubiņa „Randiņš” saimniecēm, saimniekiem,
krāšņajam rudentiņam, dalībniekiem, tirgotājiem, pircējiem, degustētājiem, vērtētājiem, sveicējiem. Uz tikšanos nākamajā rudenī!” aicina kultūras nama vadītāja Ginta Babre.
Dzidra Ješkina
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VECPIEBALGAS Novada Ziņas

Skola ir kā “skudru pūznis”, kas vienmēr pulsē un ir kustībā

Ir pagājuši pirmie divi mēneši, kad Vecpiebalgas novada
pašvaldības izglītības iestādes strādā jaunajos apstākļos.
Taurenes un Dzērbenes pamatskolas ir apvienotas Vecpiebalgas novada pamatskolā, bet Inešu pamatskola ir pievienota Vecpiebalgas vidusskolai. Mācību gada pirmais
semestris ir pusē, skolēni izbaudījuši rudens brīvlaiku. Saruna ar domes priekšsēdētāju Indriķi Putniņu, Vecpiebalgas vidusskolas direktoru Arvi Kalēju un Vecpiebalgas
novada pamatskolas direktoru Andri Saksu.
Būtiskākais, ko skola ir ieguvusi pēc reformas īstenošanas.
Arvis Kalējs: Es gan pats reformas procesos nepiedalījos,
bet pašlaik vislielākais ieguvums ir pedagogu atalgojums,
kam vajadzētu pedagogus motivēt darbam un jaunajiem izaicinājumiem – pārejai uz kompetenču izglītības modeli un
pamazām uzsākt gatavošanos gaidāmajai akreditācijai.
Indriķis Putniņš: Divi mēneši ir pārāk mazs laika sprīdis,
lai izdarītu visaptverošus secinājumus par reformas lietderību un skolu perspektīvu - lai šādus secinājumus izdarītu,
ir jāpaiet vismaz 1 mācību gadam. Un tomēr, atskatoties
uz reformas noslēgumu un jaunā mācību gada uzsākšanu,
varam izdarīt atsevišķus secinājumus un arīdzan runāt jau
par pirmajiem darba augļiem.
Andris Sakss: Būtiskākais, ko esam ieguvuši, ir veiksmīgi
izveidots un iekārtots bērnudārzs. Bērni ir izvietoti pa atbilstošām vecuma grupām, telpas ir sadalītas tā, lai katrai
grupai būtu gan atsevišķa nodarbību telpa, gan guļamtelpa
un sanitārais mezgls.
Vai šobrīd var jau droši teikt, ka skolu solos audzēkņu
paliek vairāk, kā tas sākotnēji tika plānots?
Indriķis Putniņš: Runājot par pamatskolu, protams, ir jāatzīst, ka skolēnu skaits vispārizglītojošajā posmā varēja būt
lielāks un šobrīd ir nepietiekams, lai skolas mācību procesu
varētu nodrošināt pilnībā no valsts budžeta mērķdotācijas.
Ja reformas gaitā būtu bijis mazāk emociju un konstruktīva
lēmējvaras politiskā sadarbošanās, tad rezultāts, iespējams,
būtu pavisam savādāks. Bet faktiski tā arī ir vienīgā sliktā
ziņa. Neraugoties uz salīdzinoši nelielo skolēnu skaitu Vecpiebalgas novada pamatskolā, pašvaldība no sava budžeta
pedagogiem piemaksā krietni mazāk nekā tas bija iepriekšējos gados. Ja runājam par skolas perspektīvu nākotnē, tad
ļoti svarīga ir pirmsskola. Un bērnudārzs ir piepildīts vairāk
kā 100%, ja raugāmies pret iepriekšējo gadu Taurenes un
Dzērbenes skolās kopā. Mums ir nokomplektētas visa vecuma grupas, un Taurenes skolas telpas ir izcili piemērotas
tieši bērnudārza vajadzībām. Vasarā veicām nepieciešamos
remontdarbus, kurus turpināsim arī nākamajā vasarā. Grupiņas ir nokomplektētas ar jaunām un kvalitatīvām mēbelēm. Audzēkņu skaita pieaugums ir novērojams arī pamatskolas mūzikas programmā. Līdz ar to var teikt, ka skolai ir
visi priekšnosacījumi, lai tā spētu attīstīties un nākotnē piesaistītu tos bērniņus, kas šobrīd mācās bērnudārzā Taurenē.
Skolai ir jauns direktors, kas kompleksi redz bērnudārza,
skolas un mūzikas programmas savstarpējo sadarbību skolas kopīgajā izaugsmē.
Un kā ar vidusskolu?
Indriķis Putniņš: Jauns direktors ir ienesis pavisam citas
vēsmas arī Vecpiebalgas vidusskolā. Protams, ņemot vērā
arī Inešu pamatskolas pievienošanos vidusskolai, bet ne tikai tāpēc, ir ievērojami palielinājies skolēnu skaits. Ir virkne klašu, kur bērnu skaits ir tuvu 30, un reāli raugāmies
paralēlklašu izveides virzienā. Otrā klasīte jau ir sadalīta,
līdzīgi domāts tiek arī par pirmo klasi un vēl atsevišķām
lielajām klasēm. Līdz ar skolēnu skaita pieaugumu, mēs
saņemam lielāku valsts budžeta mērķdotāciju. Līdz ar to
mēs varam atļauties skolotājiem samaksāt vairāk kā minimālo likmi. Mēs šogad par likmi maksājam par 110 eiro
vairāk kā pērn – likmes pieaugums no 680 līdz 790 eiro.
Sen tāda iespēja nav bijusi. Ņemot vērā veiktās reformas,
esam ieguvuši vēl papildu valsts budžeta finansējumu, līdz
ar to, bez šīs minimālās likmes paaugstināšanas, ir vēl 3 finansiālie motivācijas instrumenti, kā pedagogiem nopelnīt

vairāk. Pirmo reizi beidzamo gadu laikā vasarā ir ieguldīts
tik daudz Vecpiebalgas bērnudārza labiekārtošanā – veikti
kosmētiskie remonti un iegādātas jaunas mēbeles tur, kur
tas gadiem tika atlikts. Un pats galvenais – šeit nav stāsts
par kādu īpašu papildu finanšu piesaisti bērnudārza vajadzībām, bet par pareizu plānošanu – bērnudārza vadībai beidzot pašiem bija iespēja lemt un plānot finanšu izlietojumu.
Intervijā - pirms stāšanās amatā - stāstījāt par iecerēm,
ko vēlaties īstenot un ieviest skolā. Kā veicas ar ideju realizāciju?
Arvis Kalējs: Man kā jaunam direktoram svarīgi ap sevi
pulcināt komandu, kas saprot, atbalsta un tic manām idejām
un, paldies Dievam, šāda komanda pamazām sāk veidoties!
Skolā kā jebkurā organizācijā svarīgs ir mikroklimats, darbinieku drošības sajūta un uzticības veidošana, kas, manuprāt, ir galvenā īpašība dabīgās motivācijas radīšanai, lai
uz skolu ikviens no mums varētu iet ar prieku un pozitīvu
attieksmi, tādējādi paaugstinot skolas vibrācijas un uzlabojot skolas mikroklimatu kopumā. Līdz ar jauno direktoru
skolai faktiski ir jauns sākums, un šādos gadījumos mums
visiem (pedagogiem, vecākiem un skolniekiem) ir jāvienojas par jaunām vērtībām mūsu savstarpējās attiecībās, tāpēc
es aktīvi apmeklēju visas vecāku sapulces, kurās klātienē
ar vecākiem daudz runāju par aktualitātēm, drīzumā organizēšu lielo – visas skolas - vecāku sapulci, lai ikvienam
vecākam būtu iespēja aprunāties par skolas dzīvi, izteikt
savus priekšlikumus un sajusties piederīgam pie skolas.
Tā ir jaunā kultūra, ko vēlos iedibināt skolā, tāpēc par to
stāstu pedagogiem un vecākiem, ka mēs ieklausāmies viens
otrā un apzināmies, ka mēs visi sēžam vienā laivā un ka
mums visiem jābūt tik kompetentiem, lai enerģiju ieguldītu
sadarbībā un virzībā uz rezultātu, nevis dusmās un aizvainojumā… Tāpēc manu ideju realizācijai ir svarīga šī jaunā apziņa un izpratne par sadarbību, par komunikāciju un
skolas mikroklimatu, un, jā, - pamazām idejas realizējas,
proti, - sāk mainīties skolas interjers, skolas gaiteņos parādās bērnu zīmējumi un krāsoti krēsli, Olimpiskajā dienā
skolā pirmo reizi spēlējām lielo tenisu, pavisam drīz jābūt
gatavai skolas jaunajai mājas lapai, skolas pedagogu kolektīvam pievienojas jauni mācībspēki, skolotāji kopumā
domā, kā padarīt stundas interesantākas. Ceru, ka maisam
gals ir vaļā un mēs visi kopumā uzņemsim pozitīvu virzību
uz interesantu skolu mums visiem!
Andris Sakss: Pirms stāšanās amatā uzskatīju, ka katrā no
skolas ēkām ir jārealizē tās izglītības programmas, kam šī
ēka ir paredzēta. Bijušajā Taurenes skolā ir izveidots labs
bērnudārzs, savukārt Dzērbenes skolā tiek realizēta pamatskolas un mūzikas skolas izglītības programma. Tā kā
budžets visai izglītības iestādei bija jāveido no jauna, tad
šobrīd esam izdarījuši visu nepieciešamo, lai varētu darboties.
Indriķis Putniņš: Gribu vēl papildināt direktoru teikto
un piebilst, ka oktobra vidū kopā ar vidusskolas direktoru bijām Aizsardzības ministrijā, kur tikāmies ar ministru
Raimondu Bergmani un Jaunsardzes un informācijas centra
direktoru Aivi Mirbahu. Saruna bija par valsts aizsardzības
mācības ieviešanu Vecpiebalgas vidusskolā. Sarunas gaitā saņēmām solījumu tam, ka no 2019. gada 1. septembra
valsts aizsardzības mācība varētu būt mūsu skolas mācību
programmā. Lielā mērā nozīme ir tam, ka mums jau ir spēcīgas tradīcijas jaunsardzes jomā. Par valsts aizsardzības
mācību – šeit nav runa tik daudz par militāro apmācību, kā
drīzāk par disciplīnas un patriotisma ieaudzināšanu.
Vai pedagogu kolektīvs ir pilnībā nokomplektēts, stabils
un pielāgojies jaunajai situācijai?
Andris Sakss: Pedagogu kolektīvs ir veiksmīgi nokomplektēts ar atbilstošas kvalifikācijas skolotājiem. Diemžēl
neesam varējuši piesaistīt angļu valodas skolotāju. Tā ir ne
tikai mūsu skolas problēma, bet nu jau visas izglītības sistēmas problēma, jo svešvalodas skolotāju trūkst ļoti daudzās
skolās arī Siguldā, Pierīgā un citos novados.
Arvis Kalējs: Skola ir kā “skudru pūznis”, kas vienmēr

Oktobrī domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš un Vecpiebalgas
vidusskolas direktors Arvis Kalējs tikās ar aizsardzības ministru Raimondu Bergmani, lai vienotos par valsts aizsardzības
mācības programmas ieviešanu Vecpiebalgas vidusskolā.

pulsē un ir kustībā. Līdzīgi kā ar Rīgu, kas nekad nebūs
gatava, arī skola vienmēr var attīstīties, augt un pilnveidoties, tāpēc pedagogu kolektīvs atrodas pārmaiņu procesā,
skola meklē sirdī jaunus pedagogus, ar pozitīvu attieksmi
pret dzīvi, ar dzirksteli sirdī par iespēju strādāt ar bērniem
un ienest skolā jaunas vēsmas.
Lielākās problēmas, ar ko sastopaties skolas ikdienas
darbā (ja tādas ir), un, protams, arī veiksmes stāsts.
Andris Sakss: Lielākais izaicinājums ir noturēt balansu
starp pasākumiem, kuri ir neatņemama izglītības procesa
sastāvdaļa, un mācību stundām. Vēlos, lai bērni iegūtu pēc
iespējas vairāk, bet lai arī neciestu mācību kvalitāte. Patīkami, ka abu pagastu skolēni ir atvērti radošumam un jauniem sasniegumiem mācību darbā.
Arvis Kalējs: Pirmajos divos mēnešos ir izdevies aktualizēt skolas identitātes meklējumus, un pastāv iespēja, ka ar
nākamo mācību gadu Vecpiebalgas vidusskola būs īpašāka,
tā teikt – ar savu atpazīstamības zīmi, proti, valsts aizsardzības mācību vidusskolā. Man pašam šī ideja šķiet ļoti
piemērota tieši mūsu skolai, jo mūsdienu jaunatnei paralēli
datorspēlēm un planšetēm ļoti nepieciešama reāla pieredze
ar viņiem interesantām lietām, un valsts aizsardzības mācības stundas viennozīmīgi vidusskolēniem dos rūdījumu
un praktisku pieredzi, veicinās patriotisko audzināšanu un
pavērs iespēju pēc tam karjeru turpināt militārajā jomā,
ja pats skolnieks to izvēlēsies. Šāda mācība viennozīmīgi
nāks par labu puišiem, attīstot viņu fizisko gatavību, stāju
un briedumu. Es kā skolas direktors tikai atbalstītu ideju, ka
mācību diena no rīta sāktos ar nelielu skrējienu pa mežu un
brīvdienās skolnieki dotos izdzīvošanas pārgājienos.
Tādu vārdu kā “problēmas” vispār nav ieteicams lietot, tāpēc varu teikt, ka man ir daudz izaicinājumu un darāmo
darbu. Man kā jaunam direktoram ir svarīgi iepazīties ar
visiem cilvēkiem, kuri ir saistīti ar skolas dzīvi, un pēc neskaitāmām sarunām kabinetā mani vēl sagaida rakstu darbu
saraksts…. Šādā ritmā vienmēr jāatceras skaistās idejas un
augstie mērķi, uz kuriem tiekties, lai saglabātu motivāciju
darboties.
Dzidra Ješkina

Ar Skalbi Lielbritānijā

No kreisās: Līva Grudule, Dināra Klepere un
Ilona Muižniece Straumēnos.

21. oktobrī pulciņš vecpiebaldzēnu viesojās latviešu centrā Straumēni, Lielbritānijā, lai stāstītu stāstu par Kārli
Skalbi un Latviju.
Ideja radās Latvijas simtgades kontekstā. Katru gadu
apciemojam draudzeni, un, vērojot Birmingemas latviešu
biedrības „Sakta” aktivitātes, izdomājām, ka varam aizvest tautiešiem kādu dāvanu Latvijas jubilejā. Šķita būtiski
vēl un vēlreiz atgādināt, ka mums ir Kārlis Skalbe, kurš
ne tikai radījis izcilus darbus, kurus bieži citē svētku laikā,
bet arī daudz paveicis, lai mums būtu sava valsts. Dināra
Klepere (bijusī K. Skalbes muzeja vadītāja), kura „ Saktā” vada draugu kopu „ Tējotāji”, iepazīstināja latviešus ar
ideju, un tā tika uzņemta ar prieku. Pasākuma organizēšanā
iesaistījās arī „Daugavas Vanagu” Straumēnu nodaļa, un
mēs sapratām, ka mazā ideja guvusi lielu atbalstu.
Svētdiena Straumēnos bija saulaina, un omulīgs izvērtās pasākums, kurā uzstājāmies ar speciāli izveidotu programmu.
Vēstījām par Kārļa Skalbes devumu Latvijas valsts tapšanā,
Vecpiebalgas vidusskolas skolēns Rūdolfs Rudzītis pastāstīja savas un Kārļa Skalbes skolas spilgtākos vēstures mirkļus,
bet īpašas emocijas raisīja viņa lasītais K. Skalbes sacerētais
uzsaukums „Pulcējaties zem latviešu karogiem”. Kārļa Skalbes dažādu laiku dzeju apmeklētajiem lasīja Ilona Muižniece, Dināra Klepere un Lizete Rudzīte. Programmu muzikāli
pavadīja vietējais latvietis Zigurds Susters.

Pasākuma otrajā daļā vadījām erudīcijas spēli „Skalbe un
Latvija”, kas pagāja dinamiski un apliecināja, ka, arī svešumā dzīvojot, latvieši domā par dzimteni.
Pēc pasākuma bijām uzaicināti pie Lielbritānijas Latviešu
dokumentācijas centra un arhīva vadītājas Ineses Auziņas–
Smitas. Straumēnu Pulksteņmājā (skaista, senatnīga ēka ar
tornīti un pulksteni) atrodas arhīvs, ar ko tā vadītāja mūs
iepazīstināja. Bijām pārsteigti par milzīgo latviešu grāmatu
un dokumentu apjomu, kas tajā glabājas un tiek aktīvi digitalizēts. Ineses kundze solīja sarūpēt mūsu krājumam trūkstošās grāmatas. Šķiroties saņēmām ielūgumu nākamreiz ar
savu programmu paviesoties pie Londonas latviešiem.
Saviesīgajā daļā cienājām tautiešus ar Gavaru cepto gardo
maizīti un īstu, mājās kūpinātu speķi. Skanēja dziesmas, un
pēcpusdienas saulainā noskaņa pavadīja mūs visu ceļojuma
laiku. Protams, iepazināmies arī ar Straumēniem - sakopto,
loloto latviešu muižiņu ar skaistiem dārziem un sirsnīgiem
ļaudīm.
Savai vizītei pie latviešiem Lielbritānijā izvēlējāmies
moto: „ Lai runā sirds un saule!” no Kārļa Skalbes dzejas.
Un jāatzīst, ka pasākums bija saruna no sirds uz sirdi. Mājās atgriezāmies arī paši garīgi bagātinājušies.
Līva Grudule, PMA „ Orisāre” vadītāja
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Tūrisma uzņēmēji iepazīst Dzērbeni

23. oktobrī Vecpiebalgas novada pašvaldība aicināja visus
novada tūrisma jomas uzņēmējus un mājražotājus piedalīties braucienā un pasākumu cikla “Iepazīsim Vecpiebalgas
novada tūrisma piedāvājumu kopā!” laikā apmeklēt Dzērbenes pagasta tūrisma uzņēmējus, tādējādi veicinot sadarbību un sekmējot novada attīstību tūrisma jomā.

2018. gada novembris

Dzērbenes skolas protokola stāsts
no 1858. gada 10. novembra

Aigars Lenkevičs.

Lampu dizaina darbnīca ir mākslinieces Ērikas Mālderes un
dizainera Aigara Lenkeviča ģimenes uzņēmums, kurā visbiežāk lampas projektē un izgatavo pēc individuāla pasūtījuma,
kā arī veido vienota stila apgaismes dizainu interjerā. Bijušie
rīdzinieki Ērika un Aigars ir kļuvuši par īstiem novada patriotiem un šobrīd aktīvi saviem spēkiem atjauno iegādāto māju
“Biedri”, lai ar laiku tur varētu uzņemt gan tūristus, gan interesentus. Savus projektus un idejas realizē ne tikai Dzērbenē,
bet visā Latvijā.

Pirmā pietura „Šovītes”, kur apskatījām ekskluzīvās LOTUS SUPER SEVEN tipa sporta automašīnas. Uzņēmuma
darbības veidi - lauksaimnieciskā ražošana, meliorācijas
pakalpojumu sniegšana un sporta automašīnu ražošana.
Uzņēmējs Valdemārs Dambekalns, kurš ir arī novada uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs, 2014. gadā
saņēma Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojumu nominācijā „Gada balva uzņēmējdarbībā”. Šajā braucienā arī
mēs varējām pārliecināties, ka līdztekus tradicionālajām
nozarēm Valdemāram netrūkst apņēmības un gribasspēka
ieviest uzņēmējdarbībā dažādas inovācijas. „Šovītēs” laipni gaidīti ir tūristi un interesenti, taču vēlams iepriekš sazināties ar saimnieku.

Atklājums ne vienam
vien brauciena dalībniekam bija
dzērbeniete
Gunta Sakse, kura rada
acīm un garšas kārpiņām
tīkamas lietas. Gunta pēc
profesijas ir floriste, taču
viņai patīk arī rokdarbi
un konditorejas izstrādājumu gatavošana. Šogad,
piedaloties pašvaldības
Grantu konkursā, viņa
ieguva finansējumu uzņēmējdarbības
uzsākšanai. Finansējums tiks
izlietots
telpu nomai
Amatu mājā un nepieciešamās sadzīves tehnikas
iegādei. Ziemassvētku
laiks Guntai būs liels pārbaudījums, jo pircējiem
tiks piedāvātas skaisti noformētas un iesaiņotas piparkūkas,
kas gatavotas pēc senas dzimtas receptes.

Uldis Paseks.

Tālāk mūsu ceļš veda pa Zaļā dzelzceļa posmu Ieriķi – Gulbene. Vecpiebalgas novada maršruta posms ir 13,5 km. Tas
sākas Meļļos un beidzas pie Jaunpiebalgas robežas. Apskatījām labiekārtotās atpūtas vietas pie Gulbenes ezera un Dzērbenes stacijas, pie atpūtas vietām uzstādītos jaunos informatīvos stendus. Novērtējām ceļa stāvokli un vēl cara laikā
uzstādīto caurteku, kas ir labi saglabājusies. „Zaļo dzelzceļu” projekts, kas sākās
2017. gadā, noslēgsies 2019. gadā, taču
Vecpiebalgas novada
pašvaldība savus projekta darbus jau ir paveikusi, un posms ir
gatavs uzņemt aktīvos
tūrisma cienītājus.

Dāvanu un suvenīru darbnīcā “Zemenītes sniegā” iespējams iegādāties ar mīlestību gatavotus suvenīrus, kā arī
pasūtīt personalizētas dāvanas, suvenīrus pasākumiem u.c.
skaistas un oriģinālas lietas. Uldis Paseks dalījās pieredzē
par realizētajiem projektiem, iepazīstinot arī ar otru ģimenes aizraušanos - vēstures un aktīvās atpūtas piedzīvojuma
organizāciju “ARAISIS”. Tāpat apmeklētajiem bija iespējams izmantot foto kasti mirkļu iemūžināšanai.

Mārīte Šķēle.

Par Dzērbenes vēsturi daudz nezināmu lietu var atklāt vēstures klubiņa “Serben” izveidotajā Dzērbenes novadpētniecības
ekpozīcijā, kurā aktīvi rosās klubiņa vadītāja Mārīte Šķēle.
Pils telpās viena istaba ir atvēlēta cimdu Jettiņas dzīves un
daiļrades atspoguļošanai. Brauciena dalībniekus ar Dzērbenes
pils vēsturi un stāstiem iepazīstināja tautas nama vadītāja Daina Šmite. Ikvienam bija iespēja uzkāpt Dzērbenes pils tornī un
apskatīt rudenīgi skaisto ainavu un, protams, apmeklēt arī pils
spoku kambari.

Dzērbenes
Amatu
māja, kurā ir radīta
vide un iespējas dažādām mērķauditorijām apgūt seno amatu
prasmes un darboties
mūsdienu ideju darbnīcās tekstilmākslinieces Ērikas Mālderes un audējas Ilzes
Pasekas vadībā, tika
atklāta 2016. gadā.

Paldies ikvienam, kas iesaistījās un piedalījās Dzērbenes tūrisma piedāvājuma apsekošanā.
Ērika Māldere.

Laura Prūse, tūrisma speciāliste

Klāt novembris. Visā valstī jūtamas vārdos neizteicamas
vibrācijas, kas sevī ietver Valsts simtgades gaidīšanas, gatavošanās emocijas, pārdzīvojumus, galvenokārt - pozitīvas. Pa
brīdim ieskanas arī pa notij, ka mēs par daudz daudzinām šos
svētkus, bet, manuprāt, ir jāpriecājas par ļaužu garīgo pacēlumu, gatavojoties svētkiem. To pašu es gribu uzsvērt arī par
savu skolu, joprojām to saucu par Dzērbenes skolu, kaut arī
tās oficiālais nosaukums šobrīd ir Vecpiebalgas novada pamatskola.
Ar lepnumu es saku – ja valstij 100 gadi, mūsu skolai – 160.
To pašu var sacīt par daudzām Vidzemes skolām. Lepnums ir
par tiem ļaudīm, kas spītīgi Vidzemes apgabalā jau 19. gadsimta pirmajā pusē par spīti vācu un vēlāk krievu varai dibināja skolas, kurās izauga vairākas paaudzes izglītotu latviešu,
kuri tad bija gatavi dibināt savu valsti un aizstāvēt to pret iekšējiem un ārējiem ienaidniekiem.
Pie šādiem cilvēkiem, kas nākuši no Dzērbenes, pieder Voldemārs Zamuels – dzimis Dzērbenes Baznīcas krogā, mācījies
Dzērbenes pagasta un Dzērbenes draudzes skolā, bet vēlāk
bijis viens no Latvijas valsts dibinātājiem, par ko stāsta latviešu mākslas filma „Vienīgā fotogrāfija” (Voldemāra Zamuela
lomā – Ģirts Ķesteris).
Es minu tikai šo vienu piemēru un tajā brīdī saprotu, ka skaitlis 160 sevī ietver tik daudzus notikumus, tik daudzas spilgtas
personības, tik daudzus pārmaiņu, pārvērtību laikus, kam skola izgājusi cauri un pratusi pastāvēt.
Lieliem burtiem skolas vēsturē ierakstīts 1858. gada 10.
novembris – skolas dibināšanas datums, par ko liecina dibināšanas protokols, kas ir saglabājies kā oriģināls – tas vēsta,
kā skola oficiāli iesvētīta, kā arī norādīti cilvēki, kas ziedojuši
līdzekļus skolas dibināšanai.
Dzērbenes pagastskola dibināta Dzērbenes pagastmājā, un
bērni tajā mācījušies 2 ziemas. Pirmajā gadā mācījās latviski,
otrajā gadā – latviski tikai latviešu valodu un ticības mācību,
pārējos priekšmetus krievu valodā.
Līdz 1895. gadam skolēnu skaits pieaudzis līdz 120, un visi
šie bērni mācījušies saspiesti tiesas zālē 2 skolotāju vadībā.
Un tas bija grūti. Tad arī pagasta vadība pieņēma lēmumu par
jaunas skolas celtniecību. Lūk, tā skaistā ķieģeļu ēka, kura
joprojām lepni paceļas kalna galā Dzērbenes centrā, savas
durvis atvēra 1898. gadā kā divstāvu ēka. Vēl šodien gandrīz
katrā ķieģelītī (izņemot atjaunotos ) ir saskatāmi bērnu pirkstiņu nospiedumi. Viņi palīdzējuši ķieģeļu izgatavošanā netālu
no skolas izveidotajā ķieģeļu ceplī.
Kāds noteikti varētu pajautāt – kā radās trešais stāvs? Diemžēl gadu gaitā padzisis skaitlis 1913. skolas fasādē, bet tas
izsaka ļoti daudz – tad sākās skolas pārbūve un trešā stāva
izbūve, līdz galam gan toreiz trešo stāvu mūsdienu izskatā
nepabeidza, bet toreiz kokmateriālus veda no Zosēniem, ķieģeļus tāpat saražoja paši dzērbenieši - sākumā ar zirgspēka palīdzību, bet 1914. gada sākumā ar tvaika lokomobili. Pirmais
pasaules karš pārtrauca vērienīgos darbus.
Esmu apkopojusi Dzērbenes skolas nosaukumu maiņu 160
gadu garumā. Tas mainījies 18 reizes, ieskaitot pašreizējo.
Kā svarīgāko gribu minēt – Dzērbenes 2-klasīgā Ministrijas
skola, kas pastāvēja no 1911. līdz 1919. gadam. Tas nozīmēja
ministrijas pabalstu 3 skolotāju algošanai un mācību līdzekļiem. Pagasts deva 1000 rubļus apsildīšanai un apgaismošanai.
Paralēli tam 1913. gadā mūsu skolā atvēra 2-gadīgo rokdarbu
skolu meitenēm. Skola tika apgādāta ar mikroskopu, minerālu
un ķimikāliju kolekcijām, cilvēku iekšējo orgānu modeļiem,
kartēm, attēliem, ērģelēm, 3 rokas un 2 kājminamām šujmašīnām.
Ļoti skaistu un ilgu periodu piedzīvoja Dzērbenes 6-klasīgā
pamatskola (1919 – 1944) ar augstu kultūras centienu līmeni
– ar literāro darbību, ar „Cerību” un Sarkanā Krusta pulciņa
aktīvu darbību, ar spēju izdzīvot kara laikā, īpaši 1943./1944.
m. g., kad tuvojās fronte un skolas ēkā iekārtoja hospitāli, bērni tik un tā mācījās dažādās mājās. Visspilgtākās atmiņas tā
laika bērniem saistās ar mācībām Mācītājmuižas pagrabtelpās.
Pēc kara sākās ceļš uz vidusskolu. Tajā laikā īpaši nopelni ir
direktoram Ādolfam Pērkonam, kurš pabeidz to, kas tika iesākts pirms pirmā pasaules kara. Viņa vadībā pabeidza pilnībā
2. un 3. stāvu. Ādolfa Pērkona vadībā paši skolēni ievilka
elektrību, izmantojot direktora sarūpētos vadus no armijas daļām.
Tad sākās skaistais Dzērbenes vidusskolas laiks. 1953. -2014.
Reiz pieminēta spilgta personība Ādolfs Pērkons, tad nevar
nepieminēt arī citas spilgtas personības. Vispirms jau Jānis
Baņukalns, kurš Dzērbenes skolā nostrādājis par skolotāju un
mācību pārzini no 1911. līdz 1947. gadam. Kā spilgtākās un
ilgāk nostrādājušās personības- direktori minami – Aleksis
Rubenis, Gunta Tuča, Marija Grīnberga, Ērika Arāja. Katrs no
šiem cilvēkiem, tāpat kā Dzērbenes skolotāji un mūsu audzēkņi, kam svēts ir mūsu skolas vārds, ir pelnījuši, lai viņu vārdi
paliktu stingri iezīmētiem burtiem Dzērbenes skolas 160 gadu
vēsturē.
Mārīte Šķēle

2018. gada novembris
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BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
Jaunieši Sicīlijā diskutē par dalību
politiskajos procesos

Vecpiebalgas novadu seminārā Sicīlijā pārstāvēja (no labās) Aivis Šulcs, Annija Sniedze, Laura
Prūse, Paula Šulca un grupas vadītājs Edžus Ķaukulis.

No 10. līdz 12. oktobrim 4 jaunieši no Vecpiebalgas piedalījās ES finansētā starpnacionālā
seminārā Sicīlijā. 44 jaunieši no 9 dalībvalstīm diskutēja par jauniešu lomu politiskajos
procesos ne tikai savās pašvaldībās, bet arī Eiropas Savienībā kopumā. Projektu organizēja
Sicīlijas pilsētas jauniešu asociācija, papildus debatēs piesaistot vietējās skolas jauniešus,
kā arī pārstāvjus no vairākām blakus esošajām pašvaldībām.
Pirmā semināra diena tika veltīta iepazīstināšanai ar Eiropas Savienības stratēģiju jaunatnes lietās, kā arī katra dalībvalsts prezentēja savas valsts un pašvaldības pieredzi darbā ar
jauniešiem.
Otrajā dienā devāmies uz Palermo, lai ne tikai iepazītos klātienē ar darbu Sicīlijas parlamentā, bet arī satiktos ar politiķiem un diskutētu par metodēm, kā jauniešus iesaistīt
politikā un sabiedriskās dzīves organizēšanā.
Semināra izskaņā tika diskutēts par faktoriem, kas ietekmē jauniešu mazo aktivitāti politiskajos procesos un kā to veicināt, izmantojot Eiropas savienības sniegtās iespējas.
Lai arī daudz laika tika pavadīts, realizējot projekta programmu, mums tika dota iespēja
nedaudz iepazīt Sicīlijas skaisto dabu, vēsturi, kā arī gardo itāļu virtuvi. Šādos projektos
kā tradīcija un neiztrūkstoša sastāvdaļa ir internacionālie vakari, kur katra dalībvalsts neformālā gaisotnē iepazīstina ar savu kultūru un nacionālajiem gardumiem.
Vecpiebalgas novada pašvaldībai ir laba sadarbība ar citām Eiropas dalībvalstīm, tāpēc
aicinu ikvienu jaunieti sekot līdzi informācijai pašvaldības informatīvajā izdevumā un mājas lapā, lai nepalaistu garām nākamo iespēju doties Erasmus+ projektā!
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SKOLU ZIŅAS

MĀCĪBU GADA SĀKUMS
VECPIEBALGAS VIDUSSKOLĀ

3. septembrī Zinību diena jeb atkalredzēšanās un satikšanās svētki gan skolēniem, gan
skolotājiem. Mums visiem labi zināmi Raiņa vārdi: “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”, tā var
aprakstīt arī mūsu jauno mācību gadu vidusskolā, jo ar jaunām idejām un savu redzējumu
uz labāku nākotni mūs ieveda jaunais skolas direktors Arvis Kalējs.
5. septembrī notika klašu pārgājieni „Iepazīsti Vecpiebalgas novadu!”, piemēram,
sākumskolas 1.-3. klases skolēni un skolotājas pārgājienā devās uz Antona Austriņa
muzeju un aitu saimniecību, nosoļojot 7369 soļus jeb 5,54 km.
6. septembrī skolnieki piedalījās „Latvijas skolas soma” atklāšanas pasākumā, kā arī
8 skolēni devās uz Cēsīm, kur norisinājās projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas
izstrāde” konference.
7. septembrī norisinājās A. Ķirškalnei veltītais literārā konkursa noslēguma pasākums, kā arī skolā notika sporta diena. Laika apstākļi bija īpaši labvēlīgi, lai visi skolnieki - gan lieli, gan mazi - aktīvi iesaistītos aktivitātēs.
Otrajā mācību nedēļā skolā norisinājās 10. klases iesvētības, kas skolas gaisotni padarīja aktīvāku un ne tik ikdienišķu.
14. septembrī notika Dzejas dienas sākumskolā, veltītas rakstnieces Ineses Zanderes
60 gadu jubilejai. Savukārt Kārļa Skalbes memoriālajā muzejā ”Saulrieti’’ skolēniem
bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par pasaku ķēniņu Kārli Skalbi, piedaloties erudītu
konkursā.
No 17. līdz 20. septembrim skolā norisinājās mākslas plenērs.
21. septembrī norisinājās ”Olimpiskā diena 2018”. Mūsu skola bija viena no 650 vietām visā Latvijā, kur norisinājās Olimpiskās dienas aktivitātes.
Septembra pēdējā piektdienā, 28. septembrī, skolēnu parlaments organizēja kēksu cepšanas pēcpusdienu.
Visu septembri arī pirmskolas izglītības iestādē notika dažādi pasākumi, piemēram,
Tēvu dienas pasākums, BeActive sporta nedēļa.
Jaunā mēneša pasākumi iesākās 2. oktobrī, kad 5. un 6. klase devās uz Vecpiebalgas
pagasta bibliotēku, lai tiktos ar rakstnieci Lindu Nemieru, kas popularitāti ieguvusi
ar savu pirmo grāmatu “Vilcenes stāsts”. Šajā dienā arī norisinājās starpnovadu skolu
rudens kross, kur U-12 grupā trešo vietu ieguva E.Cīrule, kā arī notika skolas pašpārvaldes vēlēšanas.
4. oktobrī skolā notika Skolotāju diena, kad skolēni iejutās skolotāju lomā un skolotāji
pildīja skolnieku uzdotos uzdevumus, piemēram, pārbaudīja zināšanas, veicot testu, atminēja muzikālus skaņdarbus, veidoja no makaroniem un glāzītēm torni.
5. oktobrī pirmsskolēni un sākumskolēni devās uz leļļu teātra izrādi “Emīls un Berlīnes zēni”.
10. oktobrī 7. klases skolniece Indra Gita Bērziņa piedalījās TV spēlē „Gudrs, vēl
gudrāks”, lai pārbaudītu savas zināšanas un veiksmi. Kā viņai veicās, varēja vērot 2.
novembra raidījumā.
11. oktobrī projekta ,,Skolas soma” ietvaros visu klašu skolēni kopā ar audzinātājiem
noskatījās mākslas filmu ,,Bille” Vecpiebalgas kultūras namā.
16. oktobrī piektās un ceturtās klases skolnieki piedalījās starpnovadu tautas bumbas
sacensībās, kur ieguva 6. vietu astoņu komandu kopvērtējumā, bet skolā pa to laiku skolēnu pašpārvalde rīkoja erudīcijas konkursu, kura tēma bija „Sports”.

Edžus Ķaukulis, domes deputāts

Jaunatnes lietu nodaļas aktivitātes rudenī
Ja dabā viss pamazām sāk pieklust, tad jauniešu centrā rosība nerimst, tiek krātas zinības,
organizēti pasākumi, mēģinātas jaunas lietas, gūta pieredze.
No oktobra jauniešu centrā katru otrdienu 15.30 notiks skatuves deju nodarbības, kuras
sagatavos un vadīs Vecpiebalgas vidusskolas skolniece Pērle.
Savukārt no 1. novembra katru ceturtdienu 15.30 aicināti bērni un jaunieši vecumā no 6
līdz 19 gadiem uz “Brīvā teātra klasi”, kurā kopīgi mācīsimies būt uz skatuves, improvizēt,
spēlēt teātri, izmēģināsim dažādas teātra metodes, radīsim iestudējumus, caur teātri runāsim par svarīgām tēmām, uzzināsim, kas ir sociālais teātris.
Rudens brīvlaika nedēļā jauniešus un bērnus jauniešu centrā gaidīja īpašā brīvlaika programma – kino pēcpusdiena, zīmēto sapņu māju konkurss, “Slinko rokdarbu nodarbības”,
galda spēļu turnīri, hennas tetovējumu radīšana un īpašs brīvlaika darba laiks – no pirmdienas līdz piektdienai katru dienu no 10.00 līdz 17.00.
Novembrī pavisam jaunu, māksliniecisku elpu Vecpiebalgas Jaunatnes iniciatīvu centrā
ienesīs arī jaunais brīvprātīgais no Portugāles Diogo, kurš pēc profesijas ir mākslinieks, dizaineris un kam jau padomā dažādas aktivitātes. Decembra sākumā viņam pievienosies otrs
brīvprātīgais Eriks. Abi jaunieši Vecpiebalgā būs gadu projekta “ Activating Youth” ietvaros. Projekts “Activating Youth” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne
darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.
(Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par
tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.)
Latvija esam mēs paši, lai to svinētu, “Balgas strops” ciemos aicinās vienu no mums,
īpašu latvieti – mūziķi, ģitāristu, dziesminieku, pasaules apceļotāju, patriotu Reini Jauno.
Tikšanās ar Reini notiks Vecpiebalgas vidusskolā 20. novembrī.
24. novembrī no 19.00 līdz 22.00 ar Vecpiebalgas aktīvo jauniešu iniciatīvu un ļoti aktīvu
līdzdalību tiks organizēts pasākums “Maza naksnīgā orientēšanās”, kurā aicināti piedalīties
visi, kuri vēlas. Dalība komandās 4-6 cilvēki, pieteikties jauniešu centrā līdz 22. novembrim. Pasākuma noslēgumā karsta tēja un spēcinoša biezputra.
Vecpiebalgas Jaunatnes iniciatīvu centra “Balgas strops” darba laiks:
Pirmdienās 13.00–17.00
Otrdienās 14.00–19.40
Trešdienās 13.00–17.00
Ceturtdienās 14.00–19.00
Piektdienās 13.00-17.00
Centra darba laiks var mainīties atbilstoši pasākumu plānam!
Arī Dzērbenes jauniešu centrā notiek aktīva rosība, novembrī jaunieši tiek gaidīti uz
pasākumiem:
16. novembrī Kulinārijas darbnīca 17.30
30. novembrī Galda spēļu diena 15.00–18.00
Baiba Roze, Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja

No 18. septembra līdz 22. septembrim Vācijas pilsētā Dampā norisinājās starptautiskā
konference ,,Global Citizen 2030”, kurā Vecpiebalgas vidusskolu pārstāvēja 9. klases skolniece
Marta Pundure un 10. klases skolniece Elizabete Kate Antone.

16. oktobrī 9.-12. klašu skolēni uzklausīja skolasbiedru prezentācijas par Baltijas
jūras projekta aktivitātēm. 8. klases skolniece Dagmāra Gulbe dalījās atmiņās par piedzīvoto divu dienu seminārā Salacgrīvā, savukārt 9. klases skolniece Marta Pundure un
10. klases skolniece Kate Elizabete Antone stāstīja par starptautisko konferenci “Global
Citizen 2030” Vācijā. 10.klases skolēni Elīna Meldere, Ralfs Kuzmans un Mārcis Bērziņš iepazīstināja ar mērījumu rezultātiem programmā “Gaisa kvalitāte”.
17. oktobrī notika VEF basketbola groza atklāšana. Pasākumā notika stafetes, basketbola vingrinājumi un fotografēšanās kopā ar VEF basketbola komandas spēlētājiem.
Pirmsskolēni ar muzikālu sveicienu devās pie pensionāru klubiņa “Pīlādzītis”.
18. oktobrī Augšlīgatnes kultūras namā notika Latvijas simtgadei veltīts dzejas runas
konkurss „Tava elpa dzejā”, kurā Vecpiebalgas vidusskolu pārstāvēja 8. klases skolniece Dārta Kancēviča un 10. klases skolēni Jurika Kristīne Ņemikina un Mikus Cimdiņš.
Pēdējā dienā pirms skolēnu rudens brīvlaika skolotāji devās ekskursijā uz Lubānu, Rugājiem un Balviem.
Informāciju sagatavojusi Ligita Zemberga - Zeltiņa
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STC mācību centrs aicina uz kursiem
„Bioloģiskās lauksaimniecības pamati”
Aizvien vairāk ražotāju, pārstrādes uzņēmumu Latvijā,
Eiropā un citviet pasaulē izvēlas ražot bioloģisku pārtiku.
“Bioloģiski” ir kļuvis par dzīves veidu, uz kuru tiecamies.
Aizvien vairāk pieaug pieprasījums pēc tīras bioloģiskas
pārtikas, kas paaugstina cilvēka dzīves kvalitāti. Ražojot bioloģiskus produktus, mēs veicinām saudzīgāku un
ilgtspējīgāku lauksaimniecību, esam atbildīgi pret dabu,
dzīvniekiem un savu veselību.
Profesionālās pilnveides izglītības 160 stundu kurss
sniedz zināšanu bāzi par bioloģiskās lauksaimniecības
saimniekošanas pamatprincipiem. Kursā tiks izmantotas
dažādas mācību metodes – 50% teorētiskās un 50% praktiskās apmācības izbraukumos uz bioloģiskām saimniecībām. Vienas nodarbības ilgums – 7 stundas.
Sekmīgi pabeidzot kursu, klausītājs saņems apliecību par
profesionālās pilnveides izglītību.
Mācību sākums novembra grupai no 09.11.2018. piektdienās 10:00-17:00
(Nodarbību cikls notiks divdesmit dienas)
Norises vieta: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu novads,
LV-4126
Klausītāji, auditorija: šis kurss piemērots iesācējiem, kā
arī lauksaimniecības lietpratējiem.
Kursa ietvaros apgūsiet:
• Saimniekošanas metodes lauksaimniecībā – kā pāriet no
konvencionālās uz bioloģisko saimniekošanu;
• Normatīvos aktus bioloģiskajā lauksaimniecībā;
• Augkopības produkcijas ražošanu, ievērojot bioloģiskās
saimniekošanas principus;
• Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas nosacījumus
bioloģiskās saimniekošanas sistēmā;
• Mārketinga procesus zemnieku saimniecībā.
PIETEIKUMS ATRODAMS www.stc.lv/macibu-centrs
Kontaktinformācija:
Tālrunis: 28810789, 22720761, 64130009
E-pasts: macibucentrs@stc.lv
Mājaslapa: www.stc.lv
www.facebook.com/stcmacibucentrs

PASĀKUMI
PASĀKUMI
VECPIEBALGAS NOVADĀ
Inešu tautas namā

11. novembrī plkst. 11.00 režisora Dāvja Sīmaņa
spēlfilma „TĒVS NAKTS”
Patiess stāsts par rīdzinieku Žani Lipki, kurš Otrā pasaules
kara laikā slēpa desmitiem cilvēku…

Kaives pagastā

9. novembrī plkst. 19.00 kinozālē režisores
Annas Vidulejas spēlfilma “HOMO NOVUS” pēc
Anšlava Eglīša romāna motīviem
Ieejas maksa – 2,00 eiro
30. novembrī. plkst. 18.00 pārvaldes ēkā klubiņa
“Saulessvece” telpās MEŽĢĪŅPIPARKŪKU
DARBNĪCA
Nodarbības vadītāja - Baiba Jēriņa.
Uz nodarbību sarūpējiet piparkūku sirdis (20 cm),
1 nevārītu olu, 500 gr pūdercukura, lineālu, īlenu,
2 slēgtus trauciņus. Gaidīsim!

Taurenes kultūras namā

9. novembrī plkst. 18.00 pārpratumu komēdija
„HOMO NOVUS”
Pēc Anšlava Eglīša romāna motīviem. Filma vēstī par jaunu un nabadzīgu, bet ambiciozu provinces mākslinieku Juri
Upenāju, kurš no laukiem ierodas Rīgā, lai iekarotu vietu
mākslas pasaulē.
Lomās: Igors Šelegovskis, Kristīne Krūze, Kaspars Znotiņš,
Andris Keišs, Kaspars Zvīgulis, Aurēlija Anužīte-Lauciņa,
Agnese Cīrule, Vilis Daudziņš, Guna Zariņa, Baiba Broka,
Gundars Āboliņš, Intars Busulis, Kaspars Kambala un citi.
Ieejas maksa – 2,00 eiro
11. novembrī plkst. 13.00 izrāde „BENJAMIŅA. KĀ
DZĪVOT MODERNAM CILVĒKAM”
Izrāde ir stāsts par vienu no Latvijas pirmās brīvvalsts ietekmīgākajām sievietēm, uzņēmēju Emīliju Benjamiņu. Tā
stāsta par avīžu pārdevēju, kura kļuva par Latvijas pirmo
lēdiju. Par sievieti, kas ar avīzēm, reklāmām, romāniem un
modi uzbūvēja sev karaļvalsti Latvijā. Tas ir stāsts par mīlestību un varu, no revolūcijas līdz diktatūrām.
Autore un režisore B.Rubesa
Benjamiņas lomā aktrise Indra Burkovska
Ieeja maksa – 5,00 eiro
*Pēc izrādes iedegsim svecītes pie piemiņas akmens
“Ar sapni par Dzimteni”
21. novembrī plkst. 19.00 amatierteātris „Radi” pirms
došanās uz teātra skati aicina uz atkārtotu izrādes
„BARONS BUNDULIS” noskatīšanos
Ieeja – iedvesmas vārdi, kārumi, vitamīni u.c.

SPORTA AKTUALITĀTES

Vecpiebalgas kultūras namā

29. novembrī plkst. 19.00 amatierteātra
„Sumaisītis” izrāde „DĀMAS”
Izrādē piedalās: Inese Zārdiņa, Ilona Muižniece,
Linda Lapiņa.
Režisore Inese Pilābere.
Izrādē smēķē, šauj un lieto rupjus vārdus!
Ieejas maksa - 2,00 eiro

Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā

7. novembrī plkst. 12.00 tikšanās ar rakstnieku, grāmatu
„Trauma sapnis”, „Svina garša” un „Gūtenmorgens”
autoru MĀRI BĒRZIŅU
Pasākumu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un Vecpiebalgas novada pašvaldība.
27. novembrī plkst. 17.00 Zigurda Beinerta grāmatas
„Beinertu dzimta. Ikvienam no mums ir vai ir bijis
savs sapnis” atvēršanas svētki.
Pasākuma viesi - grāmatas autors Zigurds Beinerts un
apgāda „Jumava” vadītājs Juris Visockis.
Būs iespējams iegādāties apgādā “Jumava” iznākušās
grāmatas.
Visi laipni aicināti, ieeja pasākumā bez maksas.

BMX. Amerikas Savienotajās valstīs – Springdalē - aizvadītas Red Bull Pumptrack pasaules čempionāta finālsacensības BMX riteņbraukšanā. Izšķirošajām sacensībām
kvalificējās 41 vīrietis un 26 sievietes, viņu vidū trīs latvieši - Edžus Treimanis, Helvijs Babris un Vineta Pētersone. Atšķirībā no klasiskā BMX, Pumtrack sacensību trasē
šķēršļi ir daudz biežāki. Tajos sportistiem galvenokārt
jāpierāda sava tehniskā meistarība. Vīriešu konkurencē
augsto ceturto vietu izcīnīja taurenietis Helvijs Babris.
Apsveicam!

*Pasākuma plānā var būt izmaiņas. Lūdzu, sekojiet
līdzi informācijai pašvaldības mājas lapā,
sociālajos tīklos vai uz afišām!

2018. gada novembris

INFORMĀCIJAI
DZĒRBENE ŪDENSROZES ZĪMĒ
TEKSTILROKDARBU GRUPA darbojas
Dzērbenes Amatu mājā ceturtdienu
vakaros no plkst.18.00
25. oktobrī, 1. novembrī, 8. novembrī darbosies ŪDENSROŽU DARINĀŠANAS DARBNĪCA.
Šajā sezonā kopīgi veidosim Latvijas simtgades Ūdensrožu
segu. Aicinām ikvienu novada pagasta iedzīvotāju izgatavot Latvijai laba vēlējuma ūdensrozi un pievienoties draudzīgam kopdarbam. Rozes, tās kātus un lapas var atvest
gatavus vai darināt uz vietas no jebkāda tekstilmateriāla,
dzijas, vilnas vai auduma jebkādā tehnikā.
15. novembrī notiks CIMDU KOPADĪŠANAS VAKARS.
Sildīsim sevi un mūsu zemi Latvijas simtgades akcijā
„Svinam Latvijas dzimšanas dienu rakstainos cimdos!”.
Adīsim cimdus uz vietas, dalīsimies ar saviem cimdu rakstiem, valnīšu adīšanas veidiem un stāstiem par dzīvi Latvijā, Vecpiebalgas novadā. Nāc pats un paņem līdzi runīgāko
sarunu draugu!
22. novembrī, 29. novembrī, 6. decembrī vāksim ZIEMASSVĒTKU MĪĻDĀVANAS.
Kopā izšūsim bildes krustdūrienos, meistarosim labo vārdu
pastkartes, vērsim pērles maučiem un eglīšu rotājumiem,
lai pateiktu paldies viens otram un iepriecinātu tuviniekus.
13. decembrī organizēsim apkārtnes cepēju PIPARKŪKU MEISTARKLASI ar izstādi.
Sanāksim kopā ar bērniem un gaidāmo Ziemassvētku
noskaņā dalīsimies ar padomiem, kā pagatavot veselīgu
piparkūku mīklu. Veidosim izstādi no līdzatnestajām piparkūkām, kā arī uz vietas cepsim, glazēsim, smaržosim,
saiņosim, pušķosim un našķosimies.
*Audējas auž individuālos laikos, saskaņā ar vienošanos.
Tekstilrokdarbu grupas vadītāja
Ērika Māldere, tālr. 29424560

Grāmatas par Beinertu dzimtu
atvēršanas svētki
27. novembrī plkst. 17.00 Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā grāmatas “Beinertu dzimta. Ikvienam no mums ir vai ir
bijis savs sapnis” atvēršanas svētki.
Zigurda Beinerta darbs ir pētījums par Beinertu dzimtu
un ar to saistītām dzimtām no 18. gadsimta sākuma. Darbā
izmantoti arī citu dzimtu un radinieku sastādītie ciltskoki,
kas precizēti baznīcu arhīvos un citās datu bāzēs. Šajā grāmatā kopā minētas 53 dzimtas, tostarp 20 no Vecpiebalgas
novada. Grāmatā var atrast Šancbergu, Pilsētnieku, Šīronu,
Vanagu, Veispālu, Rātminderu, Kornetu, Stērstu, Riekstiņu,
Vīksnes, Melbāržu, Kamparu, Hiršu, Jēgeru, Ruceļu, Sprogu, Stradiņu, Prāvo, Jurjānu, Pakalniešu, Zikmaņu dzimtas radurakstus. Kopā grāmatā minēts ap 8000 personu,
atsevišķi izdalīti Latvijas valsts augstākos apbalvojumus
saņēmušo, kā arī Staļina represijās cietušo saraksti. Dzimtu
savstarpējā saistība ir pārsteidzoša - gan radnieciski, gan
arī darbos.
Ja arī tev ir interese par savām saknēm, atnāc, atrodi un
ieraksti savas ģimenes senču vārdus dzimtu kokā!

PIEDĀVĀJAM APGŪT
NORVĒĢU VALODU
Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā ceturtdienās no plkst.
17.00 piedāvājam interesentiem apgūt norvēģu valodu.
Nodarbības notiks, ja grupā būs vismaz 4 cilvēki. Pieteikties līdz 12. novembrim pa tālr. 20232850.

SĒRU VĒSTS
Tu naktī raudzīsies zvaigznēs,
bet es taču dzīvošu vienā no tām…
(A.de Sent Ekziperī)

Mūžībā aizgājuši:

Igors Vāvere, Dzērbene;
Ziedone Grīnberga, Taurene;
Pauls Fridrihs Ažiņš, Vecpiebalga;
Genovefa Berezovska, 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. Izdevums iespiests SIA “Latgales druka”.

