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Novembris 2021
Priekšsēdētāja sleja.

Izturību un možu garu!
Spēcīgais Covid – 19 infekcijas uzliesmojums šajā rudenī licis ieviest stingrus
ierobežojumus, kas būtiski maina un arī
apgrūtina mūsu ikdienu. Diemžēl augsti
saslimstības rādītāji ir arī Cēsu novadā,
tāpēc pašvaldībā pamatā esam pārgājuši
uz attālinātu darba režīmu, lai maksimāli samazinātu darbinieku un apmeklētāju tiešus kontaktus. Domes, komiteju
sēdes, darba sarunas notiek attālināti.
Protams, struktūrvienībās, kur nepieciešama tieša speciālistu iesaiste, – klientu
apkalpošanas centrā, būvvaldē, sociālajā dienestā, pašvaldības policijā – jautājumi tiek risināti klātienē ar iepriekšēju pierakstu.
Atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai, pēc skolēnu brīvlaika 1. novembrī mācības klātienē atsāks tikai 1.-3. klašu audzēkņi. Cerams, epidemioloģiskā
situācija stabilizēsies, un 4-12. klašu audzēkņi klātienes mācības atsāks 15.
novembrī. Bērnudārzi turpina darbu, un vecāki, kuriem nav iespēju strādāt
attālināti un pieskatīt atvases, var ar to rēķināties. Aicinu vecākus izturēties
atbildīgi un, pamanot kaut mazākos saaukstēšanās simptomus, atstāt bērnus
mājās, lai neradītu inficēšanās risku pārējiem!
Oktobrī sākta Covid – 19 pacientu uzņemšana un ārstēšana arī Cēsu klīnikā, bet, protams, nodrošināta arī neatliekamās un ambulatorās palīdzības
sniegšana.
Iepriekš esmu daudzkārt informējis par apjomīgiem un nozīmīgiem Cēsu
skolu modernizācijas projektiem: Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, Cēsu Valsts ģimnāzijā, Cēsu Pilsētas vidusskolā, 2. pamatskolā, kā arī
skolēnu dienesta viesnīcā Saules ielā. Daļa projektu jau īstenoti, daļa turpinās. Lielākās investīcijas plānotas Cēsu Valsts ģimnāzijā (CVĢ), taču bijām
spiesti atkāpties no sākotnējiem plāniem un atteikties no piebūves celtniecības, jo konkursa kārtībā uzvarējušais plānotās piebūves projektētājs ne līgumā noliktajā termiņā, ne papildus piešķirtajā termiņa pagarinājumā līdz šī
gada 31. martam neiesniedza gatavu projektu.
Tas radījis pārpratumus, un pat nācies dzirdēt apgalvojumus, ka CVĢ netiks
pie investīcijām skolas modernizācijai. Gribu pielikt punktu šādām spekulācijām un skaidrot, ka ieguldījumi mūsdienīgas mācību vides izveidē būs
un tie būs ļoti nopietni. Izdevies piesaistīt līdzekļus jaudīgas ventilācijas
sistēmas izbūvei skolas ēkā, un paredzēta pamatīga klašu, gaiteņu, sanitāro
un koplietošanas telpu atjaunošana un modernizācija. Tādējādi gan estētiskā
vide, gan gaismas, gaisa, ērtību nodrošinājums, gan darba apstākļi skolēniem un pedagogiem būs atbilstoši noteiktajiem normatīviem un mūsdienu prasībām. Pašvaldība iesaistījusi šajā projektā neitrālu speciālistu, kurš
izvērtē iespējas piebūvē paredzētās funkcijas pēc remonta īstenot esošajās
telpās. Pirmie secinājumi rāda, ka šādas iespējas ir.
Oktobrī sākās novada domes vadības tikšanās ar pagastu un ciematu iedzīvotājiem. Runāju ar cilvēkiem Ieriķos un Ģikšos. Tās bija labi apmeklētas,
intereses pilnas un saturīgas sarunas, kurās esmu guvis jaunas ierosmes. Viena no lietām, kas rūp lauku iedzīvotājiem – precīzi noteikta kārtība, kur un
kā viņi var saņemt pašvaldības pakalpojumus, lai nav jāstaigā vai jāzvana,
meklējot atbildīgo speciālistu. Otrs biežāk uzdotais jautājums bija par ceļu
infrastruktūru un pašvaldības ceļu uzturēšanu un atjaunošanu. Iepriecina iedzīvotāju vēlme stiprināt savas vietas identitāti, veidot iedzīvotāju valdes.
Šādas aktivitātes ir iestrādātas jaunajā likumā par pašvaldībām, bet, kamēr
likums vēl top, šāda brīvprātīga iedzīvotāju iniciatīva ir tikai apsveicama.
Kad saslimstība mazināsies un epidemioloģiskā situācija ļaus, atsāksim rīkot
šādas tikšanās.
Turpinās jaunās novada pārvaldes struktūras izveide. Tie ir ļoti daudzpusīgi
un ietilpīgi jautājumi. Visu par un pret izvērtēšana, atšķirīgu interešu, pieredzes un vajadzību saskaņošana prasa laiku, tāpēc komiteju un domes sēdes,
kas sākas no rīta un noslēdzas vakara krēslā, nu jau kļuvušas ierastas. Pēdējā
domes sēdē par apvienotā novada Sociālā dienesta vadītāju apstiprinājām
Aināru Judeiku, bet par apvienotās Pašvaldības policijas vadītāju – Guntaru
Norbutu. Novembra domes sēdē viņiem jau būs jāpiedāvā deputātiem savu
dienestu reorganizācijas modeļi. Novembrī arī vērtēsim centrālās administrācijas Juridiskās pārvaldes, attīstības, finanšu un grāmatvedības uzskaites,
komunikācijas un klientu servisa pārvaldības reorganizāciju. Sākot jauno
gadu, pašvaldības centrālajai administrācijai pamatā jābūt izveidotai.
Novembra beigās attālinātā formātā norisināsies tradicionālais Cēsu uzņēmēju forums. Aicinu ieplānot laiku un pieslēgties, jo veiksmīga pieredze,
iedvesmas stāsti – īpaši šajā laikā – uztur možu garu un stiprina apņemšanos
spert turpmākos attīstības soļus.
Un, protams, novembris ir valsts svētku mēnesis, kurā godinām par mūsu
valsts neatkarību kritušos varoņus un svinam Latvijas Republikas proklamēšanas dienu. Ja atskatāmies uz Latvijas pastāvēšanas pirmajām dienām un
grūtībām, ko pārvarēja mūsu priekšteči, tad mājsēde ar tās ierobežojumiem
tāds nieks vien ir. Tāpēc svētkos vēlu izturību, pacietību un iekšējo mobilizāciju, lai, situācijai stabilizējoties, mēs spētu virzīties uz priekšu ar jaunu
sparu!
Jānis Rozenbergs,
Cēsu novada domes priekšsēdētājs

Dievs, svētī Latviju:
Zemi, cilvēkus, valodu,
Dziesmu un ticību,
Godaprātu un darba tikumu…
					
(V.Toma)

Sveicu apvienības iedzīvotājus svētkos novēlu būt stipriem garā, radošiem darbā,
gaišiem dvēselē. Lai katrs mūsu labais darbs
veido stipru ģimeni, novadu, valsti!
Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. Lelde Burdaja

NOVEMBRIS – VALSTS SVĒTKU MĒNESIS
18. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pievakarē
Vecpiebalgas viesistabā iemirdzēsies svētku gaismas, radot svinīgu
un priecīgu noskaņu!
Aicinām iedzīvotājus Latvijas svētkus svinēt savās mājās:
11. novembrī Lāčplēša dienā, pieminot brīvības cīnītājus
18. novembrī Latvijas dzimšanas dienā, savu māju, iestāžu un uzņēmumu logos iedegsim svecītes!
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CĒSU NOVADA DOMES ZIŅAS Vecpiebalgas vidusskolā tiek veikti
CĒSU NOVADA DOMES SĒDĒS LEMTAIS
30. septembrī
Cēsu novada domes sēdē 30. septembrī izskatīti 62 jautājumi. Deputāti iepazinās ar
Cēsu novada publisko bibliotēku reorganizācijas plānu, sprieda par novada Dzimtsarakstu nodaļas un apvienotās būvvaldes izveidi. Domes sēdē vērtēja Āraišu teritorijas
turpmāko attīstību un apstiprināja E. Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” konkursa “Veidenbauma klase” nolikumu.
Deputāti vienojās par projekta pieteikuma sagatavošanu atbalsta mērķim “Pasākumi
biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” pasākumā “Kompleksu
apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās” un dienesta viesnīcas izmantošanas maksu Covid-19 ierobežojumu laikā. Apstiprināja Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolas iesaistīšanos Eiropas Savienības struktūrfondu projektā
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai un mērķdotācijas interešu izglītības programmām, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai, speciālajām izglītības
iestādēm un speciālajām pirmsskolas izglītības grupām, kā arī pamata un vispārējai
vidējai izglītībai.
Domes sēdē apstiprināja vairāku pašvaldības īpašumu atsavināšanu, vienojās par
iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas pievienošanu Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes centralizētajai grāmatvedībai un līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai
“Vecpiebalgas vidusskolas atbalsta biedrība”. Sēdē vienojās par aizņēmumu Vecpiebalgas vidusskolas infrastruktūras uzlabošanai un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai un apstiprināja Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveides pieteikumu Cēsu novada Līgatnes pagasta Augšlīgatnē. Domes sēdē izskatīja
jautājumu par Cēsu novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtības reglamenta apstiprināšanu.

21. oktobrī
Cēsu novada domes sēdē 21.oktobrī izskatīti 50 jautājumi. Deputāti lēma par Cēsu
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035. gadam un Cēsu novada attīstības
programmas 2021.-2027.gadam 1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un
izvērtēja novada informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvaldības reorganizācijas plānu. Sēdē lēma par darba grupas izveidi Cēsu novada izglītības stratēģijas 2022.2027. gadam izstrādei, kā arī gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādi novada izglītības
iestāžu izglītojamajiem.
Dome atbalstīja vairāku projektu īstenošanu: “Pārgaujas novada jauniešu un sabiedrības medijpratības un digitālo prasmju veicināšana “Medijpratēja formula””, “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs”
un Vecpiebalgas apvienības Jaunatnes lietu nodaļas dalību valsts projektu konkursā
“Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”.
Skatot sociālos jautājumus, dome vienojās par 2021. gada 21. oktobra saistošo noteikumu Nr. 7”Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cēsu novadā”
apstiprināšanu, kā arī saistošo noteikumu Nr. 8 “Par sociālās palīdzības pabalstiem
Cēsu novadā” apstiprināšanu.
Deputāti lēma par Lielstraupes pils kompleksa nomas maksas noteikšanu filmēšanas
vajadzībām. Pilī paredzēts uzņemt nekomerciālu mākslas filmu “Hybrid Vigor” un
seriālu “Avārijas izeja”.
Skatīti arī novada pārvaldes struktūras veidošanas jautājumi. Dome vienojās par
novada centrālās administrācijas Juridiskās pārvaldes izveidošanu un centrālās administrācijas finanšu un grāmatvedības uzskaites pārvaldības, kā arī komunikācijas un
klientu servisa pārvaldības centralizācijas organizāciju. Amatā apstiprināti novada sociālā dienesta un pašvaldības policijas vadītāji – Ainārs Judeiks un Guntars Norbuts.
Vēl deputāti lēma par aizņēmuma nepieciešamību Līgatnes apvienības pārvaldes projektam “Gaujas ielas pārbūve”.
Ar pilnu pieņemto lēmumu sarakstu un domes sēžu ierakstiem iespējams iepazīties
cesunovads.lv sadaļā “Informācija par domes darbu”.

vērienīgi remontdarbi

Neskatoties uz ārkārtējo stāvokli valstī un
izaicinājumiem, Vecpiebalgas
vidusskolā
tiek īstenots investīciju
projekts “Vecpiebalgas
vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošana”. Projekta gaitā tiek veikta Vecpiebalgas vidusskolas
jaunā korpusa 1. stāva
- gaiteņu, sākumskolas
1.-3. klašu telpu, metodisko kabinetu, sporta
zāles ģērbtuvju un dušas telpu – renovācija.
Pēc vērienīgajiem remontdarbiem tiks pilnveidota materiāli tehniskā bāze, iegādājoties
nepieciešamās mēbeles,
mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai. Lai projektu
īstenotu, ņemts aizņēmums Valsts kasē. Projekta kopējās izmaksas
ir 218 104,49 eiro, no
kuriem aizņēmums –
196 294,04 eiro un pašvaldības
līdzfinansējums – 21 810,45 eiro.
Pārbūves darbus veic
SIA ROYAL BŪVE, būvuzraudzību – Deniss Dergunovs.
Skolas direktore Ilona Strelkova par uzsākto projektu stāsta: „Šobrīd sākumskolas
klašu telpas atrodas izglītības iestādes vecajā korpusā, kas tikai daļēji atbilst Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumiem Nr. 747 par valsts pamatizglītības
standartu un 2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr. 610 par higiēnas prasībām
izglītības iestādēm: tumšas un lielajam izglītojamo skaitam (vidēji 20 klasē) pašauras telpas, ierobežota vēdināšana, apgrūtināta kvalitatīva kompetencēs balstīta mācību satura īstenošana (telpas nav viegli pielāgot dažādām mācību darba formām).
2020./2021. mācību gadā attālinātā mācību procesa laikā lielākais izaicinājums bija
izglītojamo distancēšanās mācību klasēs un klašu plūsmas nodrošināšana koplietošanas telpās (piemēram, gaiteņos, sporta ģērbtuvēs, dušas telpās), kā arī telpu vēdināšana. 1.-3.klašu izglītojamo vecāki jau gadiem vecāku sapulcēs un aptaujās izteikuši lūgumu - domāt par plašākām mācību un atpūtas telpām. Tāpēc jaunā korpusa
1.stāvs tiks veidots par sākumskolas bloku (mācību telpas 1.-3.klašu izglītojamajiem, logopēda kabinets un skolotāja palīgu kabinets), savukārt sporta zāles galā tiks
izveidots mūsdienīgs kabinets sporta skolotājiem un inventāra noliktava, savukārt
izglītojamajiem – trešā ģērbtuve.”
Remontdarbus plānots pabeigt līdz aprīlim. Mācību procesu tas neskars, jo tiks izmantotas citas telpas. Aicinām būt saprotošiem, jo pēc būvdarbu pabeigšanas mūsu
audzēkņiem būs jaunas un modernas telpas mācību apguvei.

Aizvadītas Meža dienas Taurenē
Ar Latvijas Pašvaldību savienības atbalstu
2021. gada 7. oktobrī Nēķena muižas parkā
Taurenē notika talka “Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!”.
Jau vairākkārt Nēķena parka un muižas apstādījumi papildināti, paplašinot parkā esošo
augu sugu daudzveidību, Vecpiebalgas novada pašvaldībai piedaloties “Meža dienās”. Arī šogad talkas laikā kopīgi strādāja Taurenes pirmsskolas “Asniņš” vecākie bērni – ekoskoliņas aktīvisti, audzinātājas, senioru
klubiņa “Randiņš” dāmas un Taurenes kultūras un saimniecības darbinieki.
Mežsaimniecības inženiere un ainavu dizainere Vineta Radziņa uzrunāja talciniekus,
vēstot par koku nozīmi cilvēka dzīvē, aktualizēja meža nozares statistiku, stāstīja par
kokiem ainavā, ainavas saglabāšanu un veidošanu, muižu parku īpatnībām, atjaunošanu, kokaugu, krūmu stādīšanas pamatprincipiem.
Jāsaka gan, ka nenotika lekcija tās tradicionālajā izpratnē, jo “Asniņa” audzēkņi ir zinātkāri, zinoši, aktīvi, darbīgi un droši – veidojās saruna, kas aizrāva visus klātesošos.
Pēc ainavu dizaineres apstādījumu plāna, tika iestādīti 73 košumkoki un krūmi, izvietoti vēl 3 soliņi.
„Nēķena muižas” kompleksa apbūve un sakoptais parks ir kļuvis par pievilcīgu apskates objektu tūristiem un iespēju atpūtas un aktīva dzīvesveida organizēšanai pagasta
iedzīvotājiem. Šī projekta ietvaros tika turpināts veidot parka ainavu ar dekoratīvajiem
augiem.
Pateicamies ainavu dizainerei Vinetai Radziņai par parka atjaunošanas ideju! Paldies
Gintai Babrei par optimismu un talkas saviesīgo daļu!
Paldies talciniekiem - bērnudārza ķipariem, senioru klubiņa “Randiņs” aktīvistēm,
pašvaldības darbiniekiem – visiem, kas atrada brītiņu, lai kopīgā darbā veidotu krāšņāku mūsu kopējo dzīves vidi. Kutinājām ietvarstādu saknītes, iestādījām arī 3 čupačupus. Nesapratāt? Pajautājiet mazajiem talciniekiem!
Daiga Šatrovska, projektu vadītāja

Dzidra Ješkina
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Dzērbenē izveidotas jaunas pastaigu takas un labiekārtots rotaļu laukums
Kad rudens darbi apdarīti un pandēmijas ierobežojumu dēļ pierimis dažādu
aktivitāšu piedāvājums, ir īstais brīdis doties ārā un mierīgās pastaigās izbaudīt dabas krāšņumu un cilvēku roku radītās pārvērtības. Dzērbenes pili ieskauj
parks ar septiņu dīķu kaskādi. Lai atklātu parka ievērojamākās vietas un noslēpumainākos nostūrus, izveidotas jaunas pastaigu takas, savukārt jaunajai paaudzei pagasta centrā izveidots mūsdienīgs rotaļu laukums.
Pagasta pakalpojumu centra speciāliste Edīte Amane pauž gandarījumu par jauniem apskates objektiem un izklaides iespējām Dzērbenē: „ Ar katru gadu plašāks
top piedāvājums gan tūristiem, gan pašmāju ļaudīm brīvajiem brīžiem. Šis rudens
mums ir bijis ļoti bagāts - muižas parkā izveidotas jaunas pastaigu takas, kas ved
no pils uz “Mīlestības saliņu”, no jauna tapis skvērs Dzērbenes centrā.

Muižas parkā izveidotas jaunas pastaigu takas.

Blakus ģerbonim, kas veidots no augiem un uzziedēs katru gadu no jauna, vijas celiņi ar soliņiem atpūtai. Daudzdzīvokļu māju iemītnieki ceļu uz veikalu
vai pieturu tagad var baudīt kā pastaigu. Nenoliedzami jauns un patīkams ieguvums mazajiem iedzīvotājiem ir izveidotais rotaļu laukums. Tas atrodas netālu
no daudzdzīvokļu mājām un netālu no pamatskolas. Laukumu gan vēl nevar
izmantot, jo tas nav nodots ekspluatācijā. Vēl pavisam nedaudz pacietības, un
rotaļu laukumā bērni interesantās atrakcijās varēs aktīvi pavadīt brīvo laiku.
Paldies par ieguldīto darbu, laiku, izdomu un izpildījumu visiem, kuri piedalījās
pārvērtībās! Paciemojieties un ieraugiet, cik skaista top Dzērbene!”
Bērnu rotaļu laukums.

Pirmizrādi Vecpiebalgā piedzīvo
„Sumaisīša” jaunākais veikums

Dzidra Ješkina

Lasītāji iepazīst Ingunas Baueres
romānu par Elīzu fon der Reki
Īsu brīdi pirms valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas īpaši stingrajiem ierobežojumiem kultūras namā notika rakstnieces Ingunas Baueres jaunākā romāna “Elīza
fon der Reke. Soļi rītausmā” prezentācija.
Šis ir Ingunas Baueres romāns, kurā viņa turpina vēstīt par Latvijas kultūrā un
vēsturē nozīmīgām personībām. Šoreiz par Elizabeti Šarloti Konstanci fon der
Reki - Kurzemes vācbaltiešu dzejnieci un publicisti, pēdējās Kurzemes hercogienes Dorotejas pusmāsu un uzticības personu. Tas ir stāsts par to, kā veidojās personība - par grūtībām un uzvarām, sāpēm un mīlestību, ciešanām un drosmi. Elīza
uzdrošinājās sacelties, rodot spēku tikko plaukstošās Apgaismības filozofijā, un
iestājās par personības neaizskaramību un sievietes tiesībām.

Pēc izrādes (no kreisās): Ilona Muižniece un Inese Pilābere.

Hermaņa Paukša lugas ir neparastas - dialogi lakoniski un kodolīgi, humors un
absurdas situācijas, kas dzīvē nereti sastopamas, tajās atklājas īpaši spilgti. Tā arī
šoreiz – amatierteātra „Sumaisītis” jaunākā izrāde, kas tapusi pēc H.Paukša lugas
„Mūsu kopējās mājas” – vilties nelika. Izrāde runā par tēmu, kas joprojām nav
zaudējusi aktualitāti – vientulību, cilvēcību. Vai tas, kā rīkojamies dažādās situācijās, ir mūsu izvēle vai apstākļu sakritība? Izrādē Ilonas Muižnieces spilgti atveidotā Inita Cālīte šķietami ar savu dzīvi ir apradusi (varbūt pat samierinājusies),
bet tā beidzas brīdī, kad ... pa mājas durvīm negaidīti ierodas Anna Bombarde,
kuras tēlā lieliski iejutās režisore un arī aktrise Inese Pilābere.
Kultūras nama vadītāja Zigrīda Ruicēna par izrādi saka: „„Mūsu kopējās mājas”
stāsta par izvēlēm. Ar šo izrādi 25. septembrī piedalījāmies amatierteātru festivālā „Teātra karuselis 2021” Saldus pagasta „Druvā”, kur saņēmām Atzinības
rakstu par vissievišķīgāko iestudējumu. Izrādi vērtēja profesionāla žūrija, kuras
ieteikumus un iestudējuma uzlabojumus varēja redzēt pirmizrādē Vecpiebalgā. Izrāde tapa amatierkolektīvu darbībai ļoti sarežģītā laikā, uz ko norāda arī nelielais
sastāvs, tomēr ar gandarījumu jāatzīst, ka tā ir izdevusies brīnišķīga! Labākos
laikos to plānojam kultūras namā izrādīt vēlreiz.”
Abu aktrišu saspēle, mirklim atbilstošs muzikālais fons, tērpi un skatuves iekārtojums radīja īpašu gaisotni un noturēja skatītāju neviltotu uzmanību līdz pat
izrādes beigām.
Dzidra Ješkina

Atverot grāmatas lappuses (no kreisās) – Ilona Muižniece, Krista Annija Holtere, Inguna Bauere.

Atbildot uz jautājumu, kāpēc šoreiz izvēle ir kritusi tieši uz Elīzu, Inguna saka:
„Interesējoties par pēdējās Kurzemes hercogienes Dorotejas fon Bīronas gaitām,
manās rokās nonāca viņas pusmāsas Elīzas fon der Rekes atmiņu grāmata ,,Kādas Kurzemes muižnieces atmiņas”. Elīzas bērnības attēlojums bija tik spilgts, ka
sāku pētīt viņas dzīvi, kas aizveda tā sauktajā galantajā laikmetā, kad Kurzemi
apspīdēja pirmie no Eiropas nākošie lielās apgaismības stari. ,,Soļi rītausmā” ir šī
pētījuma rezultāts. Šoreiz, ja tā var teikt, esmu savus lasītājus aizvedusi no zemnieku būdiņām uz augstdzimušo kurzemnieku mājām.”
Kā allaž Ingunas grāmatu atvēršanas svētkos, arī šoreiz neizpalika autores meistarīgais stāstījums ar vizuālajiem efektiem, kas ļāva ielūkoties romāna tapšanas
gaitā, savukārt varoņu dzīvi 18. gadsimtā lieliski uzbūra Ilonas Muižnieces lasījumi un Kristas Annijas Holteres liriskais flautas skanējums.
Ja arī jūs vēlaties uzzināt ko vairāk par Elīzu fon der Reki un viņas dzīvi Skaistkalnē, Jaunpilī vai Jelgavas pilī, grāmatu meklējiet grāmatnīcās (savam grāmatu
plauktam) un bibliotēkās (te gan pēc 15.novembra, kad bibliotēkas atkal atsāks
darbu klātienē)!
Dzidra Ješkina
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SKOLU ZIŅAS

Rudens aktivitātes
Dzērbenes pamatskolā

Cik ātri paskrējis pirmais skolas mācību ceturksnis! Šķiet, tikai pirms dažām dienām bija 1. septembris, kad skolas pulkā svinīgi uzņēmām pirmo klasi – 6 ņiprus
zēnus un divas mazas lēdijas (audzinātāja Karīna). Skolas pagalmā atkal satikās klasesbiedri un audzinātāji, kuri nebija redzējušies visu garo vasaru, arī iepriekšējais
mācību gads lielāko daļu tika aizvadīts, attālināti strādājot. Pirmās nedēļas aizritēja,
cītīgi mācoties, skolotājiem saprotot, kas iekavēts, kāds ir skolēnu zināšanu un prasmju līmenis, audzinātājiem saliedējot klašu kolektīvu, skolēniem atgūstot iekavēto
un čalojot, esot beidzot kopā ar draugiem. Līdz brīvlaikam un piespiedu mājsēdei
paspējām daudz:
28. septembra saulainajā atvasaras rītā 1. – 4. klases audzēkņi (audzinātājas Karīna,
Ilva un Gunita) devās ekskursijā uz Beverīnas labirintiem un Sietiņiezi. Beverīnas
labirintos bija iespēja izspēlēties ar dažādām lielizmēra spēlēm, baiļoties un izspiegties šausmu mežā, kā arī veidot sadarbību vienam ar otru caur spēlēm, vienlaikus
„asinot” prātu. Sietiņieža augstās kraujas un varenie smilšakmens atsegumi raisīja
bērnos cieņu pret dabas varenību un skaistumu.
Ekskursijas noslēgumā bija dzirdamas frāzes: „ Šī bija laimīgākā diena!” Patīkamais nogurums no labajām un daudzveidīgajām emocijām daudzus ieaijāja līdz pat
skolai. Kopā būšanas prieks raisa pozitīvas emocijas gan maziem, gan lieliem!
6. klase, ņēmuši paspārnē 4. klasi (audzinātāja Gunita), saliedēšanas pasākumā devās pārgājienā uz pili - viesojās Dzērbenes novadpētniecības muzejā, kura vadītāja
Mārīte Šķēle aizrautīgi iepazīstināja ar telpu pārtapšanas procesu, lielo ierobežojumu radītajām un realizētajām idejām pašu spēkiem. Laika upe un krāšņā cimdu
izstāde ir iespaidīga! Aplūkojām arī Cimdu Jettiņas istabu un uz mirkli „iekāpām”
padomju gadu laika zonā un apskatījām Dzērbeni no pils torņa.
Kopā ar 8. klasi (audzinātāja Anita), ķerot zelta rudeni, paspējām aizbraukt arī
mācību izzinošā ekskursijā uz Cīrulīšu dabas takām, Svētavotu un Ozolkalnu Cēsīs.
Dabas takās ielūkojāmies gan alās, gan tālēs no skatu laukuma, gan vērojām ekosistēmu un aplūkojām Svētavota mazo brīnumu pasauli. Ozolkalna koku takas bija
īsts pārbaudījums izturībai. Ja sākumā, stāvot uz zemes, šķita, nieks vien tur ir, tad
realitātē pārbaudījums ne pa jokam. Kāds pārvarēja savas vislielākās bailes no augstuma pirmajā trasē, daļa izgāja arī otro trasi, bet trešā trase palika nākotnei. Iespēja
atgriezties un pārbaudīt savu varēšanu vismaz 18 m augstumā.
5. un 9.klases (audzinātāja Sarmīte) šo mācību gadu uzsāka dažādās krāsās. Atkalsatikšanās krāsu, sevis apliecināšanas krāsu un izzināšanas krāsu piepildīja mūsu
Dzērbenes seno pilskalnu meklēšanas gars. Kopā ar 7. klasi (audzinātāja Inese)
sevis pārbaudīšanas un uzdrīkstēšanās krāsu meklējām un atradām Valmieras “Koku
takā”. Mūsu dabas varenuma krāsu smēlām Sietiņieža varenajās smilšakmens sienās.
Septembra pēdējā dienā notika “Dzejas dienas” - dubultsvētki, jo beidzot varējām
tos svinēt izremontētajā skolas zālē, kur grīda laistās, pie logiem un uz skatuves
jaunie aizkari, un logu ailēs bērnu darinātie darbi “Mūsdienu pilsēta”. Dzejas stundai, kas bija veltīta dzejnieka A. Čaka 120. dzimšanas dienai, izvēlējāmies pilsētas
un mīlestības tēmu. Pasākumu dažādoja skolēnu radošo darbu un zīmējumu izstāde
“Pilsēta mūsdienās”, jauno dzejnieku uzstāšanās un populāro dziesmu “Atzīšanās”,
“Liepas satumst” muzikālais priekšnesums skolas vadītāja A. Saksa izpildījumā.
Paldies vizuālās mākslas skolotājai I. Prūsei, dzimtās valodas skolotājai I. Žvīgurei,
pasākuma vadītājām E. Plaudei, S. Eglītei, datormeistariem A. Saksam, Ģ. Mežaraupam.
Svētki turpinājās arī nākamajā nedēļā, svinot Skolotāju dienu. Mazākās klases
mācīja 8. un 9. klases skolēni, bet skolotāji veltīja dienu metodiskajam darbam.
Noslēgumā visi satikāmies zālē uz skolotāju sumināšanu. Paldies par ziediem, dzejas rindām, vēlējumiem! Šādi mirkļi sasilda sirdi un piepilda ar vēlmi nesavtīgi dot.
Spēka, ātruma, izturības un domāšanas krāsu- pa pilienam saskrējām skolas rudens
krosa sacensībās. Vislabāk izdevās:
1.-3.klašu grupā meitenēm - 1.v. E.Mangulei; 2.v. M. Pranckunei; 3.v. K. Vāverei.
4.-6.klašu grupā meitenēm - 1.v. S.Eglītei; 2.v. Annai Luīzei Amanei; 3.v. M. Jankilēvičai.
7.-9.klašu grupā meitenēm - 1.v. K.Krievai; 2.v. L. Kalniņai; 3.v. P.Pļaviņai.
1.-3.klašu grupā zēniem - 1.v.. J.Babrim; 2.v. V. Pumpuram; 3.v. M.Amanam.
4.-6.klašu grupā zēniem - 1.v. R. Ikneram; 2.v. N. Eglītim; 3.v. K. Osim.
7.-9.klašu grupā zēniem - 1.v. M. Jermacānam; 2.v. A. Vītoliņam; 3.v. P.Saksam.
Nobeigumā jāpiebilst, ka skola šogad modernizēta – trīs klašu telpas aprīkotas ar
skārienjūtīgajiem ekrāniem, projekta rezultātā iegādāti četri 3D printeri, izremontēta skolas zāle, kura ieguvusi jaunu izskatu (vēl top alpīnisma siena).
Andris Sakss, skolas direktors

Apvienības jaunieši Itālijā apgūst
regbija spēles pamatus
Desmit dienas - no 9. līdz 19. oktobrim - seši
Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības jaunieši
ERASMUS+ projekta ietvaros pavadīja mazā
pilsētiņā Itālijas dienvidos Torre del Greco, kas
atrodas Vezuva vulkāna pakājē, lai kopā ar piecu citu valstu pārstāvjiem apgūtu
regbija spēli.
Ar ko īpašs ir šis projekts? Regbija spēle ir ideāli pielāgota tam, lai arī cilvēkiem
ar fiziskās un garīgās veselības problēmām būtu iespēja piedalīties. Dažādu treneru,
regbija speciālistu un entuziastu vadībā jauniešiem bija iespēja apgūt Eiropas regbija tehnikas un spēles pamatus, kā arī uzzināt vairāk par jaukto sporta komandu
būtību, iekļaujot “disabled” cilvēkus komandu darbībā.

Jaunieši Itālijā - (no kreisās) Edžus Ķaukulis, Marta Asare, Madara Virsniece, Kitija Rozenova,
Reinis Rāvietis un Toms Praulītis.

Pirmā diena tika pavadīta, iepazīstoties savā starpā un uzzinot vairāk par projektu,
regbiju un dienu plānojumu. Nākamajās dienās iepazinām pilsētu, izmantojot orientēšanās spēli, viesojāmies Torre del Greco mākslas skolā un institūtā. Projekta laikā
norisinājās kultūras apmaiņas vakars, kur katra valsts sniedza ieskatu savas valsts
kultūrā, parādot to ar dejas, mūzikas un citiem spēļu elementiem. Notika arī popiela, sarunas ar sociālajiem darbiniekiem, internacionālā regbija tiesnesi, jauniešu
mentoru un koraļļu apstrādes uzņēmuma pārstāvjiem. Tomēr neatņemama ikdienas
sastāvdaļa bija regbija treniņi, kuru laikā apguvām noteikumus, tehniku un spēli.
Projekta noslēgumā devāmies uz vietējo regbija klubu, lai neformālā gaisotnē aizvadītu draudzības spēli ar vietējiem jauniešiem.
Lai arī nevienam no mūsu grupas līdz šim nebija nācies spēlēt regbiju, desmit dienu
treniņi ir devuši neatsveramu pieredzi, lai noorganizētu regbija pasākumu vietējiem
jauniešiem. Sekojiet līdzi “Balgas strops” aktivitātēm sociālajos tīklos, un pavasarī
tiekamies Vecpiebalgas skolas stadionā uz pirmo regbija treniņu!
Edžus Ķaukulis, projekta dalībnieks

Līdz 15. novembrim aizpildītās anketas lūgums ievietot pagastu pakalpojumu centru
vai apvienības pārvaldes pastkastītēs. Anketa pieejama arī www.vecpiebalga.lv .

AICINA IESŪTĪT FOTOGRĀFIJAS

Ne atsaukt balsi, ne līdzi doties,
Jo katram savu Dievs lēmis laiku.
			
(V.Toma.)

NO DZĒRBENES
BĒRNUDĀRZA VĒJAROZĒS!

Ikviens tiek aicināts līdz 17. novembrim iesūtīt e-pastā:
indra.cerina@gmail.com foto no bijušā Dzērbenes bērnudārza ikdienas vai tā celšanas laika. Būtu jauki, ja, sūtot foto,
pierakstītu arī gadu, kurā tā uzņemta, un nelielu atmiņu stāstu, kas saistās ar fotogrāfijā attēloto notikumu. Ja Jums ir fotogrāfijas, bet nav iespēja tās pārfotografēt vai ieskenēt, droši
sazinieties ar Indru Ceriņu, rakstot indra.cerina@gmail.com!
No iesūtītajām fotogrāfijām tiks veidota kopēja kolāža!
* 2020.gadā bijušo Dzērbenes bērnudārzu savā īpašumā

Mūžībā aizgājuši:
pārņēma Ivars un Indra Ceriņi, kuri vēlas realizēt savu sapņu projektu - bijušajās bērnudārza telpās izveidot tūrisma un
izklaides centru, kur būs gan ko interesantu redzēt, gan ko
darīt kā pieaugušajiem, tā bērniem. Pavisam drīz – vēl šogad
- bērnudārza logos tiks izveidota ekspozīcija KRĀSU FANTĀZIJAS, kas šajā drūmajā un tumšajā laikā ienesīs krāsas
un gaismu. Ekspozīciju ikviens varēs apmeklēt bez maksas.
Sekojiet līdzi informācijai facebook Dzērbenes Vējrozes
profilā!

Baiba Baltiņa, Dzērbene;
Lilita Līvija Jekoviča, Taurene;
Aina Bezikova, Vecpiebalga;
Velta Valija Duša, Vecpiebalga;
Sergejs Petrovs, Vecpiebalga.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes informatīvais izdevums - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Cēsu novads.
Informāciju apkopoja Dzidra Ješkina. Tālr.: 20232850, e-pasts: dzidra.jeskina@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”.

