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Šajā numurā:

■ Iesaki laureātus
pašvaldības apbalvojumam!
■ Reforma tuvojas - viedokļi
dalās
■ Lepojamies ar Kasparu!

Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Oktobris, 2019.
Priekšsēdētāja sleja

Reforma ir nepieciešama!
Bet vai šāda?

Svarīgākā 2019. gada politiskā tēma
visā valstī nešaubīgi ir administratīvi
teritoriālā reforma (ATR). Ja runājam par pašvaldību nākotni, tostarp
Vecpiebalgas novada pašvaldības
kontekstā, reformas jautājums mūsu
dzīvē noteikti ir īpaši aktuāls. Cits
to uztver veselīgi, cits - tā ne pārāk,
cits vispār nesaprot, par ko tad īsti ir
stāsts. Arī es vairākkārt savos rakstu
darbos avīzītē esmu pievērsies ATR
tematikai, taču kopumā jāsaka, ka
šajā jomā arī man pašam jautājumu
joprojām ir krietni vairāk, nekā atbilžu.
Tas, ka pirms 10 gadiem veiktās
reformas rezultātā tika izveidotas dažādas, diezgan neviendabīgas
pašvaldības, ir skaidrs. Tāpat, veicot reformu pirms 10 gadiem, tika
noteikts, ka līdz 2013. gadam ir nepieciešams izveidot pašvaldību t.s.
otro līmeni (kas aizstātu bijušos rajonus), bet tas izdarīts netika. Pašvaldību neviendabība un otrā līmeņa neesamība, manuprāt, vien jau
liecina par to, ka ATR ir nepieciešama! Jautājums tikai, vai VARAM
ministra Jura Pūces piedāvātais modelis situāciju risinātu? Esmu pārliecināts, ka diemžēl nē, jo piedāvātajā reformas modelī tiek mainītas
pašvaldību robežas, bet ar to vien sekmīgai reformai ir par maz.
Kad raugos uz reformas procesiem, tad vienmēr uzdodu jautājumu –
ko man kā iedzīvotājam dos reforma? Jo reforma jēgpilna ir tad, ja tā
dod pozitīvu pienesumu, šajā gadījumā dzīves kvalitātes uzlabošanos
iedzīvotājiem, saglabājot izvēlēto dzīvesvietu. Ja šāda uzlabošanās
nenotiek vai paliek pat sliktāk, tad reformu nevajag. Šā brīža piedāvājumā mani kā iedzīvotāju visupirms māc bažas par to, vai noteiktam
iedzīvotāju kopumam, piemēram, Vecpiebalgas novadā esošajiem 5
pagastiem, jaunajā lēmējvarā, kur uz 7 šā brīža novadiem būs tikai 17
deputāti, vispār būs pārstāvniecība. Pastāv varbūtība, ka pārstāvju nebūs nemaz. Varbūt būs viens, varbūt divi. Kas to lai zina? Jo vēlēšanu
sistēmu mainīt nav paredzēts. Līdz ar to pastāv lielas bažas par to,
kā tiks pārstāvētas iedzīvotāju intereses. Vai varēsim turpināt attīstīt
mūsu izglītības iestādes? Vai spēsim reaģēt un pienācīgi uzturēt pašvaldības ceļus gan ziemā, gan vasarā? Šobrīd mēs varam pieņemt ļoti
operatīvus lēmumus un ātri risināt problēmjautājumus uz vietas, bet
kā tas būs pēc tam? Tā ir brutāla varas attālināšanās no sabiedrības.
Starp citu, šo problēmu ir uztvēruši arī valdošās koalīcijas pārstāvji Saeimā un valdībā, tikai pagaidām koalīcijas trausluma dēļ par to
neviens neatļaujas skaļi runāt. Otra lieta – mīts par to, ka ar lielāku
“budžeta maku” varēs vairāk izdarīt. Vai tiešām? Protams, ar lielāku
maku teorētiski var izdarīt vairāk, tomēr teritorijas mazākas nepaliks
un līdzekļi neizbēgami vairāk tiks koncentrēti ap t.s. attīstības centru,
līdz ar to nomales efekts tikai palielināsies. Neformāli to ir teicis arī
ministrs Pūce, atzīstot, ka abas Piebalgas kopā ir viena no divām teritorijām visā Latvijā, kur viņam nav pārliecība par to, ka reforma dos
pozitīvu rezultātu. Gribētos ministru beidzot sagaidīt mūsu novadā,
kur viņš varētu iedzīvotājiem tad visu izskaidrot. Manuprāt, tas būtu
ļoti svarīgi. Tie, kas šobrīd jūsmīgi aģitē par to, ka Pūces buldozers
arī Piebalgai atnesīs ziedu laikus, drīzāk atgādina tādus, kas ar aizvērtām acīm neapstājoties mēģina šķērsot galveno ceļu ar intensīvu
satiksmi – ek, gan jau paveiksies. Riski ir ļoti lieli.
Bet kas tad būtu jādara savādāk, lai ATR tiktu sekmīgi īstenota? Par
to tika spriests arī Latvijas Pašvaldību savienības domē, kur piedalījās gandrīz visas pašvaldības – gan mazas, gan lielas, gan novadi
ar t.s. attīstības centriem, gan republikas nozīmes pilsētas. Visi bija
vienisprātis, ka reforma ir jāturpina! Taču ne tādā formātā un tādā
stilā, kā piedāvā Pūce. Ministrs ir uzzīmējis karti, un tas ir arī viss.
Pašvaldībuprāt, reforma būtu jāsāk no otra gala – ATR jāiet ciešā sazobē ar citu nozaru reformu plāniem, tostarp izglītībā un veselības
aprūpē. Šobrīd tas netiek plānots. Ir jāizveido pašvaldību otrais līmenis, kas pārņemtu no pašvaldībām tās funkcijas, kuras ir īstenojamas
plašākā areālā. Piemēram, mēs jau šobrīd sadarbojamies ar kaimiņu
novadiem, ar kuriem kopīgi esam izveidojuši izglītības pārvaldi un
būvvaldi. Savukārt valstij būtu jādeleģē virkne funkciju un finansējums “uz leju” otrā līmeņa pašvaldībām, lai tādējādi vienkāršotu un
uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, tos pietuvinot iedzīvotājiem. Kā piemēru varu minēt reģionālās un vietējās nozīmes valsts ceļu uzturēšanu. Un secīgi tikai pēc tam būtu jēgpilni runāt par kādām pašvaldību
robežu pārmaiņām.
Visbeidzot – reforma tiešā veidā ir jāizskaidro iedzīvotājiem. Ja ministrs Pūce naski tikās ar vietvaru deputātiem (tiesa, arīdzan ne ar
katru novadu atsevišķi, bet lielākās grupās), tad ar braukšanu pie sabiedrības reģionos viņam klājas daudz grūtāk. Cilvēcīgi viņu saprotu,
jo tas nav vienkārši. Bet reformas izpratnes kontekstā tas ir slikti, jo
mēs saviem iedzīvotājiem nevaram izskaidrot to, ko neesam iniciējuši un kas neietilpst mūsu kompetencē. Varam vien norādīt uz riskiem,
kas mūs sagaida nākotnē.
Indriķis Putniņš, domes priekšsēdētājs
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Laime ir izdalīt to, kas mums pieder, vienalga, vai tā būtu maize vai
māja, doma vai sapnis, un zināt, ka ir kāds, kas to saņem.
									

(Z. Mauriņa)

SVEICAM SKOLOTĀJU DIENĀ!

Lai katru dienu piepilda dzīvesprieks un gandarījums par paveikto, lai pietiek
mīlestības, pacietības, enerģijas un spēka katrai dienai, sniedzot skolēniem zināšanas
un palīdzot piepildīt viņu sapņus!
Paldies visiem, kuri savu darba mūžu ir veltījuši skolai!
Vecpiebalgas novada pašvaldība

Septembris - pīlādžu skaistuma un krāšņuma zīmē

21. septembrī salidojumā Vecpiebalgā pulcējās senioru klubiņi, kuriem nosaukums ir „Pīlādzītis”. Mūsu
viesi - vairāk kā simts dalībnieku – sabrauca no dažādiem novadiem: Aizkraukles, Garkalnes, Jaunolaines,
Kokneses, Sējas, Skrīveriem, Varakļāniem, Vecbebriem. Lai gan diena bija lietaina, mums tā bija gaiša, labestības, sirsnības un humora pilna. Satikšanos ar „Pīlādzīšiem” sākām, iepazīstinot ar savu novadu – gide Lauma pastāstīja par Labdarības biedrības nama, tagadējā kultūras nama, kur mēs pulcējāmies, vēsturi, baznīcas
tapšanas gaitu. Braucām uz diviem brīnišķīgiem muzejiem – „Jāņaskolu” un „Saulrietiem”. Pie „Ūdensrozes”
sildījāmies un stiprinājāmies ar „Ķīzerkalna” bistro vārīto zupu. Mūs tur uzrunāja un lustināja Ķenča kungs.
Izbaudījām arī Viesistabas romantiku. Pēc ceļošanas pienāca īstais laiks ballītei. Koncertu ar sirsnīgām, skanīgām, dvēseliskām dziesmām kuplināja ansamblis „Tāpēc”, bet deju kolektīvu „Mudurainis” un „Drostaliņas”

MŪSU VIESI - VAIRĀK KĀ SIMTS DALĪBNIEKU – SABRAUCA
NO DAŽĀDIEM NOVADIEM: AIZKRAUKLES, GARKALNES,
JAUNOLAINES, KOKNESES, SĒJAS, SKRĪVERIEM,
VARAKĻĀNIEM, VECBEBRIEM.
izpildītās dejas bija kā stāsti par latviešiem. Kultūras nama vadītāja Zigrīda skaisti mūs ieveda dzejas pasaulē.
Dzejoļus mums veltīja arī ciemiņi, jo septembris jau arī ir dzejas mēnesis. Izjustas runas, veltītas senioriem,
teica domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš, Sociālā dienesta vadītāja Velga Berķe un visu klubiņu pārstāvji.
Savstarpējā apdāvināšanās radīja siltu atmosfēru. Ballē spēlēja orķestris no Ērgļiem. Mielasts, savstarpējās sarunas mūs satuvināja, un radās pārliecība par šādas tikšanās nepieciešamību. Satikšanās ar paziņām, bijušajiem
darba biedriem no citiem novadiem - vai tad nav jauki! Ķencis izlozēja, ka nākamā tikšanās būs Skrīveros.
Paldies novada domei par atbalstu, Zigrīdai Ruicēnai par lielo darbu saieta organizēšanā, visiem muzeju apvienības „Orisāre” darbiniekiem par laipno sagaidīšanu. Ieva, mēs Vecpiebalgas „Pīlādzīši”, sakām lielu paldies
par darbīgumu un optimismu, lai mūs pulcinātu kopā.
Iestājies rudens, tagad varēsim vērot un priecāties par tā krāšņumu, jo visiem gadalaikiem ir savs, neatkārtojams skaistums. Lai visiem saulains noskaņojums arī lietainās dienās!
Daina Jansone
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Vecpiebalgas novada pašvaldība izsludina
GRANTU KONKURSA 2. kārtu!

VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde 2019. gada 26. septembrī

Sēdē piedalās deputāti: Arita Andersone, Agnese Caunīte-Bērziņa,
Edgars Bērzkalns, Edžus Ķaukulis, Inese Navra un Indriķis Putniņš.

Pieņemtie lēmumi:

1. Pieņemt zināšanai pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaiti par 22.08.2019. domes sēdes lēmumu izpildi un pašvaldības darbu no 2019. gada 25. jūlija līdz 2019. gada 26. septembrim.
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9/2019 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes
28.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.2/2019 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets
un speciālais budžets 2019.gadam”. Lai nodrošinātu grozījumu saistošajos noteikumos publisko
pieejamību, noteikumu pilns teksts tiek ievietots Vecpiebalgas novada pašvaldības interneta vietnē – www.vecpiebalga.lv (sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi), kā arī ir pieejams
Vecpiebalgas novada pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.
3. Veikt grozījumus 2019. gada 24. janvāra lēmumā Nr.4 (prot.Nr.1) „Par izmaksām 2019.
gadā uz vienu audzēkni izglītības iestādē pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”, precizējot
viena audzēkņa mēneša izmaksas no 2019. gada 1. septembra Vecpiebalgas novada pamatskolā
- 176,90 eiro un Vecpiebalgas vidusskolā - 99,87 eiro.
4. Apstiprināt 2019./2020.mācību gadam no pašvaldības budžeta līdzekļiem finansējamās pedagoģiskās likmes.
Vecpiebalgas vidusskolai.
Profesionālās ievirzes programmas „Vizuāli plastiskā māksla” realizēšanai: mākslas programmas vadītājs - 1 likme; profesionālās ievirzes pedagogs – 1,4 likmes. Pirmsskolas izglītībai:
izglītības iestādes vadītāja vietnieks pirmsskolas darbā - 1 likme; pirmsskolas izglītības pedagogs
(grupās bērniem līdz 4 gadu vecumam) – 6 likmes; pirmsskolas izglītības mūzikas pedagogs - 1
likme; logopēds – 0,2 likmes. Interešu izglītībai: interešu izglītības pedagogs – 1,14 likmes.
Vecpiebalgas novada pamatskolai.
Vispārējai izglītībai: iestādes direktors – 0,35 likmes; vispārējās izglītības pedagogs – 2,5 likmes;
speciālais pedagogs – 0,08 likmes. Pirmsskolas izglītībai: izglītības iestādes vadītāja vietnieks
pirmsskolas darbā - 1 likme; pirmsskolas izglītības pedagogs (grupās bērniem līdz 4 gadu vecumam) – 6 likmes; pirmsskolas izglītības mūzikas pedagogs - 1 likme; pirmsskolas izglītības sporta
pedagogs – 0,3 likmes; pirmsskolas izglītības angļu valodas pedagogs – 0,1 likme; pirmsskolas
izglītības mākslas pedagogs – 0,1 likme; pirmsskolas izglītības datorapmācības pedagogs – 0,1
likme; Montesori pedagogs – 1 likme. Interešu izglītībai: interešu izglītības pedagogs – 0,5 likmes.
5. Piešķirt finansiālu atbalstu 300 eiro biedrībai “Ozollīči” albuma izdošanai par Gaujas un tās
krastos esošajiem objektiem.
6. Izveidot jaunas amata vietas Vecpiebalgas novada pamatskolā - pirmsskolas pedagoga palīgs, 1,00 likme; pirmsskolas pedagoga palīgs, 0,4 likmes.
7. Pieņemt Vecpiebalgas novada pašvaldības Informācijas sistēmas lietošanas noteikumus un
Informācijas sistēmas drošības noteikumus. Noteikumus skatīt www.vecpiebalga/pašvaldība/dokumenti/normatīvie dokumenti.
8. Noslēgt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma „Zeltas” Taurenes pagastā lauksaimniecībā izmantojamās zemes 0,3 ha platībā nomu lauksaimnieciskai izmantošanai personiskās
palīgsaimniecības vajadzībām, nomas līguma termiņš - 5 gadi. Zemesgabala nomas maksa gadā
ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par minimālo zemesgabala nomas
maksu - 5 eiro. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
9. Apstiprināt SIA „AMETRS” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem
“Veckubuliņi” un “Kastaņi” Vecpiebalgas pagastā savstarpējo robežu pārkārtošanai.
10. Slēgt nomas līgumu ar SIA “PASSIVE MANAGEMENT par pašvaldībai piederošām nedzīvojamām telpām 169,9 m² platībā noliktavas ēkā īpašumā “Pils parks” Inešos iznomāšanu
uz 5 gadiem. Nomas maksu noteikt 25,42 eiro mēnesī un PVN 21%. Nomnieks papildus nomas
maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
11. Nodot lietošanā medību tiesības biedrībai „Mednieku makšķernieku klubs „Vecpiebalga””
zemes gabalos – Lielmietiņi (3,4836 ha) un Tauna ezers (96,2300 ha). Medību tiesību lietošanas
termiņš – 5 gadi no līguma noslēgšanas dienas, nosakot, ka medību organizēšanai jāveic saskaņojums ar zemju nomniekiem, kuriem pašvaldība iznomājusi zemes gabalus.
12. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības Invazīvo augu sugas - Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas ekspertu grupu: priekšsēdētājs – nekustamo īpašumu speciāliste Benita
Zvejniece; locekļi – deputāts, Dzērbenes pagasta saimniecības vadītājs Viesturs Melbārdis, pašvaldības saimniecības nodaļas vadītājs Viesturis Burjots, Taurenes pagasta saimniecības vadītājs
Guntis Eglītis, Valsts augu aizsardzības dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas vecāka inspektore
Ilva Miķelsone.
Sēžu protokolus un audioierakstus skatīt pašvaldības interneta vietnē
www.vecpiebalga.lv/pašvaldība/sēdes
Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2019. gada 24. oktobrī.
Domes sēdes ir atklātas. Laipni lūdzam!

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2019. gada 26. septembrī

Vecpiebalgas novadā
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Grants – konkursa ietvaros piešķirts pašvaldības līdzfinansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai.
Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Vecpiebalgas novadā, uzlabojot finansējuma pieejamību.
Kopējais konkursa 2. kārtā pieejamais finansējums 5300 eiro, vienam granta pretendentam pieejamais grants līdz 2000 eiro.		
Pieteikumi iesniedzami no 1. oktobra līdz 30. oktobrim plkst. 17.00 (ar norādi “Grantu konkursam”) Vecpiebalgas novada pašvaldības administratorei Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, LV-4122, vai sūtot elektroniski uz
e-pasta adresi vecpiebalga@vecpiebalga.lv saskaņā ar konkursa nolikumu.
Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties interneta vietnē: www.vecpiebalga.lv sadaļā
Pašvaldība/Konkursi.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar izpilddirektori Leldi Burdaju
pa tālruni: 28349103 vai rakstot uz e-pastu: lelde.burdaja@vecpiebalga.lv .

KANDIDĀTU IETEIKŠANA NOVADA
DOMES APBALVOJUMU SAŅEMŠANAI
Lai pateiktos cilvēkiem, kuri veicinājuši Vecpiebalgas novada attīstību, izaugsmi, atpazīstamību un labklājību, novada dome aicina iedzīvotājus ieteikt kandidātus apbalvojumu
saņemšanai. Apbalvojumi tiks pasniegti Valsts svētku svinīgajā pasākumā novembrī. Aizpildītu
anketu vai iesniegumu ar pamatojumu apbalvojuma saņemšanai lūgums iesniegt pagastu pārvaldēs vai administratīvajā centrā, vai aizpildīt elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv vai
Vecpiebalgas novada facebook.com lapā LĪDZ 15. OKTOBRIM PLKST. 16.00.
Vecpiebalgas novada dome augusta sēdē apstiprināja jaunus nolikumus, kas nosaka kārtību,
kādā piešķirami apbalvojumi. Nolikumus skatīt Vecpiebalgas novada pašvaldības interneta
vietnē: www.vecpiebalga.lv/pašvaldība/dokumenti/nolikumi
Šajā gadā apbalvojumi tiks piešķirti šādās nominācijās:
“Vecpiebalgas novada lepnums” - par ieguldījumu un pašaizliedzīgu darbu Vecpiebalgas
novada attīstībā, Vecpiebalgas novada tēla veidošanā novadam nozīmīgās jomās Latvijā un
pasaulē;
“Gada balva sportā” – par nozīmīgu ieguldījumu sportā un Vecpiebalgas novada vārda popularizēšanu Latvijā un pasaulē;
“Gada balva uzņēmējdarbībā” – par nozīmīgiem panākumiem uzņēmējdarbībā un ieguldījumu Vecpiebalgas novada attīstībā;
“Gada balva apkalpojošā sfērā” – par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu,
sabiedrību;
“Gada balva kultūrā” – par nozīmīgu ieguldījumu kultūrā un Vecpiebalgas novada vārda
popularizēšanu Latvijā un pasaulē;
“Gada jaunietis” - par aktīvu līdzdarbību, radošumu un Vecpiebalgas novada vārda popularizēšanu Latvijā un pasaulē;
“No sirds uz sirdi” - par aktīvu un nesavtīgu darbu Vecpiebalgas novada sabiedrības labā.
Apbalvojumus piešķir ar Vecpiebalgas novada domes lēmumu reizi kalendārajā gadā, pamatojoties uz fizisko un juridisko personu motivētiem iesniegumiem, kuros tiek pamatota pretendentu atbilstība nominācijas saņemšanai.
Pretendentus nominācijā “Gada skolotājs” un “Gada pirmsskolas izglītības darbinieks”
izvirza mācību iestādes vadība.

PIETEIKUMS
Vecpiebalgas novada domes apbalvojumam
Informācija par apbalvošanai ieteikto personu
(vārds, uzvārds, ieņemamais amats vai nodarbošanās)

Nominācija ( atzīmēt ar „X”, vienā anketā atzīmēt vienu apbalvojamo):
Vecpiebalgas novada lepnums
No sirds uz sirdi
Gada jaunietis
Gada balva sportā
Gada balva kultūrā
Gada balva uzņēmējdarbībā
Gada balva apkalpojošā sfērā
Apbalvošanai izvirzītā pretendenta vispusīgs nopelnu apraksts un sasniegumi.

„Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 28.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.2/2019
„Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2019. gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu,
likumu “Par pašvaldību budžetiem”,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu
1. Apstiprināt grozījumus Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžetā 2019. 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 4 854 911 eiro apmērā;
1.2. Izdevumos 4 699 289 eiro apmērā.
2. Apstiprināt grozījumus Vecpiebalgas novada pašvaldības speciālajā budžetā 2019.gadam saskaņā ar 2. pielikumu:
2.1. Ieņēmumos 1 121 281 eiro apmērā;
2.2. Izdevumos 1 343 329 eiro apmērā.
3. Apstiprināt grozījumus Vecpiebalgas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetā
2019. gadam saskaņā ar 3. pielikumu:
3.1. Ieņēmumos 0 eiro apmērā;
3.2. Izdevumos 250 eiro apmērā.
4. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības saistību apmēru saskaņā ar 4. pielikumu.
5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu „ Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžetā
un speciālajā budžetā 2019. gadam”.
Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs: INDRIĶIS PUTNIŅŠ
*Noteikumus ar pielikumiem skatīt pašvaldības interneta vietnē www.vecpiebalga.lv , sadaļā
Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi.

Konkursa pretendenta izvirzītājs (iestādes nosaukums un/vai vārds, uzvārds,
kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts))

Pieteikuma anketas aizpildītājs:
Datums: ______.______. 2019.

(paraksts)
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Briņģu aplis pievarēts jau trīspadsmito reizi

Vēlēšanu apvienību pārstāvji par
administratīvi teritoriālo reformu
Administratīvi teritoriālā reforma ir viena no Krišjāņa Kariņa vadītās valdības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas prioritātēm. Patiesībā diskutēt par
to – būt vai nebūt reformai – nav īsti jēgas. Viss, ko mēs varam izdarīt, ir pieņemt īstenību tādu, kāda tā ir, un mēģināt to uzlabot. Diemžēl šobrīd skaidrība par to, kā dzīvosim
pēc reformas, vēl maza. Lielākās bažas rada tas, vai pēc šīs reformas (kā jau esam pieredzējuši iepriekšējās reformēšanas reizēs) lauku sētas nepaliks vēl tukšākas… Septembra sākumā pašvaldību vadītāji no 19 Vidzemes novadiem, viņu vidū arī Vecpiebalgas
novada domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš, aicināja Latvijas Pašvaldību savienību
(LPS) sasaukt Domes ārkārtas sēdi, lai izvērtētu jautājumu par Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) virzīto administratīvi teritoriālo reformu, tai
skaitā par VARAM ekspertu izstrādāto pētījumu lietderības, iekļauto datu patiesumu
un tiem izlietoto finanšu līdzekļu samērīgumu, un atbilstību racionālas finanšu līdzekļu
efektivitātes kritērijiem izvērtēšanu Valsts kontrolē, un pieprasījumu pārtraukt administratīvi teritoriālās politiskās reklāmas un iedzīvotāju maldināšanas aktivitātes. Savu
viedokli par gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu savā ikmēneša slejā izteica domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš (Novada attīstībai), bet kā reformu vērtē pārējo divu
vēlēšanu apvienību pārstāvji – jautājums Edžum Ķaukulim (PAR jaunajiem) un Edgaram
Bērzkalnam (Vecpiebalgas novadam).
Edžus Ķaukulis: „Būs apritējis viens gads, kopš
Saeimas vēlēšanām. Vairāki vēlētājiem dotie solījumi nav apstiprinājušies vai ir procesā, tomēr
vēlos izcelt VARAM ministra J. Pūces apņēmību
un uzņemto kursu novadu reformas jautājumā,
kas, visticamāk, arī īstenosies.
Līdz pašvaldību vēlēšanām ir palikuši mazāk
nekā 2 gadi, bet joprojām ir neziņa, kā jaunās pārmaiņas ietekmēs mūsu ikdienu. Šobrīd zināms,
ka Vecpiebalgas novads tiks pievienots Cēsīm,
atgriežoties pie līdzīga teritoriālā izkārtojuma,
kāds bija Cēsu rajona laikos.
Manuprāt, novada reforma ir vajadzīga – Vecpiebalgas novada iedzīvotāji no tās tikai iegūs.
Šobrīd esam pierādījuši, ka nemākam ekonomiski
izdevīgi saimniekot – novadā ir liels štata darbinieku skaits, katru gadu budžeta iztrūkums tiek
aizlāpīts, pārdodot novada īpašumus un cirsmas, nemākam atrast līdzekļus svarīgu infrastruktūras objektu būvniecībai (piemēram, Vecpiebalgas skolas sporta laukums).
Apvienojoties ar citiem novadiem un pārceļot varas centru uz Cēsīm, dzīvība Vecpiebalgas novada pagastos neapstāsies – izglītība bērniem tiks nodrošināta, ārsts joprojām
būs blakus un uz Cēsīm jābrauc nebūs, ziemā ceļi tiks iztīrīti, bibliotēkas būs un kultūras
pasākumi notiks, kā līdz šim. Palielinoties teritorijai, arī kopējas budžets palielināsies,
līdz ar to mums, pamatojot un pierādot nepieciešamību, būs iespēja tikt pie tā, ko paši
šobrīd nespējam īstenot. Skaidrs, ka konkurence starp esošajiem novadiem būs un visam
naudas nepietiks, tāpēc mums jau tagad ir jābūt gataviem noformulēt – kas mēs kā novads (vai kā 5 pagasti) esam un kādi ir mūsu nākotnes mērķi.
Nepiekrītu izteikumiem, ka pēc reformas būsim Cēsu nomale. Manuprāt, ar mūsu kultūrvēsturisko bagāžu mēs varam būt kultūras centrs, jo reti kurš pašreizējais novads spēj
lepoties ar tādu vēsturi, kāda ir mums. Pēdējos gados ir darīts daudz, lai atbalstītu vietējos mājražotājus un sniegtu atbalstu tiem jaunajiem uzņēmējiem, kuriem ir motivācija
šeit palikt un darboties. Arī lauku tūrisma jomā jūtams uzrāviens, vismaz vasaras sezonā.
Un galu galā – 35 minūšu brauciens līdz rajona centram ir nieks, ko apliecinās ikviens,
kurš jau šobrīd strādā Cēsīs.
Novada reformu vismazāk gaida pašvaldību darbinieki, kas ir saprotami, jo ļoti iespējams, ka daudziem nāksies zaudēt darba vietas, jo diez vai pēc reformas pašvaldības
turpinās veikt sociālo funkciju. Tomēr vēl ir pietiekami daudz laika, lai meklētu iespējas,
sevi pilnveidotu, izglītotos un veiksmīgi atgrieztos darba tirgū arī pēc reformas.
Facebook lapā “Vecpiebalgas Novads Savējiem” biju izveidojis aptauju, kur ikviens tās
dalībnieks varēja atbildēt, vai ir par vai pret novadu reformu. 52 aptaujātie atbildēja, ka
ir pret, savukārt 105 – par.
Edgars Bērzkalns: „Esmu to vidū, kuri reformu atbalsta, taču diskusijās nedrīkst koncentrēties tikai uz vienu – administratīvi teritoriālo reformu, jo paralēli tai notiek darbs
pie skolu tīkla reformas, reformām medicīnā
u.c. jomās. Kur es saredzu tieši administratīvi teritoriālās reformas priekšrocības?
Nelielie novadi nav pašpietiekami, un mūsu
spēja piesaistīt un apgūt ārējo finansējumu,
piemēram, ES struktūrfondus, ir būtiski ierobežota mazā apjoma un potenciāla dēļ.
Jau šobrīd investīcijas vieglāk piesaistīt spēcīgiem reģionāliem centriem. Kas visvairāk
rūp iedzīvotājiem? Darba vietas un kvalitatīvi pakalpojumi izglītības, to skaitā interešu
izglītības, medicīnas, sociālās aizsardzības,
uzņēmējdarbības atbalsta jomās. Vai visi novadi to spēj nodrošināt? Apvienojoties novadiem bijušā rajona robežās, Cēsis nostiprinātu savas pozīcijas Vidzemes reģionā – līdz
ar to ieguvēji būtu visi, jo mums ir svarīgi, lai šāds – spēcīgs - centrs būtu mums pēc
iespējas tuvāk. Manuprāt, administratīvi teritoriālā reforma būtiskas pārmaiņas ikdienas
dzīvē neienesīs, jo iedzīvotājiem svarīgos jautājumos arī tagad visi ceļi ved uz Cēsīm
– uz būvvaldi, ieņēmumu dienestu, bankām. Pēc reformas - tāpat kā līdz šim - uz vietas
tiks nodrošināta iespēja saņemt pamatpakalpojumus, bet apvienošana varētu pat uzlabot
pašvaldību funkcionēšanas kvalitāti un samazināt izmaksas. Pie pozitīvām lietām vēl
varētu minēt to, ka jaunā novada darbībā būs mazāk iekšējās politikas, vairāk uzmanības
tiks veltīts saimnieciskajai rosībai. Par mīnusiem šobrīd pāragri runāt, drīzāk es saredzu
būtisku risku mācību iestāžu darbībai. Stājoties spēkā izglītības reformai ar jauno kārtību par minimālajiem skolēnu skaita un kvalitātes kritērijiem, arvien lielākas bažas rada
tas, vai un kā mūsu skolas prasības izpildīs.”

Balvas saņem grupu uzvarētāji – ātrākie skrējēji un nūjotāji.
7. septembrī - saulainā un sportiska nemiera pārpilnā dienā - Vecpiebalgas novada un
pārnovadu ļaudis pulcējās Inešu stadionā, kur norisinājās Veselības diena ESF projekta Nr.
9.2.4./16/I/104 “Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā “ ietvaros.
Šīs dienas galvenais notikums – skrējiens/ pārgājiens “Briņģu aplis”. Īss atskats uz tradīcijām bagāto pasākumu:
• Šogad jau 13. skrējiens. Pirmsākumi 2007. gadā, kad pasākumu Praulīšu ģimenes vadībā
organizēja Inešu pagasta padome, tolaik dalībnieku sastāvā galvenokārt Inešu pamatskolas
audzēkņi. Šogad rekordliels dalībnieku skaits - 117. Prieks par 39 dalībniekiem – bērniem,
kuri dzimuši pēc 2009. gada.
• Trases garums 11 km, bērnu skrējiens - 2 km. Dalībnieki īpaši novērtēja jaunizveidoto
trases posmu, kas veda caur mežu, pa sūnu paklāja klātu, sēnēm pārpilnu meža taku!
• Sacensības notika 10 vecuma grupās sievietēm un vīriešiem, kopā 20 grupas. Katrs dalībnieks, sasniedzot finišu, saņēma piemiņas medaļu.
• Jau tradicionāli - pirms un pēc skrējiena - bija iespēja noteikt veselības rādītājus.
• Īpašs paldies Vecpiebalgas novada pamatskolas sporta skolotājai Sarmītei Stērstei par
skolas ašāko puišu uzrunāšanu un transporta iespēju rašanu skrējiena dalībniekiem.
• Biatlona treniņgrupas vecāku pateicība Andrim Praulītim par bērnu iesaistīšanu, atvešanu, aizvešanu, pieskatīšanu.
• Paldies šī gada pasākuma lieliskajiem atbalstītājiem: Gatim Valdbergam, Kasparam Konošonokam, Mārim Pilsētniekam, Kārlim Miķelsonam, Kristīnei Bišerei, Jānim Ronim,
Aivaram Radziņam, Madarai Radziņai un Ievai Boginskai, Lāsmai un Rihardam Enikiem,
Aivai Balodei, Maijai Miķelsonei, “Ķelmēnu” saimniekiem Rūtai un Raitim.
• Vēlreiz “Hip, hip, urrā!” izturīgākajiem un ātrākajiem “Briņģu apļa” pievarētājiem (savās dalības grupās)! Skrējējiem: Uldim Katlapam, Alvim Rogozinam, Rūdim Balodim,
Verneram Stūrītim, Vairim Stūrītim, Laurai Okmanei, Katrīnai Veinbergai, Anitai Ieviņai,
Dagmārai Gulbei, Pēterim Šmitam, Elizabetei Cīrulei, Ernestam Lapiņam. Nūjotājiem:
Norai Štimmerei, Madarai Radziņai, Aivaram Radziņam, Ilzei Jukēvicai.
• Paldies IK “Sport Aktivities AP” un visiem pasākuma organizēšanā un vadīšanā iesaistītajiem cilvēkiem: tiesnesēm Agitai Kramai un Aijai Paulītei, Vecpiebalgas novada sporta
darba organizatoram Tomam Praulītim, med. darbiniecei Kristai Krūmiņai.

Regulāri baseina apmeklējumi projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/104
„ Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā” ietvaros
Plānotie baseina apmeklējumu datumi
(baseins Priekuļos, piektdienās 12.00-13.00)

Vecpiebalgas novada iedzīvotāji, lūdzu plānojiet un piesakieties baseina apmeklējumiem!
Visi braucieni ir atklāti (tas nozīmē – pie ikviena brauciena organizatora var pieteikties
arī citu pagastu iedzīvotāji. Arī skolu braucienos, ja paliek brīvas vietas, var pietiekties
pieaugušie). Brauciens un baseina apmeklējums ir bez maksas, peldcepurītes nodrošina
pašvaldība. Katra apmeklējuma maksimālais dalībnieku skaits ir 32. Lūgums zvanīt, interesēties, pieteikties!
Brauciena Pamatdalībnieki
laiks
04.10.
Vecpiebalgas novada
pamatskolas PII vecāko grupiņu
audzēkņi un vecāki
11.10.
Vecpiebalgas vidusskolas PII
vecāko grupiņu audzēkņi un
vecāki
18.10.
Vecpiebalgas vidusskolas
skolēni

Organizators
Dace Potaša, 26347316

Agita Šulca, 26413004

Antoņina Glāzere, 26378882

25.10.

Dzērbenes iedzīvotāji

Dace Caune, 64107280

01.11.

Vecpiebalgas novada
pamatskolas skolēni

Sarmīte Stērste, 26414558

Maršruts un aptuvenais
laiks
11.15 Taurene - 12.00
Priekuļi- ap 14.00
Taurene
11.00 Vecpiebalga 12.00 Priekuļi - 14.00
Vecpiebalga
11.00 Vecpiebalga 12.00 Priekuļi - 14.00
Vecpiebalga
10.45 Vecpiebalga 11.00 Taurene - 11.15
Dzērbene -12.00 Priekuļi
- ap 14.00 Dzērbene14.15 Taurene -14.30
Vecpiebalga
11.10 Dzērbene - 12.00
Priekuļi - 13.50
Dzērbene

Daiga Šatrovska, projektu vadītāja
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KULTŪRA UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES

Veselības veicināšanas un fizisko aktivitāšu popularizēšanas pasākums pieaugušajiem

Kustību terapijas nodarbības pieaugušajiem
Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/104
„ Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā” ietvaros

Aicinām iedzīvotājus apmeklēt Kustību terapijas nodarbības pieaugušajiem sertificētas
fizioterapeites Lienes Daubergas vadībā. Nodarbības notiks otrdienās no 1. oktobra līdz 29.
oktobrim un no 7. janvāra līdz 4. februārim Taurenē un Vecpiebalgā. Nodarbībās plānota
elpošanas vingrinājumu, vingrojumu kompleksu pašaprūpei - muskuļu spēka, stabilitātes,
līdzsvara un koordinācijas uzlabošanai, relaksācijai - apguve.
Taurenes kultūras namā:
• 5 nodarbības no 1. oktobra līdz 29. oktobrim 17.30 - 18.30;
• 5 nodarbības no 7. janvāra līdz 4. februārim 17.30 - 18.30.
Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš”:
• 5 nodarbības no 1. oktobra līdz 29. oktobrim 19.00 - 20.00;
• 5 nodarbības no 7. janvāra līdz 4. februārim 19.00 - 20.00.
Dalībniekus aicinām ierasties vingrošanai piemērotā apģērbā un apavos/ zeķēs, līdzi ņemot savu vingrošanas paklājiņu.
Nodarbībās būs jāaizpilda projekta dalībnieka anketa, norādot personas datus (vārds,
uzvārds, personas kods).
Informācija pa tālruni: 28716421.

NODARBĪBAS NOTIKS OTRDIENĀS
NO 1. OKTOBRA LĪDZ 29. OKTOBRIM UN
NO 7. JANVĀRA LĪDZ 4. FEBRUĀRIM
TAURENĒ UN VECPIEBALGĀ.

Aicinājums piedalīties talkā

“Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!”

Apstiprināts Latvijas Pašvaldību savienības projekts “Meža dienas 2019. Pašvaldību darbi
parkos”, kurā viena no dalībniecēm ir arī mūsu pašvaldība. Vecpiebalgas novada pašvaldība šim projektam pieteica Vecpiebalgas Viesistabas labiekārtošanas darbu turpināšanu.
“Meža dienu” laikā - līdz 2019. gada 20. oktobrim - plānotie darbi par kopējo summu
1000,00 eiro ir jāpaveic, tāpēc 8. oktobrī plkst. 14.00 pulcēsimies Vecpiebalgas Viesistabā uz “Meža dienu” talku, lai ainavu dizaineres Vinetas Radziņas vadībā veidotu
dobes un stādītu dekoratīvos augus. Viesistaba kļūs krāšņāka un mīļāka, ja turpmāk te
augs arī tevis stādīts vītols, kļava, pīlādzis, lazda, ābele, egle, priede, fizokarps, filadelfs,
grimonis, spireja, avene vai hortenzija.

8. OKTOBRĪ PLKST. 14.00 VECPIEBALGAS
VIESISTABĀ “MEŽA DIENU” TALKA VEIDOSIM DOBES UN STĀDĪSIM
DEKORATĪVOS AUGUS.
Liels paldies jaunatnes iniciatīvu centram “Balgas strops” un Jaunatnes lietu nodaļas
vadītājai Baibai Rozei par talkas idejas atbalstīšanu un jauniešu apņēmības stiprināšanu
piedalīties ne tikai stādīšanas darbos, bet Vecpiebalgas tautas tērpa raksturīgajās strīpās
rotāt un viesistabā izvietot vēl trīs soliņus.
Liels prieks par Vecpiebalgas vidusskolas bērnudārza sešgadīgo grupiņas audzēkņu vēlmi
piedalīties talkā. Paldies Agitai Šulcai!
Mīļi gaidīti būs visi stādīt gribētāji.
Uz tikšanos Vecpiebalgas Viesistabā talkas dienā! Lūgums paņemt līdzi lāpstu stādīšanai, spaini ūdenim - kociņu aplaistīšanai.
Daiga Šatrovska, projektu vadītāja

Uzmet acis, sāc un nāc adīt!
Vasaras izskaņā Piebalgas adītāju apvienības „Ceļojošais valdziņš” pārstāves devās uz
Norvēģiju, kur no 30. augusta līdz 1. septembrim apmeklēja Adīšanas festivālu Norvēģijā.
Braucienā piedalījās Vita Elksne no Vecpiebalgas, Inese Irisa Liepiņa no Jaunpiebalgas un
Ērika Māldere no Dzērbenes.
Adīšanas festivāls norisinājās Trondheimā, vienā no lielākajām centra viesnīcām. Trīs
dienu laikā dalībniekiem bija iespēja apmeklēt visdažādākās meistardarbnīcas. Norvēģu
meistari mācīja, kā adīt zīdaiņu cepurītes, kleitiņas un bikses, mīļmantiņas, siltos ziemeļzemes džemperus un jakas gan sievām, gan vīriem, zeķes un cimdus, mežģīņu šalles vai
dizainiski atturīgus, modernus jauniešu apģērbus. Dānijas pārstāvji uz ekrāna demonstrēja
foto un stāstīja savu pieredzi dziju krāsošanā ar zilo indigo pigmentu. Uz skatuves katlos
tapa paraugi. Interese bija liela, viņu veiksmes stāsts plešas plašumā, un arī pie mums zināmā senā latviešu „mēļošanas” tehnika daudzviet atdzimst. Mums par pārsteigumu meistarklašu piedāvājumā bija arī tēma, kā iemācīties adīt latviešu pīnītes. Jā, tā viņi sauca mūsu
tipisko cimdu valnīšu skujiņu. Mēs nedevāmies to mācīties, bet apmeklējām tirdziņu, kur
varēja nopirkt visu, kas vajadzīgs adīšanai: dažādu krāsu vilnas dzijas glītos iepakojumos,
skaistu skaistos adīšanas piederumus maciņos un maisiņos un visdažādākos aksesuārus gan
adīkļu pārnēsāšanai, formēšanai, gludināšanai, gan izrotāšanai.
Ja arī tu gribi uzzināt, kādas krāsas mēs atradām saviem adīkļiem Norvēģijā un kā
ada cimdu īkšķus norvēģi, tad nāc ar savu neiesākto adīkli uz Dzērbenes Amatu māju
ceturtdien, 3. oktobrī, no plkst. 16.00. Uz vietas tevi gaidīs tēja/kafija un sarunas, bet
cienastā nesīsim savu no kabačiem pagatavoto uzkodiņu – kabačoku.
Nesēdi mājās viena, ceļosim rakstu pasaulē kopā! Dzērbenes tekstilrokdarbu grupa oktobra mēnesi veltīs KOPADĪŠANAI.
3. oktobrī no 16.00 Kabačoks - atnesto kabaču ēdienu degustēšana un svinīga jauno

JAUNO DARBA SEZONU UZSĀK
VECPIEBALGAS NOVADA AMATIERMĀKSLAS
KOLEKTĪVI UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS GRUPAS
Inešu tautas nams (vadītāja Sarmīte Beķere, t. 22022895)

aDāmu deju kolektīvs „Drostaliņas”, vadītāja Antra Grinberga, pirmdienās plkst. 12.00
aVecpiebalgas muižas sieviešu koris, diriģents Jānis Rijnieks, koncertmeistare Aleksandra Lāce,
ceturtdienās plkst. 19.30
Dzērbenes tautas nams (vadītāja Daina Šmite, t. 29408315)
aFolkloras kopa „Māras bērni”, vadītāja Mārīte Šķēle, ceturtdienās plkst. 17.00
aSenioru tautisko deju kolektīvs (F grupa) „Juveris”, vadītājs Uldis Blīgzna, otrdienās, ceturtdienās plkst. 19.30
aPirmsskolas bērnu tautisko deju kolektīvs, vadītāja Dace Potaša, piektdienās plkst. 10.00
Taurenē
aRokdarbu pulciņš, vadītāja Ērika Māldere, ceturtdienās plkst. 17.00 Amatu mājā
aBērnu un jauniešu instrumentālā grupa
aSkolēnu deju kolektīvi, vadītājs Andris Sakss
Kaives tautas nams (vadītāja Agnese Caunīte-Bērziņa, t. 26309040)
aRokdarbu pulciņš „Saulessvece”, vadītāja Inese Suta, otrdienās plkst. 15.30
aAmatierteātris „Aka”, režisore Baiba Jukneviča, mainīgs laika plānojums
aKaives jaunais ansamblis, vadītāja Agnese Caunīte Bērziņa, mainīgs laika plānojums
Taurenes kultūras nams (vadītāja Ginta Babre, t. 22032942)
aJauktais koris „Pie Gaujas”, diriģente Solveiga Vītoliņa, koncertmeistare Guna Rācene, pirmdienās plkst. 18.30
aAmatierteātris „Radi”,
režisore Gunita Gedroica-Jurago,
trešdienās
plkst.18.30
aPirmsskolas tautisko
deju kolektīvs, vadītāja
Dace Potaša, otrdienās
plkst. 9.00, ceturtdienās
plkst. 9.40, plkst.15.00,
piektdienās plkst. 8.00
aInterešu - stāstnieku
pulciņš, vadītāja Mārīte
Šķēle, trešdienās plkst.
14.30
aPensionāru klubs „Randiņš”, vadītāja Sarmīte
Lielā, katra mēneša otrajā
trešdienā plkst. 11.00
aVingrošanas zāle „Taifūns’’ pirmdienās, trešdienās, piektdienās no
plkst.18.00 līdz plkst.
20.00
aAktīvā vingrošana pēc
individuālā laika plānojuma
Vecpiebalgas kultūras
nams (vadītāja Zigrīda Ruicēna, t.26493591)
aVecpiebalgas audēju kopa, vadītāja Dagnija Kupče, ceturtdienās plkst. 18.00 Aušanas darbnīcā
aVidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs E grupa „Mudurainis”, vadītāja Antra Grinberga, trešdienās plkst. 19.00
aSenioru tautisko deju kolektīvs (F grupa) „Mudurainis XO”, vadītāja Antra Grinberga, pirmdienās plkst. 19.00
aJauniešu tautisko deju kolektīvs (C grupa) „Slātaviņa”, vadītāja Antra Grinberga, pirmdienās,
trešdienās plkst. 16.00
aPirmsskolas vecuma bērnu tautisko deju kolektīvs „Mazputniņš”, vadītāja Mārīte Lācgalve,
pirmdienās, otrdienās plkst. 11.00 Vecpiebalgas bērnudārza zālē
aVidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs (D grupa) „Balga”, vadītājs Kaspars Brauns, mēģinājumi Rīgā otrdienās plkst. 19.30
aVokālais ansamblis „Tāpēc”, vadītāja Astra Piruška, ceturtdienās plkst. 19.00
aAmatierteātris „Sumaisītis”, režisore Inese Pilābere, otrdienās plkst. 19.00
aSenioru klubs „Pīlādzītis”, vadītājas Ieva Veinberga un Rasma Beķere, katra mēneša 17. datumā plkst. 12.00
aSkolēnu tautisko deju kolektīvi, vadītājas Mārīte Lācgalve un Antra Grinberga
Sākot sezonu, kolektīvi gaida jaunus dalībniekus! Ieskaties! Izvēlies! Atnāc un piedalies!
Radošu un panākumiem bagātu sezonu visiem aktīvajiem un darbīgajiem māksliniekiem, kolektīvu vadītājiem un kultūras darbiniekiem!
Zigrīda Ruicēna, Kultūras nodaļas vadītāja
adīkļu uzmešana un
iesākto atrādīšana.
Pasākumā satiksim
viesus un iepazīsimies ar Norvēģijas
cimdu adīšanas tradīcijām.
10. oktobrī un 17.
oktobrī no 17.00
kopīgi mācīsimies
gleznot ar dziju un
savos valnīšos - pulsa sildītājos ieadīsim spēka rakstus.
Līdzi dažādu krāsu
toņu dziju krājumi
savstarpējai apmaiņai un 4 adāmadatas
Nr.2.
24. oktobrī no
17.00 kopīgi adīsim personalizētus cimdus mūsdienu jaunietim. Līdzi sava dzija, atbilstošas adāmadatas un dažādu krāsu pogas.
Mēneša pēdējā nodarbībā - 31. oktobrī - no pkst.17.00 iesākto darbu pabeigšana. Mācīsimies cimdu noraukumu veidus. Dalībniekiem vienojoties par laiku, mēneša laikā adītājiem
paredzēta kopīga pārsteigumu ekskursija. Pieteikties pa tālr. 29424560.
Ērika Māldere
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Iepazīst kaimiņu novadu
Augusta vidū novada iedzīvotāji devās ekskursijā uz Amatas novadu.
Tepat netālu - Skujenes pagastā - ar kvinojas, griķu un amaranta audzēšanu nodarbojas sirsnīgā Signe Šlosberga, pie kuras baudījām debešķīgas griķu - amaranta miltu pankūkas un griķu - makaronu salātiņus.
Starp citu, receptes var saņemt vienīgi pie saimnieces. Tālāk ceļš mūs
veda uz “Krāmu muzeju”, kurā var apskatīt dažādus senlaiku sadzīves priekšmetus. Par savu kolekciju mums aizrautīgi stāstīja muzeja
īpašnieks Guntars Zeile. Jutāmies ļoti gaidīti arī pie partizānu piemiņas
akmens Sērmūkšos, jo ne tikai par kara laiku, bet arī par muižas un
vietas vēsturi mums stāstīja skolotāja Maija Nagaine. Turpat netālu – jānoskrien vien lejup pa kalniņu - saimnieko Kazerovsku ģimene. Rudītei
kolekcijā ir ap1000 pildspalvu, bet Gundas aizraušanās ir daudzgadīgo
stādu audzēšana un tirgošana.
Mūsu ekskursija noslēdzās Melānijas Vanagas muzejā. Šeit papildinājām ne tikai vēstures zināšanas, bet guvām arī apstiprinājumu cilvēka
gara stiprumam, vienkāršībai un milzīgajām darba spējām… Paldies tikpat kolorītai personībai - Ingrīdai Lācei, kura mums ļāva ielūkoties tā
laika notikumos.

SPORTS

Ekskursijas dalībnieki viesos pie Signes Šlosbergas Skujenē.

Agnese Caunīte-Bērziņa

Profesionālais sports nav sevis saudzēšanai

37 gadi un 19. sezona pasaules čempionātos
blakusvāģu motokrosā, ceturtā reize pasaules čempiona godā, karjeras laikā izcīnītas
arī 5 sudraba un 2 bronzas medaļas, joprojām jaunākais kantētājs, kas ieguvis pasaules čempiona titulu…

Saruna ar vecpiebaldzēnu
Kasparu Stupeli
Uzvarētāji blakusvāģu motokrosā jau noskaidroti.
Vēl tikai pēdējās sacensības, un sezona noslēgsies. Kā
jūties?
Šogad laureāta kauss nāca ar vairākkārtēju augšāmcelšanos – sezonas laikā bija vairākas ļoti nopietnas traumas, kas radīja bažas, vai spēšu pilnvērtīgi piedalīties
visos posmos. Taču tagad ir milzīgs gandarījums. Šodien
saņēmu aizkustinošu apsveikuma video no sava bijušā
bērnudārza tagadējiem audzēkņiem. Tādos brīžos saprotu, ka sāpes, pārdzīvojumi un grūtības nav bijušas veltas.
Vienmēr būšu pateicīgs dzimtajai vietai, draugiem un atbalstītājiem - piebaldzēnu un latviešu pozitīvais domu
spēks dod man sparu turpināt. Par to esmu visiem ļoti
pateicīgs.
Sekojot līdzi motosporta aktualitātēm, brīžiem liekas, ka esi pārcilvēks.
Dakteri arī tā man saka, un olimpiskajā vienībā tādas
baumas klīst (Kaspars smejas). Ne jau viss ir tik spoži,
kā no malas izskatās. Ja kas sāp, nolienu no citu acīm
un visus pārdzīvojumus paturu sevī. Neviens taču nevar
palīdzēt – pašam vien grūtības ir jāpārvar.
Kas Tevi pēc traumām tik ātri pieceļ kājās? Spītība,
neatlaidība? Kas ir tavs dzinējspēks?
Ja manī nebūtu spīta, tad jau mēs šeit nesēdētu un nerunātu. Bet, ja nopietni, tad jautājums ir, kādu cenu katrs ir
gatavs maksāt par uzvaru? Sāpju slieksnis katram savs,
viens salauztas ribas ārstē vairākus mēnešus, es jau pēc
pāris dienām kāpju uz moča un braucu sacensībās, jo tā ir
mana ikdiena. Piloti zina, ka uz mani var paļauties, jo es
nopietni gatavojos, laiku pilnībā veltot sportam. Motivācija ir uzvara, tāpēc paciešu sāpes un braucu. Droši vien

PROFESIONĀLAIS SPORTS NAV
SEVIS SAUDZĒŠANAI. ZINU,
JA SEZONAS VIDŪ BŪTU
PADEVIES PIE GRŪTĪBĀM,
TAD PĒC TAM SEVI NOTEIKTI
ŠAUSTĪTU AR DOMU –
VARBŪT TOMĒR VARĒJU…

tas nav labi, ko šosezon nodarīju savai veselībai, bet es
pierādīju, ka viss ir izdarāms. Profesionālais sports nav
sevis saudzēšanai. Zinu, ja sezonas vidū būtu padevies
pie grūtībām, tad pēc tam sevi noteikti šaustītu ar domu
– varbūt tomēr varēju… Tie pārmetumi man vēl vairākus gadus nedotu mieru. Kas dzīvē var būt vēl trakāks,
ja cilvēks nespēj sadzīvot pats ar sevi? Tāpēc – vai nu
tagad, vai nekad.
Kad pirms 4 gadiem intervēju Tevi rakstam pašvaldības izdevumā, teici: „ Motosports, protams, ir adrenalīna pārbagāts un vīrišķīgs sporta veids, arī sajūtas
ir lieliskas, tomēr neviens nav pasargāts - var gūt panākumus, bet var arī nesanākt.” Tev sanāca un gandarījums ir liels, taču, vai ar šodienas pieredzi, zinot
visu motosporta „virtuvi”, tu visu būtu gatavs sākt
no sākuma?
Ar šodienas pieredzi, iespējams, nebūtu pieļāvis kādu
kļūdiņu, bet es ne mirkli nenožēloju savu izvēli. Droši
vien esmu veiksminieks, jo varu darīt to, par ko esmu
sapņojis jau kopš bērnības. Dzīve motosportā nav garlaicīga - vari piedzīvot tik krasi atšķirīgu garšu buķeti, ka sezonas beigās liekas – pietiek, bet jau pēc pāris
nedēļām sāc ilgoties pēc tā visa. Prieks, sāpes, asaras,
adrenalīns, bailes, moču rūkoņa, cilvēku uzmanība, arī
kāds skarbāks vārds, bet pāri visam ir gandarījums. Viens
ir nodarboties ar motosportu lokālā mērogā, otrs – profesionāli. Nesalīdzināšu sporta veidus – kurš vieglāks vai
kurš prasa lielāku spēku ieguldījumu, taču motosportā
nāk vēl līdzi riska moments, jo katra kāpšana uz moča
var beigties ar traumām vai vēl bēdīgāk. Diemžēl manā
disciplīnā lielu naudu nepelna, arī nevienlīdzīgā attieksme finansējuma ziņā valstiskā līmenī nepriecē. Sports
man ir devis daudz – esmu iepazinis pasauli un cilvēkus,
ieguvis pieredzi un jaunas zināšanas, bet arī rūgtuma
nav trūcis. Pēdējais no sāpīgajiem brīžiem bija, kad pēc
veiksmīgi noslēgtas sezonas Etjēns Bakss, ar kuru jau
otro reizi esam vinnējuši pasaules čempionātā, paziņoja,
ka nākamgad brauks ar citu kantētāju. Tā ir lielā sporta
realitāte, ko grūti saprast, bet ar kuru jāmācās sadzīvot.
Septembra vidū organizēji pateicības vakaru sponsoriem un atbalstītājiem. Cik tad līdzekļu ir nepieciešams vienai motosporta sezonai?
Lai normāli nobrauktu vienu sezonu, minimālā summa
vienai ekipāžai ir no astoņdesmit līdz simts tūkstošiem.
Ja komanda tiek būvēta no nulles, tad jārēķinās, ka ir
jāiegulda vēl vairāk līdzekļu. Finansējuma piesaiste ir
ekipāžas pilota uzdevums, un kantētāji šajā procesā aktīvi nepiedalās, taču šosezon sponsorus savai sportiskajai
darbībai sameklēju pats. Un tā ir lieliska sajūta, ka redzi
– cilvēki tev tic.
Droši vien daudzi jautā par nākotnes plāniem. Vai
vari tos atklāt?
Nemelošu, kad Bakss pateica, ka nākamsezon mūsu sadarbība vairs neturpināsies, mana pirmā doma bija - ar
kuru pilotu es varētu kopā startēt un viņu vinnēt? Varbūt muļķīgi… Sporta žurnālists Armands Tripāns, kurš
veido par mani filmu, pēc pēdējā etapa Francijā jautāja,
vai es, ja izlemtu vairs neturpināt karjeru, prastu mierīgi
dzīvot. Nezinu. Esmu pieradis skriet laikam pa priekšu kaut kā beigas ir atkal jauna sākums. Nenoliegšu - šobrīd
esmu vēl neziņā - man braukšana pasaules čempionātā
ir daudz vairāk nekā pabraukāšanās četrpadsmit nedēļas
nogales gadā. Tā ir visa dzīve! Ja beigšu aktīvi nodarboties ar motosportu, vēlos kādu laiku atpūsties un tad
paskatīties, kādā virzienā iet, bet nevēlos arī piedzīvot
brīdi, kad pēc punkta pielikšanas mani tomēr velk atpakaļ un es nožēloju savu lēmumu. Laika limits izlemšanai
ar katru dienu sarūk arvien vairāk… Lai kādu ceļu izvēlēšos, būšu klausījis savai iekšējai balsij.
Dzidra Ješkina
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SKOLU ZIŅAS

JAUNIEŠIEM

Jauniešu centrā - jaunas rudens aktivitātes

Jaunais mācību gads
Vecpiebalgas novada pamatskolā

• Mācību gads iesācies ar radošiem mērķiem un idejām. Zinību diena Dzērbenē aizritēja
draudzīgā un svinīgā gaisotnē. Viesi no Vecpiebalgas novada domes, skolēni, skolotāji un
vecāki pulcējās skolas zālē, kur izskanēja daudz laba vēlējumu skolas kolektīvam jaunajā
mācību gadā. Šajā septembrī skolas pulkam pievienojās 12 zinātkāri pirmklasnieki. Apsveicam pirmklasniekus un viņu vecākus!

Koncertā “Vidzemes talanti Latvijai” Dzērbenes mūzikas skolu pārstāvēja
čella klases audzēkne Kristīne Baltiņa.
Septembra nogalē, pateicoties aktīvajiem jauniešiem, centrā notika projekta „Kopienu
pārdomāta attīstība” pirmā kopienas tikšanās. Lieliski un sirsnīgi pavadīts laiks, kā rezultātā
tapusi jauna draudzība un koša, radoša, aktīva kopiena. “Balgas stropa” aktīvo jauniešu grupa
kopā ar Vecpiebalgas senioru klubu “Pīlādzītis”. Ir idejas, būs darbi!

Septembris jauniešu centrā “Balgas strops” ir aktīvās sezonas sākums pēc mazliet klusākā
posma vasarā. Jau no pirmajām rudens dienām kustība jauniešu centrā nebeidzas, jo dienā
šeit iegriežas līdz pat 70 jauniešiem, kuriem enerģijas pēc vasaras daudz, bet motivācijas
radoši darboties - mazāk, tāpēc tā ir jāmeklē. Un viens no mūsu atklājumiem ir – motivācija iet caur vēderu, tāpat kā mīlestība. Esam īstenojuši vairākas kulinārijas darbnīcas
– cepuši pankūkas, kūkas, picas un kūluši uzpūteni.
Sākot rudeni, esam uzsākuši īstenot divas jaunas idejas – dzīvot zaļāk un lepoties ar
jauniešiem, kas dara labas lietas sev un citiem. Zaļo dzīvošanu esam sākuši, pateicoties
Erasmus+ projekta “Activating youth” brīvprātīgajam Diogo, kurš mudina jauniešus domāt par atkritumu šķirošanu, lietu otrreizēju izmantošanu. Jauniešu centrs “Balgas strops”
kopā ar jauniešiem Diogo vadībā īstenoja atkritumu šķirošanas nodarbības Vecpiebalgas
vidusskolā, Vecpiebalgas novada pamatskolā un jauniešu centrā “Balgas strops”, stāstot un
rādot ar praktiskiem piemēriem, kā pareizi šķirot atkritumus.

JAUNIEŠU CENTRA LIELĀKAIS VEIKUMS EIROPAS SOLIDARITĀTES KORPUSA
PROGRAMMĀ APSTIPRINĀTAIS UN
SEPTEMBRA SĀKUMĀ UZSĀKTAIS
BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA UN LABDARĪBAS
POPULARIZĒŠANAS PROJEKTS “ES VARU DOT!”.
Savukārt lepošanos ar jauniešu veikumu esam uzsākuši ar Facebook un Instagram akciju
Nedēļas jaunietis. Katru nedēļu izvēlamies kādu jaunieti, ar ko lepojamies – to, kurš aktīvi
darbojas jauniešu centrā, iesaistās dažādās aktivitātēs, rada savas idejas un palīdz īstenot
citu jauniešu idejas.
Lepojamies mēs ne tikai ar saviem jauniešiem, bet arī paši ar sevi. Piedaloties nacionālajā konferencē “Jauniešu sociālā iekļaušana”, prezentējām Vecpiebalgas jauniešu centra
“Balgas strops” labo praksi “Starppaaudžu sadarbība, kā resurss jauniešu sociālajai iekļaušanai”.
Jauniešu centra lielākais veikums
ir Eiropas Solidaritātes korpusa
programmā apstiprinātais un septembra sākumā uzsāktais brīvprātīgā darba un labdarības popularizēšanas projekts “Es varu dot!”.
Projekta ietvaros jauniešu grupai
no Vecpiebalgas novada būs iespēja īstenot dažādas aktivitātes kopā
ar Vecpiebalgas pansionātu un iesaistīt vairāk jauniešus un novada
iedzīvotājus labdarības un brīvprātīgā darba pasākumos.
Oktobrī, turpinot projektu “Es varu
dot!”, tiks īstenota lukturīšu darbnīca, stikla apgleznošanas nodarbība,
notiks tikšanās ar dakteri klaunu un
kādu Latvijā zināmu mūziķi, kā arī
divas tikšanās ar pansionāta iemītniekiem.
*Projekts “Activating youth” tiek
finansēts ar Eiropas Komisijas
Erasmus+ programmas, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Projekts “Es varu dot!” tiek
finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa programmas, 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.
Baiba Roze, Jaunatnes nodaļas vadītāja

• Jauno mācību gadu mūzikas skola Dzērbenē uzsāka ar piedalīšanos koncertā “Vidzemes
talanti Latvijai”. Šajā koncertā uzstājās Vidzemes reģiona mūzikas skolu talantīgākie audzēkņi un konkursu laureāti. Dzērbenes mūzikas skolu pārstāvēja čella klases audzēkne
Kristīne Baltiņa. Paldies par atbalstu čella skolotājai Ilzei Petrovskai! Mūzikas programmā
šo gadu sāka 18 jauni - mūziku mīlošie - bērni.
• Dzejas dienu ieskaņās skolā viesojās Piebalgas muzeju apvienības vadītāja Līva Grudule
un “Saulrietu” muzeja izglītības speciāliste Ilona Muižniece. Tikšanās bija veltīta dzejniekam Kārlim Skalbem. Pasākumu organizēja latviešu valodas skolotāja Inese Žvīgure.
• Aizvadīta “Olimpiskā diena 2019”, popularizējot nezūdošās sporta vērtības – draudzību
un cieņu. Paldies par veiksmīgo dienas izplānošanu un organizēšanu skolotājai Sarmītei
Stērstei.
• 26. septembrī notika Dzejas dienu noslēguma pasākums. Par godu šī gada jubilāram,
mūsu novadniekam Kārlim Skalbem, skolēni lasīja mīļākos dzejoļus, dziedāja dziesmas
par mīlestību, sauli un labestību. Zīmējumu izstāde bija veltīta pasakai “Kaķīša dzirnavas”.
Izskanēja priekšnesumi svešvalodās par tēmu “Lai vairojas prieks”. Pasākumā viesojās
Dzērbenes pagasta bibliotekāre Inese Gusmane.
Andris Sakss, Vecpiebalgas novada pamatskolas direktors

Taurenes pirmsskolas iestāde saņem
Ekoskolas sertifikātu

No kreisās: Dace Potaša, Liāna Rozenberga, Ingūna Batņa, saņemot Ekoskolas sertifikātu.

16. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika ikgadējā Ekoskolu apbalvošana,
kurā par vērtīgiem darbiem vides aizsardzības un ilgtspējas labā tika sveiktas 178 skolas
no visas Latvijas. Pasākuma laikā tika atklāta arī īpaša jauniešu vides aktivitātēm veltīta
kampaņa. 129 Latvijas Ekoskolas saņēma prestižo starptautiskā Zaļā karoga apbalvojumu,
bet vēl 49 skolas ieguva Latvijas Ekoskolas sertifikātu – šo skolu vidū arī Vecpiebalgas
novada pamatskolas pirmsskolas iestāde Taurenē.
Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau 17 gadus. Vides izglītības fonds skolām
nodrošina metodiskos materiālus, sniedz atbalstu un iespēju piedalīties dažādās apmācībās, pieredzes apmaiņas forumos un nacionāla un starptautiska līmeņa projektos. Dalība
Ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums ne tikai skolas kolektīvam, bet arī pašvaldībai,
jo līdztekus citiem mērķiem programmā aktīvi tiek veicināta arī sabiedrības līdzdalība
apkārtējās vides pārvaldībā.
Lai iegūtu prestižo Ekoskolas sertifikātu, iepriekšējā mācību gadā aktīvi darbojāmies
Ekoskolu programmā, kuras ietvaros „izdzīvojām” tēmu „Atkritumi”. Pirmajā mācību
gadā iespējams iegūt sertifikātu, taču otrajā jau aktīvi darbosimies, lai iegūtu Zaļo karogu.
Ekoskolas programmā pirmsskolā notiek sekmīga savstarpējā mācīšanās un labs komandas darbs, lai bērnos veidotu izpratni un viņi jēgpilni iesaistītos mācībās. Priecājamies, ka
bērni, vecāki, vietējā sabiedrība iesaistās pirmsskolas mērķu formulēšanā un īstenošanā.
Skolotājiem piemīt radošs gars, kas palīdz radīt pozitīvu gaisotni un attieksmi kopīgam
darbam un mācīšanās procesam.
Varam lepoties - Ekoskolu tīkls īsteno vides izglītību un veicina ilgtspējīgu attīstību 77
Latvijas pašvaldībās, un Piebalgas pusē esam vienīgā pirmsskola, kura darbojās Ekoskolu
programmā. Lai mums „zaļš ceļš”, ejot uz Zaļo karogu!
Dace Potaša,
Vecpiebalgas novada pamatskolas direktora vietniece pirmsskolā
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Pirmsskolas iestādē Taurenē bērnus
priecē jauns rotaļu laukums
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Mācību gada sākums Vecpiebalgas vidusskolā
Jau atkal uz gājputnu spārniem aizlidojusi vasara un skolēnu putna brīvība. Sākušās skolas
gaitas ar cerībām atrast jaunas idejas, mērķus un ceļus to īstenošanai.

Bērniem par jaunajām iekārtām rotaļu laukumā liela interese.

1. septembra rīts Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolēnu sirsniņām lika pukstēt
divreiz straujāk. Satikti draugi grupiņā un… iespēja rotaļāties labiekārtotajā rotaļu laukumā Taurenes pirmsskolas pagalmā. Šis mirklis tika gaidīts visu vasaru - svinīgi šajā rītā
tika pārgriezta lenta, lai bērni varētu aktīvi darboties.
Jaunizveidotajā rotaļu laukumā uzstādītas sešas aktivitāšu iekārtas, kur darboties bērniem
no 2 līdz 7 gadu vecumam. Direktora vietniece pirmsskolas darbā Dace Potaša, paužot gandarījumu par paveikto, atzīst: „ Ikdienā, kad bērnu sejās redzi prieku un dzirdi sajūsmas
saucienus, rotaļājoties laukumā, saproti, ka ieguldītais laiks, nauda, darbs nav bijis veltīgs.
Paldies pašvaldībai par atbalstu šī projekta īstenošanā.”
Andris Sakss, Vecpiebalgas novada pamatskolas direktors

Vecpiebalgas pirmsskola iesaistās programmā
“Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs”

2. septembrī ar košiem ziedu pušķiem rokās Vecpiebalgas vidusskolas durvis vēra 201 skolēns, viņus mīļi sagaidīja 60 skolotāji, 20 tehniskie darbinieki, četri virtuves darbinieki. Darbu
skolā uzsāk pieci jaunie pedagogi: Baiba Bērziņa, Inese Ozola, Gunita Kundrate, Iveta Ērgle,
Alvis Ragozins. Skolas vadības stūri droši savās rokās pārņem direktore Ilona Strelkova un
direktores vietniece mācību darbā Monta Gavare. Jaunajā mācību gadā skolēniem būs iespēja sevi pilnveidot ar 25 jauniem datoriem un aprīkojumu labiekārtotā datorklasē, bet mākslas
programmas audzēkņi varēs savus talantus izkopt skolas kopmītnēs izvietotās gaiši renovētās
telpās. Lai inovatīvs, iedvesmojošs un darbīgs jaunais mācību cēliens!
3. septembrī skolā viesojās interešu centra “Balgas strops” jaunieši un skolēnus pa klašu
grupām iepazīstināja, kā pareizi šķirot atkritumus. Pārliecināja, cik svarīgi ir tos šķirot, lai tie
nonāktu otrreizējā pārstrādē un jaunu izejvielu ražošanā, kas dotu iespēju taupīt dabas resursus
un ievērojami samazināt apkārtējās vides piesārņojumu. Skolēniem tika dota iespēja praktiski
pārbaudīt savas zināšanas, sašķirojot doto iepakojumu tiem atbilstošos konteineros.
4. septembrī klašu kolektīvi pēc garās vasaras baudīja satikšanās prieku pārgājienā “Iepazīsti
Vecpiebalgas novadu!” un apmeklēja Kinofermu, A. Austriņa muzeju “Kaikaši”, RIKA ZOO,
tūrisma informācijas centru, K. Skalbes muzeju “Saulrieti”, Vecpiebalgas pilsdrupas, baznīcu,
Alauksta estrādi un Ineša ezeru.
6. septembrī skolā notika Eiropas Savienības fonda projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā” nodarbība. Biedrības “Esi brīvs!” psihologs vadīja atkarības mazināšanas veicināšanas pasākumu – “Lekciju skolēniem par kaitīgo vielu negatīvo ietekmi”. Psihologs ar skolēniem runāja par visdažādāko atkarību veidiem: smēķēšanu, datorspēlēm, narkotiku
un alkohola lietošanu. Lika aizdomāties par to, ka cukurs arī ir pielīdzināms narkotiskai vielai,
turklāt legālai, no kuras cieš visvairāk cilvēku pasaulē, paši to nemaz neapzinoties.
Šogad Tēvu dienā, 6. septembrī, tēti strādāja plecu pie pleca kopā ar bērniem pie skolas vides
sakopšanas un labiekārtošanas, lai darītu to drošāku un acij pievilcīgāku. Liels paldies tiem
tētiem, kas atrada laiku, lai piedalītos talkā! Jūs esat lieliski!

Pirmsskolas skolotājas un skolotāju palīgi Zinību dienā.

Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskola ar
septembri uzsāk jaunu aktivitāti, iesaistoties preventīvajā programmā “Bērnam
drošs un draudzīgs bērnudārzs”, kas paredz
aktīvas apmācības līdz pat šī mācību gada
beigām, tad pusgadu ilgu patstāvīgo darbu,
bet noslēgumā sertifikācijas procesu, lai uz
2 gadiem iegūtu tiesības saukties par “Bērniem drošu un draudzīgu bērnudārzu”.
Šo programmu izstrādājuši speciālisti no biedrības “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” un nodibinājuma “Centrs Dardedze”. Apmācības notiks ne tikai skolotājiem,
bet arī skolotāju palīgiem - auklītēm. Apmācību laikā par īpašu Džimbas aģenti kļūs
Agita Šulca, iegūstot tiesības vadīt nodarbības par drošību pirmsskolas un sākumskolas
bērniem.
Pirmsskolas darbu, realizējot programmu, uzraudzīs Vecpiebalgas novada Bāriņtiesas
priekšsēdētāja Irita Sirmā un sociālā darbiniece Guna Princova.
Agita Šulca, Vecpiebalgas vidusskolas direktores vietniece pirmsskolā

Ministre atzinīgi novērtē pašvaldībā paveikto

No kreisās: Vecpiebalgas novada pamatskolas direktors Andris Sakss, Vecpiebalgas
vidusskolas direktore Ilona Strelkova, Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska un
Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš pēc sarunas Izglītības un zinātnes ministrijā par izglītības iestāžu tīkla attīstību. Sarunu, kas notika septembra vidū,
iniciēja ministre, lai uzklausītu pašvaldības un izglītības iestāžu vēstījumu, kas šajā jomā
novadā jau paveikts. Patīkami, ka ministre to vērtēja atzinīgi!

6. septembrī jau ceturto reizi Vecpiebalgas vidusskolā notika dzejniecei Adīnai Ķirškalnei
veltītā literārā konkursa noslēguma pasākums. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja satikties ar
žūrijas komisijas dalībniecēm Sarmu Rudenāju (A. Ķirškalnes krustmeitu), Beāti Ozoliņu, Ingunu Baueri, Līvu Gruduli un ieklausīties atmiņās par dzejnieces vienkāršību un sirdsdegsmi,
sirsnīgo attieksmi pret audzēkņiem un prasmi katrā no tiem saskatīt labo. Pirmo godalgu saņēma Dārta Kancēviča (9. kl.), otro godalgu – Rūdolfs Rudzītis (9. kl.), trešo godalgu – Gita Indra
Bērziņa (8. kl.), Ernests Smaliķis (9. kl.). Atzinības ieguva Jurģis Zommers, Rēzija Krieviņa,
Melisa Polīna Stepāne, Elīna Meldere, Zanda Betija Šīre un Kate Antone.
11. septembrī 10.–12. klašu skolēni projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros brauca mācību
ekskursijā uz Daugavpili, kur aplūkoja Dinaburgas cietoksni, bet pēc tam ar vienu no vecākajiem pieejamajiem tramvajiem devās nepilnu stundu garā izbraucienā pa pilsētu, lai tuvāk iepazītu tās kultūrvēsturi. Apmeklēja Daugavpils skrošu rūpnīcu, kas ir vienīgā Latvijā, un šautuvi,
kur iemēģināja roku arī šaušanā.
No 16. līdz 20. septembrim Dzejas dienu ietvaros literatūras stundās darbojās “Dzejas kafejnīcas”, kurās skolēni varēja iemalkot ne vien tēju vai kafiju, bet baudīt arī daudzveidīgus mūsdienīgās dzejas kokteiļus.
20. septembrī, lai plašāk popularizētu Olimpiskās idejas, skolā norisinājās “Olimpiskās dienas
2019” aktivitātes. Lai tiktos ar skolēniem, uz svinīgo pasākuma atklāšanas līniju bija ieradies
mūsu skolas absolvents, četrkārtējais Pasaules čempions Kaspars Stupelis, kas pārliecināja,
cik svarīgi jau no agras bērnības būt draugos ar sportu. Skolēniem vairāku stundu garumā bija
iespēja savu veiklību, atraktivitāti, saliedētību un izturību pārbaudīt daudzveidīgās komandu
sporta spēlēs un stafetē.
26. septembrī, Eiropas valodu dienā, klašu kolektīvi latviešu valodas stundās uz asfalta rakstīja un zīmēja “Kārļa Skalbes sirdsvārdus Latvijai”.
Informāciju sagatavojusi Vita Lapiņa

VECPIEBALGAS Novada Ziņas
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Dzērbenes Radošā māja MEMBERI „Biedros”, tieši pretī baznīcai, 12. oktobrī no
plkst.10.00 visas dienas garumā aicina uz semināru

PASĀKUMI
Dzērbenes tautas namā

Līdz 25. oktobrim spoku stāstu un zīmējumu
konkurss „Mans spoku stāsts”
Iesniegt Dzērbenes tautas namā - uz A4 formāta lapas
31. oktobrī Spoku stāstu vakars ar nakts trasīti,
spocīgiem tērpiem un baidīšanos

Inešu tautas namā

12. oktobrī plkst. 15.00 Taurenes amatierteātris
“Radi’’ viesosies ar izrādi “Tēva meitas’’
Ieejas maksa - 2,00 eiro
26. oktobrī plkst. 11.00 filma ‘’Oļegs’’
*Filmas pamatā ir patiesos notikumos balstīts un uz
spēcīga sociāla fona veidots cilvēcīgs stāsts par jauna
vīrieša cerībām un sapņiem izcīnīt sev labāku dzīvi.
Ieejas maksa – 2,00 eiro

Taurenes kultūras namā

10. oktobrī plkst. 19.00 dokumentālā filma
“Meklējot Mr. Kauliņu”
*Grupas “Prāta Vētra” bundzinieka un videoklipu
režisora Kaspara Rogas debija kino - stāsts par viņa
draugu, latvieti Guntaru Kļaviņu, par dimantu biznesa
aizkulisēm un par īstu draudzību.
Ieejas maksa – 2,00 eiro
No 14. oktobra līdz 1. novembrim mākslinieka
J. Kārkliņa izstāde ”Retrospekcija”
(darbi, kas tapuši 40 gadu garumā)
1. novembrī plkst. 15.00 izstādes noslēgums
17. oktobrī plkst. 19.00 dokumentālā filma
„Spiegs, kurš mans tēvs”
Personisks stāsts par to, ko nozīmē piedzimt spiega ģimenē un atrasties aukstā kara aizskatuvē. Filma vēsta
par tulkotājas un atdzejotājas Ievas Lešinskas-Geiberes dzīvesstāstu un notikumiem, kas risinājās pirms 40
gadiem.
Ieejas maksa - 2,00 eiro
24. oktobrī plkst. 12.00 tirdziņš-degustācija
„Garšu laboratorija”

Vecpiebalgas kultūras namā

12. oktobrī 22.00 - 03.00 Rudens balle
kopā ar grupu „Dārgoļi”
Ieejas maksa: 5.00 eiro
Galdiņu rezervēšana: t.26493591
23. oktobrī plkst.12.00
Ukrainas Liliputu cirks - Tūre pa Latviju.
* Izrādē ir iekļauta spēle ar apļiem, priekšnesums
ar ķīniešu bļodiņām, muzikālā ekscentrika, ekvilibra
priekšnesums, numuri ar dresētiem dzīvniekiem, tajā
skaitā ar suni-matemātiķi un, protams, jautrie klauni.
Programmas īpašie dalībnieki ir mazākais teātra un
kino aktieris Ivo Čapovskijs un neatkārtojamā Ludmila
Nikolajevna!
Ieejas maksa - 5,00 - 7,00 eiro
Biļetes iespējams iegādāties “Biļešu paradīzē” un
kultūras namā pirms izrādes.

Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā

24. oktobrī plkst. 18.00 ielūdzam uz
Ingunas Baueres jaunākās grāmatas
„Mazā klusā sirds. Dārta un Krišjānis. Pirms tautasdziesmas” prezentāciju
Dārtēns. Dārta. Doriņka. Darja Ivanovna. Mūsu Dainu tēva Krišjāņa Barona mīļotā, vēlāk sieva, bērnu
māte un mūžam uzticīgā gaidītāja. Viņa bija zemas
kārtas meitene, kura neprata ne lasīt, ne rakstīt, tomēr
gara spēkā Krišjāņa Barona acīs stāvēja pāri visām.
Viņa zināja sava vīra stiprās un arī vājās puses. Par
labo priecājās, ļauno nepieminēja. Mazā, klusā sirds…
Baronu ģimenes noslēpumos dalīsies rakstniece Inguna
Bauere, Dārtas un Krišjāņa mīlestību un sirdssāpes atklās Linda un Mareks Radvilaviči.

Kā uzbūvēt RAĶEŠKRĀSNI

Ar Vecpiebalgas novada pašvaldības projektu konkursa „Dažādosim
savu ikdienu” finansiālu atbalstu
semināru organizē grupa „Sīkais
prieks”, kurā apvienojušies Piebalgas apkārtnē uz patstāvīgu dzīvi
atnākušie cilvēki, kurus interesē
latviskā dzīvesziņa, māksla, mūzika un radoša doma.
Vasara ir īsa, un lauku iedzīvotājiem ir nepieciešams zināt, kā
ekonomiskāk un videi draudzīgāk
apkurināt savas mājas. Raķeškrāsns ir viens lielisks un ļoti vienkāršs
krāsns koncepts, kurš ir daudz
efektīvāks par parastajām krāsnīm,
jo dedzināšanas procesā tiek sadedzinātas dūmgāzes, kas nozīmē
daudz mazāku malkas patēriņu,
kas nav mazsvarīgi resursa sagādē
un tā efektīvā izmantošanā. Raķeškrāsns gūst arvien lielāku popularitāti starp cilvēkiem, kuri darbojas ar ekobūvniecību un
permakultūru, jo ar šādu pieeju daudz vairāk tiek domāts
par taupīgu resursu patēriņu. Raķeškrāsnis lieliski kalpo
siltumnīcu apkurināšanai, tās nav dārgas un tās cilvēki var
izgatavot paši, tādējādi pagarinot sava dārza sezonu.
Raķeškrāsns būvniecība ir aizsākusies Austrālijā. Latvijā

PATEICĪBA
Sirsnīgi pateicamies Dainai
Slaidiņai par jauko Lauku
dienas organizēšanu. Paldies
visiem saimniekiem par silto uzņemšanu un garšīgo cienastu. Paldies visiem cienasta
gādātājiem! Lai nepietrūkst
spēka un veselības lielajiem
darba darītājiem savas ieceres
turpināt un īstenot! Ceram, ka nākamgad arī sagaidīsim
Lauku dienu – tikpat interesantu, kāda tā bija šogad.
Lilija, Limānija, Nora, Astrīda

to popularizējis vācu meistars Tomass Krīgers no Smiltenes
puses. Pēc kopīgas darba pieredzes pērn Auļukalna muižā,
šogad taps krāsns arī Dzērbenē. Darbus vadīs dizainers Aigars Lenkevičs. Pieteikšanās pa tālr.29424560.
Ērika Māldere, projekta dalībniece

INFORMĀCIJAI
IZMANTO IESPĒJU
PĀRBAUDĪT REDZI!

OPTIKA pieredzējis acu ārsts no Rīgas aicina jūs pārbaudīt redzi:
12. oktobrī no plkst. 10.00 Vecpiebalgas doktorātā
(pierakstīšanās pa tālr. 29298395);
26. oktobrī no plkst. 10.00 Dzērbenes sabiedriskajā
centrā (pierakstīšanās pa tālr. 64170406).
Briļļu vajadzības gadījumā varēsiet izvēlēties sev piemērotu briļļu ietvaru un pasūtīt jebkādas sarežģītības
pakāpes brilles.
Cena par vizīti - 10 eiro
Ja pasūta brilles, vizīte bez maksas.

Taurenes kultūras nams un pensionāru klubiņš
„Randiņš” aicina Vecpiebalgas novada pensionārus un
novada iedzīvotājus uz pasākumu

24. oktobrī plkst. 12.00
„GARŠU LABORATORIJA”

Pasākuma programma:
aNo plkst. 11.00 lauku labumu tirdziņš (foajē);
aNo plkst.12.00 saimnieču (saimnieku) gardumu piedāvājums - rudens veltes no meža, dārza vai pagraba
kopīgam degustācijas galdam;
aLabumu novērtēšana (pēc sajūtām, garšas, smaržas,
formas, sāļuma, salduma, noformējuma u.c.);
aDegustēšana, apbalvošana, muzikālās izklaides.
Novēlam radošumu, veiksmi un satikšanās prieku
Taurenes kultūras namā!
Aicinām pieteikties lauku labumu tirgotājus!
(sīkāka informācija, zvanot kultūras nama vadītājai
Gintai Babrei, m.t.22032942)

DONORU DIENA
Donoru diena Dzērbenes pilī notiks 31. oktobrī no plkst. 10.00
līdz plkst. 14.00
Būsiet mīļi gaidīti!
Neaizmirstiet paņemt līdzi pasi
vai ID karti un bankas konta numuru.

SĒRU VĒSTS
Visi smeļam no mūžības,
Tikai katrs savu kausu.
(V.Gune)

Mūžībā aizgājuši:

SVECĪŠU VAKARI
Dzērbenes Jaunajos kapos 6. oktobrī plkst. 16.00;
Dzērbenes Vecajos kapos 6. oktobrī plkst. 17.00;
Ķemerkalna kapos 12. oktobrī plkst. 15.00;
Sila kapos 12. oktobrī plkst. 16.00;
Lodes-Apšu kapos 13. oktobrī plkst. 15.00;
Leimaņu kapos 13. oktobrī plkst. 16.00.

Brigita Ješkina, Dzērbene;
Helēna Medne, Dzērbene;
Daina Auziņa, Taurene;
Konstantija Ezeriete, Vecpiebalga;
Biruta Neilande, Vecpiebalga;
Ruta Šīrone, Vecpiebalga;
Ēriks Einārs Tirzmalis, Vecpiebalga.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.
Informāciju apkopoja Dzidra Ješkina. Tālr.: 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”.

