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Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums

ĪSUMĀ
Atbalsts, skolas gaitas uzsākot. Izmantojot Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām
personām sniegto atbalstu, sagaidot jauno mācību gadu, trūcīgajām ģimenēm ar bērniem
vecumā no 5 līdz 16 gadiem izdalītas 15 skolas somas un 13 mācību piederumu komplekti.
Pateicoties Vecpiebalgas novada iedzīvotājam, kurš dāsni ziedoja skolas somas un kancelejas piederumus, Sociālais dienests varēja atbalstīt 16 sākumskolas un bērnudārza bērnus, kuriem tas bija ļoti nepieciešams, bet kuru ģimenes nevarēja pretendēt uz ES sniegto atbalstu.
Lūdzam Sociālā dienesta klientus sekot līdzi un nenokavēt atjaunot trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusus.

a
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

aIzmaiņas novada bāriņtiesas darbā. Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekle Elita Doniņa apmeklētājus pieņem: Inešos - piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst.17.00; Kaivē - otrdienās no plkst. 14.00 līdz plkst.18.00.
aAtzīmē radošā darba jubileju. 24. septembrī Vecpiebalgas kultūras namā notika Rigondas Prīses un Ilonas Muižnieces desmit gadu radošā darba vakars „Kopā 100 jeb vakars
nobriedušiem cilvēkiem”. Pasākuma apmeklētāji - draugi, domubiedri, interesenti - vakaru
pavadīja jautrā un aizraujošā gaisotnē. Vakara programmā bija gan atskats uz „simtgadnieču”
darbošanos, oriģināli sveicieni gaviļniecēm, aktīva rosība spēlēs un atrakcijās, kā arī dejas
grupas „Kompromiss” pavadījumā.
Foto no „simtgadnieču” personīgā arhīva

Slātaviešu un čangaliešu spēkošanās
muzikāli intelektuālajā spēlē
„Es mīlu Tevi, Piebalga!”
30. septembrī Jaunpiebalgā muzikāli intelektuālajā spēlē „Es mīlu Tevi, Piebalga” ar
gudrībām lielījās un zināšanām mērījās mājinieku un Vecpiebalgas novada komandas.
Vecpiebaldzēnus pārstāvēja Inguna Bauere, Valdis Cīrulis, Ilona Muižniece, Rigonda
Prīse un Indriķis Putniņš. Pasākumu vadīja, āķīgus jautājumus uzdeva un komandu dalībniekus provocēja aktieris Kristaps Rasims. Ar dziesmu dalībniekus un skatītājus
sveica ansamblis „Lūna” un Jaunpiebalgas vokālais ansamblis, ar skaļiem aplausiem
un ovācijām savējo komandas uzmundrināja kuplā skaitā sanākušie un sabraukušie abu
novadu līdzjutēji.

Draudzīgā atmosfērā spēles noslēgumā
ar viena punkta pārsvaru Vecpiebalgas komanda
pārspēja mājiniekus.
Kā jau spēles nosaukums vēsta, lai izcīnītu zinošākā novada titulu, komandām bija
jāparāda gan erudīcija jautājumos par Piebalgu, gan jāatklāj spējas mūzikas jomā.
Turklāt ne vienmēr, lai gūtu punktus, zināšanas izrādījās noteicošais faktors. Ne
mazāk svarīga loma bija ātrumam un reakcijai, atmiņai un loģiskajai domāšanai, humoram un asprātībai. Komandām jautājumus bija sagatavojuši arī abu novadu domes
priekšsēdētāji. Laimis Šāvējs vēlējās pārbaudīt vecpiebaldzēnu ģeogrāfiskās zināšanas par kaimiņu novadu, savukārt jaunpiebaldzēniem adresētajā Ellas Frīdvaldes Andersones āķīgajā jautājumā par Vecpiebalgas muižas skursteņiem slēpās laba deva
humora un atjautības.
„Atšķirībā no jaunpiebaldzēniem, mums šī komandu spēle bija pirmās ugunskristības. Sarežģītākie izrādījās muzikālie pārbaudījumi. It kā jau melodijas bija zināmas,
daudz dzirdētas, bet īstajā brīdī atrast pareizo atbildi nebija viegli,” tā par spēles
gaitu saka viena no komandas dalībniecēm Rigonda Prīse.
Slātaviešiem un čangaliešiem spēkojoties, vakars izvērtās gana jautrs un interesants
kā dalībniekiem, tā skatītājiem. Draudzīgā atmosfērā spēles noslēgumā ar viena punkta
pārsvaru Vecpiebalgas komanda pārspēja mājiniekus.
Dzidra Ješkina

Vecpiebalgas komanda (no kreisās): Valdis Cīrulis, Rigonda Prīse, Ilona Muižniece,
Inguna Bauere, Indriķis Putniņš un pasākuma vadītājs Kristaps Rasims (vidū).

Ilona Muižniece un Rigonda Prīse, vadot pasākumus, allaž atrod vai rada interesantus
tēlus, kuros „iemiesoties”.

Rudens Saimnieciskajā dienestā

2016./2017. gada apkures sezonas uzsākšanai esam gatavi. Gaidāmajai ziemai kurināmais sagādāts. Malkas iepirkums katram novada pagastam tika veikts atsevišķi. Esam
pārliecinājušies, ka šķelda ir ērts un izdevīgs kurināmais. Iepērkam 3 m garu malku un
pie katlu mājas to sašķeldojam, jo pašu saražotā šķelda ir kvalitatīvāka un siltumatdeve
tai lielāka. No zariem gatavotā iepirktā šķelda ir daudz nekvalitatīvāka. Šķeldojot uz
vietas pie katlu mājām, izpaliek arī domstarpības ar piegādātāju un iedzīvotājiem, jo
atvestās malkas kubikmetri un šķeldas kvalitāte uzreiz redzama.
Maksu par siltumapgādi šosezon nav paredzēts palielināt. Apstiprinātie komunālo pakalpojumu tarifi (bez PVN) ir šādi: apkure 47,70 EUR/MWH, aukstais ūdens
0,85 EUR/m 3, aukstā ūdens uzsildīšana 3,29 EUR/m 3, kanalizācija 0,85 EUR/m3.
Arī mūsu novadā, tāpat kā citviet Latvijā, iedzīvotāju parādi par komunālajiem pakalpojumiem ir lieli, kopā EUR 121722. Izprotot finansiālās problēmas, cenšamies iedzīvotājus saudzēt, taču joprojām ir cilvēki, kuri savtīgi izmanto pašvaldības labo gribu un
rēķinus vienkārši ignorē, kaut arī varētu maksāt. Ar parādniekiem strādājam pastiprināti
- sūtām brīdinājuma vēstules, aicinām uz pārrunām, slēdzam vienošanos par parāda atmaksas grafiku. Diemžēl ir gadījumi, kad piedziņu nākas nodot tiesai.
Tuvojas arī ziema ar savām rūpēm un sniegu. Pašvaldības autoceļus un ielu braucamo
daļu attīrīšanu no sniega veiks:
Dzērbenes pagastā - Uldis Radziņš, tel. 29181147, z/s „Uzvaras kalns”, vadītājs
Ivars Blūms, tel. 26379584, pašvaldības atbildīgā amatpersona Viesturs Melbārdis,
tel. 20242023.
Inešu pagastā - z/s „Lejas Barackas”, vadītājs Andis Dzenis, tel. 29403116, pašvaldības atbildīgā amatpersona Viesturis Burjots, tel. 20238995.
Kaives pagastā - z/s „MB Tehnika”, vadītājs Mārtiņš Bridāgs, tel. 26897231, pašvaldības atbildīgā amatpersona Māris Bērziņš, tel. 26591112.
Taurenes pagastā - z/s „Uzvaras kalns”, vadītājs Ivars Blūms, tel. 26379584, pašvaldības atbildīgā amatpersona Guntis Eglītis, tel. 20232963.
Vecpiebalgas pagastā - z/s „Lejas Barackas”, vadītājs Andis Dzenis, tel. 29403116,
pašvaldības atbildīgā amatpersona Andris Lapiņš, tel. 29153574.
Lai netraucētu autoceļu attīrīšanu no sniega, lūgums zemju īpašniekiem, kuru zemes
robežojas ar pašvaldības autoceļiem, ceļu nomales atbilstošā attālumā atbrīvot no elektriskajiem ganiem, žogiem, siena ruļļiem, ar pašvaldību autoceļu uzturētāju nesaskaņotām kokmateriālu krautuvēm un citiem šķēršļiem.
Jānis Vīlips, Saimnieciskā dienesta vadītājs
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ

Domes ārkārtas sēde 2016. gada 5. septembrī

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

Pieņemtie lēmumi:

1. Īstenot projektu „Brežģa kalna skatu tornis” un sasniegt tajā norādīto mērķi ar pieejamo
publisko finansējumu EUR 19 120,33. Pašvaldības līdzfinansējums EUR 20 525,95. Kopējās
projekta izmaksas EUR 39 646,28.

Domes sēde 2016. gada 29. septembrī

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

Pieņemtie lēmumi:

1. Veikt grozījumus 2016. gada 28. janvāra lēmumā Nr.7 (prot. Nr.1) „Par izmaksām uz
vienu audzēkni izglītības iestādē pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”, precizējot viena audzēkņa izmaksas Vecpiebalgas novada izglītības iestādēs ar 2016. gada 1. oktobri.
2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības noteikumus “Valsts budžeta mērķdotācijas
un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu
darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 2016./2017.m.g.”.
3. Precizēt 2016. gada 25. augusta domes lēmumu Nr. 2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu izglītojamajiem Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2016./2017. mācību gadā”,
izsakot lēmuma 1.3. punktu šādā redakcijā:
„Piešķirt brīvpusdienas tiem daudzbērnu ģimeņu izglītojamajiem, kuri apmeklē Vecpiebalgas novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupas līdz 5 gadu vecumam, mācās Vecpiebalgas
vidusskolas 10.-12. klasē. Par daudzbērnu ģimeni uzskatāma ģimene, kura audzina trīs un
vairāk bērnus līdz astoņpadsmit gadu vecumam, kuri apmeklē pirmsskolas grupas, apgūst
pamata, vispārējo vidējo vai profesionālo izglītību”.
4. Papildināt 2013. gada 28. augusta Vecpiebalgas novada pašvaldības noteikumus „Skolēnu autobusu izmantošanas kārtība” ar šādiem punktiem:
1.1. Kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos nosaka 2009. gada 24. novambra Ministru kabineta noteikumi Nr.1338 „Kārtība,
kādā nodrošināma
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Pirmsskolas bērni un pedagoģiskās likmes Vecpiebalgas novada 1. tabula
Pirmsskolas bērni un pedagoģiskās likmes
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Vecpiebalgas novada pirmsskolas grupās

2016. gada oktobris

6.1. Šo noteikumu punktos 3.2., 3.3. minētie autobusu izmantošanas veidi var tikt apmaksāti
no attiecīgo iestāžu budžeta atbilstoši Vecpiebalgas novada pašvaldībā saskaņotiem iestāžu
noteikumiem „Par transporta izmantošanu”. 6.2. No Vecpiebalgas novada pašvaldības un
tās iestāžu budžeta netiek apmaksāta citu pakalpojuma sniedzēju autobusu izmantošana, izņemot šo noteikumu punktā 3.1. minētajam.
5. Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas 9,5m2 kopplatībā nedzīvojamās ēkas „Mazā skola” („Gaismas iela 4”, Vecpiebalga) pirmajā stāvā. Apstiprināt nedzīvojamo telpu publicējamo informāciju, nomas tiesību izsoles noteikumus un nomas līguma projektu. Uzdot nomas
objekta izsoli organizēt komisijai: komisijas priekšsēdētāja Daina Slaidiņa, komisijas locekļi
Benita Zvejniece, Guntars Zernis. Telpu lietošanas mērķis - pakalpojumu sniegšana. Maksimālais iznomāšanas termiņš - 10 gadi. Izsoles norises vieta un laiks - 2016. gada 12. oktobrī
plkst. 9.00 Vecpiebalgas pagasta pārvaldes telpās Alauksta iela 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas
pagastā, Vecpiebalgas novadā. Noteikumus skatīt www.vecpiebalga.lv/izsoles.
6. Uzstādīt divas brīdinājuma ceļazīmes Nr. 124 „Mājdzīvnieki” ar papildzīmi 803 - „Darbības zona 1100 m” uz pašvaldības autoceļa Nr. A12 (Greiveri-Vēveri-Meirēni).
7. Piedalīties ES programmas „ERASMUS+” projektu konkursa KA1 aktivitātē „Mobilitātes projekti”, iesniedzot īstermiņa grupas brīvprātīgā darba projektu „International snowfall
2017”. Projekta izmaksas 100% apmērā tiks segtas no projekta līdzekļiem.
8. Piedalīties ES programmas „ERASMUS+” projektu konkursa KA1 aktivitātē „Mobilitātes projekti”, iesniedzot jauniešu apmaiņas projektu “ACTION!”. Projekta izmaksas 100%
apmērā tiks segtas no projekta līdzekļiem.
9. Apstiprināt SIA „Latīpašums - mērniecības birojs” izstrādātos zemes ierīcības projektus
nekustamo īpašumu “Veceži” (Dzērbenes pagasts) zemes vienībai un „Ilzes ezers” zemes
vienībai, nekustamā īpašuma “Sakši” (Dzērbenes pagasts) zemes vienībai, nekustamā īpašuma “Jaunreinkaļvi” (Inešu pagasts) zemes vienībai.
10. Iznomāt lauksaimnieciskai izmantošanai neapbūvētās zemes vienības „Ragaiņu pļava”
(Vecpiebalgas pagasts) zemes vienības lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu 2,4 ha
kopplatībā un „Lielkalves” zemes vienības lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu 1,5
ha platībā, nomas līguma termiņš - 10 gadi. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
11. Nomāt no fiziskas personas nekustama īpašuma “Sķeperi” sastāvā esošās zemes vienības daļu 300 m2 platībā atbilstoši zemes vienības daļas izvietojuma shēmai uz 12 gadiem
atpūtas vietas izveidošanai un uzturēšanai, tai skaitā ēku (būvju) un inženierbūvju būvniecībai par nomas maksu EUR 1 mēnesī.
Sēžu norises tiek fiksētas audioierakstā
(skatīt www.vecpiebalga.lv /novada dome/ lēmumi).
Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2016. gada 27. oktobrī plkst. 15.00
Vecpiebalgas pagastā.
Domes sēdes ir atklātas! Laipni lūdzam!

Pedagogu algas reformu iespaidā Vecpiebalgas novadā
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laika un uzmanības. Līdz ar to nebūs papildu
pirmsskolas pedagogu palīgu likmes. Par gatavošanos nodarbībām slodzei tiks apmaksātas
4 stundas.
Šie paši noteikumi paredz zemāko pirmsskolas pedagoga algu par 40 darba stundu nedēļu
ar 01.09. 2016.- ne mazāku par 560,00 EUR, bet ar 2018. gada 1. septembri - 680,00 EUR.
Vecpiebalgas novada domes sēdē (25.08. 2016.) tika lemts pārejas periodā noteikt pirmsskolas pedagoga darba algu 620,00 EUR, tas ir, visiem pirmsskolas pedagogiem no š.g. 1.
septembra līdz 2018. gada 31. augustam par pilnu darba slodzi mēneša alga būs 620,00 EUR.
Pirmo reizi noteikumos ir paredzēts valsts finansiāls atbalsts bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto logopēdu darba samaksai, nosakot vienu amata likmi uz 200 bērniem

no piecu gadu vecuma. Tas nozīmē, ka pašvaldības ierastais atbalsts no pašvaldības budžeta - 0,2 likmes uz mazo skolu un 0,5 likmes uz vidusskolu, varēs tikt samazināts par valsts
finansējuma daļu.
Bērni pirmsskolas grupās regulāri darbojas muzikālā pedagoga pavadībā - parasti svētku
pasākumi nav iedomājami bez bērnu muzicēšanas un dejām. Pašvaldība apmaksā un apmaksās muzikālā pedagoga slodzes pēc skolu direktoru ieteikuma: Vecpiebalgas vidusskola
- 1 likme, Inešu pamatskola - 0,2 likmes, Taurenes pamatskola - 0,2 likmes un Dzērbenes
vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola - 0,25 likmes. Mūzikas pedagoga slodze ir 36 kontaktstundas nedēļā un 620,00 EUR mēnesī par slodzi. 4 stundas tiks apmaksātas par gatavošanos nodarbībām.
Pirmsskolas metodiskā darba veikšanai metodiķa likmi ir pieprasījušas Vecpiebalgas vidusskola (1 likme uz 80 bērniem) un Taurenes pamatskola (0,25 likmes uz 33 bērniem).
Pirmsskolas metodiķa slodze ir 40 darba stundas nedēļā un 750,00 EUR par likmi. Šī administratīvā darba slodze tiks apmaksāta no pašvaldības līdzekļiem, jo valsts šādus izdevumus
neparedz, bet iesaka finansēt pašvaldībām.
Pirmsskolas grupu auklītes jeb pirmsskolas pedagogu palīgus varam iepriecināt ar to, ka ar
2017. gada 1. janvāri palielināsies valsts noteiktā minimālā alga par 2,7%: no 370,00 EUR
uz 380,00 EUR par slodzi. Mazs, bet tomēr - palielinājums.

Par skolu pedagogiem

Pedagogiem rudenī ar tarifikāciju tiks noteikta slodze no 2016. gada 1. septembra līdz
2017. gada 31. augustam. Līdz šim tā nebija, jo, mainoties skolēnu skaitam, valsts mainīja
finansējumu.
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Skolotāju darba samaksa par slodzi ir palielināta Raksta
no 420turpnājums
EUR uz 680
EUR aptuveni par 62 %, bet darba slodze arī ir palielināta: no 21 kontaktstundas uz 30
kontaktstundām (aptuveni par 43%), manuprāt, tas nozīmē, ka algas pieaugums par
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Skolotāju darba samaksa par slodzi ir palielināta no 420 EUR uz 680 EUR - aptuveni
par 62 %, bet darba slodze arī ir palielināta: no 21 kontaktstundas uz 30 kontaktstundām
(aptuveni par 43%), manuprāt, tas nozīmē, ka algas pieaugums par slodzi ir vērtējams tikai
par 19%. Problēma ir arī apstāklī, ka mācību plāna priekšmetu apguvei stundu skaits nav
palielināts (objektīvi- tas nav jādara) - tas nozīmē, ka iegūt pilnu slodzi būs grūtāk vai pat
neiespējami un līdz ar to atalgojums skolotājiem lielāks diezin vai sanāks…
Ar jaunajiem noteikumiem klašu dalījums ir izmainīts: nav 1.- 4. klases, bet ir 1.-6. klases
grupa; nav 5.- 9. klases, bet ir 7.- 9. klases grupa un, protams, vidusskola - 10.-12. klase.
Vecpiebalgas novads ir ierindots to novadu skaitā, kur vienai pedagoga likmei atbilst 11,5
normēti bērni. Salīdzinājumam var minēt, ka Cēsu novada Cēsu pilsētā pedagoga un skolēnu attiecība ir 1 pret 13, Rīgā - 1 pret 16,5 un Amatas novadā plānots - 1 pret 10. Attiecība
ir atkarīga no skolēnu blīvuma novadā.

Pedagogu atalgojuma reforma laika periodam
no 2016. gada 1. septembra līdz 31. decembrim
Vecpiebalgas novada budžetā prasīs papildu
izdevumus 35 000 EUR.

Atkarībā no skolēnu skaita tiek piešķirta nauda skolai. Mazajām skolām Inešos, Taurenē un
Dzērbenē ar valsts finansējumu nav iespējams realizēt mācību stundu plānu pilnībā, papildus
pietrūkst katrai skolai apmēram 1500 EUR mēnesī. Mācību plāns ir prioritāte, tādēļ trūkstošā
daļa tiks finansēta no pašvaldības budžeta.
Kā atbalsta personāls skolās noteikumos ir uzskaitīti: bibliotekārs, logopēds, psihologs, speciālais pedagogs, karjeras konsultants un pedagoga palīgs (izņemot pirmsskolu) un šo darbinieku atalgojumam vajadzētu iekļauties 6 % no skolas ikmēneša valsts pedagogu darba algas
fonda. Mazajās skolās ar šo finansējumu var apmaksāt 0,266 līdz 0,453 pedagoga likmes, bet
vidusskolā - 1,508 likmes. No uzskaitītajām atbalsta personāla likmēm pašvaldība plāno līdzfinansēt visās skolās logopēda likmes, pagarinātās dienas grupu Taurenē un sociālā pedagoga
likmi Vecpiebalgas vidusskolā.
Stingri iezīmēta nauda ir skolas administrācijai - tā nedrīkst pārsniegt 12% no kopējā skolas
valsts finansējuma pedagogu atalgojumam. Rezultātā iznāk, ka no 4 skolām tikai Vecpiebalgas vidusskola var atļauties direktora likmi un 1,3 likmes direktora vietniekus. Mazajās skolās
valsts piešķirtais finansējums nepieciešamajam administrācijas atalgojumam sastāda 32-75%
(atkarībā no skolēnu skaita). Līdz ar to novada Finanšu komitejā (14.09.2016.) tika pieņemts
lēmums līdzfinansēt izglītības iestāžu vadītāju algas no pašvaldības budžeta. Protams, direktora
vietnieku atalgojumam pašvaldība papildu līdzekļus nepiešķirs.
Savulaik iegūtās pedagogu kvalitātes pakāpes no 1. septembra katram pedagogam par likmi
dos: 3. pakāpei - 45 EUR; 4. pakāpei - 114 EUR, taču kvalitātes pakāpi rēķinās tikai proporcionāli tarificēto mācību stundu skaitam un atbalsta personālam - proporcionāli slodzei.

Interešu izglītības pulciņiem skolās kā bērnu brīvā laika pavadīšanas veidam un vietai ir
liela nozīme. Novada piedāvājums, iespējams, nevar konkurēt ar pilsētu interešu izglītības
iestāžu piedāvājumu, tomēr skolas pietiekami daudz un dažādus pulciņus piedāvā saviem
skolēniem, piemēram, pagājušajā mācību gadā Vecpiebalgas vidusskolā darbojās 17 pulciņi, Inešu pamatskolā - 6 pulciņi, Dzērbenes skolā - 10 pulciņi un Taurenes pamatskolā 13
pulciņi. Tas ir pietiekami daudz, ja ņem vērā, ka mazajās skolās šim mērķim atvēlēta viena
likme - 21 stunda jeb 420 EUR un vidusskolā - divas likmes. No 2016. gada 1. septembra
valsts finansēs daļu (1,976), bet pašvaldība lielāko daļu (3,024 likmes), lai arī turpmāk
likmju skaits saglabātos iepriekšējā līmenī: mazajās skolās 30 stundas jeb 680 EUR un
vidusskolā - divkārt.
Ja ar pedagogu darba samaksas jauno kārtību Izglītības un zinātnes ministrija ir iecerējusi
pašvaldībām radīt tādus apstākļus, lai tās būtu spiestas sakārtot skolu tīklu, kas būtībā nozīmē to skolu slēgšanu vai izglītības pakāpes pazemināšanu, kurās mācās neliels skolēnu
skaits, tad varu teikt, ka nu ir laiks pašvaldībai pārdomāt skolu tīkla optimizēšanu. Sevišķi
to atspoguļo nepietiekamais valsts finansējums administrācijas atalgojuma apmaksai, kur
skolās līdz 100 izglītojamo direktoram par slodzi ir noteikta alga 900 EUR , 101 līdz 150
izglītojamo - 950 EUR un 151 līdz 300 izglītojamo - 1000 EUR. Izglītojamo skaitā iekļauj
skolēnus un pirmsskolas piecgadīgo un sešgadīgo grupu bērnus.
Kopumā Vecpiebalgas novada pašvaldībai izglītība ir prioritāra nozare un nākas secināt,
ka pedagoģisko darbinieku atalgojuma reformas jēga tomēr lielā mērā atkarīga no pašvaldības morāla un finansiāla atbalsta, jo:
• Pirmsskolas pedagogiem būtiski palielināta slodze un līdz ar to bija risks kādam pedagogam zaudēt darbu jeb strādāt nepilnu slodzi, kas vērtējams negatīvi.
• Pašvaldība nolēma noteikt pirmsskolas pedagogu atalgojumu pārejas periodā 620 EUR,
nevis minimālo 560 EUR, kas no pedagogu viedokļa vērtējams pozitīvi.
• Ar valsts finansējumu nepietiek, lai finansētu mācību stundu plānu mazajās skolās, tādēļ
tiks dots papildu pašvaldības finansējums.
• Ar valsts finansējumu nepietiek, lai finansētu izglītības iestādēs interešu izglītību tādā
apmērā kā ierasts, tādēļ tiks dots papildu pašvaldības finansējums.
• Atbilstoši jaunajiem noteikumiem valsts finansējums ir niecīgs atbalsta personālam un
nav paredzēts sociālā pedagoga finansēšanai, tādēļ tiks dots papildu pašvaldības finansējums vidusskolai.
• Ar valsts finansējumu nepietiek, lai finansētu izglītības iestāžu vadītāju un metodiķu atalgojumu mazajās skolās, tādēļ tiks dots papildu pašvaldības finansējums.
Pedagogu atalgojuma reforma laika periodam no 2016. gada 1. septembra līdz 31. decembrim Vecpiebalgas novada budžetā prasīs papildu izdevumus 35 000 EUR apmērā, ko
plānots segt no pamatbudžeta atlikuma. Budžeta grozījumus veiksim oktobrī, kad zināsim
precīzu valsts mērķdotācijas summu pedagogu atalgojumam.
Gita Janševica, ekonomiste

Kandidātu ieteikšana novada domes
apbalvojumu saņemšanai

KULTŪRA UN SABIEDRISKĀ DZĪVE

Dzejas, ziedu un meža diena Dzērbenē

Latvijas pašvaldības Meža dienās 2016 uzsāk
jaunu tradīciju trīs gadu garumā - padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/ vai mazo
koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos,
gatavojoties Latvijas simtgadei. Šā gada pavasarī Latvijas Pašvaldību savienība un a/s „Latvijas
Valsts meži” izsludināja ideju konkursu Meža
dienu projektiem. To mērķis - sakopt vēsturiskos parkus un atjaunot tajos stādījumus un mazās arhitektūras formas, kā arī veidot jaunus parkus. Dzērbenes pagasta pārvaldes vadītāja p.i.
Dace Caune uzrakstīja pieteikumu par Dzērbenes pils parka labiekārtošanu. Pils parka teritorija aizņem aptuveni 5,5 ha. Tajā tika iekļauta arī
sabiedriskā centra apkārtne, jo gar to ved gājēju
celiņš uz pili.
Rakstot projekta pieteikumu, izšķīrāmies par
viegli kopjamiem apstādījumiem, jo Dzērbenē
nav dārznieka, kas ikdienā rūpētos par stādījumiem. Tika sarēķināts, ka vēlamais projekts izmaksātu apmēram 650 eiro.
Augustā, saņemot atbildi no LPS, priecājāmies
par pozitīvo atbildi, bet piešķirti bija 300 eiro
stādu iegādei. Līdz 1. septembrim bija nepieciešams iesūtīt konkrētu tāmi ar stādāmo augu nosaukumiem un cenām. Sapratām, ka bez speciālista galā netiksim, taču projektā nav paredzētas
izmaksas stādījumu projektēšanai un speciālistu
konsultācijām. Tāpēc lūdzām talkā ainavu arhitekti Vinetu Radziņu un bijām priecīgi, ka viņa
piekrita šim brīvprātīgā darbam. Kopā ar Vinetu izstaigājot pagasta centru un uzklausot viņas
padomus, tika izplānotas vietas augu, koku un košumkrūmu stādījumiem, kas greznos Dzērbeni
nākotnē. Lai ieceri realizētu, tika nolemts rīkot iedzīvotāju talku.
18. septembra rīta pusē klausījāmies ainavu arhitektes Vinetas Radziņas lekciju „Dārza iekārtošana”. Interesenti lekcijā guva ne tikai profesionālus padomus sava dārza veidošanā un iekopšanā, bet
arī iepazinās ar Vinetas modelētām vīzijām, kā nākotnē varētu izskatīties šajā dienā iekoptās vietas
pie Sabiedriskā centra un „skvēriņš” pie pieturas un dīķa pagasta centrā.
Pēc lekcijas un nelielas kafijas pauzes jau bija saradušies talcinieki, kas vēlējās piedalīties koku
un košumkrūmu stādīšanā. Talcinieki sadalījās trīs grupās - viena strādāja pie pils, otra - pie Sabiedriskā centra un trešā - pagasta centrā pie pieturas. Uz talku bija ieradušies 28 strādātgribētāji.
Stādot kokus, lieti noderēja „Latvijas Valsts mežu” darbinieka pieredzējuša mežkopības speciālista
Ulda Radziņa un Vinetas Radziņas padomi, kuri kopā ar ģimeni arī piedalījās talkā. Dienas gaitā
radās jaunas idejas stādījumu veidošanā, tāpēc apstādījumi pie pieturas un dīķa pagasta centrā tika
iestādīti pēc agronoma Inga Krieviņa plāna. Katrs talkotājs gribēja pielikt roku un dot savu devumu. Aizkustinošs bija brīdis, kad uz talku ieradās dzērbeniete Olita Samsone, kura ir ļoti cienījamā
vecumā, lai iestādītu pīlādzīti nākotnei. Ligija un Ventis Radziņi jaunajiem Dzērbenes stādījumiem
dāvināja flokšus, peonijas, prīmulas un tulpju sīpolus.
Pēc padarītā darba visi talkotāji devās uz Jāņkalniņu, lai kopīgi paēstu pusdienas, kas zem ozola
kuplajiem zariem garšoja sevišķi labi.
Vakarā visi bija aicināti uz „Dzejas, ziedu un meža dienas” koncertu. Pirms koncerta apmeklētāji
varēja priecāties par dzērbeniešu izaudzētajām puķēm rudens ziedu izstādē, kā arī apskatīt radošos
un interesantos mākslinieces Ērikas Mālderes vadītā mākslas pulciņa bērnu konkursa „Brīnumkoks” darbus. Šis konkurss tika izsludināts pirms talkas, un žūrija lēma, ka uzvarētāji ir Dārta
Kancēviča, Daniels Iršeins, Mareks Karpovs un Māra Zaļakmentiņa. Bērni saņēma balvas no a/s
„Latvijas Valsts meži”. Koncertā dziedāja koris „Pie Gaujas”, tika runāta dzeja par Dzērbenes un
novada dabas bagātībām. Ļoti jautrus un aizraujošus mirkļus skatītājiem sagādāja vietējais dzejnieks Jānis Klancbergs un dziedošā Saksu ģimene. Pēc koncerta visi kopīgi pie kafijas tases un
tradicionālās Dzejas dienas medus kūkas pārrunājām dienas notikumus.
Paldies ikvienam, kas palīdzēja šajā jaukajā pasākumā tapt nākotnes mežam Dzērbenē, jo „ne vieta
izceļ cilvēku, bet cilvēks vietu”!
Daina Šmite, Dzērbenes tautas nama vadītāja

Lai pateiktos cilvēkiem, kuri veicinājuši Vecpiebalgas novada attīstību, izaugsmi, atpazīstamību un cilvēku labklājību, novada dome aicina iedzīvotājus ieteikt kandidātus
apbalvojumu saņemšanai - novada uzņēmējus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, sabiedriski aktīvus cilvēkus, kuri sekmīgi darbojušies uzņēmējdarbības veicināšanas, vides kvalitātes uzlabošanas, sociālā atbalsta sniegšanas, kultūrvides veidošanas, veselīga
dzīvesveida popularizēšanas vai sporta jomā. Apbalvojumi tiks pasniegti Valsts svētku
svinīgajā pasākumā novembrī. Aizpildītu anketu vai iesniegumu ar pamatojumu apbalvojuma saņemšanai lūgums iesniegt pagastu pārvaldēs vai administratīvajā centrā līdz 18. oktobrim vai sūtīt elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv . Nolikumus
skatīt Vecpiebalgas novada pašvaldības mājaslapā: www.vecpiebalga.lv/normatīvie dokumenti.

PIETEIKUMS
Vecpiebalgas novada domes apbalvojumam
Informācija par apbalvojumam izvirzīto pretendentu (vārds, uzvārds,
ieņemamais amats vai nodarbošanās )

Nominācija ( atzīmēt ar „X”, pasvītrot atbilstošo)
Vecpiebalgas novada lepnums
Gada jaunietis
Gada balva sportā
Gada balva kultūrā
Gada balva uzņēmējdarbībā
No sirds uz sirdi
Gada skolotājs
Apbalvošanai izvirzītā pretendenta vispusīgs nopelnu apraksts, sasniegumi

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

Pieteikuma anketas
aizpildītājs
.

. 20

.

(paraksts)
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TAURENEI - 90
„Agrāk mežos te ganījās tauri,
Izzuda tauri, tik palika vārds.
Zemi šo skaisto, kur Gauja tek cauri,
Taureni nosauca - senatnīgs vārds”

Nēķens vai Taurene?

Vēsturniece, skolotāja Spodra Ergarde
Taurenes vēstures izpētei veltījusi vairāk nekā
četrdesmit savas dzīves gadus. Liecības par pagastu ir apkopotas grāmatā „Šīs zemes un cilvēku likteņgrāmata”. Gadu gaitā savāktie dokumenti, fotogrāfijas, piemiņas lietas un atmiņu
pieraksti ir apskatāmi Spodras Ergardes izlolotajā Taurenes novadpētniecības muzejā. Par pagasta pirmsākumiem vēsturniece grāmatā vēsta:
„Vidzemes bruņniecības dokumenti (1431. un
1439. g.) liecina, ka vēsturiski tagadējās Taurenes teritorijā pastāvējušas divas muižas - „Tauren” muiža, kas par labu kalpošanu tika piešķirta vasalim Hansam Rennem, un Johannam
Fogedam piešķirtā Jarslavas muiža, kas vēlāk
piederēja Noetkenu dzimtai un kas 1601. gadā
tika pārdēvēta par Nēķena muižu. Pēc trīsdesmit gadu ilgā Zviedrijas, Polijas - Lietuvas kara
„Tauren” muiža izzuda no muižu sarakstiem un
līdz 1925. gadam šis vārds bija pagaisis arī no
cilvēku atmiņas. Savukārt Nēķena muiža, lai
arī tā gadsimtu gaitā vairākkārt mainīja īpašniekus, lai arī to gan ieķīlāja, gan atpirka, ir saglabājusies līdz pat mūsdienām. 1925. gadā pagasta valdes sēdē skolotājs Kārlis Bormanis
ierosināja neaizmirst sava novada vēsturi un pārdēvēt šo vietu par Taureni, bet muižai
atstāt Nēķena nosaukumu. Valdes lēmums bija ieteicējam labvēlīgs, un ar 1926. gada 1.
janvāri Nēķena pagasts oficiāli kļuva par Taurenes pagastu.
Nēķena muižas centrs līdz mūsdienām saglabājis 8 ēku apbūvi. Šodien kompleksu veido
jaunā pils, muižas vecā pils, klēts, leduspagrabs, alus darītavas pagrabs, bijusī zirgu pasta
ēka, zirgu stallis un lopu kūts. Muižas jaunā pils, kur tagad atrodas pagasta pārvalde un
kultūras nams, tika celta pēc laikmeta un modes prasībām. Par pils celtniecības nobeigšanu
vēsta divi skaitļi - 1888. gada augustā tika svinēti spāru svētki un pēc 1900. gada vairs
nenotika celtniecības darbi. Nēķena muiža un pils vēstures gaitā ir kalpojusi ne vien kā
kultūras attīstības centrs, bet diemžēl arī kā ierocis represīvo iestāžu rokās: 1906. gadā
pilī ierīkoja lauku kara tiesu, bet pēc dragūnu pavēles pagrabus pārbūvēja par cietumiem,
arī 1940.-1941. gadā Taurenes cilvēku likteņi tika lemti pilī. Nelāgā slava turpinājās arī
pēckara gados, kad pils otrajā stāvā darbojās čekas izmeklētāji.
Pirmās brīvvalsts laikā pagastā strauji attīstījās lauksaimniecības nozares, kas bija ieguvušas redzamu vietu pasaulē. Uz Ņēķena muižas un dzirnavu īpašnieka atņemtās zemes
veidojās jaunsaimniecības. Pēc lauksaimniecības skaitīšanas datiem 1929. gadā Taurenē
bija 171 lielsaimniecība ar zemes platību virs 20 ha. Tautā valdīja vēlēšanās būt saimniekiem savā zemē, uzplauka kultūras dzīve. Tomēr saimniekošana iegūtajā zemē bija grūta,
nomāca parādi un izpirkšanas maksa, jāgādā bija inventārs, jāceļ dzīvojamās mājas un
saimniecības ēkas. Visu pasliktināja ekonomiskā krīze. Sākās iegūtās zemes pārdošana vai
saimniecību izūtrupēšana. Pagasta pašpārvalde savā pārziņā ieguva Veco pili, tur darbojās
doktorāts. Arī muižas klēts nonāca pagasta īpašumā. Bijušo alus brūzi nopirka Augusts
Graudiņš, un alus darītava darbojās līdz 1944. gadam. Bijušais Lāčakrogs nonāca Taurenes
pagasta īpašumā. Vecā pagasta māja bija „Tožās”. Līdz ar 30. gadu otro pusi mainījās arī
pagasta pašpārvaldes nozīme un lielāku autoritāti ieguva pagasta valde. Pagasta ieņēmumu galvenais avots bija zemnieku nodokļi. Personas nodokli maksāja visi darba spējīgie,
ieskaitot laukstrādniekus un ganus. Tas bija seši līdz 20 lati gadā.

1925. gadā pagasta valdes sēdē skolotājs Kārlis
Bormanis ierosināja neaizmirst sava novada
vēsturi un pārdēvēt šo vietu par Taureni,
bet muižai atstāt Nēķena nosaukumu.
Ieņēmumus Taurenes pagasts izlietoja izglītībai, veselības aizsardzībai, sociālām vajadzībām - nespējnieku patversmes uzturēšanai, kultūras vajadzībām. Taurenē darbojās vairākas sabiedriskās organizācijas, redzamākās no tām - mazpulki, ko vadīja Kārlis Bormanis,
Lauksaimnieku biedrība un Dzērbenes draudzes dāmu palīdzības komiteja. Vērienīgi tika
organizētas teātra izrādes ar viesrežisoriem un gājieniem uz izrāžu vietām Brežģa kalnā.
1920. un 1930. gados Taurenē darbojās trīs kori - LNJS Taurenes nodaļas koris, kuru vadītāja Kārlis Bormanis, aizsardžu koris, kuru vadīja Zinaīda Krampe, un skolotāja J. Pikurs
vadītais Dzērbenes draudzes koris.
Taurenes pašvaldības vadītāji Latvijas Brīvvalsts laikā: Jānis Seisums (1919-1921; 19241926), Pēteris Lielups (1922-1924), Jānis Veģis (1926-1930), Jānis Pūrītis (1931-1936),
Jānis Ziediņš (1937-1940).
1940. gada 17. jūnijs pārtrauca ekonomiskās un kultūras dzīves rosību valstī, arī Taurenē.
Četrdesmitie gadi Taurenē, tāpat kā visā Latvijā, atnāca ar varas maiņu un tai sekojošām
represijām. Aresti sākās uzreiz pēc 1940. gada 17. jūnija. Kā vienu no pirmajiem apcietināja Hugo Celmiņu, bet vēl astoņus pagasta iedzīvotājus izsūtīja 1941. gada 14. jūnijā.
Varas maiņu Taurenē uzņēma dažādi, bet lielākajai daļai jaunie likumi bija neizprotami
un nepieņemami. Notika arī nevardarbīgas pretošanās mēģinājumi. Vācu okupācijas laiks
cilvēku atmiņā palicis ar lielām nodevām un smagu darbu Lielvācijas labā, un badu un …
arī represijām - šoreiz pret padomju varai lojālajiem cilvēkiem. Kara beigās cilvēki bija
noguruši, valdīja nabadzība, bailes. Taurenes pagasta vadītāji okupāciju laikā: Kārlis Rēvele (1940 VII- 1940 IX), Kārlis Vasiļevskis (1940 X-1941 VI), Aleksandrs Jansons (1941
VII- 1944 IX). Ar represijām un pastiprinātu komunistisko ideoloģiju 1944. gadā Latvijā
sākās padomju laiki.
1944. gada 1. oktobrī Taurenes pagasta izpildkomiteju ierīkoja doktorātā, bet ambulanci
pārcēla uz „Imantām”. Taču jau 1945. gadā jaunā valdība par savas darbības vietu izvēlējās
jauno pili. Par pagasta izpildu komitejas priekšsēdētaju tika iecelts Roberts Ozolants, savukārt par Brežģa ciema priekšnieku - K. Plaudis, bet Taurenes ciema - O. Čablis. Pagastus
likvidēja 1949. gadā, bet ciemi vēl palika līdz 1954. gadam, kad apvienojās Taurenes un
Brežģa ciems. Galvenās izpildkomitejas rūpes bija par valsts nodevu izpildīšanu un politisko audzināšanu, bet galvenās metodes - draudi. 1949. gada 25. martā no Taurenes pagasta
19 mājām izsūtīja 64 cilvēkus. Tajā pašā gadā tika nodibināti kolhozi „8. marts”, „Rūķis”,
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”Liesma” „Alauksts” , „Gauja” „Taurene”. Pirmie kolhozi bija nelieli un neatbilda priekšstatam par sociālistisko lielsaimniecību, tāpēc saskaņā ar Latvijas PSR Ministru padomes
1950. gada lēmumu sākās kolhozu apvienošana. Kolhoza „Taurene” pirmais priekšsēdētājs
bija Artūrs Gorbāns. Vēlākos gados kolhozu vadīja Ņina Namavīra (1961 - 1966), Leonīds Igaunis (1966 - 1967), Jānis Ozols (1968 -1972), Kārlis Kalniņš (1973 - 1979), Roberts Ruķis (1979 -1982), Roberts Dilba (1982 - 1985), Mārtiņš Bušmanis (1985 -1991).
1991. gada decembrī kolhozu pārveidoja par paju sabiedrību.
Taurenieši 40 gadus prata saimniekot sociālistiskajā ražošanas sistēmā. Lai arī naudas
resursu apsaimniekošanā noteicošā bija kopsaimniecība, ciema padome lieliski prata
sadarboties ar kolhoza valdi un, pateicoties kopīgām interesēm, padarīja Taurenes ciemu
atpazīstamu.
Ciema attīstībā savu vārdu ierakstīja katrs no ciema priekšsēdētājiem, kas to vadīja no
pirmajiem pēckara gadiem līdz novada izveidei: Marta Intenberga, Drosma Gnedlere,
Jānis Krēsliņš, Zinaīda Vīlipa, Rita Bērziņa, Anatolijs Batņa, Lolita Eglīte, Aivars Rumba,
Jānis Vīlips.
Ja 1918. gadā Latvija savu valsti nosargāja ar ieročiem, tad deviņdesmitajos gados uzvarēja dziesmotā revolūcija. Arī Taurenē izveidojās Tautas frontes grupa, tās vadītājs bija
Kārlis Mūriņš. Bet tas jau ir cits stāsts - “Taurene mūsdienās.””
„Uzkāpsim Taurenes kalnā un paraudzīsimies uz skaisto Taurenes senleju! No tās paveras skats uz iepriekšējo paaudžu cilvēku darbu … Tas izsaka vairāk par vārdiem,” aicina
Spodra Ergarde.

Taurenes pagasta priekšsēdētāji no 1961. līdz 2002. gadam pils 100 gadu svinību laikā.
No kreisās 1. rindā: Rita Bērziņa, Drosma Gnedlere, Lolita Eglīte, Zinaīda Vīlipa;
2. rindā - Aivars Rumba, Jānis Vīlips, Jānis Krēsliņš.

Taurenes izaugsme bijušās ciema padomes
priekšsēdētājas Drosmas Gnedleres atmiņās
„1961. gada janvārī notika mazo kolhozu - „Taurene” un „Gauja” - apvienošana, par jaunizveidotās kopsaimniecības priekšsēdētāju tika iecelta Ņina
Namavīra, pateicoties kurai, es nokļuvu Taurenē. Bijām pazīstamas vēl no
„Darba karoga” laikiem - viņa bija šī
nelielā Raunas kolhoza priekšsēdētāja,
es - kultūras dzīves organizatore. Sākot
saimniekot „Taurenē”, Ņina Namavīra
aicināja savā komandā arī mani. Nācu
ar domu, ka vadīšu tautas namu, bet oficiāli šajā darbā nostrādāju vienu dienu,
jo tūlīt pēc pārcelšanās - 1961. gada 19.
martā - mani ievēlēja par ciema deputāti, bet 26. aprīlī apstiprināja par ciema
padomes priekšsēdētāju. Jāsaka godīgi,
nemaz tik vienkārši tas nenotika. Iesākums nepavisam nebija gluds, jo taurenieši mani nemaz tik labi neuzņēma, vajadzēja iegūt vietējo uzticību. Tika dots pārbaudes
laika, lai es sevi pierādītu un deputāti varētu pārliecināties, ka amatam esmu piemērota.
Pēc mēneša mani apstiprināja amatā.
Pēckara gadi bija grūti un pieticīgi. Tomēr cilvēki prata sanākt kopā, priecāties, spēlēt teātri. Pateicoties kordiriģentam, skolotājam Jānim Sakšam, taurenieši 1948. un 1950. gadā
piedalījās Dziesmu svētkos Rīgā. Tolaik, kad šeit ierados, rosība bija nedaudz pierimusi.
Turklāt nebija ne tautas nama vadītāja, ne arī īsti vietas, kur pasākumos pulcēties. Nēķena
muižas ēkā tautas namam gan bija ierādīta lielākā telpa - tagadējā mazā zāle, taču pasākumiem tā īsti nederēja. Kļuvusi par ciema priekšsēdētāju, lielu vērību pievērsu kultūras
jautājumiem. Lielisks sabiedrotais kultūras un ciema sabiedriskās dzīves organizēšanā
man bija kopsaimniecības priekšsēdētāja Ņina Namavīra. Ar kolhoza gādību un rajona izpildkomitejas piekrišanu uzsākām lielos rekonstrukcijas darbus Nēķena muižā. Apvienojot
vairākas telpas, tika izveidota tagadējā lielā pasākumu zāle, turklāt tai klāt tika piebūvēta
skatuves daļa. Gāja smagi, jo biezās sienas grūti padevās meistaru rokām, turklāt tad jau
nebija arī tādu celtniecības instrumentu un materiālu kā tagad. Muižas apkārtne bija aizaugusi, iekopām apkārtni, lai skats uz galveno celtni ciemā būtu acīm tīkams. Sešdesmito
gadu sākumā tika noorganizēts koris, veco ļaužu un jauniešu deju kolektīvi, dramatiskais
pulciņš, vīru un sieviešu ansambļi. Par kordiriģentu uzaicinājām E. Kalniņu, jauniešu deju
kolektīvu vadīt sāka J. Sējējs, veco ļaužu kolektīvu - Ē. Pūcītis. Visi trīs kolektīvi izcīnīja
tiesības piedalīties Dziesmu un deju svētkos. Arī pati aktīvi piedalījos pašdarbībā - dziedāju
korī, ansamblī, ja vajadzēja - savureiz arī deju kolektīvā varēju kādu aizvietot. Par labiem
sasniegumiem kultūras darbā 1965. gadā saņēmu PSRS Kultūras ministrijas Goda rakstu.
Padomju laikā ciema priekšniekam lielas varas nebija, arī naudas maciņš bija pārlieku plāns,
lai bez kolhoza atbalsta iztiktu. Ar gandarījumu varu teikt, ka vienmēr varējām ar kolhoza
vadību kopīgu valodu atrast. Ciema padomē jau darbinieku bija tik vien kā uz rokas pirkstiem saskaitīt - priekšnieks, sekretāre, tautas nama vadītājs un bibliotekāre. Par atalgojumu
Raksta turpnājums nākamajā lpp.
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vispār nerunāšu, jo apkopēja kolhozā algas dienā saņēma vairāk par ciema priekšnieku, taču
par to nedomājām. Tagad ir dažādi dienesti, speciālisti, bet toreiz man bija gan sadzīviskas
un saimnieciskas lietas jākārto, gan kultūras un izglītības dzīve jāorganizē, gan jālaulā un
svinīgi dzimšanas un pilngadības apliecības jāizsniedz, gan talcinieki kolhozam ražas laikā
jānodrošina un par civilo aizsardzības noteikumu izpildi jāatbild. Turklāt pienākums bija
rūpēties arī par to, lai ciema pilngadīgie pilsoņi strādātu. Tā atklāti bez darba dzīvot nedrīkstēja, bet, kas darba tikumu augstu nevērtēja tolaik, tas to nedara arī tagad. Padomju laikā
bija tādi, kas ilgi vienā vietā neturējās, tagad ir otra galējība - pabalstu sistēma, kas sabojā
cilvēkus. Manuprāt, grēks dot naudu tiem, kuri spējīgi strādāt, bet to nedara. Jā, valstī ir
bezdarbs, bet kas meklē, tas atrod. Nevajag vaimanāt, jo veiksies tik, cik katrs pats spēs padarīt. Mana pārliecība ir tāda - vērtības, ko ģimene nav šūpulī ielikusi, arī pasaule neiemācīs.
Laikam ejot, vairāk atceramies to labo. Nav noliedzams, ka padomju laikos bija daudz nejēdzību, bet to, kas reiz ir bijis labs, neviens nevar padarīt par nebijušu. Protams, pastāvēja
zināmi aizliegumi un iespēju ierobežojumi, taču cilvēki vērtības apzinājās paši un varas norādījumus prata veiksmīgi apiet. Regulāri brauca visādi pārbaudītāji, kas vērtēja to, cik lojāli
pilsoņi esam padomju varai un vai visus lēmumus pareizi pildām. Taču mēs pat visbargākajos
padomju varas gados Taurenē svinējām Jāņus, kas arī bija aizliegts. Klusāk vai skaļāk, bet
ugunskurs un zaļumballe Gaujmalā bija katros svētkos. Pazinu rajona sekretāri, kas savureiz,
ja bija gaidāmas kādas nepatikšanas, iepriekš pabrīdināja, lai varam sagatavoties. Vajadzēja
mācēt izlocīties. Tas bija tāds laiks… Par spīti visam, cilvēki bija vienotāki, draudzīgāki.
Tagad esam ierāvušies katrs savā čaulā … Katrs par sevi. Viens nav karotājs, tādēļ svarīgi,
ka var uzticēties vietējiem cilvēkiem. Vadot ciema padomes darbu, atbalstu saņēmu no
visiem taureniešiem, īpaši jāatzīmē, ka vienmēr paļauties varēju uz Jāni Stapānu, Ilonu
Užāni, Maiju Dauguli.

Sešdesmito gadu sākumā tika noorganizēts koris,
veco ļaužu un jauniešu deju kolektīvi, dramatiskais pulciņš, vīru un sieviešu ansambļi.
Ciema padomes priekšsēdētājas pienākumus pildīju vienpadsmit gadus - līdz 1972. gadam.
Pēc tam pārgāju darbā kolhozā.
70.-80. gados Taurenē notika intensīva celtniecība - tika celtas gan ražošanas ēkas un objekti, gan dzīvojamās mājas. Kopsaimniecību ir vadījuši veiksmīgāki un neveiksmīgāki, vienkāršāki un gudrāki, uzņēmīgāki un piesardzīgāki saimnieki. Katrs ir ierakstījis savu lappusi
ciema (tagad gan laikam jāsaka - pagasta) vēsturē. Man īpaši gribas pieminēt trīs… Ņina
Namavīra - vienkārša, sirdsgudra lauku sieva, kurai, iespējams, dažkārt pietrūka zināšanu
kolhoza vadīšanā un saimniecības darbu plānošanā, bet kura nenoliedzami bija spilgta personība, sirsnīga, cilvēcīga un vienmēr gatava uzņemties rūpes un gādību par saviem cilvēkiem.
Robertam Ruķim bija īsta saimnieka tvēriens - viņš kolhozu vadīja vien trīs gadus, taču
cik daudz šai laikā tika paspēts izdarīt. 1980./1981. gadā uzcēla Līvānu ciematu, „Dzintaru”
un „Zeltiņu” fermas kompleksus, izveidoja jaunu Lodes ceļu un sākās kokapstrādes ceha
celtniecība. 1982. gadā tika uzceltas divas daudzdzīvokļu mājas, ielikti pamati bērnudārzam,
bet līdz tā uzcelšanai daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī ierīkots pagaidu bērnudārzs. Varat
iedomāties, cik strādājošie vecāki bija priecīgi par atrisināto bērnu pieskatīšanas problēmu.
Priekšsēdētājs rūpējās ne vien par kolhoza saimniecisko uzplaukumu, bet ar lielu uzmanību
sekoja līdzi arī kultūras norisēm. Viens neliels piemērs: kad Taurenes kolhozam Vissavienības lauksaimniecības izstādē Maskavā tika piešķirta 3. vieta un prēmija 1800 rubļi, šo naudu
izmantoja Taurenes orķestra veidošanai. Vēl tagad cilvēki savās atmiņās ar labu vārdu piemin
Ruķa laiku Taurenē. Roberts Dilba realizēja daļu no Roberta Ruķa iecerēm iedzīvotāju sadzīves apstākļu uzlabošanā - atvēra šūšanas darbnīcu, frizētavu, pastu, aptieku un ambulanci.
Vērienīgā celtniecība un darbavietu piedāvājums veicināja jauno speciālistu pieplūdumu. Ne
vien vietējie jaunieši pēc profesijas apguves atgriezās laukos, uz Taureni pārcēlās arī samērā
daudz cilvēku, kurus ar šo vietu nesaistīja ciešākas saites. Ja nemaldos, astoņdesmito gadu
sākumā viena gada laikā darbā kolhozā tika pieņemtas piecas jaunās grāmatvedes. Līdz ar
priekšsēdētāja Roberta Dilbas atnākšanu tika likti pamati jaunai nozarei - sporta zirgu audzēšanai un trenēšanai jātnieku sportam.
1983. gadā kolhoza „Taurene” ienākumi pārsniedza divus miljonus, bet 1985. gadā tai piešķīra apbalvojumu kā saimniecībai, kura panākusi visstraujāko izaugsmi.
1989. gada vasarā Taurenē atzīmēja kolhoza 40 gadu pastāvēšanu, bet jau tad bija skaidrs,
ka kolhozu iekārta savu laiku ir nodzīvojusi. Sākās privatizācijas laiks un savu saimniecību
veidošana.
Mūžs ir bijis raibs kā dzeņa vēders. Viegli nav bijis ne pie vienas valdīšanas, taču vienmēr
esmu centusies ar visiem labi sadzīvot. Taureniešiem pagasta 90. jubilejā novēlu lielāku ticību sev un saviem spēkiem. Negaidīsim no citiem, bet darīsim paši, tad mums viss izdosies!”

Taurene šodien. Pagasta pārvaldes vadītāja
Inese Saliņa:

„Taurenes pagasta padomē par sekretāri sāku
strādāt 1992. gada 1. aprīlī. Neesmu taureniete, bet manas mājas šeit ir jau 32 gadus. 1984.
gadā kā jaunā speciāliste sāku strādāt kolhozā „Taurene”. 80.-to gadu vidū šeit sastapu
taureniešus, nu jau aizejošo paaudzi - īstus
lauku cilvēkus, gaišus, sirdsgudrus un labestīgus. Paldies viņiem, jo dzīves uzsākšana
īstā lauku vidē man bija laba dzīves pieredze.
Darbā pašvaldībā mani ievadīja toreizējais
pagasta pašvaldības vadītājs, arī bijušais
kolhoza ”Taurene” speciālists, Aivars Rumba - gudrs, inteliģents un uzņēmīgs cilvēks.
Aivaram bija savs skatījums un idejas par
dzīvi Taurenē pēc neatkarības atjaunošanas.
Pateicoties Aivara Rumbas iniciatīvai, 90.-to
gadu vidū Taurenē tika nodibināta viena no
pirmajām krājaizdevumu sabiedrībām Latvijā, kura sekmīgi darbojas vēl šodien. Izveidojās sadarbība arī ar Dānijas uzņēmējiem, kā rezultātā Taurenē darbu uzsāka kopuzņēmums
kokapstrādē - sākotnēji „Runestaven Latvia”, vēlāk SIA „Pondus”, arī ferma „Vējkalni”.
Pēc LPS „Taurene” likvidācijas 1993. gadā pašvaldībai bija jāveido struktūrvienības, lai
nodrošinātu saimniecisko darbību pagastā un izpildītu funkcijas, ko valsts bija deleģējusi pašvaldībai. Bija sākusies arī zemes reforma, kas sākotnēji deva lielas cerības. Aivars
Rumba izveidoja labu darbinieku komandu, lielākoties no bijušajiem kopsaimniecības speciālistiem. Nebija vienkārši, jo materiālā bāze saimnieciskajiem darbiem bija jāveido no
jauna, bet finanšu resursi - ierobežoti. Ar kolēģiem sastrādājāmies kā musketieri - viens par
visiem un visi par vienu. Paldies par kopā pavadītajiem grūtajiem, bet skaistajiem gadiem!
Aivars Rumba pašvaldību vadīja līdz 1997. gada aprīlim, kad pēc vēlēšanām viņa vietā nāca
Jānis Vīlips - saimnieciskajos darbos pieredzējis, apdomīgs vīrs, kurš, kā paruna saka, „septiņas reizes nomēra un vienu reizi nogriež”. Jānis ir dzimis taurenietis, kolhoza speciālists,
labi zināms visiem pagasta ļaudīm.

Pēc neatkarības atgūšanas un kopsaimniecības likvidācijas ierastā dzīve pagasta ļaudīm bija
krasi mainījusies - sākotnējais optimisms mijās ar neziņu par darba iespējām. Bija pienācis
laiks, kad cilvēkiem arvien vairāk jāpaļaujas uz savām prasmēm, zināšanām, uzņēmību un
neatlaidību. Izrādījās, ka daļa cilvēku tam nav gatavi, un viņu dzīves salūza. Tomēr pārmaiņu laiks bija sācies, un jau 90.-to gadu vidū Taurenē saimnieciskā darbošanās bija itin rosīga.
Bijušie kolhoznieki dibināja savas ražotnes, kooperatīvās sabiedrības, cilvēkiem bija darbs
četrās kokapstrādes firmās, piecos veikalos, pašvaldības struktūrvienībās, pamatskolā mācījās gandrīz 200 bērni, veidojās zemnieku saimniecības. Cerīgs laiks.
Zemes reformas rezultātā pašvaldības īpašumā nonāca zeme, arī meža īpašumi. Saimnieciski
darbojoties, tika iegūti līdzekļi, kurus ieguldīja pagasta infrastruktūras sakārtošanā. Laikā,
kad pašvaldības vadītājs bija Jānis Vīlips, tika uzsākta siltumtrašu atjaunošana, ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija, veikta apkures katlu rekonstrukcija, tika nomainīti jumti
daudzdzīvokļu mājām, atjaunotas „Nēķena muižas” vēsturiskā centra ēkas, sakopta pagasta
teritorija. Un, gatavojoties 2005. gada Piebalgas novada svētkiem, Gaujas krastā tika uzcelta
skaista estrāde. Pašvaldībā tika iedibinātas labas gadskārtējās tradīcijas - 18. novembra svētku pasākums ar skaistu koncertu, sakoptāko sētu izvērtēšanu un ”Gada cilvēka” godināšanu,
arī pasākums „Pateicības pūra lāde” kā paldies pagasta uzņēmējiem un sadarbības partneriem, ikgadējās pavasara talkas Brežģa kalnā.
Katrs sākums ir grūts. Arī iekļaušanās 2009. gada teritoriālās reformas rezultātā izveidotajā Vecpiebalgas novadā. Teiciens par septiņiem pudiem sāls, kas jāapēd kopā, lai iepazītu
cits citu, ir patiess. Katra pagasta ļaudīm ir savas tradīcijas, arī rakstura iezīmes. Taurenieši
varbūt neprot pietiekami skaļi lepoties ar saviem sasniegumiem, bet līdz novadu reformai
pagasta sakopšanā bija padarīts gana daudz. Pa šiem septiņiem gadiem esam iepazinuši cits
citu, esam novērtējuši kaimiņus un iemācījušies sadarboties. Novada darbības laikā gan ar
pašvaldības līdzekļiem, gan ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu arī mūsu pagastā
padarīti labi darbi - nomainīti apkures katli centra katlu mājā, rekonstruētas siltumtrases uz
daudzdzīvokļu mājām, nosiltināta Taurenes pamatskolas ēka un izbūvēta siltumtrase skolas
ēkas pievienošanai centrālajai katlu mājai, atjaunotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, pabeigta ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas 1. kārta, iespēju robežās atjaunoti un uzturēti
pašvaldības autoceļi. Pateicoties novada ļaužu aktivitātēm, 2015. un 2016. gads pagasta, arī
novada vēsturē, ieies ar vērienīgiem darbiem uz valsts autoceļa Cēsis -Madona. Taurenes
pagasta teritorijā atklāts jauns tilts pār Gauju un rekonstruēts ceļa posms līdz Brežģa kalnam.
Esam nosargājuši no nojaukšanas un mazliet uzposuši mūsu centra autobusu pieturu. Neskatoties uz dažādām pārmaiņām veselības aprūpē, esam saglabājuši savu feldšerpunktu, kurā
strādā vienmēr atsaucīgā feldšerīte Daina Skrastiņa un zinošais dakteris Uldis Vasiļevskis.
Un vēl - visi novada ļaudis var būt kaut nedaudz drošāki par savu veselības aprūpi kritiskos
brīžos, jo Taurenes „Rudiņos” no 2009. gada 1. decembra darbojas neatliekamās medicīniskās palīdzības punkts.
Esam daļiņa no Latvijas, un kā jau visā valstī arī mūsu pagastā un novadā iedzīvotāju skaits
sarūk. Šobrīd pēc iedzīvotāju reģistra datiem Taurenē ir 867 iedzīvotāji, bet faktiski jau
vēl mazāk. Brīvu dzīvokļu pagastā nav, saimnieciskā dzīve ir rimtāka, iedzīvotāji noveco,
bet jaunieši nesteidzas atgriezties dzimtajā pagastā. Prieks par tām nedaudzajām jaunajām
ģimenēm, kuras meklē darbības nišas sekmīgai saimniekošanai. Par spīti dažādām krīzēm
un grūtākiem laikiem, pagastā jau ilgstoši darbojas lielākais darba devējs kokapstrādē SIA „TOTO”, ko vada Aldis Driķis. Arī Aivars Rumba ir uzņēmējs kokapstrādes firmā SIA
„Arbor RRK”. Nesen darbību pagastā uzsākusi arī kokapstrādes firma SIA „Privātbūve”.
Pagasta ļaudīm ikdiena nav iedomājama bez Aijas Krēsliņas vadītā ziedu veikala, Taurenes
aptiekas un degvielas uzpildes stacijas. Diemžēl pārtiku varam iegādāties tikai vienā veikalā - „Elvi”. Un, protams, uzņēmīgie lauksaimnieki, kuriem jāturas pretī gan nelabvēlīgiem
laika apstākļiem, gan neskaidrajai valdības politikai šajā nozarē. Prieks, ka lauksaimniecība
ir dzīvesveids daudzām strādīgām ģimenēm Taurenē - Liepiņu ģimenei SIA „Liepas M”,
Knābju ģimenei z/s “Brenkūži”, Zālīšu ģimenei z/s „Jaunlejas Runtes”, Stalšānu ģimenei
„Veclejas Runtēs”, Aļeksejevu ģimenei z/s „Jaunaprāni” un SIA „Pakalni12”, Dandenu ģimenei - z/s „Auseklīši”, Vaguļu ģimenēm „Urbiņos” un „ Baložkalnā”, Bērziņu ģimenei
„Strautiņos”, Māra Ozola ģimenei „Vecjērūžos”, Āboliņu ģimenei SIA „Āboliņkalns” un
z/s „Mīļumbrici”, Valdai Sakenfeldei “Jaunbaltiņos”, Driķu ģimenei „Kalna Cimbuļos”, arī
mūsu biškopēm Almai Tavarei un Vijai Rākai. Piedodiet, ja kādu esmu aizmirsusi nosaukt,
jo lepnums ir par visiem darbīgajiem cilvēkiem.
Šis laiks ir ne vien devis iespējas, bet arī pārmainījis vērtību skalu, izmainījis cilvēkus.
Skumji, ka daļa ļaužu vairs neprot un negrib uzņemties atbildību par savu dzīvi.
Bet ir daudzi cilvēki, kuri atstājuši savu domu dzirkstis un plaukstu nospiedumus mūsu pagasta dzīves telpā. Nosaukšu tikai dažus no viņiem, kuri pēdējos 20 gados nekad nav atteikuši sadarbību: Spodra Ergarde, pagasta vēstures mantojumu apkopotāja, grāmatas „Šīs zemes un cilvēku likteņgrāmata” autore, Taurenes muzeja ekspozīciju izveidotāja; Raimonds
Rinkevičs -pagasta ģerboņa autors, vienmēr atsaucīgs dalīties savās mākslinieciskajās idejās;
Antons Kalniņš - iniciators Komunistiskā terora upuru piemiņas akmens uzstādīšanai; uzņēmēji Aldis Driķis un Aivars Rumba - vajadzīgajā brīdī gatavi sniegt palīdzību saimniecisko
jautājumu risināšanā; „meža vīri” - Dailis Dindonis, Māris Bērziņš, Jānis Taškovs, arī visi
pārējie bijušās Taurenes mežniecības darbinieki, kuri līdzdarbojušies „Brežģa kalna”, „Svētavota” un Gaujas krastu sakopšanā, ir bijuši padomdevēji pašvaldības mežu apsaimniekošanā.
Nenoliedzami, ka izglītība un kultūra vienmēr iet līdztekus. Prieks par pamatskolas kolektīva radošajām aktivitātēm, sasniegumiem mācībās, arī uzvedumiem un koncertiem mūsu
skaistajā kultūras namā. Kā īstena vērtība jāpiemin mūsu tradīcijām bagātie kultūras nama
kolektīvi - amatierteātris „Radi” un koris „Pie Gaujas”. Paldies kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem! Lai jūsu darbošanās prieks rada prieku citiem!
Esam gandarīti, ka labākajām Latvijas augstskolām mūsu pagastā pieder īpašumi - Latvijas
Universitāte apsaimnieko „Lodes muižu”, kas ir prakses vieta ģeogrāfiem un biologiem, Rīgas Stradiņa universitāte būvē sporta kompleksu sporta un atpūtas bāzē. Tās ir iespējas
studentiem, arī darbavietas mūsu pagasta ļaudīm.
Visu nav iespējams pieminēt mazā avīzes rakstā. Par šo vēstures periodu arī kādam būs
jāraksta grāmata. Un atcerieties, mēs paši esam sava novada vēstures veidotāji.
Mēs esam bagāti, jo mums pieder tādas bagātības, ko ikdienā varbūt ne vienmēr protam
novērtēt, - Brežģa kalns, Zaļkalns un Baltiņkalns, kuros pakāpjoties var sajust tāluma elpu,
mums ir Gauja, kas skrien cauri ezeru dzīlēm, mums ir meži un lauki, mums ir sīksti un
darbīgi cilvēki.
Lai taureniešiem stipras un laimīgas ģimenes, lai pagastam cerīga rītdiena!”
Materiālus apkopoja Dzidra Ješkina

UZ TIKŠANOS TAURENES KULTŪRAS
NAMĀ SVINĪGAJĀ PASĀKUMĀ
18. NOVEMBRĪ, KAD ATZĪMĒSIM
VALSTS SVĒTKUS UN TAURENES
90. JUBILEJU!
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VECPIEBALGAS Novada Ziņas

JAUNO DARBA SEZONU UZSĀK VECPIEBALGAS
NOVADA AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVI UN
INTEREŠU IZGLĪTĪBAS GRUPAS
„Ieliec roku dvēseles kabatā un atkal jūti, tur jau viņš ir tavs nemiers, kas pulsē
un skaita. Visu pierakstījis, sarēķinājis, un vēlreiz tevi pārliecina: ieliec roku
dvēseles kabatā - ir laiks.”
(S. Radiņa)
Inešu tautas nams (vadītāja Sarmīte Beķere, t. 22022895):
• Dāmu deju kolektīvs „Drostaliņas”, vadītāja Antra Grinberga, pirmdienās plkst.12.00.
• Vecpiebalgas muižas koris, diriģents Jānis Rijnieks, koncertmeistare Aleksandra
Lāce, ceturtdienās plkst.19.30.
• Pirmsskolas bērnu tautisko deju kolektīvs, vadītāja Līga Beķere, Inešu pamatskolā
trešdienās plkst.10.00.
Dzērbenes tautas nams ( vadītāja Daina Šmite, t. 29408315):
• Folkloras kopa „Māras bērni”, vadītāja Mārīte Šķēle, otrdienās plkst.16.00.
• Vokāli instrumentālā grupa „Isidora pagalms”, vadītāja Lelde Slaidiņa - Zaļakmentiņa, piektdienās plkst.15.30.
• Tautas deju kopa „Juveris”, vadītājs Uldis Blīgzna, koncertmeistare Ausma Kaštanova, otrdienās, ceturtdienās plkst. 20.00.
• Pirmsskolas bērnu tautisko deju kolektīvs, vadītāja Gunita Gedroica-Jurago, Dzērbenes skolā otrdienās, ceturtdienās plkst.15.30.
• Sākumskolas un pamatskolas bērnu tautisko deju kolektīvi, vadītāja Ilze Cīrule,
Dzērbenes skolā otrdienās plkst.14.45, trešdienās plkst.14.00.
• Bērnu un jauniešu teātra studija, pirmdienās plkst.14.30.
• Rokdarbu un mākslas pulciņš, trešdienās plkst.18.00.
• Sieviešu klubs „Nianse”, trešdienās plkst.19.00

2016. gada oktobris

JAUNIEŠIEM

Pasākumi jauniešiem

Dzērbenes jauniešu centrā
Pirmdienās plkst. 15.00 - lasāmstunda bibliotēkā.
Otrdienās plkst. 15.00 - spēļu diena.
Ceturtdienās plkst. 15.00 - radošās darbnīcas.
1.- 29. oktobris - zīmējumu konkurss “Visbaisākais spoks”.
14. oktobris - filmu vakars.
20. oktobris - spēļu turnīrs.
28. oktobris - radošā darbnīca (maskas).

Vecpiebalgas JIC „Balgas strops”
Pirmdienās plkst. 15.00 - sapulce ar jauniešiem.
Otrdienās plkst. 15.00 - radošā pēcpusdiena.
6. un 20. oktobrī plkst. 16.00 - filmu pēcpusdienas.
28. oktobrī plkst. 16.00 - Helovīnu pasākums.

Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde

Kaives tautas nams (vadītāja Agnese Caunīte - Bērziņa, t. 26309040):
• Dāmu deju grupa „Kaiva”, vadītāja Agita Kalniņa, pirmdienās plkst.18.30.
• Rokdarbu pulciņš „Saulessvece”, vadītāja Inese Suta, otrdienās plkst.15.30.
• Amatierteātris „Aka”, režisore Baiba Juhneviča, otrdienās plkst.19.00.
• Pirmsskolas bērnu tautisko deju kolektīvs, vadītāja Solvita Krastiņa, piektdienās
plkst.11.00.
• Kaives jaunais ansamblis, vadītāja Agnese Caunīte- Bērziņa, mēģinājumu dienas mainās, plkst.19.00.
Taurenes kultūras nams (vadītāja Ginta Babre, t. 22032942):
• Koris „Pie Gaujas”, diriģente Solveiga Vītoliņa, kormeistare Guna Rācene, pirmdienās plkst.18.30.
• Amatierteātris „Radi”, režisore Gunita Gedroica-Jurago, trešdienās plkst.19.00.
• Pirmsskolas tautisko deju kolektīvs, vadītāja Dace Potaša, piektdienās plkst.8.00.
• Sākumskolas un pamatskolas tautisko deju kolektīvi, vadītāja Ilze Cīrule, ceturtdienās plkst.12.00.
• Vingrošanas zāle „Taifūns”, pirmdienās, trešdienās, piektdienās plkst.18.00-20.00.
• Aktīvā vingrošana, otrdienās pēc individuālā laika plānojuma.
• Pēc iedzīvotāju pieprasījuma darbosies arī citi interešu pulciņi!
Vecpiebalgas kultūras nams (vadītāja Zigrīda Ruicēna, t. 26493591):
• Vecpiebalgas audēju kopa, vadītāja Dagnija Kupče, ceturtdienās plkst.17.00 aušanas
darbnīcā.
• Tautisko deju kolektīvs „Mudurainis”, vadītāja Antra Grinberga, trešdienās plkst.19.00.
• Jauniešu tautisko deju kolektīvs „Slātaviņa”, vadītāja Antra Grinberga, pirmdienās,
trešdienās plkst.16.30.
• Skolēnu tautisko deju kolektīvs „Vēveri” (5.-6.kl), vadītāja Antra Grinberga, trešdienās plkst.14.00.
• Skolēnu tautisko deju kolektīvs „Atskabarga” (7.-8.kl), vadītāja Antra Grinberga,
pirmdienās, trešdienās plkst.15.30.
• Pirmsskolas vecuma bērnu tautisko deju kolektīvs „Mazputniņš”, vadītāja Mārīte Lācgalve, pirmdienās plkst.11.00.
• Jauniešu tautisko deju kolektīvs „Balga”, vadītājs Kaspars Brauns, mēģinājumi Rīgā
otrdienās.
• Vokālais ansamblis „Lūna”, vadītāja Agrita Eškina, pirmdienās plkst.18.00.
• Amatierteātris „Sumaisītis”, režisore Inese Pilābere, otrdienās plkst.19.00.
• Skolēnu tautisko deju kolektīvi „Sienāži”, „Vēverīši”, vadītāja Mārīte Lācgalve,
pirmdienās, otrdienās plkst.13.00.
• Senioru klubs „Pīlādzītis”, vadītājas Ieva Veinberga, Rasma Beķere, satikšanās katra
mēneša 17. datumā plkst.12.00.
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

Vecpiebalgas novadu pasākumā pārstāvēja (no kreisās): Linda Ķaukule un Maira Asare
no JIC „Balgas strops”, Igors Zvaigzne no Dzērbenes jauniešu centra.

Eiropas Savienības programmas
„ERASMUS+:Jaunatne darbībā” 3.
pamatdarbības „Strukturētais dialogs:
jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projektā “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” (Nr.2016-1-LV02-KA347-001061) septembra beigās īstenota
pirmā aktivitāte - projekta koordinatoru un jaunatnes darbinieku tikšanās, kurā, plecu pie
pleca darbojoties jaunatnes lietu speciālistiem, politiķiem un jauniešiem no Amatas, Cēsu,
Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novada, tika precizēta projekta norises gaita un izstrādāta shēma, pēc kuras novados tiks strādāts pie jaunatnes politikas stratēģijas izveides. Šajā tikšanās reizē semināra dalībnieki iepazīstināja
ar pašreizējo sistēmu, kā tiek organizēts darbs ar jaunatni. Jāatzīst, ka novados šajā jomā
daudz kas bija līdzīgs, bet bija arī idejas, ko mācīties no kaimiņiem. Tas arī tika atzīts kā
galvenais ieguvums pirmajā semināra dienā - iepazīšanās un pieredzes apmaiņa.
Otrā semināra diena tika veltīta izpratnes veidošanai, kā izstrādāt jaunatnes politiku, kā
prasmīgāk izvirzīt mērķus, uzdevumus, meklēt risinājuma ceļus, sākotnēji apzinoties un
definējot problēmu, ko vēlas atrisināt, tās cēloņus, iespējamos ieguvumus un riskus, kas
varētu rasties risinājuma gaitā. Lietderīgs bija darbs kopā ar jauniešiem, jo ne vienmēr
pieaugušo redzējums sakrīt ar pašu jauniešu viedokli. Vēlreiz pārliecinājāmies, cik svarīgi
ir jaunatnes politikas izstrādē iesaistīt pašus jauniešus, lai tas tiešām kļūtu par jēgpilnu
dokumentu.

Oktobrī - novembrī katrā no astoņiem
sadarbības novadiem tiks organizēts seminārs,
kurā tiksies konkrētā novada speciālisti,
politiķi un jaunieši, lai jau precīzāk runātu,
diskutētu un izstrādātu pamatojumu jaunatnes
politikas stratēģijai savā novadā.
Trešā semināra diena bija kā apkopojums par stratēģijas izstrādē iesaistāmajām pusēm,
jo jaunatnes politika ir starp-institucionāla, tāpēc ir svarīga visu iesaistīto jomu (brīvais
laiks, interešu izglītība, izglītība, veselība, sociālā aizsardzība, nodarbinātība u.c.) kopīga
redzējuma veidošana par jaunatnes lietu attīstību konkrētā teritorijā, kas būtu balstīta uz
jauniešu interešu, vēlmju, vajadzību un problēmu apzināšanu, vietējo politiķu, speciālistu,
attiecīgu dienestu iesaisti.
Pasākums tika noslēgts ar šī pasākuma izvērtēšanu un nākamā pasākuma plānošanu, jo
šis ir tikai sākums.... Paldies visiem, kas piedalījās!
Oktobrī - novembrī katrā no astoņiem sadarbības novadiem tiks organizēts seminārs, kurā
tiksies konkrētā novada speciālisti, politiķi un jaunieši, lai jau precīzāk runātu, diskutētu
un izstrādātu pamatojumu jaunatnes politikas stratēģijai savā novadā.
Stratēģijas izstrāde ilgs divus gadus - līdz 2018. gada septembrim. Visas projekta aktivitātes finansētas no Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem.
Informācija par projektu pieejama sadarbības novadu mājaslapās un sociālajā vietnē Facebook - www.facebook.com/8novadivar
*Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisijai nevar uzlikt
atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
Diāna Briede, projekta vadītāja

2016. gada oktobris
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JIC “Balgas strops” 10 gadu jubilejas svinības

VECPIEBALGAS VIDUSSKOLĀ SEPTEMBRIS DZEJAS MĒNESIS
Košo un krāsaino septembri visā valstī sauc par Dzejas mēnesi, un arī mēs to aizvadām
literatūras zīmē. Tāpēc skolas aktualitāšu apskatu sāksim ar 12. klases skolnieces Diānas
Tuntes humoristisko parodiju par... nu, jūs jau paši sapratīsiet, par kura slavena latviešu
dzejnieka dzejoli būs stāsts (parodija rakstīta bērnu un jauniešu literāro darbu konkursam
“Zobojies kā Zvārgulis”, kuru izsludinājis LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts,
“Zvārguļa festivāla” radošā komanda un dzejnieka E.Treimaņa-Zvārguļa ģimene).

Skolotāja bēdu stāsts
Vas’ra sākas, skolā apklust bērni,
Klases logi acis cieši ver,
Un tu atkal sekmīgs nevarēji
Darbu veikt, kā bija norunāts.

Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Lelde Burdaja un pasākuma vadītājs Edžus Ķaukulis.

15. septembrī Vecpiebalgas sirdī - bērzu birzītē - notika Vecpiebalgas jaunatnes iniciatīvu
centra „Balgas strops” 10 gadu jubilejas svinības.
Pasākumu atklāja un jaunu galda spēli jaunatnes centram pasniedza Vecpiebalgas novada
domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde-Andersone. Atzīmējot jubileju, tika godināti cilvēki,
kuri devuši savu ieguldījumu „Balgas stropa” izveidē un attīstībā, - dibinātāja Dzintra Vilks,
darbinieki - Valdis Apalups, Zinaida Tačilkina, Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Lelde Burdaja. Ar priekšnesumiem sanākušos priecēja Ērgļu saieta nama junioru deju kolektīvs (vadītāja
Antra Grinberga), ar saksofona spēli - Roberts Sniedze. Labus vārdus veltīja un paliekošas
dāvanas jaunatnes centram svētkos dāvāja tuvākie kaimiņi - Vecpiebalgas vidusskolas skolēni un pedagogi, draugi un sadarbības partneri - Jaunpiebalgas un Limbažu jauniešu centra
pārstāvji, kā arī mūsu centra apmeklētāji, jauniešu vecāki un pašvaldības darbinieki. Pasākuma vadīja Edžus Ķaukulis.

Atzīmējot jubileju, tika godināti cilvēki,
kuri devuši savu ieguldījumu „Balgas stropa”
izveidē un attīstībā.

Kamdēļ steigt un raudot solīt klusi,
Ka pēc stundām nāksi pārrakstīt,
Ja tu zini, ka uz autobusu
Gribēsi tai pašā brīdī skriet?
Varbūt tīk tā doma tev un jūta Kabinetā tevi gaidu viens,
Kamēr es ar tevi mācos, rājos,
Dziest uz galda uzsildītais piens.
Kā lai varu tev un sev vēl ticēt,
Ka es spēšu kaut ko iemācīt?
Mani draugi tagad - direktors,
Direktors un vecāki ar’ tavi ...
Visiem jautru un atraktīvu jauno mācību gadu!

Skolotājai un dzejniecei Adīnai Ķirškalnei veltīts atmiņu tēlojumu
konkurss ,,Pie saulespuķes pieturos”

Pasākuma laikā darbojās vairākas radošās teltis: Lauras Prūses radošajā darbnīcā varēja
skaisti apdarināt stikla traukus, Paulas Šulcas radošajā teltī - no baloniem darināt dzīvnieciņus, Armandas Višņovas indiešu stila teltī - apgleznot ķermeni ar hennas zīmējumiem.
Interesantas aktivitātes piedāvāja Dzērbenes jauniešu centra pārstāvji. Atminot viktorīnas
uzdevumus, sanākušajiem bija iespēja laimēt pildspalvas ar „Balgas stropa” logo.
Pasākuma kulminācijā tika aizdegtas svecītes svētku kliņģerī, uzstājās Rihards Saule no Cēsīm, kā arī grupa „Transleiteris”. Īpaši interesantā veidā tika izlozēta „Piebalgas kūpinātava”
produkcijas dāvanu kastīte. Lai to iegūtu, četriem brīvprātīgajem jauniešiem no publikas
bija jānorepo Andra Brauera īpaši uzrakstītās dzejas rindas par godu jaunatnes iniciatīvu
centra jubilejai.
Paldies visiem jauniešiem un bērniem, kuri ieradās, aktīvi līdzdarbojās vai vienkārši baudīja
pasākumu!
Linda Ķaukule, JIC „Balgas strops” vadītāja

SKOLU ZIŅAS
Inešu pamatskolā aizvadīts radošuma un
sportisko aktivitāšu mēnesis
1. septembris - Zinību diena, ko ievadīja novada pašvaldības priekšsēdētājas Ellas Frīdvaldes - Andersones veiksmes vēlējumi jaunajā mācību gadā.
Kā katru gadu, septembri iesākam ar ziedu parādi no māju puķu dobēm skolas pagalmā, kas
visu mēnesi priecē pašus un garāmbraucējus - “Rudens vēju muzikants”.

9. septembrī notika Sporta diena pirmsskolas bērnu dienas centra audzēkņiem kopā ar
viņu vecākiem atpūtas bāzē “Avotiņi”. Paldies Kuliginu ģimenei par iniciatīvu un radošumu
pasākuma organizēšanā!
16. septembrī vecāku skolas nodarbība 8.-9. klasei zemnieku saimniecībā “Arvīdiņi”, kur
skolēni saimnieka Arvīda Jekimova vadībā palīdzēja sagatavot zivju dīķus ziemai, bet vēlāk pie ugunskura baudīja gardo saimniecības produkciju. Paldies saimniekiem par sniegto
iespēju!
22. septembrī iededzām 175. dzimšanas dienas piemiņas sveci pie dzejnieka, Piebalgas
dižgaru laikabiedra Andreja Pumpura pieminekļa.
23. septembrī , noslēdzot Eiropas sporta nedēļu, sportojām Olimpiskās dienas pasākumos
skolā un Taurenē.
27. septembrī studijā “Vārds” nodarbība “Dzeja pavedina”.
28. septembrī - Kustību dienā - sportojām kopā ar bijušo mūsu skolas skolnieci orientieristi Elīzu Katlapu.

Konkursa literāti kopā ar žūriju.

Ideja par atmiņu tēlojumu konkursu radās 2015. gada 15. augustā, kad Vecpiebalgas vidusskola sadarbībā ar Madonas Grāmatu draugu biedrību un Madonas novadpētniecības
un mākslas muzeju organizēja skolotājas un dzejnieces Adīnas Ķirškalnes 100. dzimšanas dienai veltītu atmiņu stundu.
Konkurss tika izsludināts 2016. gada martā un rosināja 7.-8. klases un 10.-11. klases
skolēnus rakstīt atmiņu tēlojumu par savu skolu un pedagogiem. Līdz mācību gada beigām tika iesūtīti 18 darbi no Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas un Madonas novada skolām.
Vasarā neatkarīgā žūrija - Madonas Grāmatu draugu biedrības vadītāja Beāte Ozoliņa,
Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja speciāliste Sarma Rudenāja (A. Ķirškalnes krustmeita), Piebalgas muzeju apvienības ,,Orisāre” vadītāja Līva Grudule, rakstniece Inguna Bauere un literāts Didzis Sedlenieks - darbus izvērtēja.
Konkursa noslēguma pasākums notika 9. septembrī Dzejas dienu ietvaros. Pēc neliela piemiņas brīža Vecpiebalgas Jaunajos kapos Vecpiebalgas vidusskolā notika laureātu
sveikšana: pamatskolas klašu grupā Pirmā godalga Vecpiebalgas vidusskolas skolniekam
Ralfam Kuzmanam, Otrā godalga - Vecpiebalgas vidusskolas skolniecei Valērijai Tolkunovai, Trešā godalga - Degumnieku pamatskolas skolniecei Lindai Kalniņai; vidusskolas
klašu grupā Pirmā godalga Madonas Valsts ģimnāzijas audzēknei Mārai Karlsonei un
Vecpiebalgas vidusskolas audzēknei Ritai Ozolai, Otrā godalga Vecpiebalgas vidusskolas audzēknim Jēkabam Zommeram, Trešā godalga Jaunpiebalgas vidusskolas audzēknei
Kristiānai Annijai Spirģei.
Gan konkursa organizētāji, gan žūrija ir vienisprātis, ka šis konkurss jāturpina, lai veicinātu skolēnu interesi par savu novadu un cilvēkiem.
Vizbulīte Kalniņa un Ilona Strelkova, latviešu valodas skolotājas
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K. Skalbes literārā konkursa dalībnieki
atklāj Incēnu kalna noslēpumu

15. septembrī Incēnu kalnā, rakstnieka Kārļa Skalbes muzejā “Saulrieti”, notika dzīva rosība, jo jau astoņpadsmito reizi šeit uz ikgadējo literāro konkursu - plenēru bija ieradušies
starpnovadu lauku skolu 5. - 9. klašu skolēni. Šoreiz konkursā piedalījās 41 jaunais pasaku
rakstnieks no deviņām skolām.
Tā kā šis ir K. Skalbes dzīvesbiedres Lizetes Skalbes, dzejnieces un tulkotājas, 130. jubilejas gads, pasākuma ieskaņā noklausījāmies muzeja vadītājas Ilonas Muižnieces izjusto stāstījumu par jubilāri, pēc tam sekoja Vecpiebalgas vidusskolas skolēnu Karīnas Keitas Sābules
un Andra Brauera apsveikuma priekšnesumi konkursa dalībniekiem un viņu skolotājām. Kad
latviešu valodas skolotāja Vita Lapiņa klātesošos iepazīstināja ar konkursa norisi un izsludināja tematu, katrs dalībnieks devās uz pasakas rakstīšanai izraudzīto ērtāko vietu visā plašajā
muzeja teritorijā, jo diena bija zeltaini saulaina un silta, lai rakstīšana varētu notikt arī ārpus
muzeja telpām. Jaunajiem rakstniekiem vajadzēja uzrakstīt pasaku “Incēnu kalna noslēpums”. Sākumā bija grūti aptvert, par ko rakstīt, bet vēlāk, kad jau radās idejas, vārdi paši
straumēm plūda uz lapas. Kad darbs bija paveikts un noslēpums atklāts, dalībnieki sakāpa
autobusā un gides Rigondas Prīses pavadībā devās nelielā, bet ļoti interesantā ekskursijā uz
Kalna Kaibēniem, kur bija iespēja tuvāk iepazīt rakstniekus Reini un Matīsu Kaudzītes un
izbaudīt Piebalgas skaistumu un varenumu, raugoties no Kaibēnu kalna. Kaibēnu ābeļdārzā
veicām arī labu darbu - savācām visus kritušos ābolus.
Kad atgriezāmies “Saulrietos”, vērtēšanas komisija rakstnieces Ingunas Baueres vadībā jau
bija veikusi savu darbu un notika dalībnieku apbalvošana. Šoreiz galvenās balvas aizceļoja
uz Raunu, Priekuļiem, Jaunpiebalgu, atstājot Vecpiebalgas novadā tikai 1. vietas godalgu
7. – 9. klašu grupā Taurenes pamatskolas 9. klases skolniecei Lūcijai Mendei. Par balvām
un svētku kliņģeri paldies grāmatu apgādam “Zvaigzne ABC “ un Piebalgas novada muzeju
apvienībai “Orisāre”. Paldies Vecpiebalgas novada pašvaldībai par autobusu un gidei Rigondai par ekskursiju, bet par sirsnīgo un laipno konkursa dalībnieku uzņemšanu pateicamies
muzeja darbiniecēm.
Andris Brauers, 9. klases skolnieks

Vēl aktuāli šomēnes

• Rudenī, kamēr vēl saulīte lutina, jādodas pārgājienos un ekskursijās, ko daudzi arī darīja
- 2. klase devās uz Beverīnas koka skulptūru parku, 6. un 11. klase uz Rīgu, sākumskolas
kolektīvs uz Tērveti. Sākumskolēni kopā ar ģimenēm aicināti ekskursijā pa Vecpiebalgas
muzejiem.
• 8. septembrī pagasta bibliotēkā notika tikšanās ar bērnu rakstnieci Luīzi Pastori.
• Septembris lutina ar dabas krāsainību, tāpēc skolā daudz ziedu, arī kompozīciju izstāde, bet
sākumskolā Miķeļdienas tirdziņš.
• 19. septembrī Jaunpiebalgas Jāņa skolā Dzejas dienu ietvaros notika tikšanās ar dzejnieku
Juri Kronbergu un literatūrzinātnieci Ausmu Cimdiņu. Klausītājiem tika piedāvāta šobrīd
moderna tendence dzejas lasījumos - vienus un tos pašus Jura Kronberga dzejoļus lasīja gan
Jaunpiebalgas, gan Vecpiebalgas vidusskolas audzēkņi un arī pats autors.
• Saulainais laiks piemērots, lai izkustētos, ko visi interesenti varēja darīt Tēvu dienā, sportojot kopā ar vecākiem. 23. septembris - Olimpiskā diena.
• Īpašs mēnesis septembris ir desmitajiem - viņiem iesvētības. Lai draudzīgs kolektīvs un
patīkami piedzīvojumi vidusskolā!

2016. gada oktobris

Septembra līkloči Taurenes pamatskolā
Ar vēja spārniem aizskrējis septembris. Taurenes pamatskolā tas ir bijis ražīgs mēnesis.
Jauno mācību gadu uzsākām ar katras klases izdomātu kolektīva saliedēšanas pasākumu.
Svinēti svētki: Zinību diena un Skolotāju diena. Esam sagaidījuši viesus un organizējuši
visām novada skolām Olimpisko dienu.
Septembra otrajā nedēļā 5.-9. klases skolēniem notika plenērs - pasaku rakstīšana, lai 15.
septembrī varētu piedalīties Kārlim Skalbem veltītajā pasaku rakstīšanas plenērā muzejā
„Saulrieti”. Mūsu skolu pārstāvēja E. Rumba ( 5. kl.), I. U. Riekstiņa ( 6. kl.), E. A. Cimberga (7. kl.), M. Silabriede (8. kl.), L. Mende (9. kl.). Savā klašu grupā 1. vietu ieguva
mūsu skolas 9. klases skolniece Lūcija Mende. Paldies muzeja darbiniecēm par sirsnīgo
uzņemšanu!
Pirmsskolas un 1. -4. klases skolēni 9. septembrī noskatījās leļļu teātra izrādi par pīlēnu
Timu.

Skolotāju debates seminārā „Stāstu stāstiem izstāstīju”.

Septembra pēdējā nedēļā pie skolas ražas vīrs Miķelis bija sagādājis ziedu un dārzeņu izstādi, kuru katru dienu papildinājām. Skolēni savos dārzos izaudzēto un pašgatavoto varēja
pārdot Miķeļdienas tirdziņā - 29. septembrī.
Vecāki, jauno mācību gadu uzsākot, tikās ar Valsts Policijas kārtības policijas inspektori,
lai risinātu dažādus jautājumus, kas saistīti ar skolas Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu, skolēna pienākumiem, uzvedību un drošību, vecāku un skolēnu atbildību. Inspektore
arī atbildēja uz vecākus interesējošiem jautājumiem. Skolēnu vecākiem tika dota iespēja
iepazīties ar dziedātājas, psiholoģes, dzejnieces un komponistes Ainas Božas skatījumu uz
dzīvi un baudīt nelielu koncertu.
Lai skolēniem stundas kļūtu interesantākas, nemitīgi meklējam dažādas jaunas metodes.
Šoreiz bija iespēja mūsu skoliņā organizēt apmācību jaunas interaktīvas metodes apgūšanā
projekta „Stāstu stāstiem izstāstīju” ietvaros. Pagājušā gada nogalē Latvijā tika izstrādāta
šī jaunā spēles veida metode - kārtis “Stāstu stāstiem izstāstīju”. Metodes autores ir Ginta
Salmiņa un Zane Veinberga, kuras savā profesionālajā pieredzē ir apzinājušās šādas metodes
nozīmi un nepieciešamību gan formālās un neformālās izglītības jomā, gan individuālās karjeras un psihologu konsultācijās, koučinga sesijās, komandas iepazīstināšanas un saliedēšanas aktivitātēs un citur. Nodarbību vadīja šīs metodes izstrādātāja Zane Veinberga, piedalījās
arī trīs pedagogi no Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas un viens pedagogs
no Cēsu Pilsētas vidusskolas.
Sestdien, 1. oktobrī, sagaidot pedagogu profesionālos svētkus, sevi palutinājām ar ekskursiju pa Vidzemi. Lai visiem jauks un radošs oktobris!
Lilita Ozoliņa, Taurenes pamatskolas direktore

SPORTS
Vecpiebalgas šautriņmetēju sniegums Eiropas
kausa un “Baltic Cup Open 2016” sacensībās

Kristīne Kuzmane (pirmā no labās) Latvijas izlases sastāvā piedalījās Eiropas kausa
sacensībās šautriņmešanā, kas norisinājās Nīderlandē.
Jaunais skolēnu parlaments.

• Skolas pašpārvaldes vēlēšanās ievēlēts jaunais skolēnu parlaments. Ar 93% balsīm „par”
tika ievēlēta jaunā parlamentāriešu komanda: skolēnu pašpārvaldes prezidente - Maira Asare (12. kl.), vietnieks – Andris Brauers ( 9. kl.), izglītības grupas vadītāja - Sintija Igaune
(12. kl.),vietniece - Kate Elizabete Antone (8. kl.), sporta grupas vadītājs - Sandis Cīrulis (11.
kl.), vietnieks - Silvestrs Pētersons (9. kl.), kultūras grupas vadītāja - Paula Diāna Šulca (11.
kl.), vietniece - Kerija Krastiņa (10. kl.), informācijas grupas vadītāja - Armanda Višņova
(12. kl.), vietnieks - Arvis Kaštanovs (11. kl.).
• Jauniešu iecienītajam interešu centram ,,Balgas strops” apaļa jubileja - 10 gadi kopš pastāvēšanas sākuma. Veiksmīgi turpināt!
• 22. septembrī tika atzīmēta Baltu vienības diena ,,Saules kaujai - 780”.
• 26. septembrī skolā sākās drošības nedēļa, kad tika atsvaidzinātas zināšanas par drošību
dažādās situācijās un tika apgūts arī šis tas jauns, tāpat kā profesora Cipariņa kluba konkursā,
kas aktuāli matemātiķiem.
• 28. septembrī notika skolas padomes vēlēšanas, kurās par priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēts Mārcis Ločmelis, bet vietnieka pienākumi uzticēti Indriķim Putniņam. Veiksmi darbā!

Pasaules Darts organizācijas rīkotais Eiropas kauss valstu izlasēm no 20. līdz 24. septembrim norisinājās Nīderlandē. Pēc neliela pārtraukuma tajā piedalījās arī Latvijas izlase. Kā
2015. gada Latvijas reitinga uzvarētāja izlasē tika iekļauta Vecpiebalgas šautriņu mešanas
kluba dalībniece Kristīne Kuzmane. Spēcīgā 26 dāmu komandu konkurencē Latvijas izlasei
21. vieta.
No 16. līdz 18. septembrim Lietuvā, Traķos, norisinājās Baltijas kausa sacensības, kas
iekļautas WDF Pasaules reitingu turnīru kalendārā. Čempioni tika noskaidroti individuāli,
pāros un komandu vērtējumā. Kopumā piedalījās 28 komandas no Baltkrievijas, Igaunijas,
Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Anglijas, Skotijas un Zviedrijas. Ar Vecpiebalgas
novada pašvaldības atbalstu sacensībās piedalījās Vecpiebalgas pirmā komanda. Individuāli
labākie rezultāti Avelīnai Lācei - 5. vieta un Oskaram Kuzmanam - 9.vieta, bet komandu
vērtējumā “Vecpiebalga 1” ierindojās 15. vietā un “Vecpiebalga 2” - 24. vietā.
Komandas “Vecpiebalga 1” dalībnieki - Avelīna Lāce, Kristīne Kuzmane, Antons Kuzmans,
Gunārs Zommers, Oskars Kuzmans, Uģis Āboliņš. Komandā “Vecpiebalga 2” startēja - Zanda Jurkāne, Madara Višņova, Edžus Ķaukulis, Ilgvars Lācis, Jānis Lauks, Matīss Bauers.
Ilgvars Lācis, šautriņu mešanas kluba „Vecpiebalga” vadītājs

2016. gada oktobris

Pludmales volejbola turnīrs
Vecpiebalgā
28. augustā norisinājās pludmales volejbola sacensības
Vecpiebalgā, kurās piedalījās 10 komandas. Spraigā cīņā
1. vietu izcīnīja Jēkabs Zommers/Pēteris Lāpselis, 2. vietu - Andris Jermacāns/Gundars Tomašs, 3. vietu - Artūrs
Zvejnieks/ Māris Kaštanovs.
Paldies turnīra atbalstītājiem - Aināram Čakam un veikalam “Nodus” par sagādātajām balvām, Inesei Lāpselei
un Andrim Lapselim par gardas zupas uzvārīšanu turnīra
dalībniekiem, turnīra sekretārei Ditai Dzenei par precīzu
rezultātu dokumentēšanu, Mārim Kramam par tehnisko
nodrošinājumu.
Pēteris Lāpselis, sacensību organizators

Vecpiebalgas florbolisti uzsāk
ceļu uz jaunām virsotnēm
Ar pirmajām divām spēlēm 2. oktobrī dalību Cēsu
novada atklātajā florbola čempionātā jau otro sezonu
sāks Vecpiebalgas florbola komanda. Ja pirmajā sezonā
daudz ko varēja “norakstīt” uz to, ka komanda ir jauna un pirmo reizi spēlē tādā līmenī, tad šogad noteikti
no komandas tiks gaidīts daudz vairāk. Turklāt, ņemot
vērā to, ka pirmā sezona tika noslēgta pirmajā četriniekā 12 komandu konkurencē, šogad būs ļoti daudz
jāizdara, lai latiņu nenolaistu zemāk.
Un tieši šo iemeslu dēļ komandas noskaņojums ir kaujiniecisks un ļoti pozitīvs. Par to liecina kaut vai tas, ka
komanda simtprocentīgi ir saglabājusi pērnās sezonas
sastāva kodolu - ierindā ir pilnīgi visi tie spēlētāji, kas
nesa spēļu smagumu visas sezonas garumā - Kaspars
Konošonoks, Jānis Kvante, Matīss Kauls, Rūsiņš Otersons, Toms Strelkovs, Kārlis Miķelsons, Māris Pilsētnieks, Artūrs Zvejnieks, Uģis Vasilis, Jānis Roberts
Krams, Atvars Vilde, Reinis Praulītis, Voldemārs Dzenis un vārtsargs Emīls Kuzņecs. Komandai ir arī pastiprinājums - Mārtiņš Daļeckis un Gatis Rozenovs. Tāpat
kā pērn, arī šogad pirmo vārtu vīru Kuzņecu nepieciešamības gadījumā aizstāt būs gatavs pieredzējušais
vārtsargs Mārcis Ločmelis. Nemainīgi Vecpiebalgas
komanda paliks pie lokālpatriotiskām vērtībām - vienīgais “leģionārs” komandā tāpat kā pērn ir vārtsargs
limbažnieks Kuzņecs. Komandas kapteiņa pienākumus
turpinās uzņemties Pilsētnieks, spēlējošā trenera pienākumus pildīs Konošonoks, bet komandas vadītājs nemainīgi paliek Indriķis Putniņš.
Arī šosezon komandas galvenais finansiālais atbalstītājs būs Vecpiebalgas novada pašvaldība. Īpašu paldies
par sapratni un atbalstu komanda saka novada sporta
vadītājiem - Andrim Praulītim un Mārim Kramam. Komandas treniņi tiek plānoti piektdienu vakaros plkst.
20.00 Vecpiebalgas vidusskolas sporta zālē un treniņos
kā partneri tiek aicināti piedalīties arī citi florbolu spēlēt gribošie novadnieki un draugi, iepriekš gan savu dalību treniņā saskaņojot ar komandas pārstāvjiem. Līdz
ar to pastāv iespēja sezonas gaitā sastāvu papildināt ar
vēl kādiem perspektīviem spēlētājiem.
Visa informācija par spēļu kalendāru un notiekošo turnīrā ir pieejama čempionāta mājaslapā cnc.lekrings.
lv. Turpināsim par komandas gaitām informēt novadniekus arī facebook.com. Un laipni aicinām līdzjutējus
apmeklēt mūsu komandas spēles Cēsīs, jo līdzjutēju
atbalsts vienmēr motivē komandu un dzen uz priekšu
sasniegt arvien labākus rezultātus.
Un visbeidzot vēlos vēlreiz akcentēt to, ko paudu pirmās sezonas noslēgumā. Galu galā tas ir pats galvenais,
kāpēc puiši nāk kopā un ar prieku piedalās šajās sacensībās - mēs nesam Vecpiebalgas vārdu pāri novada
robežām. Un priecājamies par to, ka sports un aktīvais
dzīvesveids ir tas, kas brīvajā laikā vieno draugus, paziņas un domubiedrus!
Indriķis Putniņš
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Aicinām pieteikties māju energoefektivitātes uzlabošanas
atbalsta programmai
Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju šodien dzīvo pirms vairākiem gadu desmitiem būvētās daudzstāvu mājās. Daudzo
gadu laikā šo ēku tehniskais stāvoklis ir būtiski pasliktinājies
- fiziski nolietojušās konstrukcijas, inženiersistēmas. Liels
skaits ēku ir avārijas stāvoklī, ziemā mājokļi ir vēsi un mitri,
vasarās pārāk karsti. Iedzīvotājiem palielinās apsaimniekošanas izdevumi, maksa par apkuri, jāveido uzkrājumi avārijas remontiem.
Lai šīs mājokļu problēmas risinātu, ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem šogad Latvijā ir uzsākta jauna valsts atbalsta daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes
uzlabošanas programma. Ar tās palīdzību iespējams renovēt
māju, padarot to energoefektīvu un palīdzot ilgtermiņā saudzēt iedzīvotāju maciņus. Turklāt līdz pat 50% no izmaksām, kas tiks tērētas mājas energoefektivitātes uzlabošanas
darbiem, iedzīvotāju vietā apmaksās valsts no Eiropas Savienības līdzekļiem. Pārējās izmaksas iespējams saņemt kā
bankas aizdevumu, turklāt dzīvokļu īpašniekiem nav jāieķīlā
savi dzīvokļi.
Pieņemot lēmumu par daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanu, iedzīvotāji iegūst labāku un skaistāku
dzīves vidi, pieaug mājas un līdz ar to arī katra dzīvokļa vērtība, pagarinās mājas kalpošanas laiks un kas ir īpaši svarīgi
- samazinās maksa par apkuri.
Kādu valsts atbalstu piedāvā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas programma? Iedzīvotāji ar
pilnvarotās personas starpniecību savas mājas energoefektivitātes projektam var saņemt daudzpusīgu valsts atbalstu:
- ALTUM bezmaksas konsultācijas par programmas iespējām un nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas un projekta
dokumentu sagatavošanu;
- ALTUM grantu jeb neatmaksājamu finansiālu atbalstu, kas
sedz līdz 50% no projekta izmaksām (granta apjomu ietekmē
plānotais energopatēriņš pēc projekta īstenošanas un izvēlētais aizdevējs - ALTUM vai cits finansētājs);
- ALTUM aizdevumu gadījumos, ja energoefektivitātes projekta finansēšanai nav pieejams finansējums no komercbankas, kas piedalās energoefektivitātes valsts atbalsta programmas īstenošanā;
- ALTUM garantija komercbankas vai cita finansētāja aizdevumam. Garantija kalpos kā nodrošinājums finansētāja
aizdevumam.

Valsts atbalsts paredzēts daudzdzīvokļu mājām, kurās
ir vismaz 5 dzīvokļi un vienam īpašniekam pieder mazāk
nekā 20% no dzīvokļu skaita un nedzīvojamās telpas neaizņem vairāk kā 25 % no kopējās mājas platības.
Kādus darbus var veikt ar programmas atbalstu? Ar
valsts atbalsta programmas palīdzību var veikt sienu, pagraba, bēniņu siltināšanu, logu nomaiņu, apkures sistēmas
renovāciju, karstā un aukstā ūdens sistēmas renovāciju, inženiersistēmu renovāciju un citus nepieciešamos ēkas uzlabošanas darbus.
Ar ko sākt? Mājas iedzīvotājiem jāpieņem kopīgs lēmums
par mājas renovāciju. Lai sāktu rīkoties, ir nepieciešama
piekrišana no divām trešdaļām mājas iedzīvotāju. Pieteikties programmai dzīvokļu īpašnieki var ar pilnvarotās personas starpniecību. Pilnvarotais pārstāvis iedzīvotāju vietā
un iedzīvotāju vārdā arī sagatavos un saskaņos dokumentus,
organizēs būvnieku izvēli un uzraudzību, kā arī slēgs līgumus. Tas var būt gan mājas esošais apsaimniekotājs, gan
cita juridiska persona, kuru ir deleģējuši mājas iedzīvotāji.
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas
darbība ALTUM tika uzsākta šā gada aprīlī, uzsākot iedzīvotāju konsultēšanu. Sākot ar oktobri visā Latvijā notiks
bezmaksas informatīvie semināri māju apsaimniekotājiem
un pilnvarotajiem pārstāvjiem, kuros tiks sniegta informācija gan par programmas iespējām un nosacījumiem, gan
par dokumentu sagatavošanu un tehniskiem risinājumiem.
Informācija par semināru norises vietām un laikiem tiks
publicēta ALTUM mājas- lapā www.altum.lv
Konsultācijas ALTUM turpinās visā programmas darbības laikā, vienlaikus ALTUM slēdz sadarbības līgumus ar
komercbankām par banku iesaistīšanos programmas īstenošanā.
Aicinām izmantot valsts piedāvāto atbalstu daudzdzīvokļu māju renovēšanai. Lai arī šī gada būvniecības
sezona tuvojas noslēgumam, aicinām izmantot rudens
un ziemas mēnešus konsultācijām, dokumentu sagatavošanai, renovācijas priekšdarbu veikšanai, piemēram,
izvēloties savu būvnieku, lai jau pavasarī varat uzsāk
mājas renovēšanas darbus!
Papildu informācija par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmu un kontakti: www.altum.lv

Vecpiebalgas novada pašvaldība - par tīru vidi
Lai apturētu dabas piemēslotāju nosodāmo rīcību pret vidi un līdzcilvēkiem arī Vecpiebalgas novada problēmzonās, kur ilgstoši notiek nelegāla
atkritumu izmešana, tiek izvietoti informatīvi baneri. Tajos paustais vēstījums „Nemēslo! Mēs šeit dzīvojam!”
atgādina, ka piemēslotās vietas nepaliek nepamanītas un tās rada nepieļaujamus dzīves apstākļus apkārtējai sabiedrībai.
Baneru izvietošana ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), a/s „Latvijas Valsts meži” (LVM),
Latvijas Pašvaldību savienības, Vidzemes plānošanas reģiona
un SIA „ZAAO” kopīgais ieguldījums Latvijas simtgadei veltītajā vides iniciatīvā „100 darbi Latvijai”.
Baneri tiek izvietoti visās 28 “ZAAO” darbības reģiona pašvaldībās. Vecpiebalgas novadā tie atrodas Taurenes pagastā
- valsts mežu teritorijā, pie auto ceļa Lode - Bānūži; Inešu
pagastā - Inešu Silā, pie ceļa Ineši-Vējava; Dzērbenes pagastā - stāvlaukumā pie “Augstā kalna” estrādes, pie celiņa uz
ezeru.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars
Gerhards: „Ikvienam iedzīvotājam jāatceras, ka nevietā izmesto atkritumu apsaimniekošana notiek par pašu maksātajiem nodokļiem. Jo vairāk līdzekļu pašvaldībai jāatvēl negodprātīgu pilsoņu atstāto atkritumu savākšanai no mežiem,
ceļmalām, ezeru krastiem un citām nepiemērotām vietām,
jo mazāk naudas paliek dzīves telpas kvalitātes uzlabošanai,
piemēram, bērnu rotaļu laukumu un sporta laukumu izveidei, publisko peldvietu ierīkošanai. Turklāt šādas informatīvas
kampaņas palīdzēs iedzīvotājiem veidot izpratni par vidi, kurā
dzīvojam, kā izdarīt videi draudzīgākas izvēles un nepiesārņot
to. Šāda pieeja ir daudz efektīvāka un motivējošāka, nekā sodu
piemērošana.”

Par Informācijas dienu Latvijas pilsonības pretendentiem

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Cēsu nodaļa informē, ka š.g. 20. oktobrī plkst.
11.00 Valmierā, Pārgaujas ģimnāzijā, Zvaigžņu ielā 4 notiks Informācijas diena tiem
Latvijas iedzīvotājiem, kuri vēlas iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā.
Informācijas dienā interesenti varēs uzzināt:
• kādi ir Latvijas pilsonības iegūšanas noteikumi;
• kādi dokumenti nepieciešami;
• kādas ir naturalizācijas pārbaužu prasības.
Tāpat Informācijas dienu dalībnieki varēs iepazīties:
• ar latviešu valodas pārbaudes kārtību - izpildīt klausīšanās un lasīšanas testu un rakstu
darba paraugus;
• ar Pilsonības likumā noteikto zināšanu pārbaudes kārtību - izpildīt Latvijas vēstures un
Latvijas Republikas Satversmes testu paraugus.
Par piedalīšanos informācijas dienā lūdzam pieteikties iepriekš Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes Cēsu nodaļā pa tālruņiem 64123716, 64127993 vai ierodoties personīgi
Cēsīs J. Poruka ielā 8 vai Valmierā Meža ielā 7.

Vienlaikus VARAM atgādina, ka atkritumu radītājam ir pienākums noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu ar savas pašvaldības izvēlētu sadzīves atkritumu apsaimniekotāju,
kuram ir noslēgts līgums ar pašvaldību. Administratīvo pārkāpumu kodeksā par sadzīves atkritumu radītāja nepiedalīšanos
pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā
paredzēts naudas sods fiziskajām personām - no 70 līdz 700
eiro, bet juridiskajām personām - no 430 līdz 1400 eiro.
Jau ziņots, ka, gatavojoties Latvijas simtgadei, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “ZAAO” ir uzsācis vides iniciatīvu „100 darbi Latvijai” un aicina iedzīvotājus apvienot savas
zināšanas, idejas, prasmīgās darba rokas un resursus, lai līdz
2018. gada 18. novembrim kopīgiem spēkiem paveiktu vismaz 100 nozīmīgus darbus vides labiekārtošanā, izdaiļošanā
un izglītībā. Savu labo vides darbu aicinām piereģistrēt iniciatīvas mājaslapā www.100darbilatvijai.lv. Visi darbu veicēji
tiks iemūžināti „100 darbi Latvijai” liecībās, kas paliks vēsturē.
Papildu informācija:
Līga Ivanova
26464686
info@100darbilatvijai.lv
www.100darbilatvijai.lv

Diskusija par NVO atbalsta
centra izveidi un darbību
Vidzemes nevalstiskās organizācijas (NVO)
oktobrī aicinātas piedalīties apspriedēs “Vai un
kādam būt NVO atbalsta centram Vidzemē?”.
Diskusijas notiks astoņās Vidzemes pilsētās
un pagastos, un tajās gaidīta ikviena esoša vai
topoša biedrība un nodibinājums - jo dažādākas
jomas būs pārstāvētas, jo produktīvāka būs saruna.
Pasākumus rīko Valmieras novada fonds ar
Kultūras ministrijas atbalstu.
Diskusiju norises vieta Vecpiebalgas novadā
- 18. oktobris plkst. 14.00, Vecpiebalgas pagasta bibliotēka, Ziemeļu iela 13.
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PASĀKUMU AFIŠA
PASĀKUMI VECPIEBALGAS NOVADĀ

Dzērbenes pagastā

1.-24. oktobrim zīmējumu un stāstu konkurss
„Mans spoku stāsts”.

APSVEIKUMI
Gadiem pīta darba josta
No sīkām pērlītēm.
Vidū likta mīlestība,
Apkārt darbs un pacietība.

65 -

15. oktobrī pl.14.00 koncerts - Viktors Zemgals
“Tikai Tev!”
Ieejas maksa - EUR 3,00

Taurenes kultūras namā

19. oktobrī plkst. 11.00 kultūras nams un pensionāru klubiņš „Randiņš” aicina Vecpiebalgas
novada pensionārus un novada iedzīvotājus uz
„Rudens garšu laboratoriju”.
Pasākuma programmā:
• saimnieču (saimnieku) piedāvājums - rudens
veltes no meža, dārza vai pagraba;
• labumu novērtēšana (pēc sajūtām - garšas,
smaržas, formas, sāļuma, salduma, unikalitātes,
noformējuma u.c.);
• degustēšana, apalvošana, muzikālās izklaides
dziedātāja Aināra Bumbiera pavadībā.
Novēlam radošumu, veiksmi un satikšanās
prieku Taurenē!
Sīkāka informācija: Ginta Babre, m. t. 22032942

Vecpiebalgas kultūras namā

8. oktobrī 22.00 - 03.00 sezonas atklāšanas balle
ar grupu „Bruģis”
Ieejas maksa - EUR 5,00
Galdiņu rezervēšana: t. 26493591

70 -

Arnis Legzdiņš Dzērbenē
Andis Strazdiņš Taurenē
Valda Bērziņa Vecpiebalgā
Lilita Grīnfelde Vecpiebalgā
Jānis Mūrmanis Inešos
Zenta Romeiko Inešos
Pārsla Ozoliņa Kaivē
Aivars Smilškalns Vecpiebalgā

75 -

Gunta Dimante Dzērbenē
Valfrīds Veigurs Dzērbenē
Rasma Romane Taurenē

80 -

Olga Stībele Taurenē
Mirdza Zommere Vecpiebalgā

85 -

Inta Stepanoviča Inešos
Drosma Gnedlere Taurenē
Jānis Strods Vecpiebalgā

91 -

Ausma Runika Kaivē

94 -

Ilga Ausma Kārkliņa Dzērbenē

96 -

Jānis Teodors Olte Kaivē

Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā

TIKŠANĀS AR DEPUTĀTIEM

PATEICĪBAS

Piektdien, 28. oktobrī, plkst.17.00 Kaives
pagasta pārvaldē tikšanās ar deputātiem Inesi
Navru un Edgaru Bērzkalnu.

PALDIES par atbalstu Baltu dienas norisē Mārim
Bērziņam no kluba “Castrum Prebalge”, kluba “Heligenberg” pārstāvjiem un Dzērbenes folkloras grupas “Māras bērni” kolektīvam un vadītājai Mārītei
Šķēlei.
Vecpiebalgas vidusskolas kolektīvs

8. oktobrī plkst.15.00 Ķemerkalna kapos
8. oktobrī plkst.16.00 Sila kapos
9. oktobrī plkst.15.00 Lodes-Apšu kapos
9. oktobrī plkst.16.00 Leimaņu kapos

Rihards Stepānovs
Vecpiebalgas pagastā;

Gatis Šmits

Vecpiebalgas pagastā.
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!
Griežaties, dzirnaviņas,
Daudz laimītes piemaliet!
Lai pietika visu mūžu
Mīļu vārdu, labu darbu!

Noslēgtas laulības:
Brigita Lazda un Jānis Bedeicis;
Līna Laukubriede un Gustavs Gotauts;
Linda Kārkliņa un Andris Lusts.
Sveicam, kopējo dzīves ceļu sākot!

28. oktobrī plkst.10.00 Vecpiebalgas kultūras namā LVMI “Silava” mežu programmas seminārs
„Medības, Medību likums, medījamo dzīvnieku skaita regulēšana.
Lielo plēsēju populācijas stāvoklis, aizsardzības prasības un medīšanas nosacījumi Latvijā.
Helminofauna Latvijā. Ieroču aprites likums”.
Seminārs ir bezmaksas.
Programmu lasīt www.vecpiebalga.lv/aktualitātes.

13. oktobrī plkst. 17.00 tikšanās ar grāmatu
autori, žurnālisti Līgu Blauu. Pasākumu atbalsta
Valsts Kultūrkapitāla fonds.

•
•
•
•

Jaunākie Vecpiebalgas novadā:

Seminārs medniekiem

No 10. oktobra pirmdienās plkst. 17.00
lekciju cikla „Astroloģija. Dzīvā ētika”
nodarbības. Lektore Sandra Blūma.

Svecīšu vakari:

Sēj, saulīte, zelta lietu
Jaunas dzīves sākumā.
Lai netrūka rudzu maizes,
Allaž gudrs padomiņš.

Sveicam Tevi, oktobra jubilār!
Īpašie gaviļnieki:

28. oktobrī plkst.17.30 Spoku stāsti ar
pārģērbšanos Dzērbenes pilī.

Inešu tautas namā

2016. gada oktobris

Vecpiebalgas ev. lut. baznīcas draudze
pateicas visiem, kas palīdzēja baznīcas
apkārtnes sakopšanas darbos.

Donoru diena
27. oktobrī no plkst.10.00
līdz plkst. 14.00 Dzērbenes
pilī Donoru diena.
Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai
ID karte) un bankas konta
numurs. Laipni gaidām!

SĒRU VĒSTS
Paliek balta ziedu taka,
Rudens zelts zem kājām bērts…

Mūžībā aizgājuši:
Lidija Simsone, Dzērbene;
Jānis Bērziņš, Kaive;
Ojārs Pētersons, Taurene;
Andris Zālītis, Taurene;
Andrejs Eriks Balodis, Vecpiebalga;
Vladimirs Siņicins, Vecpiebalga;
Marija Tomaša, Vecpiebalga.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.
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