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Klusi arī tavā sirdī
Ziemassvētku roze zied.
Un tu izej ziemas laukā
Klausīties, kā zvaigznes dzied.

Ir sācies klusais Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Šosvētdien 
Adventa vainagā iedegsim jau otro sveci… Mazāk nekā četras 
nedēļas, un laika rats griezīsies citādāk, dodot vairāk gaismas 
dienai, mazāk tumsas atstājot naktij. Katru svētdienu, vērojot 
liesmiņu kārtējā svecītē, noskaņosim sevi svētkiem, sakārtosim 
domas un smelsimies Adventa laika prieku dvēselei, lai  ar 
gaišām domām varam sagaidīt Ziemassvētkus  un Jauno gadu.

Gada nogales saruna ar novada domes priekšsēdētāju 
Ellu Frīdvaldi - Andersoni

Kuri, tavuprāt, bija šī gada nozīmīgākie saimnieciskās dzīves notikumi novadā?
-Šogad mainījās Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas  periodi - iepriekšējais beidzās, bet 
jaunais vēl īsti nav sācies. Līdzekļu reālā apgūšana un ieplūšana ekonomikā varētu sākties nākam-
gad, tāpēc 2016. gads būs izaicinājumiem  pilns gan valsts, gan privātajam sektoram. Neņemot vērā 
to, ka 2015. gadā pašvaldībai nebija iespējas  piesaistīt lielus ES struktūrfondu līdzekļus, esam pa-
veikuši vairākus  apjomīgus  darbus: pabeigta Vecpiebalgas pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes 
labiekārtošana un kosmētiskais remonts koplietošanas telpās, noslēgts sabiedrisko pakalpojumu no-
drošināšanas projekts Dzērbenes pagastā un iekārtots bērnu rotaļu laukums pie pamatskolas, rekons-
truēta siltumapgādes sistēma Taurenē, nomainīts jumts Vecpiebalgas muižai, visos piecos novada 
pagastos realizēts projekts par publisko interneta pieejas punktu izveidi.  
Gada lielākās veiksmes citās jomās…
-2015. gads bija Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gads.  Lepojamies, ka mūsu nova-
du šajos svētkos pārstāvēja 6 kolektīvi. Svētki ir krāšņi un ilgst vienu nedēļu, bet līdz  tiem ir ejams 
grūts  ikdienas darbs četru gadu garumā. Vēlos uzteikt skolotājus par lielo ieguldījumu, sagatavojot 
bērnus svētkiem, skolēnus par izturību  un novada vārda popularizēšanu, vecākus par atbalstu. Vec-
piebalgas vārds izskanēja godam, un es ceru, ka skolotāji un bērni ir gandarīti par svētkiem. Šajā 
gadā panākumus sporta jomā guva vairāki mūsu novada jaunieši, bet īpašs prieks ir par Kasparu Stu-
peli. Ne katrs novads var lepoties ar pasaules čempionu. Svarīgs notikums  teju  katram novada iedzī-

votājam bija arī ceļa P30 
rekonstrukcija  posmā 
no Dzērbenes viaduk-
ta līdz Brežģa kalnam, 
kas šobrīd tuvojas no-
slēgumam. 2016. gadā 
rekonstrukcijas darbi 
turpināsies, un „Latvijas 
Valsts ceļi” sola, ka zie-
mā tiks veikta iepirkuma 
procedūra un pēc tās 
pabeigšanas turpināsies 
ceļa rekonstrukcija pos-
mā no Brežģa kalna līdz 
Vecpiebalgas - Madonas 
novada robežai. 
Gada lielākie izaicinā-
jumi valsts mērogā…
-Visas Latvijas kontek-

stā pašlaik aktuāli ir divi jautājumi. Viens no tiem - bēgļu jautājums. Valdība strādā pie bēgļu uz-
ņemšanas politikas. Pašvaldībām nav pienākums bēgļiem nodrošināt dzīvokļus ārpus kārtas. Vecpie-
balgas novadā brīvu pašvaldības dzīvokļu nav, arī neviens uzņēmējs nav izteicis vēlmi  nodarbināt 
bēgļus. Otrs jautājums,  kas vistiešākā veidā nākotnē skars arī mūsu novadu, ir jaunā administratīvi  
teritoriālā reforma. VARAM un Nacionālā apvienība ir izstrādājusi divus variantus. Viens no tiem 
paredz samazināt pašvaldību skaitu, izveidojot 49 novadus un 9 republikas pilsētas. Šajā variantā 
Vecpiebalgas novads ir iezīmēts pie Jaunpiebalgas novada ar administratīvo centru Jaunpiebalgā. 
Otrs variants paredz saglabāt esošo administratīvo iedalījumu, stiprinot pašvaldību sadarbību un 
izveidojot 29 sadarbības teritorijas ap nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centriem. Tas no-
zīmē, ka tiktu atjaunots vēsturiskais Cēsu rajons. Par to, kāpēc reforma jāveic, publiski izskan ar-
guments, ka mazās pašvaldības  ir apguvušas mazāk ES struktūrfondu līdzekļu, bet netiek pateikts 
iemesls. Lielajām pašvaldībām bija citas iespējas, piemēram, pilsētvides nauda un programmas, uz 
kuru finansējumu daudzi novadi, tai skaitā arī Vecpiebalga, nemaz nevarēja pretendēt. Mēs rūpīgi 
sekosim reformas procesam, lai aizstāvētu  sava novada uzņēmēju un iedzīvotāju intereses.
Nākamā gada pašvaldības budžeta prognozes…
-Plānojam, ka kopējā budžeta ieņēmumi nedaudz palielināsies, savukārt no janvāra pieaugs mi-
nimālās algas, tas nozīmē, ka daļa no ieņēmumiem būs jānovirza minimālo algu paaugstināšanai. 
Saistībā ar minimālās algas celšanu  palielināsies arī cenas pakalpojumiem, ko saņem pašvaldība. 
Attīstība mums būs iespējama tikai ar tiem līdzekļiem, ko iegūsim papildus pamatbudžetam, jo 
no ieņēmumiem mēs varam nodrošināt tikai ikdienas izdevumus, un vajadzību, lai saglabātu visu 
esošo infrastruktūru visos piecos novada pagastos, pašvaldībai ir daudz. Tāpat kā iepriekšējos gados 
vērtēsim iestāžu pieprasījumus, cenšoties darbus un ieguldījumus sabalansēt tā, lai ieguvēji ir visi 
novada iedzīvotāji.
Nākamā gada prioritātes. 
-Pašvaldības prioritāte arī nākamajā gadā būs izglītība. Apzinoties, ka bērniem svarīgi augt estētiskā 
un sakārtotā vidē, jo no tā atkarīgi arī viņu turpmākās dzīves uzskati un dzīvesveida tradīcijas, paš-

valdība katru gadu ievērojamus līdzekļus novirza tieši skolu infrastruktūras sakārtošanai. Šajā gadā 
tie bija EUR 96 000. Jautājums par skolu tīklu ir aktuāls visā valstī. IZM ir noteikusi minimālo sko-
lēnu skaitu 10. klasē: pārejas periodā - 10, pēc tam - 12 skolēni. Diemžēl demogrāfiskās tendences 
nav iepriecinošas, un bērnu vecāki izvēlas, kur viņu atvasēm mācīties. Tā kā Vecpiebalgas vidus-
skola  mums novadā ir vienīgā vidusskola, pašvaldība, protams, ir ieinteresēta vidusskolu saglabāt, 
tāpēc domāsim, kā to kopīgiem  spēkiem  stiprināt. Jau šobrīd vidusskolas audzēkņi, kuriem mācību 
priekšmetos ir augsti vērtējumi un kuri ievēro vispārpieņemtās uzvedības normas, saņem stipendijas. 
Skolas ēkas ir nosiltinātas, plānā ir arī kopmītņu ēkas telpu remontdarbi. Runājot par pamatskolām, 
IZM iesaka skolu tīklu organizēt tā, lai  1.-6. klase būtu maksimāli tuvu bērna dzīvesvietai. Kamēr 
izglītības kvalitāti mazās lauku skolas spēj nodrošināt  un vecāki šajās skolās bērnus vēlas sūtīt, 
pašvaldība tās centīsies uzturēt. Tomēr nelielas izmaiņas tiek plānotas, jo ir pieņemts domes lēmums 
nodot Amatas novada pašvaldībai Skujenes pamatskolu.
Uzņēmējdarbības tendences novadā…
-Uzņēmēju grūtības tiešā veidā atsaucas arī uz pašvaldībām, jo samazinās nodokļu ieņēmumi, un 
arvien vairāk iedzīvotājiem ir nepieciešama palīdzība. Diemžēl ekonomiskā attīstība nenotiek tā, 
kā mēs to vēlētos, bet uzņēmēji Vecpiebalgas novadā turpina fanātiski cīnīties. Ir vairākas jaunas 
ieceres, ceru, ka uzņēmēji tās varēs īstenot un kopējā ekonomiskā aktivitāte Vecpiebalgas novadā 
pieaugs.
Tu šogad esi devusies arī vairākos ārzemju  komandējumos. Ar ko tie bija saistīti un ko tie dod 
iedzīvotājiem?
-Pamatojoties uz nolikumu, esmu atbildīga par pašvaldības ārējo darbību, starpreģionālo un starp-
tautisko sadarbību. Lai piesaistītu investīcijas un veicinātu pieredzes apguvi, pašvaldība iesaistās 
dažādos starptautiskos  projektos, kas pārsvarā tiek finansēti no ES fondu līdzekļiem. Vecpiebalgas 
novada pašvaldība ir Vidzemes Tūrisma asociācijas biedrs, tāpēc piedalāmies asociācijas organi-
zētajos pasākumos un projektos, jaunākais no tiem „GreenWays Outdoor” („Zaļie ceļi”). Pašlaik 
strādājam pie Ziemeļvidzemes un Igaunijas bijušo dzelzceļa līniju posmu pielāgošanas tūrisma va-
jadzībām. Mūsu novadā šis ceļa posms ir Dzērbenes pagastā 13,2 km garumā. Realizējot projektu, 
pašvaldība var iegūt līdzekļus infrastruktūras uzlabošanai. Projekta ietvaros piedalīsimies Balttour 
un arī citās starptautiskās tūrisma izstādēs. Veiksmīgs bija projekts ”Eiropa pilsoņiem”- piedaloties 
projekta konferencē Itālijā, nodibināju personīgus kontaktus ar Spānijas Galisijas reģiona amatper-
sonām. Sadarbības rezultātā mūsu novada 6 jaunieši varēja nedēļu iepazīt Spāniju. Delegācija veik-
smīgi  -  ar pozitīvām emocijām - ir atgriezusies no Galisijas.  Domāju, ka  jauniem  cilvēkiem  jāredz 
pasaule, jāmācās valoda, savstarpēji  jākomunicē. Biju arī Berlīnē, kur tikos ar Birģeles pašvaldības 
jauno birģermeistaru, lai pārrunātu, kā nākamgad atzīmēt sadarbības 10. gadadienu. Vācu kolēģu 
piedāvājums  - vasarā Vecpiebalgas novadā ieradīsies Birģeles  koris, lai koncertētu novada dievna-
mos, bet administrācijas pārstāvji apmeklēs novada svētkus jūlija nogalē. Nākotnē sadarbību varētu 
stiprināt kultūras jomā  - novada pašdarbnieki piedalītos viņu svētkos, savukārt  Birģeles kolektīvi    
kuplinātu  mūsu pasākumus. Darbojos arī biedrības „Inovācijas aplis”  valdē. Pašvaldība iesaistās arī 
„Erasmus+” un „Eiropa pilsoņiem” 2 gadu projektos. 
Kādas ir nākamā gada ieceres?
-Nākamajā  programmēšanas periodā iespējas piesaistīt līdzekļus no ES struktūrfondiem ir ierobežo-
tas. Mēs varēsim rekonstruēt lauku grants seguma ceļus - šoruden ar uzņēmējiem vienojāmies, kurus 
ceļa posmus nepieciešams sakārtot. Nākamgad  plānojam atrisināt ielu apgaismojuma problēmu 
Vecpiebalgas un Dzērbenes ciemata centrā - projekts ir jau izstrādāts. Pavasarī turpināsim darbus 
pie Vecpiebalgas pirmsskolas iestādes apkārtnes labiekārtošanas  - papildināsim rotaļu laukumu ar 
mūsdienīgām un attīstību veicinošām rotaļu ierīcēm. 2016. gadā lielas cerības liekam uz LEADER 
pasākumiem. Vairums programmu tiks novirzītas uzņēmējdarbības, īpaši mājražotāju un mazo ko-
mersantu, atbalstam, taču arī pašvaldības varēs pretendēt uz daļu finansējuma. Turklāt  nākamajā 
plānošanas periodā LEADER kopējais finansējums būs lielāks. 
Latvijā plašu atpazīstamību ieguvis novada lielākais pasākums - saiešana slātaviešu garā. Šī gada 
svētku programma bija ļoti laba, bet mums nepaveicās ar laika apstākļiem  -  vasaras lietus ir ne-
prognozējams, un bieži vien uzlīst  visnepiemērotākajā brīdī. Nākamais ir kultūras nedēļas „Vecpie-
balga atver durvis” 5. jubilejas gads, tāpēc plānojam svētkus rīkot visas nedēļas garumā, paredzot 
pasākumus katrā no novada pagastiem. Vasarā nedēļas nogalēs dažādas izklaides piedāvā teju katra 
pašvaldība, tāpēc jau tagad plānojam, kā nodrošināt tādu pasākumu  spektru, lai mūsu iedzīvotājiem 
tie būtu saistoši un arī viesi izvēlētos apmeklēt  mūsu novadu.  
Tavs vēlējums novada cilvēkiem.
-Gada nogale ir pārdomu laiks. Daudzas lietas ir atkarīgas no mums pašiem - kā mēs katrā situācijā 
spējam reaģēt, ko mēs varam izdarīt ar savām rokām un prātu. Ne velti saka: „Kā domāsi, tā būs.” Ja 
no rīta mostamies ar domu, ka viss ir ļoti slikti, tad diena droši vien neizdosies, bet, ja mēs spējam 
saskatīt pozitīvas lietas, tad arī gaismu ieraudzīsim.  Ziemassvētki, neņemot vērā tumsu dabā, ir 
gaišs laiks. Gada īsākās dienas un garākās naktis izdzīvosim ar sauli sirdī un savstarpējās attiecībās, 
vairāk ticēsim sev un uzticēsimies arī citiem, jo apkārt ir bezgala daudz jauku, nesavtīgu cilvēku. 
Saglabāsim gaišumu un ticību labajam! Lai visiem laba veselība! Ja cilvēks ir vesels, viņš spēj veikt 
lielus darbus.

Dzidra Ješkina

(K. Skalbe)

Vecpiebalgas novada pašvaldība

8. decembrī Vecpiebalgas  
novadā  reģionālajā  vizītē 
ieradīsies Valsts prezidents 
Raimonds  Vējonis. Vizītes 
ietvaros  notiks  tikšanās  
ar  domes  vadību, prezi-
dents  apmeklēs uzņēmējus un 
izglītības iestādes, bet plkst. 
16.00 Vecpiebalgas kultūras 
namā tiksies ar novada 
iedzīvotājiem. 

Šajā numurā:
■ Gads Vecpiebalgas novadā
■ Godinām novada iedzīvotājus
■ Mūsu viesis - motosportists 
Kaspars Stupelis
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Saistošie noteikumi Nr.11/2015
„Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr.2/2015

„Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 
2015. gadam””

1. Apstiprināt grozījumus Vecpiebalgas novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžetā.
2. Apstiprināt grozījumus Vecpiebalgas novada pašvaldības 2015. gada speciālajā budžetā.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Ekonomistes Gitas Janševicas skaidrojums par budžeta grozījumiem: „Gada nogalei tuvojoties, 
ir svarīgi palūkoties uz gada sākumā sastādītajiem plāniem un gada laikā veiktajām izmaiņām. 
Ir tikai loģiski, ka, sastādot nākamā gada budžetu, tiek analizēti iepriekšējā gada notikumi, si-
tuācijas un noteiktās  prioritātes. Bet šie novada pašvaldības budžeta grozījumi nav beidzamie, 
jo gada noslēgumā budžeta plāns tiks precizēts tuvu reālajai izpildei un tiks veikta ieņēmumu 
un izdevumu detalizēta analīze kontekstā ar paveikto 2015. gada laikā Vecpiebalgas novada 
pašvaldībā.
PAMATBUDŽETA grozījumi tika veikti, lai:
aprecizētu plānotos pašvaldības ieņēmumus atbilstoši faktiski saņemtajiem ieņēmumiem, 
kopsummā samazinot par 182416 eiro:
 o samazināti pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumi;
 o palielināti  pašvaldības ieņēmumi par telpu nomu, zemes nomu, autobusu un 
 asenizācijas mucu nomu u.tml.;
 o samazināti  plānotie  transferti Eiropas Savienības  līdzfinansētiem projektiem un 
 citi transferti;
 o palielināti ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas;
 o palielināti plānotie ieņēmumi par valsts un pašvaldību nodevām;
 o palielināti nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi.
aprecizētu plānotos pašvaldības izdevumus atbilstoši faktiski izlietotajiem un decembrī 
izlietot plānotajiem līdzekļiem:
 o samazināti izdevumi kopsummā par 62555 eiro;
 o palielināta aizdevumu kopsumma par 21692 eiro;
 o samazināta aizdevumu atmaksa par 105719 eiro.
Līdz ar to atlikums uz gada beigām palielinās par 7487 eiro, kas pēc grozījumiem sastāda 11062 
eiro.
SPECIĀLĀ BUDŽETA grozījumos tika palielināti plānotie ieņēmumi par faktiski speciālajā bu-
džetā ieskaitīto dabas resursa nodokļa daļu - par 5892 eiro un attiecīgi palielināti izdevumi par 
2848 eiro atbilstoši iztērētajiem līdzekļiem. Atlikums uz gada beigām speciālā budžeta kontā 
plānots par 3044 eiro mazāk nekā iepriekš, t.i., 106720 eiro.”
 

 Vecpiebalgas novada domes saistošie noteikumi Nr.5/2015
„Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2011. gada 16. novembra 

saistošajos noteikumos Nr.13/2011 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi 
Vecpiebalgas novadā””

1. Izdarīt Vecpiebalgas novada domes  16.11.2011 saistošajos noteikumos Nr.13/2011 “Atkritu-
mu apsaimniekošanas noteikumi Vecpiebalgas novadā”, turpmāk Noteikumi, šādus grozījumus:
1.1. Papildināt  Noteikumu V daļu „Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi un tiesības” ar jaunu 
28.12. punktu  šādā  redakcijā:
„28.12. Atkritumu apsaimniekotājam ne retāk kā vienu reizi gadā līdz nākamā gada 1. aprīlim ir 
pienākums iesniegt pašvaldībā informāciju par iepriekšējā gadā konstatēto savākto sadzīves at-
kritumu svara un tilpuma proporciju starp apglabāšanai nodoto un faktiski apglabāto sadzīves 
atkritumu apjomu. Ja gadā, par kuru tiek sniegta minētā informācija, ir mainījusies svara un 
tilpuma proporcija starp apglabāšanai nodoto un faktiski apglabāto atkritumu apjomu attiecībā 
pret iepriekšējā atkritumu apsaimniekotāja iesniegtajā maksas aprēķinā norādīto par vairāk 
nekā 10%, apsaimniekotāja sniegtajai  informācijai pievienojams precizēts maksas par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu aprēķins.”
1.2. Izteikt Noteikumu 41. punktu šādā redakcijā:
„41. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:
41.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalī-
tās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu at-
bilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība  un  atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas 
to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz Ziemeļvidzemes atkritumu  ap-
saimniekošanas reģiona atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā tiktāl, 
ciktāl šīs izmaksas nav ietvertas tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā ”Daibe”;
41.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais  tarifs par sadzīves atkritumu apglabā-
šanu atkritumu poligonā “Daibe”, ņemot vērā atkritumu apsaimniekotāja pašvaldībai sniegto 
informāciju un aprēķinu;
41.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, 
ņemot vērā atkritumu apsaimniekotāja saskaņā ar 28.12. punktu pašvaldībai sniegto informā-
ciju un aprēķinu.”
2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes ārkārtas sēde  2015. gada 19. novembrī  
Sēdē piedalās deputāti: Edgars BĒRZKALNS, Valdis CĪRULIS, Ella FRĪDVALDE-
ANDERSONE, Līva GRUDULE, Viesturs MELBĀRDIS, Inese NAVRA, Daina SKRASTIŅA,  
Jānis VĪLIPS.

Sēdes norise audioierakstā www.vecpiebalga.lv / Novada dome/ Lēmumi

Pieņemtie lēmumi:
1.  Atlikt jautājuma par vienpusēju atkāpšanos no līguma ar SIA „Zāģers” par siltumenerģijas 
piegādi un lietošanu Taurenes pagastā.
2. Piekrist negatavot reorganizācijas prospektu par AS ,,CATA” un SIA „Aizkraukles ATU” 
reorganizācijas līguma projektu, balstoties uz Komerclikuma 339. panta trešo daļu, ja tiek sa-
ņemta visu akcionāru piekrišana.
3. Komandēt Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāju Ellu Frīdvaldi -Andersoni dalībai pro-
jekta „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts 
institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” pasākumā no š.g. 24. līdz 26. novembrim Nor-
vēģijā. Domes priekšsēdētāju komandējuma laikā aizvieto domes priekšsēdētājas vietnieks Val-
dis Cīrulis.

Domes sēde  2015. gada 26. novembrī 
Sēdē piedalās deputāti: Edgars BĒRZKALNS, Valdis CĪRULIS,  Viesturs MELBĀRDIS,  
Inese NAVRA,  Ilona RADZIŅA, Daina SKRASTIŅA,  Jānis VĪLIPS.
Sēdes norise audioierakstā www.vecpiebalga.lv / Novada dome/ Lēmumi

Pieņemtie lēmumi:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11/2015 „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr.2 /2015 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciā-
lais budžets 2015. gadam””.
2.  Sniegt finansiālu atbalstu EUR 200 fonda „Sibīrijas bērni” projektiem.
3. Piešķirt finansiālu  atbalstu Kasparam Stupelim EUR 640,00 treniņprocesam un dalībai pa-
saules čempionātā motokrosā blakusvāģiem.
4. Slēgt līgumu ar Cēsu novada pašvaldību un Cēsu pilsētas sporta skolu par profesionālās ie-
virzes sporta izglītības programmas īstenošanu. Nodrošināt finansējumu profesionālās ievirzes 
sporta izglītības programmās nodarbināto pedagogu daļējai darba samaksai EUR 337,28. 
5. Piedalīties  Centrālās  Baltijas jūras reģiona projektā „Inovatīva, ilgtspējīga attīrīšana”. Ko-
mandēt domes priekšsēdētāju Ellu Frīdvaldi-Andersoni dalībai projekta uzsākšanas seminārā no 
2015. gada 15. līdz 17. decembrim  Austrumgotlandē, Zviedrijā. Domes priekšsēdētāju koman-
dējuma laikā aizvieto domes priekšsēdētājas vietnieks Valdis Cīrulis.
6. Pamatojoties uz Civillikuma 1895. pantu par saistību tiesību noilgumu, parādu piedziņas 
neiespējamību un bijušo dzīvokļu īrnieku nāvi, atzīt par bezcerīgiem debitoriem un norakstīt no 
bilances parādus par skolēnu ēdināšanu, uzturēšanās maksām pirmsskolas izglītības iestādēs, 
kolektīvās antenas pieslēgumu, elektrību, atkritumu  apsaimniekošanu, dzīvokļa īri par parādu 
kopējo summu uz 01.11. 2015. EUR 291,75.
7. Atzīt Vecpiebalgas novada pašvaldības līdzdalību SIA “ZAAO” par atbilstošu Publiskas per-
sonas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta  nosacījumiem. Noteikt, ka 
SIA “ZAAO” vispārējais stratēģiskais mērķis ir sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 
uzturēšana un attīstība tādā veidā, kas nodrošina normatīvo aktu prasību, tajā skaitā Eiropas Sa-
vienības noteikto mērķu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbības efektivitāti, 
ievērošanu.
8. Precizēt Vecpiebalgas  novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 5/2015 „Grozījumi Vec-
piebalgas novada pašvaldības 2011. gada 16. novembra saistošajos noteikumos Nr.13/2011 “At-
kritumu apsaimniekošanas  noteikumi Vecpiebalgas novadā””.  Precizētos saistošos noteikumus 
triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā   nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai.
9.  Noteikt transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumu, nosakot  ierobežojuma veidu  - „Masas 
ierobežojums” aizliegts braukt transportlīdzekļiem (transportlīdzekļu sastāviem), kuru kopējā 
faktiskā masa pārsniedz 6,5 tonnas, uzstādot  atbilstošas ceļa zīmes, laikā no 2015. gada 1. de-
cembra līdz 2015. gada 31. decembrim pašvaldības autoceļu posmos.
10. Anulēt 5 personām ziņas par deklarēto  dzīvesvietu.
11. Apstiprināt Iekšējās kārtības noteikumus sociālajiem dzīvokļiem.
12. Apstiprināt vēsturiskā Cēsu rajona pašvaldību Sociālo dienestu ikgadējā semināra pasākuma 
precizēto nolikumu.
13. Nodot Amatas novada pašvaldībai Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādi  - Sku-
jenes pamatskolu, nododot  Amatas novada pašvaldībai Skujenes pamatskolas realizēto paš-
valdības autonomo funkciju - gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas 
vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un fi-
nansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm 
u.c.). Izglītības funkcijas nodrošināšanai  Skujenes pamatskolā  nodot Amatas novada pašval-
dībai Skujenes pamatskolas mantu un nemateriālās vērtības, arhīva, lietvedības dokumentus un 
izglītības programmas u.c. 
14. Iznomāt:  zemes vienības „Gailīši” (Taurenes  pagasts) 8,404  ha kopplatībā, nomas līguma 
termiņš - 10 gadi, nomas maksa 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības; neapbūvētās zemes 
vienības „Pagasta zeme” ( Inešu pagasts) lauksaimniecībā izmantojamo zemi   8,6  ha kopplatībā  
lauksaimnieciskai izmantošanai, nomas līguma termiņš - 5 gadi, nomas maksa 0,5 % apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības.
15. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma “Brīvlauki” (Taurenes pagasts) zemes ierīcības 
projektu. 
16. Uz 12 gadiem slēgt nomas līgumu ar SIA ”E3 Tehnika” par pašvaldībai piederošo nedzīvoja-
mo telpu  (platība 16,3 m2)   iznomāšanu  Gaismas ielā 4, Vecpiebalgas pagastā. Noteikt nomas 
maksu EUR 0,21 par vienu kvadrātmetru mēnesī un PVN 21% . Nomnieks papildus nomas 
maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
17. Uz 12 gadiem slēgt nomas līgumu ar z/s „Kalna Māļi” par pašvaldībai piederošo nedzīvo-
jamo telpu (platība 43,4 m2) iznomāšanu “Pagasta Dārziņos”, Kaives pagastā. Noteikt nomas 
maksu EUR 0,15 par vienu kvadrātmetru mēnesī un PVN 21% . Nomnieks papildus nomas 
maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

 Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2015. gada 22. decembrī plkst. 15.00 
Vecpiebalgas pagastā.

Domes sēdes ir atklātas! Laipni lūdzam!

Saeimas deputāts Hosams Abu Meri reģionālajā 
vizītē Vecpiebalgas novadā

13. novembrī  reģionālā vizītē 
Vecpiebalgā, lai tiktos ar Sociālā 
dienesta vadītāju Velgu Berķi un 
Vecpiebalgas novada domes priekš-
sēdētāju Ellu Frīdvaldi - Andersoni, 
ieradās Saeimas deputāts Hosams 
Abu Meri. Sarunu galvenā tēma 
-   sociālās un veselības aprūpes pie-
ejamība novada  iedzīvotājiem. Kā 
pēc tikšanās atzina novada domes 
priekšsēdētāja Ella Frīdvalde - An-
dersone, saruna bijusi  konstruktī-
va, un Saeimas deputāts izrādījis 
patiesu ieinteresētību par novadā 
notiekošo. Tā kā Hosams Abu Meri 
pēc profesijas ir ārsts - gastroente-
rologs, viņš izteicis piedāvājumu 
pavasarī novadīt bezmaksas lekci-
ju iedzīvotājiem  par gremošanas  
problēmu  cēloņiem un veselīga 
uztura lietošanu, kā arī vasarā vienu 
reizi mēnesī pieņemt  pacientus bez 
maksas Vecpiebalgas Doktorātā. 

Dzidra Ješkina
Saeimas deputāts Hosams Abu Meri tiekoties ar pašvaldības 

Sociālā dienesta vadītāju Velgu Berķi. 
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Siltumam ir sava cena
Vecpiebalgas novada pašvaldība, pārņemot  siltumapgādes sistēmas, 
konstatēja virkni nopietnu problēmu - neapmierinošs katlu māju, apku-
res katlu, siltumtrašu, daudzdzīvokļu māju un pašvaldības ēku  iekšējo 
un ārējo siltumtīklu  tehniskais stāvoklis, ne visur bija siltumenerģijas 
skaitītāji u.c. Konsultējoties  ar Rīgas Tehniskās universitātes zināt-
niekiem, Vecpiebalgas novada pašvaldības  Saimnieciskais dienests 
uzsāka darbu, lai  atrisinātu siltumapgādes sistēmas  problēmas un pēc 
iespējas mazinātu risinājumu ietekmi uz siltumenerģijas tarifu paaugs-
tināšanu ilgtermiņā. Vecpiebalgas novada pašvaldība pa šiem gadiem ir 
rekonstruējusi gandrīz visas siltumtrases. Taurenē un Inešos  nomainīti  
apkures katli, sakārtota siltumenerģijas uzskaite u.c. 
Pagasta padomes ražotās siltuma enerģijas tarifs Vecpiebalgā no 2008. 
gada bija Ls 33 vai EUR 46,95 par megavatstundu. Pateicoties Vecpie-
balgas novada pašvaldības  Saimnieciskā dienesta darbam siltumapgā-
des sistēmas uzlabošanā, 2011. gadā varējām šo tarifu samazināt uz Ls 
30 vai EUR 42,69 par megavatstundu. No 2011. gada  ir paaugstināju-
sies gan malkas un elektrības cena, gan palielinājusies minimālā darba 
alga un citu blakus pakalpojumu cena. Apkures sezonas sākumā tika 
pārskatīti siltumenerģijas tarifi, un  pašvaldībai  nācās tos paaugstināt 
par EUR 5, kas nozīmē, ka šobrīd megavatstundas cena ir EUR 47,70. 
Pēc zinātnieku slēdziena visizdevīgāk strādā šķeldas koģenerācijas 
stacijas pie noteikuma, ka koģenerācijas stacija strādā ar nemainīgu, 
stabilu slodzi, savukārt esošās katlu mājas tiek darbinātas  tikai visauk-
stākajā laikā. Vecpiebalgas novada dome parakstīja nodomu protokolus 
ar uzņēmējiem par koģenerācijas staciju  celtniecību Vecpiebalgā, Tau-
renē un Inešos, lai ilgtermiņā nodrošinātu pēc iespējas ekonomiskāku 
siltumenerģijas ražošanu. Vecpiebalgā koģenerācijas stacija darbojas. 
Taurenē plānots, ka ar pilnu jaudu koģenerācijas stacija  sāks darboties 
nākamā gada sākumā.
Vecpiebalgas novada pašvaldība nodarbojās ar siltumenerģijas  ražoša-
nu  tikai  tāpēc, ka nebija uzņēmēju, kas vēlētos to darīt. Tagad situācija 

Taurenes pensionāru klubiņa „Randiņš”  rudens  aktivitātes
  Mēs, pensionāri, diezgan daudz pēdējos gados esam ceļojuši pa Latvijas novadiem. Šovasar 
pabijām Igaunijā pie Peipusa ezera. Bet varbūt kaut kas interesants ir pašu pagastā? Radās doma 
vairāk uzzināt par to, kā ļaudis Taurenē nodarbojas ar aitkopību. Nolēmām lūgt Aldi Driķi - SIA  
„Cimbuļi”-  pārstāvi iepazīstināt ar saimniecības darbību.
    Norunātajā dienā lija un ziņoja, ka līs vēl vairāk, bet mēs nolēmām, ka tikšanos neatliksim. Pul-
cējāmies pie kafijas tases, kur  Aldis pastāstīja par aitkopības nozari. Aldis  Driķis ir liela kokap-
strādes uzņēmuma vadītājs, bet doma par lauksaimniecisko ražošanu pastāvējusi vienmēr. Pirmās 
zināšanas par lauksaimniecību viņš ieguva no mātes, kura strādāja par agronomi. Arī man viņa 
bija pirmā prakses vadītāja  Secē pie Staburaga. Tur iepazinu viņu ļoti darbīgo, zinošo, atsaucīgo 
ģimeni. Šīs labās īpašības pārmantojis arī dēls Aldis un viņa ģimene. Viņš mūs, pensionārus, arī 
vienmēr atbalsta.
    Domāju, ka daudziem būs interesanti uzzināt, kā var iedrošināties saimniekot. Ģimene iegādāju-
sies zemi un lielas ražošanas ēkas. Dēls Kristaps, pabeidzis Priekuļu lauksaimniecības tehnikumu 
un ieguvis agrouzņēmuma vadītāja diplomu, kā perspektīvāko ražošanai izvēlējās aitkopību un, 
lai izveidotu ganāmpulku, nopirka 80 gaļas šķirnes aitas no Francijas, divus teķus no Vācijas. Visa 
ģimene ir iesaistījusies darbā ar lielu degsmi un mācās apgūt visu jauno.
   Kamēr klausījāmies  stāstījumu, lietus pārstāja līt, un mēs devāmies dabā. Vispirms apskatījām 
kopā ar mājas saimnieci Aiju Driķi ģimenes sakopto sētu.Tad devāmies uz aitu aplokiem un no 
sirds izpriecājāmies par skaistajām  aitām, kas atsaucās uz saimnieka saucieniem - apmēram 40, 
dzimušas šopavasar, bet jau krietni lielas. Pāri sakoptajām ganībām devāmies pie aitu mammām, 
kas draudzīgi gulēja bariņā. Tikko tās izdzirda saimnieka teikto -„komm, komm”, visas cēlās 
augšā un devās pie mums - tādas zemas, resnas, simpātiskas - zinot, ka barotavā būs kas garšīgs. 
   Visur varēja vērot, ka ganības koptas, atjaunots zelmenis, visapkārt skaisti lucernas lauki. Vis-
labāk to varēja vērot no skatu torņa, kur mēs arī lielākā daļa pensionāru uzdrošinājāmies uzkāpt. 
Varējām relaksēties, ar tālskati vērot Taurenes ainavu. Nobeigumā apskatījām  aitu ziemas mītnes, 
kas veidotas pēc saimnieka zināšanām un ar materiāliem no paša kokapstrādes uzņēmuma.
   Driķu ģimenes darbošanās mūs uzlādēja pozitīvi. Man kā bijušajai kolhoza  agronomei patiess 
prieks redzēt zemi sakoptu. Liela pateicība visiem mūsu zemniekiem, kuri, neņemot vērā grūtības, 
kopj mūsu zemīti.
   Nākamajā pensionāru klubiņa tikšanās reizē devāmies uz Rīgas Stradiņa universitātes sporta bāzi 
Taurenē, jo bijām pamanījuši tur  lielu rosību. Neesam no vienaldzīgajiem, gribējām uzzināt, kas 
tur īsti notiek, jo šis objekts, kādreiz sakopts, kādu laiku nīkuļoja.
   Pirms ierasties sporta bāzē, devāmies uz skatu laukumu Zaļkalnā. Visus iepriecināja paveiktais  
ceļu būvniecībā. Pirmais, ko ievērojām, ka skaisti izceļas aleja, kas ved uz veco skolu - sporta 
bāzi, jo visapkārt izcirsti krūmi un lielā mērā sakārtota visa apkārtne. Ar šo darbību sevi pieteicis 

Pie durvīm mums jau klauvē Adventa laiks, 
nesot sev līdzi  Ziemassvētkus. Katrs no 
mums, protams, vēlas, lai svētki atnāktu 
ātrāk, lai visur skanētu Ziemassvētku zva-
ni, lēnām snigtu mazas, baltas sniegpārsli-
ņas un skanētu svētku dziesmas. Gaidīša-
nas laiks jeb Advents ar violeto krāsu var 
ienākt arī tavā vainadziņā, un nav svarīgi, 
kā tu šo krāsu tur ieliksi. Katru dienu va-
rēsi iededzināt vienu mazo svecīti. Tā nav 
vienkārša svecīte, tas ir mazs solis pretim 
Ziemassvētkiem, un tādu solīšu būs kopā 
deviņpadsmit. Katru svētdienu gaidīšanas 
laikā mēs iededzam vienu lielo sveci, kas 
mums saka - ir sākusies pirmā, otrā, trešā 
vai pēdējā Adventa svētdiena. Un, re, jau 
pavisam drīz viss sāksies! Tās nav paras-
tās sveces, tās iededzot, atveras sirds, un 
mēs varam lūgties un teikt Mūsu Debesu 
Tēvam visas sirsniņā lolotās vēlmes un va-
jadzības.  Jautāsi, kā tad jālūdz... saki visu, 
kas nāk no tavas esības dziļumiem  - Tu 
esi mana cerība, Tu esi mana godība, Tu 
esi Saule, kuras stari izgaismo ceļu uz mū-
žību. Lej savu gaismu manā sirdī, Kungs, 
atver manu sirdi un manu dzīvi Tavai at-
nākšanai.  Beigās varam lūgt ar vārdiem,  
kuros tu esi guvis savu mātes valodu,  ar 
kuriem mēs aizejam mūžībā, ar kuriem 
sākas Latvija - Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts 
lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. 
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs 
zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šo-
dien. Un piedod mums mūsu parādus, kā 
arī mēs piedodam saviem parādniekiem. 
Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī 
no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un 
gods mūžīgi. Āmen. Kāpēc tas ir tik sva-
rīgi? „Pasaulē nav neviena tik teicama 
lūgšana kā Svētā lūgšana, jo tai piemīt tā 
sevišķā īpašība, ka Dievs to uzklausa lab-
prāt. Mēs nedrīkstam to apmainīt pat ne 
par visu pasaules bagātību.”  Tā saka M. 
Luters -  mūsu ticības aizsācējs. Tā, redzi, 
jau pavisam drīz varēsi  būt Ziemassvēt-
kos, jo lūgšana ienes sirdī mieru, prieku, 
cerību, svētību un dāvināšanas prieku.

Juris Jeršovs, Skujenes un 
Vecpiebalgas draudzes evaņģēlists

Pensionāri  bijušās Taurenes skolas, tagad sporta bāzes, pagalmā.

Paziņojums par dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu
2015. gada 10. decembrī plkst. 16.00 Vecpiebalgas kultūras namā 
notiks aizsargājamo ainavu apvidus „Vecpiebalga” dabas aizsar-
dzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme. 
Aizsargājamo ainavu apvidus „Vecpiebalga” mūsu novadā atrodas Vec-
piebalgas pagastā, Inešu pagastā un Taurenes pagastā. Aizsargājamo 
ainavu apvidus izveidots 1987. gadā, savukārt tajā ietilpstošais dabas 
liegums „Sproģi” kā dzērvenāju liegums dibināts 1977. gadā. Pašrei-
zējais aizsardzības statuss nostiprināts 02.03.1993. likumā „Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām”. 2005. gadā AAA „Vecpiebalga” ie-
kļauta Natura2000 teritoriju sarakstā kā C tipa teritorija, kas noteikta 
īpaši   aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai. 
Uz sabiedriskās  apspriešanas sanāksmi  aicināti visi interesenti. Sa-
nāksmē dabas aizsardzības plāna izstrādātāji - SIA Estonian, Latvian & 
Lithuanian Environment - iepazīstinās ar apkopoto informāciju par aiz-
sargājamo ainavu apvidus „Vecpiebalga” dabas un kultūrvēsturiskajām 
vērtībām, priekšlikumiem teritorijas aizsardzībai un apsaimniekošanai 
un piedāvāto individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu un 
funkcionālā zonējuma projektu.
2014. gada rudenī tika sākta aizsargājamā ainavu apvidus „Vecpiebal-
ga” dabas aizsardzības plāna izstrāde.  Aizsargājamā ainavu apvidus 
teritorijā atrastas vairāku Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargā-
jamo sugu atradnes un biotopi. Šo vērtību aizsardzībai AAA „Vecpie-
balga”  paredzēts  sadalīt  4 zonās -  dabas lieguma  zona, dabas parka 
zona, ainavu aizsardzības zona un neitrālā zona. 
Ja jūsu īpašums atrodas  aizsargājamā ainavu apvidus teritorijā, jums ir 
svarīgi zināt, kurā no šīm 4 zonām tas atrodas, jo tas būtiski ietekmēs 
turpmāko īpašuma apsaimniekošanu.  Īpašumiem ainavu aizsardzības 
zonā un neitrālajā zonā, kas aizņem ~80 %  no kopējās teritorijas, īpaši 
ierobežojumi nav paredzēti, taču to nevarētu teikt par dabas lieguma un 

Adventa vainadziņš
ir mainījusies, un iepirkuma rezultātā Vecpiebalgā katlu māja nodo-
ta  siltuma ražošanas uzņēmumam  SIA „Granulu  mobilais siltums”. 
Pašvaldībai ar  SIA „Granulu mobilais siltums” ir noslēgts līgums par 
siltumenerģijas tarifu nepaaugstināšanu uz pieciem gadiem, ja nemai-
nīsies kokmateriālu, elektrības un degvielas cenas. Pašvaldības atbil-
dībā ir ārējās siltumtrases un norēķini ar iedzīvotājiem. Uzņēmēji ir 
izteikuši  vēlēšanos  pārņemt siltuma ražošanu arī Taurenē. Decembrī 
tiks izsludināts iepirkums par siltuma enerģijas ražošanu Taurenē.
Esam konstatējuši, ka daudzdzīvokļu ēku  un pašvaldības ēku siltum-
enerģijas patērētājiem ir liels energoefektivitātes paaugstināšanas koe-
ficients - no 20 līdz 60 procentiem. Tas nozīmē, ka, kompleksi  nosil-
tinot daudzdzīvokļu mājas un pašvaldības ēkas, rekonstruējot iekšējos 
siltumtīklus, varētu samazināt izdevumus par siltumenerģiju no 20% 
līdz  60 %. Vecpiebalgas novada pašvaldība  veica minēto ēku ener-
goauditus un izstrādāja siltināšanas  projektus bez privatizēto daudz-
dzīvokļu māju iedzīvotāju līdzfinansējuma. Iedzīvotāji tika informē-
ti par nepieciešamību pašiem organizēt savu māju apsaimniekošanu 
un siltināšanas projektu realizāciju, lai samazinātu apkures izmaksas. 
Normatīvie akti neatļauj pašvaldības naudu ieguldīt privatizētajās 
mājās un dzīvokļos. Diemžēl pagastu daudzdzīvokļu māju iedzīvotā-
ji  nesteidzas paši apsaimniekot savas mājas. Visā novadā nodibinātas 
tikai četras  apsaimniekotāju biedrības  - “Dižozolu nami” un „Birzīšu 
nams” Dzērbenē, “Gaujas nami 5” Taurenē un “Abas mājas” Vecpie-
balgā. Apsaimniekotāju biedrību priekšsēdētāji atzīst, ka visgrūtāk ir 
panākt, lai vismaz puse mājas iedzīvotāju pieņemtu kopīgu lēmumu, 
jo bez vienošanās nekādus darbus nevar veikt. Ja mājas nav siltinātas, 
tad  sildām arī āra gaisu. Un tad  jāmaksā, protams, daudz. Neredzu 
citu iespēju, kā ievērojami samazināt siltumenerģijas patēriņu ēkās, kā 
tikai tās siltinot.

Hugo Duksis, izpilddirektors

dabas parka zonām. Aptuveni 214 ha no AAA teritorijas aizņem īpaši 
vērtīgi dabisko mežu biotopi, kuru saglabāšanai paredzēts neiejauk-
ties mežaudžu dabiskajā attīstībā, kas nozīmē -  neveikt saimniecisko 
darbību. Par šīm platībām īpašnieki varēs saņemt kompensāciju, kuras 
lielums atkarībā no aizliegtās cirtes veida  ir 45 -160 EUR/ha gadā. Da-
bas aizsardzības plānā noteikti arī daudzi citi ierobežojumi - maksimāli 
pieļaujamā  kailcirtes platība 1,5 ha, dabas lieguma un dabas parka 
zonās zemes vienību sadalīšana būs iespējama,  ja  katras atsevišķās 
zemes vienības platība pēc sadalīšanas pārsniegs  10 ha, dabas lieguma 
zonā aizliegts ierīkot medījamo dzīvnieku barotavas, aizliegts ierīkot  
meliorācijas sistēmas  u.c.
Izstrādātais dabas aizsardzības plāns likuma spēku iegūs pēc apstipri-
nāšanas LR  Ministru  kabinetā, kas varētu notikt nākamā gada laikā. 
Šobrīd mēs varam ietekmēt plāna saturu. 10. decembrī plkst. 16.00  
Vecpiebalgas kultūras namā notiks šī plāna sabiedriskā apspriešana, 
kurā jums ir iespēja izteikt savus  ierosinājumus  plāna pilnveidošanai.
No 3. decembra ar plāna materiāliem varēs iepazīties Vecpiebalgas, 
Inešu un Taurenes pagasta pārvaldē un pašvaldības mājaslapā www.
vecpiebalga.lv .
Visus neskaidros jautājumus varat uzdot nekustamo īpašumu speciā-
listei Benitai Zvejniecei (tālr. 64107268, 22031720) un man - Dainai 
Slaidiņai (tālr. 64170464, 26115317).
Priekšlikumus un komentārus  par dabas aizsardzības plānu līdz š.g. 
17. decembrim rakstiski var sūtīt uz pasta adresi: Skolas iela 10 dz. 8, 
Rīga LV - 1010  vai faksu 67242466, vai e-pastu elle@environment.lv 
.  

Daina Slaidiņa, 
Attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja

jaunais sporta bāzes saimnieks Ainārs Antons. Viņš arī laipni piekrita mūs uzņemt un parādīja 
izrakto dīķi, topošo parku, iesētos zālājus. Kopā izstaigājām vecās skolas telpas, kas jau gadiem 
nodotas medicīnas  studentu  rīcībā. Daudziem no mums šī ēka saistās ar mīļām atmiņām par 
skolas gaitām un daudziem skaistiem  kolhoznieku pasākumiem, kā arī ar kāzu rīkošanu. Tikām 
iepazīstināti ar plāniem un sapratām, ka šeit tiek veidots Vidzemē lielākais atpūtas komplekss  ar 
atpūtas mājiņām, sporta laukumiem 5 ha platībā. Mājās devāmies bagāti ar redzēto un priecīgi, ka 
Taurenē viss notiek.  
   Pensionāru  pēdējā rudens tikšanās jau bija īsti svētku gaisotnē. Pasākumam, kas rudenī Taure-
nē noticis jau daudzus gadus - „Garšu laboratorija”, šoreiz devām nosaukumu „Rudens garšas”. 
Kad darīti visu gadu dažādi darbi katram savā mājā, kad raža izaudzēta un salikta pagrabos, kad 
izvērtēti citu cilvēku padarītie darbi, par ko ir šis mans raksts, tad varējām skaisti atpūsties, tiešām 
izbaudīt  visdažādākās garšas, izteikt izbrīnu par cilvēku radošumu  tādā jomā kā garšas sajūtas. 
Atliek vien uzaicināt mājās sēdētājus pievienoties aktīvākajiem pensionāriem un kopā ar mums 
gūt pozitīvas emocijas.

Silvija Aņina, Taurenes pensionāru saimes vadītāja
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Vecpiebalgas novada iedzīvotāji Valsts svētku priekšvakarā saņem domes apbalvojumus
Valsts svētku priekšvakarā novada dome aicināja iedzīvotājus uz svinīgo sarīkojumu „Maize ir 
kā puķe dvēselei” Vecpiebalgas kultūras  namā. Iedzīvotājus svētkos sveica domes priekšsēdē-
tāja Ella Frīdvalde - Andersone, domes apbalvojumus 7 nominācijās saņēma 21 novada iedzīvo-
tājs. Svētku koncertā piedalījās koris “Pie Gaujas” un Vecpiebalgas muižas koris, deju kolektīvi 
“Slātaviņa”, “Mudurainis”, “Balga”, “Juveris”, bērnu  tautisko  deju kolektīvs. Koncerta vadītāji 
- Linda un Edžus  Ķaukuļi. Sarīkojuma noslēgumā visi varēja baudīt svētku noskaņu kopā ar 
grupu  „Brālīši”.

Vecpiebalgas novada lepnums - blakusvāģu motosporta leģenda - KASPARS  STUPELIS.  
Viņam ir 33 - zīmīgais vecums, kad stipram, reāli domājošam vīrietim top skaidrs, vai savā 
dzīvē, tēlaini izsakoties, tiksi krustā sists, vai uz goda pjedestāla pacelts. Dievs  stāvēja tuvu, un 
pjedestālu viņam nav trūcis - pirms pāris mēnešiem izcīnīts jau TREŠAIS Pasaules čempiona 
tituls, turklāt veiksmju pūrā ne mazāk nozīmīgi PIECI Pasaules vicečempiona apbalvojumi, 
ieskaitot pērngad iegūto! 
Viņa ceļš iesākās tepat, Vecpiebalgā. Uz kultūras nama skatuves dēļiem viņš stāvēja, kad 
savā skolas izlaidumā dziedāja aizkustinošo dziesmu par veco zābaciņu, saraudinādams visas  
skolotājas un, iespējams, pirmo reizi mūžā tā pa īstam aptverdams savu varēšanu. Ja gribu, 
man viss izdosies. Ja patiešām vēlēšos, es pierādīšu visiem, ko esmu vērts! Vienīgi viņš pats 
un varbūt vēl arī tētis Guntis zina, cik lielu cenu nācies samaksāt par izcilajiem  panākumiem. 
Bet tas ir bijis tā vērts! Vai spējat iedomāties? Vecpiebalgā izaudzis PASAULES ČEMPIONS!

Gada sportists -  slēpotāju komanda  - Krista Krūmiņa, Monta  Razgale, Krista  Razgale un 
Inga Paškovska - par augstiem sasniegumiem  distanču slēpošanā, par mērķtiecību un aktīvu 
dalību novada sporta dzīvē. Goda raksts Jēkabam Zommeram.

Gada kultūras darbinieks - Linda Ķaukule - par augstu profesionalitāti, atbildību, radošumu 
un personīgo ieguldījumu Vecpiebalgas novada popularizēšanā. Goda raksts Intai  Apalupai un 
Mārītei  Lācgalvei.

Gada uzņēmējs - Kristīne un Edgars Zmičerevski - par uzdrīkstēšanos, jauna uzņēmuma 
izveidošanu, atsaucību un atbalstu novada iedzīvotājiem. Goda raksts Jānim Freimanim (foto) 
un Kristapam  Driķim.

Gada skolotājs - Solvita Krastiņa - par atbildīgu, radošu un rezultatīvu darbu skolēnu 
estētiskajā audzināšanā. Goda raksts Līgai  Beķerei, Sarmītei Stērstei (foto), Agitai Šulcai.

Nominācijā „No sirds uz sirdi” - Gada cilvēks Agita Šulca - par atsaucību un nesavtīgu atbalstu 
novada sabiedrībai. Goda raksts Ivaram  Dambītim, Dacei Strazdiņai.  

Gada jaunietis  - Maira Asare - par aktīvu iesaistīšanos jauniešu pasākumos,  muzeju 
aktivitātēs un novada kultūras dzīvē, par novada tēla popularizēšanu. Goda raksts Diānai 
Tuntei un Kārlim Apalupam. 
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Cik daudzi no mums pirms gadiem piecpadsmit ticēja, ka Pie-
balgai būs savs pasaules čempions? Kas zina, vai tas pie-
dzimstot bija zvaigznēs ierakstīts, vai palīdzēja piebaldzēna 
sīkstums…  Kaspars jau no bērnības dzīvoja ar domu par mo-
tosportu, un visa viņa enerģija  plūda vienā virzienā  - nokļūt 
uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena. Kā viņa sporta elki. 
Ja spēlē… tad uz visu banku. Bērnības sapnis ir piepildījies  
- Kaspars jau trešo reizi ir kļuvis par  Pasaules čempionu mo-
tokrosā ekipāžu klasē un visiem pierādījis, ka vienkāršs puika 
no Piebalgas spēj  iekarot pasauli. 
Saruna ar motosportistu, Vecpiebalgas novada lepnumu 
Kasparu Stupeli  par spēku, izturību, ietiepību un sportisko 
azartu. 

-Motobraukšana man laikam ir gēnos, jo, cik sevi atceros, bēr-
nības vasaras pagāja garāžā kopā ar tēti, kurš savulaik  amatie-
ra līmenī startēja motokrosa sacensībās. Mocis - padomju laika 
veterāns - bija vecs un bieži lūza, taču braukšanas prieku tas 
nemazināja. Tētis bija paraugs, bet īstie motokrosa elki man 
bija Kristers  Serģis un Artis Rasmanis - man pat istabas siena 
bija nolīmēta ar favorītu plakātiem. Pirmo reizi sacensībās uz 
moča uzkāpu vienpadsmitajā klasē un divus gadus nobraucu 
gan solo, gan arī kā kantētājs  Kasparam Lielbārdim no Liezē-
res. Liekas naudas, lai sponsorētu manu motosportista karjeru, 
nemaz nerunājot par studiju iespējam, tētim nebija, nācās cī-
nīties  saviem spēkiem. Finansiālie apstākļi neļāva braukt kā 
solobraucējam, un es sapratu - ja motokrosā vēlos ko sasniegt, 
jākļūst par kantētāju. Kā līdzbraucējs iegāju komandā, kur par 
finansiālo pusi rūpējas pilots. Karjeras sākums bija skarbs. 
Jaunībā gan par naudu nedomāju, tā nebija mana motivācija. 
Arī tētis teica: „Blakusvāģu  motosports nav tā lieta, kur var 
pelnīt.” Viņam izrādījās taisnība - bagāts kļuvis neesmu, bet 
izdzīvoju  tīri labi, lai arī tas nav ne tuvu tam, kā vēlētos. Taču 
galveno - bērnības sapni - esmu piepildījis. Zinu, ka arī tētis le-
pojas ar maniem panākumiem, bet viņš nav no tiem cilvēkiem, 
kas savas sajūtas paudīs skaļi un atklāti. 
Vienu motokrosistu paaudzi ir nomainījusi cita, un tagad 
puikas ar sajūsmu noraugās uz tevi. Vai tu aicini jauniešus  
pievērsties  motosportam? 
 -Sportot ir forši, bet, ja izvēlas to darīt profesionāli, ir jāap-
zinās, ko tas prasīs. Skaisti izskatās vien televīzijas ekrānos, 
intervijās… To, cik daudz spēka, izturības, sviedru, tulznu un 
arī asaru tas prasa, zina tie, kas paši ir ar to saskārušies. Tur-
klāt savu dara arī morālais spiediens - sponsori un atbalstītāji 
gaida rezultātu. Ja citos sporta veidos atskaites punkts ir pāris 
reizes gadā, tad motokrosā sevi ir jāpierāda katru nedēļas noga-

Nekad neesmu vēlējies būt viduvējība
li. Motosports, protams, ir adrenalīna 
pārbagāts un vīrišķīgs sporta veids, arī 
sajūtas ir lieliskas, tomēr neviens nav 
pasargāts  - var gūt panākumus, bet 
var arī nesanākt. Viens no jaunajiem 
censoņiem Piebalgas  pusē ir Kris-
tiāns  Freimanis  -  šobrīd viņa ģimene 
lauž ceļu uz motokrosu, un tas paņem 
gan brīvo laiku, gan arī ievērojamus 
līdzekļus. Zinu arī  vairākus pasaules 
top līmeņa braucējus, kuri ir pametuši  
skolu, lai mēģinātu sasniegt virsotnes. 
Bet cik daudziem tas izdodas?  Profe-
sionālais sports jebkurā sporta veidā 
ir nežēlīgs, katrā ir savas grūtības un 
katrs prasa daudz spēka  - kā fizisku, tā 
arī morālu. Nekad nav tā, ka kaut kas 
nāk viegli, jo par visu ir jācīnās. Lai 
gan arī pats, ja savulaik zinātu moto-
krosa virtuvi, būtu rīkojies tieši tāpat. 
Kāpēc?
-Nekad neesmu vēlējies būt viduvējī-
ba. Pēc vecāku šķiršanās paliku kopā 
ar tēti. Dzīvē gadās visādi… Kad pa-
augos, ar mammu visu izrunājām, un 
nekādu pāridarījumu nejūtu.  Ja mans 
liktenis toreiz būtu iegriezies citādi, 
iespējams, es nebūtu tas, kas esmu ta-
gad. Tētis man ieaudzināja atbildību, 
patstāvību, izlēmību un mērķtiecību. 
Tikpat labi es varēju aiziet pa slikto 
ceļu, jo kārdinājumu netrūka. Kā no 
rītiem tētis agri aizbrauca reisā, tā vēlu 
vakarā pārbrauca. Un tad… Pamosties 
no rīta un domā - iet uz skolu vai ne. 
Varēju arī kavēt, jo nebija jau kas kon-
trolē, ko es pa dienas vidu daru.  Bet 
es cēlos, neviena nemudināts, pirms 
stundām skrēju  rīta krosiņu. Kad pār-
nācu no skolas, padarīju  mājas darbus 
un atkal  - uz treniņu. Tas, ka jau agri 
spēju par sevi parūpēties pats, manai 
karjerai nācis tikai par labu. 
Esi iekļuvis motosporta elitē, tevi ap-
brīno, ar tevi lepojas… Kas tevi dzen 
uz priekšu?
-Esmu maksimālists, un mans mērķis 
ir uzvarēt.  Neprotu pret savu darbu at-
tiekties pavirši, jo man liekas - ja es 

daru, tad daru.  Un tā nav tikai naudas vai slavas lieta... Lai 
sasniegtu mērķi, esmu gatavs uz visu. Grūtības mani vienmēr 
ir vilinājušas. Kad man kāds mēģina iestāstīt, ka kaut ko nav 
iespējams izdarīt, manī pamostas spītība. Tā, piemēram, lai at-
tīrītu organismu, 18 dienas pārtiku tikai no ūdens, 8 dienas pēc 
atslēgas kaula operācijas - saskrūvēts un sašinots -  piedalījos 
sacensībās, pēc saslimšanas ar Laima slimību, lietojot anti-
biotikas, nobraucu sacensību pēdējos posmus, kaut arī startēt 
vispār nedrīkstēju. Tehniskajos sporta veidos, īpaši motokrosā,  
traumatisms ir krietni augstāks  nekā citos, jo arī kritieni no-
tiek salīdzinoši bieži. Tāpēc, ja nokrīt no moča, žigli jāmēģi-
na noskriet no trases, pretējā gadījumā aizmugurē braucošie 
vienkārši pārbrauks pāri. Man pašam tā ir gadījies - tai troksnī, 
putekļos jau neko priekšā neredz. Ribas lauztas, mugurai āda 
noplēsta, galvas trauma… Pēc septiņām dienām biju uz strī-
pas. Ir bijuši smagi brīži, bet esmu darījis visu, lai nepieviltu 
komandu. 
Savas karjeras laikā esi bijis vienā komandā ar visiem savas 
bērnības favorītiem… 
-Esmu braucis kopā ar sešiem pilotiem, tagad būs septītais. 
Starp citu, 7 ir mans maģiskais skaitlis. Cilvēciski vieglāk sa-
strādāties ar latviešiem. Beļģiem un holandiešiem ir cita men-
talitāte.
  Ar Modri Štelli izgāju pirmo īsto kantēšanas skolu. Smagais 
darbs attaisnojās, un manu potenciālu saskatīja arī motokro-
sa leģendas. Ienākot Daniela Vilemsena komandā, man bija 2 
gadu pieredze... Būtībā zaļš puika ielecu pasaules čempionāta 
vadībā. Pavisam noteikti fiziski nebiju gatavs tādam ātrumam. 
Kad sāku braukt kopā ar Vilemsenu un pārcēlos uz Holandi, 
pāris reizes biju ļoti tuvu tam, lai visu mestu pie malas un at-
grieztos mājās. Arī sadzīves apstākļi un svešā vide ietekmēja 
manu ikdienu  ne tai labākajā nozīmē  - valodu nezināju, dzī-
vokli  īrēt nevarēju atļauties, naudas nebija… Turklāt ar Vi-
lemsenu bija sarežģīti  komunicēt tīri psiholoģiski - kā bija iz-
domājis, tā arī notika, jo nekādus iebildumus vai citu viedokli 
viņš neuzklausīja. Jutos kā smagā misijā, mēģinot sadzīvot ar 
negatīvisma atmosfēru, kas mūsu starpā valdīja. Gandarījumu  
nesniedza arī kopīgi izcīnītie pasaules čempiona tituli. Laikā, 
kad startēju kopā ar Serģi, Kristeram karjera gāja uz beigām, 
bet man tie bija profesionāli spēcīgākie gadi. Diemžēl kopā ar 
Kristeru čempiona titulu izcīnīt neizdevās, palikām otrie. 2009. 
gada sezonu pavadīju kopā ar beļģi Nikiju  Pulingu, tad pāris 
gadus - tandēmā ar Māri Rupeiku. Etjēna Baksa ekipāžai pie-
vienojos 2012. gadā. Sadarbība izvērtās veiksmīga - man neko 
nevajadzēja viņam pierādīt, viņš paļāvās uz manu pieredzi. 
Dažkārt jaunības  maksimālismā  Etjēns  darīja arī pārgalvīgas 

lietas, kas liedza mums uzvarēt, bet ir forši redzēt, kā viņš 4 
gados savu braukšanas māku ir pilnveidojis. Raksturi mums 
ar Baksu līdzīgi - mēs neprotam zaudēt, nespējam priecāties 
par sīkumiem, un nakts pēc sacensībām ir negulēta - domā-
jam, analizējam. Gandarījumu  sniedz  tikai pārliecinoša uz-
vara. Pirms biju noslēdzis līgumu ar Benu Adrijensenu, daudzi 
man vaicāju, vai negatavojos pievienoties Vilemsena ekipāžai. 
Nedomāju, ka viņš ir mainījies, tāpēc kopīgai sadarbībai jēgu 
neredzu. 
Pastāsti nedaudz par saviem ikdienas pienākumiem!
-Bez pilota un kantētāja komandā ir divi mehāniķi, kas vien-
laikus pilda arī sacensību autobusa šofera  pienākumus. Viņi 
komandai pievienojas nedēļas nogalēs, jo ikdienā strādā algotu 
darbu - motokross ir viņu hobijs. Pilots rūpējas par komandas 
finansēm, meklē sponsorus, man pirmās dienas pēc sacensī-
bām  paiet  garāžā. Ir, protams, braucēji, kas lielu vērību eki-
pējumam nepievērš - sacensību dienā norauš veco dubļu kārtu 
un dodas uz startu. Es uzskatu - ja esam viena no vadošajām 
komandām, tad formām jābūt tīrām, reklāmām redzamām. Tā 
mēs izrādām cieņu gan saviem sponsoriem, gan arī skatītājiem. 
Pārējās dienas darbojos kā treneris jaunajiem braucējiem, stā-
du treniņu plānus, analizēju braucienus. Un ļoti daudz trenējos 
arī pats.  Fiziskā ziņā vieglāk sacensībās ir braucējam, jo kan-
tētāja galvenais uzdevums ir palīdzēt pāriniekam komfortabli 
justies, lai viņš varētu maksimāli ātri braukt. Daudzi varbūt to 
pat nezina, bet kantētājs var moci stūrēt,  regulēt braukšanas 
virzienu un ieiešanu pagriezienos pat 40 - 50 procentiem, tāpēc 
man uz katrām sacensībām ir jābūt labā fiziskā formā. 
    Tev ir 33 gadi, no kuriem 15  pavadīti motosportā. Tev pie-
der 3 pasaules čempiona tituli,  esi pieckārtējs vicečempions, 
vienreiz ieguvis bronzu, pāris reizes stāvējis  pavisam tuvu 
goda pjedestālam…  Kādu tu redzi savu nākotni?
-Katram sportistam ir slieksnis, kad viņš saprot, ka aktīvai 
sportista  karjerai jāpieliek  punkts, jo nav motivācijas. Kāpēc 
joprojām esmu motokrosā? Jo man tas patīk, un man gribas to 
darīt. Arī rezultāti neizpaliek. Kamēr varu ko izdarīt un kamēr 
es to vēlos, tikmēr braukšu.  Par nākamo gadu esmu panācis 
vienošanos, tur man atpakaļceļa nav.  Tikko publicēja valsts 
prēmijas, un kārtējo reizi pārliecinājos, ka nav īsti skaidrs, ar 
ko viens čempiona tituls atšķiras no otra. Salīdzinot ar  olim-
piskajiem sporta veidiem, kur elites sportisti saņem gan valsts 
finansējumu, gan arī ievērojami lielākas prēmijas, motosports  
nav tas  ienesīgākais. Piemēram, mans šī gada pasaules čem-
piona tituls ir novērtēts ar 5000 eiro. Tāpēc paralēli profesio-
nālajam sportam bruģēju ceļu nākotnei - strādāju ar sportistu 
grupiņām Latvijā un Holandē un audzinu jauno motokrosistu 
maiņu. Nākotnē mans mērķis ir iekļūt pasaules motosporta 
treneru apritē. Ja sportā esmu maksimālists, tad arī trenēt vē-
los augstākajā līmenī. Iespējams, lai nākamo mērķi sasniegtu, 
vajadzēs domāt arī par akadēmisku zināšanu iegūšanu. Pirms 
gada sāku mācīties treneru kursos, diemžēl savienot aktīvo 
sportu un trenera darbu ar mācību grafiku bija neiespējami, tā-
pēc šo domu esmu uz kādu laiku atlicis malā.   
Sports tev daudz ir devis, bet daudz arī ņēmis…  
- Motosports ir vienīgā lieta, ko es pārzinu, kur es sevi varu 
realizēt. Nemelošu, ka nedomāju par ģimeni, bērniem, bet ar 
gadiem esmu iemācījies lietas uztvert filozofiski. Nav tā, ka 
nevēlos nokārtot privāto dzīvi, tomēr pēdējos mēnešus atkal 
esmu viens. Ar draudzeni izšķīrāmies, lai gan vairākus gadus 
bijām kopā katru dienu. Un mani pēdējo gadu panākumi savā 
ziņā ir arī viņas nopelns. Sevi mierinu, ka ģimene, bērni ir pie-
ņemtie standarti. Ja šobrīd esmu viens, tad tā laikam ir lēmuši 
kādi augstākie spēki. Un tas ir tāpat kā ar laikapstākļiem - mēs 
nevaram neko ietekmēt. Par pārējo? Uz vispārējā motokrosistu 
fona, var teikt, ka esmu likteņa pasargāts, lai gan traumas ir 
bijušas - arī visai nopietnas, kas jau sāk atsaukties uz veselī-
bu. Mana sporta ārste Maruta Noveičuka  iebilst, kad saku, ka 
turpināšu startēt. Viņa domā, ka aktīvajai karjerai būtu jāpie-
liek  punkts. Līdz trīsdesmit gadiem motokrosā viss iet uz urrā, 
tagad jāsāk domāt, kādā režīmā dzīvot un cik daudz trenēties. 
Ja agrāk varēju aiziet paballēties, tagad nevaru trakot - ir jāie-
klausās sevī. Pēdējos gados grūtākā lieta ir diētas ievērošana, 
turklāt veselīga pārtika ir arī dārga. Sporta ārsti, vitamīni, ve-
selīga pārtika - tas viss prasa līdzekļus, ko komanda nesedz, un 
dažkārt ir tā, ka šiem mērķiem aiziet viss sezonā nopelnītais. 
Kādu benzīnu bākā  ieliesi, tā funkcionēsi. Ja gribu būt labā-
kais, ir daudz sevī jāiegulda. Tāpēc es arī ļoti novērtēju, ko 
draudzene darīja manā labā, rūpējoties par sadzīves lietām. 
    Vai tev ir daudz draugu sportā?
-Man ir daudz paziņu, bet par īstiem draugiem es varu saukt 
tikai dažus. Esmu  tik bieži cilvēkos vīlies, ka tagad ir ļoti grū-
ti kādam uzticēties. Īpaši piesardzīgi izturos pret ārzemnieku 
solījumiem, jo viņi nereti runā vienu, bet dara ko citu. Esmu 
iemācījies paļauties tikai pats uz saviem spēkiem. Un vēl zinu, 
ka tētis nepievils. 
Kas tev ir Vecpiebalga?
-Vecpiebalga man ir īpaša vieta … Manas mājas, miera osta. 
Aizbraucu pie tēta uz laukiem, pasēžu Alauksta krastā … Un 
spēki atjaunojas. Enerģiju gūstu, arī satiekot vecpiebaldzēnus, 
aizejot uz skolu, kas manī nostiprināja potenciālo sportistu,   -  
jūsu labie vārdi un domas pozitīvi uzlādē. Paldies visiem līdz-
jutējiem un novada pašvaldībai, kas man tic un atbalsta!
Vēlam veiksmi arī nākamajā sezonā! Lai uzņēmība un spīts 

tevi aizved līdz ceturtajam pasaules čempiona titulam! 

Dzidra Ješkina



2015. gada decembrisVECPIEBALGA Novada Ziņas6

SKOLU ZIŅAS

JAUNIEŠIEM
Jauniešu centra „Balgas strops” brīvprātīgie - 

Sonita un Ondrejs
No 1. oktobra Vecpiebalgas jau-
natnes iniciatīvu centrā  „Balgas 
strops”  strādā divi brīvprātīgie  
-  Sonita Halmer ir ieradusies no 
Vācijas, Ondrejs  Pipal  - no Če-
hijas. Vecpiebalgā viņi pavadīs 
veselu gadu, tāpēc vēlamies ar 
šiem jauniešiem tuvāk iepazīsti-
nāt novada iedzīvotājus. 
Sonita ir no Štutgartes, tikko 
beigusi vidusskolu, viņai ir 18 
gadi. Uz jautājumu, kāpēc iz-
vēlējusies pēc vidusskolas do-
ties uz ārzemēm, viņa atbild: 
„Gribēju iepazīt citu zemi, citu 
kultūru un uzlabot savas angļu 
valodas zināšanas.” Latvija vi-
ņai ir  jauna un neiepazīta valsts. 
Štutgartē  bērniem ar īpašām vajadzībām palīdzot apgūt lasīšanu, Sonita ir ieguvusi pirmo darba 
pieredzi. Jaunietei patīk spēlēt klavieres, nodarboties ar hiphopa dejām, pavadīt laiku ar draugiem, 
ceļot.
Ondrejs  (24 gadi) nāk no neliela, gleznaina ciematiņa  Čehijas  kalnu reģionā  - Karlova  Studan-
ka. Ondrejs  saka, ka, pirms izlēmis, kur pavadīs turpmāko gadu, esot kārtīgi grāmatās un internetā 
izpētījis visu par Latviju  un arī Vecpiebalgu. Viņam tā uzreiz iepatikusies, tāpēc nolēmis brīvprā-
tīgā darba gaitas pavadīt šeit - Vecpiebalgā. Ondrejs  pēdējos piecus gadus ir pavadījis, studējot  
likumdošanu, tagad viņa mērķis ir mainīt mācību iestādi. Paralēli darbam jauniešu centrā  „Balgas  
strops” viņš brīvajā laikā cītīgi gatavojas iestājeksāmeniem jaunajā  universitātē. Ondreja  intere-
ses -  sports, literatūra, vēsture, politika, pavārmāksla.
Jautājot par pirmajiem iespaidiem, atbraucot uz Latviju, Sonita  atzīst, ka bija cerējusi uz labāku 
savstarpējo  komunikāciju. Viņa atzīst, ka bērni nelabprāt runā  angļu valodā, bet tas, iespējams, ir 
tikai tāpēc, ka nav vēl saraduši viens ar otru. Turpmākajos 10 mēnešos viņa cer uz labāku sadarbī-
bu. Patīkami pārsteigta vācu jauniete ir par apkārtējo vidi:  „Es biju dzirdējusi, ka Vecpiebalga  ir 
skaista, bet negaidīju, ka tā ir tik skaista. Jums ir daudz ezeru un sakopta apkārtne. Man ļoti garšo 
arī latviešu ēdieni.”
Ondrejs  par saviem iespaidiem saka: „Pirms brauciena uz Latviju  biju lasījis, ka latvieši ir no-
slēgti cilvēki, un tā arī ir. Pagaidām liekas, ka lielākais mīnuss ir  cilvēku  nevēlēšanās komunicēt 
angliski.  Vai varbūt tā ir angļu valodas nezināšana? Man patīk Latvijas daba, jums ir tīri ezeri. Šeit 
esot  jau teju divus mēnešus, sāk pietrūkt  kalnu.” 
Sonitai  šis gads būs liela pieredze, kā kļūt patstāvīgai, kā  satuvināties ar jauniešiem un strādāt ar 
viņiem. Viņa cer, ka izdosies sadraudzēties ar jauniešiem, iegūt jaunus draugus. Sonita  arī aicina 
ikvienu iesaistīties centra  aktivitātēs, lai kopīgi  nodotos hip hop deju soļiem  vai mācītos vācu 
valodu. „Tā ir laba dzīves skola  - nedzīvot ar vecākiem, mācēt pieņemt pašai lēmumus,” tā Sonita.  
Savukārt  Ondrejs piebilst:  „Es turpretī vēlos izlemt, ko darīt tālāk dzīvē.  Darbs ar jauniešiem, 
iespējams, iedvesmos  mani  jaunām idejām, kuras realizēšu nākotnē.”
Ondreja  piedāvājums jauniešiem -   spēles, čehu valodas  mācīšanās, dažādu ēdienu gatavošana. 
Abi brīvprātīgie  aicina novada jauniešus izmantot  to, ka viņi ir šeit, un kopīgi pavadīt brīvo laiku.

Linda Ķaukule, JIC vadītāja

Jaunieši  Erasmus + projekta braucienā Spānijā

Dzērbenes jauniešu centrā
Pirmdienās  plkst.15.00  -  lasāmstunda - Mišela Peivere „Vilkabrālis”
Otrdienās plkst.15.00  -  filmu dienas
Trešdienās plkst.15.00  -  spēļu dienas 
Ceturtdienās plkst.15.00  -  radošās darbnīcas
2. decembrī plkst.15.00  -  Alias turnīrs
4. decembrī plkst.14.00  -  Ziemassvētku dāvanu un rotājumu darbnīca
9. decembrī plkst.15.00  -  Uno turnīrs
11. decembrī plkst.15.00 -  piparkūku cepšanas darbnīca
18. decembrī plkst.15.00  -  eglīšu rotājumu veidošana un Ziemassvētku dāvanu iesaiņošana

Taurenē
Taurenes jauniešu centrs ziemas brīvdienās aicina bērnus spēlēt galda spēles, tenisu, novusu  
u.c. spēles kultūras namā:  
21. XII  -  23. XII no plkst.9. 00 līdz plkst.17.00
28. XII  -  30. XII no plkst.9. 00 līdz plkst.17.00

Vecpiebalgas JIC „Balgas  strops”
Pirmdienās  plkst.15.00  - sapulce kopā ar jauniešiem
Pirmdienās plkst.15.00  -  itāļu valoda kopā ar brīvprātīgo Sonitu
Otrdienās  plkst.17.30  - vācu valoda kopā ar brīvprātīgo Sonitu
Trešdienās  plkst.15.00  -  radošās pēcpusdienas
Ceturtdienās plkst.15.00  - hip-hop nodarbība kopā ar brīvprātīgo Sonitu
Piektdienās plkst.15.00  - čehu valoda kopā ar brīvprātīgo Ondreju
1. decembrī plkst.15.00  -  sacensības galda tenisā
9. decembrī plkst.15.00  -  piparkūku cepšana
10. decembrī plkst.15.00 - ciemošanās Vecpiebalgas pansionātā
14. decembrī plkst.15.00  -  Ziemassvētku eglītes pušķošana un iedegšana
18. decembrī plkst.18.00  -  piparkūku un tējas  pēcpusdiena

Pasākumi jauniešiem

3. novembrī  es kopā ar vēl 
četriem jauniešiem - Aivi 
Šulcu, Lauru Prūsi, Mairu 
Asari, Madaru Višņovu 
un jauniešu centra vadī-
tāju Lindu  Ķaukuli devos 
uz Spāniju, lai piedalītos 
Erasmus+ pieredzes ap-
maiņas projektā. Projekts  
norisinājās  Santjago de 
Kompostela, kas ir Gali-
sijas autonomās komūnas 
galvaspilsēta. Santjago 
mēs ieradāmies vēlā va-
karā, taču ar nepacietību 
un mazu satraukumu gai-
dījām  nākamo dienu, lai 
varētu sākt darboties pro-
jektā. 
Pirmajā dienā mēs iepazināmies ar pārējiem dalībniekiem, kuri bija ieradušies no Portugāles, 
Itālijas, Ungārijas un Grieķijas. Pabijām  Santjago  jauniešu centrā, pēc tam  devāmies uz 
universitāti, kur tikām iepazīstināti ar vicerektoru, kā arī apskatījām universitāti, kura lepo-
jas ar tajā esošo milzīgo bibliotēku. Pēcpusdienā mums tika dots pirmais projekta uzdevums 
-  aptaujāt, kā jaunieši  līdzdarbojas politikā. Iegūtos  datus apkopojām un nākamajā dienā 
pēc ekskursijas prezentējām politiķiem. Trešajā dienā devāmies uz Santjago jauniešu centru, 
lai turpinātu debates par jauniešu līdzdarbošanos politikā, bet nacionālajā vakarā prezentējām 
savu valsti. Mums izdevās pārsteigt  jauniešus no citām zemēm ne vien ar Latvijā ražotajiem 
saldumiem, bet arī ar dziesmām un savu dziedātprasmi. Ceturtajā dienā devāmies ekskursijā, 
lai apskatītu daļu no Santjago  Svētā ceļa un tiktos ar Melidas  pilsētiņas mēru. Piektajā dienā 
klausījāmies ļoti aizraujošu lekciju par komunikāciju,  vēlāk mēs devāmies mazā ekskursijā 
pa vecpilsētu, kuras laikā mēs apskatījām arī slaveno Santjago katedrāli. Pēdējā projekta die-
nā pabijām Santjago  parlamenta  ēkā un tikāmies ar mēru, kurš mūs iepazīstināja ar saviem 
pienākumiem un parlamenta  darbu. Vakarā - noslēguma ceremonijā -  saņēmām sertifikātus 
par piedalīšanos projektā.
Šī bija lieliska iespēja iepazīt citu valstu kultūru, uzzināt daudz jaunas informācijas  un pa-
pildināt savas valodas  zināšanas. Aicinu arī turpmāk jauniešus būt atsaucīgiem un piedalīties 
dažādos projektus gan tepat Latvijā, gan ārzemēs, jo tā ir lieliska iespēja iemācīties ko jaunu 
un noderīgu. 

Mārtiņš Arājs, projekta dalībnieks

Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola
Lāčplēša diena

Mūsu skolā Lāčplē-
ša diena vienmēr tiek 
gaidīta ar nepacietību, 
jo skolēni zina, ka va-
rēs piedalīties dažādās 
aktivitātēs. Lāčplēša 
dienas pasākumi ir tie, 
kur bērni izjūt patrio-
tismu pret savu pagas-
tu, dzimto vietu, skolu.
Diena sākās ar sveču 
liesmiņām, klusu kara-
vīru dziesmu dziedāša-
nu, atgādinājumu par 
senajiem notikumiem. 
Skolotāja  Sarmīte 
Stērste bija izveidoju-
si trasi ar 15 kontrol-
punktiem. Skolēniem  
bija jāatrod punkti 
Dzērbenes apkārtnē 
un jāizpilda uzdevu-
mi. Laiks ierobežots  -  
pusotra stunda! Darbs 
jauktās  komandās (2.-
9. klase). Interesanti 
bija vērot, kā skolēni 
prata sadarboties, lasīt 
karti, sadalīt pienāku-
mus  (bija arī jānofo-
tografē  katrs atrastais 
kontrolpunkts). Finišā 
Augstajā kalnā dalīb-
niekus sagaidīja ugunskurs un nākamais uzdevums - Karoga spēle. Orientēšanās sacensībās  
uzvarēja komanda, kurā darbojās Justīne Liene Laumane, Līva Ješkina, Emīlija  Lenkēviča, 
Andris Verdenfelds, Markuss Aleksandrs Tēts, Daniels  Iršeins, Estere Zirne.
Ļoti gaidīts katru gadu ir skrējiens  “Apkārt Dzērbenei”, kur lieli un mazi var pierādīt savu 
izturību. Ātrākie bija  Pēteris Šmits un Katerīna  Lase  (1.- 3. klases  grupa), Emīlija  Māldere 
un Toms  Ņizins  (7.- 9. klases  grupa), Estere Zirne un Nils Rūdolfs Tēts  (4.- 6. klases  grupa).
Skolēni noskatījās arī filmu “Latviešu strēlnieka stāsts”,  piedalījās erudīcijas konkursā par Lat-
vijas vēsturi un notikumiem. Erudītākie bija 5. un 7. klases skolēni.
Vakarā, kad satumsa, skolēni,  vecāki un pagasta ļaudis  pulcējās  lāpu gājienam. Tumšajās de-
besīs atmirdzēja lāpu gaismas, draudzīgi baudījām seno dienu kopības izjūtu, pārdomājām katrs 
savus darbus un nedarbus. Gājiens noslēdzās pie represēto pieminekļa  un ugunskura, dziedot 
strēlnieku dziesmas.  

Radošās darbnīcas  ”Mūsu veltes - Latvijai!”
Dzimšanas dienā parasti gaviļniekam kaut ko dāvina. Vislabākās ir tās dāvanas, ko dāvinātājs 
gatavojis ar savām rokām. Skolotāji vadīja radošās darbnīcas, kurās dāvanas tapa. Skolotāja  
Ērika  Māldere  mācīja bērniem gatavot draudzības aproces karoga krāsā un iemācīja dziesmu. 
Katrs sev un draugam izgatavoja tādu aproci. Skolotāja  Ērika Arāja vadīja darbnīcu, kurā skolē-
ni veidoja kolāžu  „Latvijai svarīgās lietas un vārdi”. Bērni noskaidroja, ko rādītu atbraucējiem, 
ar ko lepotos, ko uzlabotu. Strādājot skolēni klausījās un dziedāja līdzi latviešu  dziesmas. Sko-
lotāja  Ināra Lapsa mācīja bērniem gatavot  latvisko rakstu mežģīnes ar papīra un adatas palī-
dzību. Tautasdziesmas meklēja un kārtoja skolotāja Ilva Jeromāne, par Latvijas sportistiem kon-
kursa jautājumus  sagatavoja  skolotāja Sarmīte Stērste, par latviešu komponistiem un mūziku 
bērni uzzināja skolotājas Baibas  Baltiņas darbnīcā. Skolotājas Anitas Balodes darbnīcā skolēni 
veidoja klašu kolektīvos darbus. Tagad skolu rotā septiņi skolēnu gleznojumi “Mana tēvzeme 
krāsās laistās!”.  Skolēni atzina, ka uzzinājuši un iemācījušies daudz jauna un interesanta. 

Ērika Arāja, direktore
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Latvija ir tik maza, cik mazi jūtamies mēs. 
Latvija ir tik skaista, cik skaisti jūtamies mēs. 
Latvija ir tik bagāta, cik bagāti jūtamies mēs. 
MĒS ESAM LIELI, SKAISTI UN BAGĀTI!
Mēs - latvieši - esam lieli dziedātāji, dejotāji, 
ceļotāji un arī gardēži.
Mēs - latvieši - esam skaisti savās tradīcijās, 
tautas tērpos, saullēktos un ziedu pļavās.
Mēs - latvieši - esam bagāti, jo mums ir sava 
jūra, sava valoda, savi meži un sava Latvija.
Patriotu nedēļā Taurenes pamatskolā viesojās 
Zemessardzes 27. kājnieku bataljona zemes-
sargi. Skolēniem bija iespēja redzēt īstus kau-
jas ieročus, noskaidrot, cik smaga mugursoma 
jānes līdzi, dodoties pieredzes apmaiņas mā-
cībās. Kopīgi vērojām pašu zemessargu fotografētos un safilmētos materiālus no dažādām kara 
plosītām vietām un iedzīvotājiem tajās.
Lāčplēša dienā mūsu skola rotājās sarkanbaltsarkanos karodziņos un sveču liesmiņās. Vakarpusē 
sveču un lāpu gaismiņas vairojās arvien vairāk un vairāk. Bērni kopā ar skolotājām, mammām, 
vecmammām, brāļiem un māsām devās pie piemiņas akmens nolikt svecītes un lāpas. Pēc piemi-
ņas brīža devāmies pie ugunskura, dziedājām spēka dziesmas Dzērbenes folkloras kopas „Māras 
bērni” pavadībā un baudījām siltu tēju.
16. novembrī Zemessardzes 27. kājnieku bataljona zemessargi atkārtoti viesojās skolā, taču šoreiz 
viņi bija sagatavojuši spēka un izturības trasi, kurā bija komandās veicami  dažādi uzdevumi. 
Pārbaudījumos varēja redzēt, kā komandas strādā, cik vienotas tās ir. Sakām lielu PALDIES spēka 
un izturības trases organizētājiem, veidotājiem un vadītājiem. Lielu PALDIES sakām arī skolas 
vecāku padomes priekšsēdētājai Mārītei Jakovļevai.
Latviju dzimšanas dienā sveicām dienu agrāk - 17. novembrī. Apsveicēju  runās, tautasdziesmās, 
dzejoļos un dziesmās galvenie vārdi mijās ar vārdu „ceļš”. Ceļš mūs ved prom no mājām, no Lat-
vijas; ceļš mūs ved pa dažādiem pasaules ceļiem. Taču sirdīs mēs vienmēr atgriežamies mājās kā 
filmā „Sprīdītis”. 
Mājās ir vismīļākie cilvēki, mājās mūs vienmēr kāds gaida, mājās ir visgardākā rupjmaize un 
skaistākie saulrieti.

Ilze Vozņesenska, Taurenes pamatskolas direktores vietniece
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Novembris - Latvijas mēnesis - Inešu pamatskolā
Šajā mēnesī paveiktais ir dāvana mūsu valstij dzimšanas dienā:
2. novembrī studijas “Vārds” dalībnieki aicināja Inešu skolas bērnus atrast savu tautas  dziesmu 
un ar Dainu tēvu  Krišjāni Baronu satikties neklātienē viņa 180. dzimšanas dienā.
3. novembrī kopā ar Jaunpiebalgas mūzikas skolas audzēkņiem atzīmējām mūsu novadnieka 
Emīla Dārziņa 140. dzimšanas dienu. Paldies pedagogiem un audzēkņiem par emocionālo 
koncertu!
4. novembrī Lielā talka, kad sakopām savas skolas un Inešu pagasta parka teritoriju. Paldies 
skolas padomes pārstāvim Vilnim Vaļkinam, kas ar savu pozitīvo piemēru un profesionā-
liem darbarīkiem lapu savākšanai mūs iedvesmoja ražīgam darbam!
11. novembrī  9. klases skolēnu organizētās “Vīru spēles”. Tikšanās ar novadpētnieku Mārtiņu  
Frīdvaldu,  kopīga sadziedāšanās un putras ēšana pie karavīru ugunskura.
13. - 17. novembrim svinējām svētkus, izzinot Brīvības pieminekļa veidošanas vēsturi, iz-
dziedot mūsu dzimtenes skaistākās dzies-
mas, apmeklējot Cēsu Vēstures un mākslas 
muzeju un pilsētas centrālo bibliotēku. 17. 
novembra rītā Cēsīs, Uzvaras pieminekļa 
pakājē, iemirdzējās mūsu skolēnu iedegtās 
sveču gaismiņas. 
25. novembrī  Interešu diena un konkursa 
“Es pats” noslēgums. Konkursa rezultāti: 
3. vietā Mārtiņš Metums (8. kl.), Ance Rut-
ka (4. kl.), 2. vietā Mikus Cimdiņš (8. kl.), 
Mārcis Andersons (3. kl.).  Ziemassvētku 
eglīti skolā iedegs konkursa 1. pakāpes 
laureāti  Madara Eglīte (8. kl.) un Nau-
ris Metums (4. kl.). Finansiāli konkursu  
atbalstīja uzņēmēji: Sandra Jermacāne, 
Valdis Cīrulis, Armands Kalnups, Āris Zaļais. 
Paldies, veiksmīgu uzņēmējdarbību!

Patriotu nedēļa Taurenes pamatskolā

Vecpiebalgas vidusskolas direktore Lolita Žagare (vidū) Pateicības rakstus Valsts  svētkos pasnied-
za pirmsskolas  iestādes  darbiniekiem  (no kreisās): Ingrīdai Mālniecei, Agitai Brauerei, Mārītei 

Freimanei, Raimondai Kazākai, Inesei Radvilavičai un Aritai  Graudiņai.

Patriotiskais mēnesis Vecpiebalgas vidusskolā
Novembris ir nozīmīgu Latvijas Valsts svētku un atceres dienu mēnesis, tāpēc skolā tika sarūpēts 
krāšņu un daudzveidīgu pasākumu klāsts, lai skolēni tos patiešām izjustu kā svētkus, kas saviļņo līdz 
sirds dziļumiem un liek justies lepniem par savu valsti.
“Daudz laimes dzimšanas dienā!” ar šādiem vārdiem 3. novembrī iesākās 152. dzimšanas dienas 
svinības Lāčplēša Kara ordeņa kavalierim Ansim Zeltiņam Vecpiebalgas vidusskolā. Skolēni un pe-
dagogi pulcējās pie piemiņas bareljefa, lai kopīgi pieminētu dižo Latvijas armijas pulkvedi. Piemiņas 
bareljefa atklāšana Ansim Zeltiņam notika pirms diviem gadiem, un toreiz tā tika rūpīgi sagatavota, 
jau iepriekš iepazīstoties, kāds cilvēks šeit kādreiz mācījies. Pēc svinīgā atceres brīža klašu kolektīvi 
turpināja dižā piebaldzēna dzimšanas dienas svinības savās klasēs, mielojoties ar Anša Zeltiņa dēla 
Nameja Zeltiņa dāvāto svētku kliņģeri un rakstot atziņas “Es - Latvijas brīvības cīnītāja mazbērns”.
3. novembrī apritēja 140 gadi, kopš dzimis izcilais latviešu  komponists Emīls Dārziņš. Šajā svētku 
dienā viņa dzimtajā Piebalgas pusē notika akcija “Ciemos  Emīls Dārziņš”, ko organizēja Jaunpieb-
algas mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi. Viņi viesojās arī Vecpiebalgas vidusskolā, kur, sniedzot 
izjustu dziesmu un skaņdarbu koncertu, dāvāja pozitīvas emocijas skolēniem un  skolotājiem. Ar 
vislielāko  prieku vērojām mūsu skolas 5. klases skolnieka Rūdolfa Rudzīša uzstāšanos. Viņš  de-
monstrēja lielisku  klarnetes spēles prasmi. Paldies visiem akcijas organizatoriem un dalībniekiem 
par dāvātajiem jaukajiem prieka mirkļiem mūsu ikdienā!
Vieni no iemīļotākajiem un gaidītākajiem svētkiem novembrī ir Mārtiņdiena, ko skolā un pirmsskolā 
atzīmējām 9. novembrī ar maskošanos un tirdziņu. Šos svētkus gaida ne tikai pirmsskolēni, bet arī 
sākumskolēni un pat lielās skolas audzēkņi. Uz vaicājumu, kāpēc šie svētki tik mīļi, jau pieaugušie 
skolēni atbildēja: “Tie saistās ar siltām bērnības atmiņām un iespēju nopirkt ko garšīgu un intere-
santu.” Bērni tirgus atklāšanā pierādīja, ka ir zinoši par Mārtiņiem un to tradīcijām. Grūtāk bija 
atpazīt zirglietas, jo redzēja tās pirmoreiz,  tomēr kopā ar saimnieci un čigānieti iepazina arī sakas, 
iemauktus, seglus, zirga deķi, pātagu, kā arī izdomāja, kā katra no tām pielietojama. Uzzināja arī, kā 
pamudināt zirgu kustēties un apstāties. Katra klase un grupiņa bija sagatavojusi arī savu priekšnesu-
mu “Ar zirgu uz tirgu!”. Visi kopīgi vēl izdziedāja rotaļdziesmu „Aizjāja mans vīrelis”, un tirgošanās 
varēja sākties. Tā izvērtās vērienīga, jo bija sarūpēti dažādi cepti kārumi katrai gaumei, lielas un 
mazākas burciņas ar ziemai sagatavotiem  medus, marinējumu, sālījumu un ievārījumu  krājumiem, 
kā arī rokdarbi.  Lieti noderēja arī sociālās prasmes: prast piedāvāt savu preci, sadarboties, ievērot 
uzvedības un pieklājības normas. Tirgus noslēgumā  izskanēja vēl kopīgi dziedāta lustīga dziesma 
un vēlējums tikties atkal nākamgad. 
11. novembrī, Lāčplēša dienā, pieminot  Latvijas Valsts armijas uzvaru un godinot brīvības cīņās 
kritušos cīnītājus, ikviens bija aicināts piedalīties lāpu gājienā. Pirmsskolēni  šai gājienā devās jau 
rīta pusē. Lai gan viņi ir vēl  mazi  un tālus ceļus mērot tiem grūti,  lāpu gājiens izdevās lielisks. Jau-
nākos audzēkņus pavadīt tika uzticēts 1. klases skolēniem, ko viņi arī atbildīgi paveica. Pēc kopīgi  
nodziedātās himnas, lepni karogam plīvojot un bungām ritmā skanot, gājiens devās ceļā, apstājoties 
pie pagasta  svarīgākajām iestādēm - Vecpiebalgas novada  pašvaldības un vidusskolas -, kur tos 
sagaidīja un sveica direktore. Sirsnīgi izskanēja  arī  skolēnu svinīgi skaitītie apsveikuma dzejoļi 
“No sirds Latvijai!”.  Lai gūtu dziļāku izpratni par to, kas ir karavīri, vidusskolas jaunsargi bērniem 
nodemonstrēja soļošanu ierindā. Pievakarē uz lāpu gājienu pie  Vecpiebalgas vidusskolas pulcējās 
vecāko klašu skolēni, skolotāji un citi pagasta iedzīvotāji. Pēc neliela piemiņas brīža, jaunsargiem 
pa priekšu soļojot un patriotisku dziesmu skandējot, gājiens izvijās cauri Vecpiebalgai un nonāca 
pie kultūras nama, kur dalībniekus sveica un svinīgi uzrunāja Vecpiebalgas novada pašvaldības iz-
pilddirektors Hugo Duksis. Paldies visiem, kas atvēlēja šo vakaru kopā būšanai ar saviem bērniem, 
draugiem, kaimiņiem, līdzcilvēkiem!  
12. novembrī  Lāčplēša dienai veltītie atceres pasākumi  turpinājās. Notika jaunsargu sacensības  
7. - 12. klases komandām. Skolēni, uzturoties svaigā gaisā, demonstrēja savas veiklības, izturības, 
šaušanas un savstarpējās sadarbības prasmes. Tajās nepārspēta pamatskolas klašu grupā palika 7. 
klases komanda, bet vidusskolas klašu grupā - 10. klase.
13. novembrī grupa skolēnu, tai skaitā jaunsargi, devās mācību ekskursijā uz Ādažu poligonu. Sko-
lēniem gida pavadībā bija iespēja iepazīties ar tā plašo teritoriju, sadzīves ēkām un militāro tehniku 
- dažāda izmēra tankiem un bruņumašīnām. Skolēni uzzināja, ka poligons arī mūsdienās tiek iz-
mantots kaujas šaušanas un taktiskajām mācībām, kurās bieži vien piedalās arī citu valstu  kareivji. 
“Droši un labi dzīvot Latvijā, zinot, ka ir tādi cilvēki, kas aizstāvēs un sargās dzimtās valsts mieru,” 
pēc ekskursijas atzīst Kristaps Kurzemnieks.
17. novembrī Latvijas Valsts dzimšanas diena ar patriotisku  svētku koncertu tika  svinēta skolā. 
Audzēkņus ar sirsnīgu uzrunu sveica ne tikai skolas direktore, bet arī Skolēnu pašpārvaldes priekš-
sēdētāja Maira Asare un Vecāku padomes priekšsēdētājs Mārcis Ločmelis. “Esiet  lepni  par savu 
valsti! Izvirziet augstākus mērķus un esiet neatlaidīgi un apņēmīgi to īstenošanā! Ikvienu pienākumu 
veiciet ar vislielāko atbildību!” skolēniem novēlēja  Mārcis Ločmelis.
Skolas Pateicības rakstus valsts svētkos saņēma A. Brauere, A. Bērziņa, V. Kalniņa, Ž. Otersone, I. 
Strelkova, D. Šatrovska, B. Krūmiņa, M. Freimane, R. Kazāka, I. Mālniece, M. Burdajs, M. Ašnevi-
ca, J. Ķepīte, S. Krūmiņa, A. Graudiņa, I. Radvilaviča, J. Zommers (11. kl.), S. Igaune (11. kl.), M. 
Asare (11. kl.), M. Arājs (12. kl.), M. Pundure (6. kl.).

20. novembrī skolā viesojās pārstāvji no organizācijas “Tēvijas sargi”. Tā ir biedrība, kas nodarbo-
jas ar militāro tuvcīņu un patriotisko  audzināšanu, organizē  treniņus un aicina jauniešus interesēties 
par militārismu. Viņu pārliecība - ikvienam latviešu vīrietim jābūt gatavam aizstāvēt sevi, savus 
tuviniekus, draugus un vajadzības gadījumā arī savu valsti. Organizācijas pārstāvji tikšanās laikā 
skolēniem sniedza  paraugdemonstrējumus militārajā tuvcīņā, iemācīja izjaukt un salikt triecienšau-
teni, parādīja dažādus pašaizsardzības paņēmienus. Iedvesmoja ikvienu trenēties, vienmēr domāt ar 
prātu un būt savas valsts patriotiem. Starp organizācijas biedriem bija arī mūsu skolas absolvents 
Kārlis Apalups, kas aicināja skolēnus pēc vidusskolas pievienoties  viņu organizācijai, lai lietderīgi 
pavadītu brīvo laiku.
Tā kā šis ir Raiņa un Aspazijas jubilejas gads, 26. novembrī skolā notika izcilajiem dzejniekiem 
veltīta literārā stunda “Sievietes Raiņa dzīvē”, kur Raiņa, viņa māsu Līzes un Doras, kā arī mātes un 
Aspazijas lomās bija iejutušies 10. - 12. klases skolēni. Raiņa un viņa sieviešu personisko attiecību 
atklāsmi varējām izjust no skolēnu lasītajiem vēstuļu fragmentiem.
No 5. oktobra līdz 6. novembrim skolā notika makulatūras vākšanas  akcija “Dabai labu darīt”. 
Tā notika SIA ZAAO vides izglītības projekta “Cilvēks vidē” ietvaros. Kopā tika savākti 5507,5 kg 
makulatūras. Paldies z/s “Vec - Kurmji” īpašniekiem Vinetai un Jānim Freimaņiem, kas arī šogad ir 
Vecpiebalgas vidusskolas vides projekta aktivitāšu atbalstītāji un sponsori!  

Informāciju apkopoja skolotāja Vita Lapiņa 

Ziema klauvē pie durvīm, un Vecpiebalgas novada biatlonisti un slēpotāji noslēguši rudens sagatavošanās 
posmu. Šogad pēdējās sacensības tika aizvadītas novembra sākumā Jauju  biatlona trasē, kur notika Aiz-
kraukles novada sporta skolas kausa izcīņas sacensības. Visās vecuma grupās kopā piedalījās 130 jaunie 
sportisti. Dalībnieki startēja masu skrējienā. 1. vietas izcīnīja Arvis Arvīds Jekimovs, Kristers Slavēns, 
3. vietā Emīls Galiņš un Verners Stūrītis. Savukārt Elgars Mārtinsons  pārliecinoši uzvarēja 1 km krosa 
distancē, pārējos dalībniekus apsteidzot par 18 sekundēm. Jāatzīmē Marta Pundure, kura abas šaušanas 
veica bez kļūdām un izcīnīja 5. vietu.
 Ļoti veiksmīgs starts Latvijas čempionātā vasaras biatlonā 2. kārtā izdevās Rūdim Balodim un Dzintaram 
Daļeckim, kuri abās sacensību dienās izcīnīja uzvaras - gan biatlonā ar rolleriem, gan sprintā ar skriešanu 
un kļuva par divkārtējiem Latvijas čempioniem. Kristai Razgalei 1. vieta un 2. vieta. Savukārt Egons  
Briedītis sacentās vienā grupā ar Dzintaru un izcīnīja otro un trešo vietu. Pirmo reizi par Latvijas čempio-
nāta laureātu kļuva Elgars Mārtinsons - 3. vieta sprintā. Vasaras sezonā 8 Vecpiebalgas novada sportisti 
kļuva par Latvijas čempionāta laureātiem.  Lielisks panākums Baltijas valstu kausa vasaras sacensībās 
Kristai Razgalei. Sprintā ar rolleriem viņa izcīnīja 2. vietu, zaudējot tikai zviedru jaunietei. Apsveicam!
Vecpiebalgas novada pieaugušo izlašu pārstāvji jau devušies slēpot. Inga Paškovska trenējas Šveicē, bet 
Toms Praulītis  no oktobra atrodas treniņu nometnē Norvēģijā. Toms vēl ārstē vasarā gūtās traumas ri-
teņbraukšanas sacensībās, tāpēc nevar trenēties ar pilnu jaudu. Izlasē notiek sīva cīņa par to, kuri startēs 
pasaules kausa izcīņā, kuri nedaudz  zemāka ranga sacensībā - IBU kausa izcīņā, bet kuri divi sportisti pēc 
nometnes dosies trenēties uz mājām. Konkurence izlasē ir labs stimuls rezultātu izaugsmē. Konkurence 
ir arī jauniešiem. Jau tūlīt pēc Ziemassvētkiem ir 2 starti Ziemassvētku balvas izcīņā, bet 2. un 3. janvārī 
Latvijas kausa izcīņa. Šie 4 starti būs ļoti atbildīgi, jo tiks noskaidrots viens sportists un sportiste, kuri 
dosies uz Pasaules jaunatnes  olimpiādi  Norvēģijā, bet 4 labākie dosies uz pasaules jauniešu un junioru 
čempionātu Rumānijā. Pasaules  jaunatnes  olimpiāde notiek reizi četros gados. Mūsu konkurenti jau 3 
nedēļas  slēpo Krievijā, tāpēc nevaram gulēt uz lauriem. Treniņi notiek ne tikai sestdienās, bet arī svētdie-
nās. Treniņu procesu dažādoja Gatis Praulītis, kurš strādā ar jaunajiem austrāliešiem. Paldies  arī Latvijas 
izlases dalībniecei Žannai Juškānei par interesantajiem vingrinājumiem. Mērķi ir visaugstākie, bet veik-
sme ir jānopelna. Sīkumu tajā nav. Paldies Vecpiebalgas novada aktīvistiem, kuri sagatavoja slēpošanas 
trasi ziemas sezonai!
 Priecīgus  Ziemassvētkus  un laimīgu Jauno gadu visiem Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem, sponsoriem 
un ikvienam aktīvā dzīvesveida atbalstītājam!

 Aija Praulīte, trenere

Gunta Dadeika, direktore

SPORTS Biatlonisti gatavojas ziemas sezonai
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Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.
Informāciju apkopoja Dzidra Ješkina. Tālr.: 64161335; 64107279, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv. Maketētāja Aiva Nebare

Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz katra mēneša 20. datumam. Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstu atbild autors.
Izdevums iznāk 1 reizi mēnesī, tirāža 1700 eksemplāri. Avīze iespiesta SIA “Latgales druka”

PASĀKUMI  VECPIEBALGAS  
NOVADĀ

Dzērbenes tautas namā
4. decembrī plkst. 16.30 eglītes iedegšana pie pils.
12. decembrī plkst. 16.00 koncerts Adventa laika noskaņās.
Dzied vīru koris „Silvicola”. 
Ieeja bez maksas.
16. decembrī plkst. 13.00 pensionāru eglītes pasākums sabied-
riskajā centrā.
18. decembrī plkst. 19.00 koncerts „Ziemas Saulgriežu dzies-
mas”.
Dzied vokālā grupa „Putni”.
Ieejas maksa - EUR 7,00; skolēniem - EUR 3,00.
26. decembrī plkst. 11.00 pirmsskolas bērnu eglīte un izrāde 
„Sarkangalvīte un vilks”.

Inešu tautas namā
13. decembrī plkst. 12.00 ar teātra izrādi - Skaidrītes Pences Nei-
manes komēdiju  „Vai Tobijam patiks?” - viesosies amatierteātris  
„Aronieši”. 
Režisore - Laima Vanaga.
Ieejas maksa - EUR 1,00.

Kaives tautas namā
No 8. decembra bibliotēkā izstāde  „Vizuļo istabās puzuri kārti” 
un Ziemassvētku izstāde - tirdziņš. 
4. decembrī vakara kinoseansi Kaivē:
plkst. 18.00 - animācijas piedzīvojumu filma “Sapinušies” 2D, 
2010. g.
Ilgums: 102 min.
Ieejas maksa - EUR 0,50;
plkst. 20.00 - dokumentāla filma “Prāta Vētra: Starp krastiem” 
2D , 2015.g.
Šis ir stāsts par četriem draugiem. Par četriem atšķirīgiem, taču 
sirdī līdzīgiem skolasbiedriem, kuri izveidoja jaunu grupu  “Prāta 
Vētra”. Pirmo reizi grupa atklāti stāstīs par kopā būšanu, krīzēm un 
prieka brīžiem. 
Ieejas maksa - EUR 2,00.
26. decembrī plkst. 20.00 sarīkojums „Atnāc Ziemassvētkos!”. 
Jūs priecēs Kaives pašdarbnieki ar dziesmām, dejām un siltām at-
miņām. 
Pēc pasākuma - ballīte visām gaumēm.
 Gaidīsim!
27. decembrī plkst. 12.00 bērnu teātra studija “Mēs” un Ziemas-
svētku vecītis mīļi aicina visus pirmsskolas vecuma Kaives pa-
gasta bērnus uz EGLĪTI. Skatīsimies jautru muzikālo izrādīti par 
zvēriem, kuri braukuši no visām pasaules malām svinēt  Ziemas-
svētkus (autore  un režisore  B. Jukņeviča).
 Aicināti gan lieli, gan mazi skatītāji!

Taurenes kultūras namā
12. decembrī  plkst. 19.00  amatiermākslas kolektīvu Ziemassvēt-
ku  koncerts ar svētku balli.
18. decembrī plkst. 19.00 Taurenes pamatskolas Ziemassvētku  
pasākums.
27. decembrī  plkst. 11.00 aicinām Taurenes pagasta pirmsskolas 
bērnus uz svētku eglīti.
Aicinām visus jau laicīgi sākt gatavot maskas tradicionālajai Mas-
ku ballei, kas notiks 2016. gada 15. janvārī un kurā  spēlēs  grupa 
„Galaktika”.

Taurenes pagasta bibliotēkā
No 7. līdz 30. decembrim darba dienās 10.00 - 17.00 bibliotēkas 
telpās darbosies ikgadējā  Ziemassvētku izstāde - tirdziņš “Zie-
massvētku sajūtas meklējot”. 
Laipni aicināts ikviens interesents!
Pieteikties pa tālruni  64170261.

Vecpiebalgas kultūras namā
4. decembrī  plkst. 12.00  Ziemassvētki  ienāk Vecpiebalgā - pie 
novada pašvaldības administratīvā centra  Ziemassvētku  egles ie-
degšana un tirdziņa -izstādes atklāšana.
Tirdziņš  darbosies  administratīvā centra zālē līdz 23. decembrim. 
Kontaktinformācija - Benita  Zvejniece,  telefons -22031720.
4. decembrī  plkst. 22.00 - 03.00 iespaidīgākais EDM pasākums 
Latvijā - superdiskotēka –SMOG!
Ieejas maksa līdz  plkst. 23.30 - EUR 3,00; pēc plkst. 23.30 -  EUR 
5,00.
17. decembrī  Vecpiebalgas vidusskolas Ziemassvētku eglītes sa-
rīkojums.
20. decembrī  plkst. 16.00 koncertakcijas   „Ziemassvētku  Roze” 
koncerts. 
Viesojas Lorija Vuda, Ivars Cinkuss, Uģis Prauliņš. Skanēs  Zie-
massvētku dziesmas un Uģa  Prauliņa oriģināldarbi.
Bezmaksas pasākums.
27. decembrī plkst. 15.00 eglītes sarīkojums Inešu un Vecpiebal-
gas pirmsskolas vecuma bērniem.
31. decembrī  Jaungada nakts Vecpiebalgā: 
plkst. 23.45  pie novada administratīvā centra  Jaunā - 2016. -  
gada sagaidīšana;
plkst. 00.30 - 5.30 Vecpiebalgas kultūras namā  gadumijas ballīte.
Ierakstu mūzika  visām gaumēm. 
Ieejas maksa -  EUR 2,00.
Galdiņu rezervēšana - telefons 26493591.

Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā
11. decembrī plkst. 15.00 par fotogrāfijām un fotografēšanu 
stāstīs audiovizuālās mākslas topošais speciālists Aivis Šulcs. 
Aicinām visus interesentus!

11. decembrī plkst. 16.00 Dzērbenes sabiedriskajā 
centrā tikšanās ar domes deputātiem  Inesi  Navru un 
Edgaru Bērzkalnu. 
Laipni aicinām iedzīvotājus!

AKTIVITĀTES  DZĒRBENES  
AMATU  MĀJĀ

8. decembrī plkst. 16.00 Amatu mājā grāmatas “3x3 
Ziemassvētki” (Zvaigzne ABC) autores un mākslinie-
ces Ērikas Mālderes  Ziemassvētku dāvanu šūšanas 
meistardarbnīca. 
  Līdzi jāņem darbarīki: adatas, šķēres, diegi un ma-
teriāli: dažādu krāsu audumu un mežģīņu atgriezumi, 
lentītes, aukliņas un pērlītes.

PASĀKUMU AFIŠA APSVEIKUMI
No saules, no laimes, no prieka
Kaut mazu daļu, bet katru dienu!

Sveicam Tevi, decembra jubilār!
Īpašie gaviļnieki:

60  -  Sarmīte Karole Dzērbenē
         Ivars Ārnis Taurenē
         Dainis Knābe Taurenē
         Anita Zariņa Vecpiebalgā 
70  - Ludmila Sarmule Inešos
         Atis Avens Vecpiebalgā
80  - Astrīda Modriņa Dzērbenē
        Zigurds Baumanis Inešos
         Inta Staģīte Vecpiebalgā
96  - Paulis Melngailis  Inešos

Ilgu mūžu nodzīvot,
Gredzentiņus valkājot,
Laimes mātei nepagurt,
Jūsu laimi sargājot.

Noslēgtas laulības:
Inese Asarīte  un Gints Kokins.

SĒRU VĒSTS
Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un atmiņas kā krāšņs zieds… 

Mūžībā aizgājuši:
Daina Bumaška, Kaive;
Ernests Aļķis, Taurene.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem. 

Sveicam, kopējo dzīves ceļu sākot!

Valsts svētkiem veltīts 
sarīkojums Kaivē

Šogad  Latvijas 97. gadadienai veltītā patriotiskā nedēļa 
bija svinīgiem notikumiem bagāta. Kaives pagastā Latvijas 
dzimšanas dienu svinējām pašā nedēļas nogalē, kā dažkārt 
svin dzimšanas dienas arī mūsu ģimenēs. 
Svētku  pasākumā  Kaivē piedalījās režisors un operators 
Ivars  Seleckis, kurš atzinīgi novērtēja kinozāles iespējas. 
2007. gadā uzņemtā dokumentālā filma „Zem ozola kupla-
jiem zariem” ļāva mums saprast, ka esam optimisti un spē-
jam rast risinājumus visgrūtākajās situācijās. Tā bija pārlie-
cības un spēka deva latvietības stiprināšanai. Apliecinājums 
tam bija arī Dzērbenes mūzikas  skolas audzēkņu un Kaives 
Jaunā ansambļa sniegtais koncerts, kas  pāri gadalaikiem 
vienoja mūziku mīlošos latviešus. Paldies par sirsnīgo kopā 
būšanu! 

Agnese Caunīte-Bērziņa, tautas nama vadītāja

TIKŠANĀS  AR  DEPUTĀTIEM

Dzērbenes rokdarbu pulciņš aicina piedalīties izstādē -  
tirdziņā “Katram savu Laimes lāci” un iesniegt vari-
ācijas par savu Laimes lāci  (vēlams baltos toņos, tie var 
būt eglītes rotājumi, ēdamlietas vai rokdarbi). Izstāde 
darbosies no 12. līdz 28. decembrim. Nesiet arī savus 
rokdarbus, kurus labprāt izrādītu citiem, kā arī pārdotu. 
Darbi jāiesniedz līdz 12. decembra plkst.10.00  tautas 
namā. Tālrunis  informācijai - 29408315. 

GADA  NOGALE  DIEVNAMOS
Dzērbenes ev. lut. baznīcā:
24. decembrī plkst.18.00 Kristus piedzimšanas svēt-
vakara dievkalpojums.

Lodes - Apšu ev. lut. baznīcā:
12. decembrī  plkst. 18.00 Adventa laika koncerts 
„Atnākšanu gaidot”. 
Tiks  atskaņota  vokāli  instrumentālā mūzika, kā arī 
pazīstami  Ziemassvētku korāļi. Koncertā piedalās:  
Anastasija Vorobjeva  (soprāns), Dagnija Tuča (sop-
rāns), Adrija Žagare  (soprāns), Ērika  Jonīte (soprāns),  
Matīss Tučs  (tenors), Dagnija Tuča  (blokflauta), Jānis  
Novicāns  (trompete), Simona  Radoviča  (ērģeles) un 
citi.
24. decembrī plkst. 18.00 Kristus piedzimšanas svēt-
vakara dievkalpojums. 
27. decembrī  plkst. 15.00 dievkalpojums svētdienā 
pēc Ziemsvētkiem.

Vecpiebalgas ev. lut. baznīcā:
24. decembrī  plkst. 16.00 Kristus piedzimšanas svēt-
vakara dievkalpojums; 
25. decembrī  plkst. 10.00 Kristus piedzimšanas svēt-
ku dievkalpojums; 
27. decembrī  plkst. 10.00 dievkalpojums svētdienā 
pēc Ziemsvētkiem; 
31. decembrī plkst. 18.00 Vecgada vakara  dievkalpo-
jums.

PATEICĪBA
Pateicamies  biteniecēm  Lilitai  Plūmei un Vijai 
Teterei  par interesanto stāstījumu un dāsno bišu 
produktu dāvinājumu.

Vecpiebalgas bērnudārza bērni 
un darbinieki


