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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes ārkārtas sēde 2018. gada 5. jūnijā 
Sēdē piedalās deputāti: Agnese Caunīte-Bērziņa. Viesturs 
Melbārdis,  Inese Navra, Indriķis Putniņš, Ilona Radziņa.

1. Ņemt aizņēmumu EUR 19405,25 no Valsts kases prioritāro 
investīciju projektu īstenošanai -  Zivju fonda pasākuma  „Zivju 
resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs, kurās 
zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai 
pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta mak-
šķerēšana”  īstenošanai - zivju resursu pavairošanai un atražošanai 
Vecpiebalgas novada Alauksta ezerā - 8211,06 eiro,  Juvera un Tau-
renes ezerā - 2976,60 eiro, Ineša ezerā - 8217,59 eiro.  
2. Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada domes 2018. gada 26. feb-
ruāra lēmumu “Par Inešu pamatskolas pievienošanu Vecpiebalgas 
vidusskolai”, atbrīvot Guntu  Dadeiku no Inešu pamatskolas direk-
tores amata pienākumiem ar 2018. gada 2. augustu.
3. Pamatojoties uz Vecpiebalgas vidusskolas direktores iesniegu-
mu, atbrīvot Lolitu Žagari no Vecpiebalgas vidusskolas direktores 
amata pienākumiem ar 2018. gada 10. jūliju. 

Pieņemtie lēmumi:

Kas mēs būsim 
nākamībā?

  Līdzīgi kā dzīvē viss notiekot pa spi-
rāli, tā arī ik pa laikam sabiedrībā un 
valdībā uzvirmo jautājumi par to, kāda 
ir valsts reģionālā politika, kāda tā būs 
perspektīvā, vai maziem novadiem 
vispār ir nākotne... Un kāda ir Vecpie-
balgas novada nākotne?
  Arī es par šo jautājumu esmu daudz 
domājis. Jo cilvēki man bieži vaicā, 
vai uz nākamajām vēlēšanām 2021. 
gadā vietvaru vēlēsim esošajās novadu 
robežās? Nereti es cilvēkiem atbildu, 
ka vispirms pagaidīsim šoruden pare-
dzēto Saeimas vēlēšanu rezultātus, jo 
no tiem lielā mērā ir atkarīgs tas, kāda 
reģionālā politika varētu tikt īstenota 
nākotnē. Taču vienlaikus gribu uzsvērt 
- jau šobrīd paši novadi var labprātīgi 
un brīvprātīgi lemt par to, kur un kā-
dās jomās sadarboties ar kaimiņu no-
vadiem. Un to jau sekmīgi dara. Arī 
mēs. Izglītībā, kultūrā, būvuzraudzībā, 
tūrismā, jaunatnes jomā, civilajā aiz-
sardzībā...
  Mēs labi apzināmies to, ka pastāvēs, 
kas pārvērtīsies, un arī to, ka šā brīža 
situācija, kad valstī ir diametrāli tik 
dažāda izmēra un attīstīties labāk vai 
ne tik labi spējīgi novadi, agrāk vai vē-
lāk var novest pie kādām pārmaiņām. 
Esmu pārliecināts, ka arī mūsu nova-
dam ir jādomā par to, kādā veidā uz-
labot savas nākotnes perspektīvas. Ja 
visam pieejam tikai no ekonomiskās 
perspektīvas, tad, protams, lielākas 
iespējas ir fiziski lielākiem novadiem, 
kas aptver lielākas teritorijas ar lielāku 
iedzīvotāju skaitu. Taču ne visu varam 
izmērīt naudā. Manuprāt, tādiem kul-
tūrvēsturiskiem un uz tūrismu orientē-
tiem novadiem, kāda ir Vecpiebalga un 
visa Vidzemes augstiene, ir jārod kopī-
gi risinājumi ar sabiedrotajiem kaimi-
ņos, lai savas vērtības arī nākotnē ne-
pazaudētu, kas neizbēgami tā notiktu, 
ja mēs nonāktu kādā liela novada, pie-
mēram, Cēsu vai Madonas nostūrī. Tā-
pēc jau šobrīd cenšamies tuvināties ar 
Jaunpiebalgas novadu, jo gan mēs, gan 
šamējie labi apzinās, ka vārdam Pie-
balga ir liels spēks un tā ir mūsu kopī-
gā, visā valstī labi atpazīstamā vērtība. 
Ar visu to, kas slēpjas un ietilpst šajā 
maģiskajā vārdā - Piebalga. Pat nerau-
goties uz to, ka vēsturiski slātavieši un 
čangalieši ir plēsušies kā suns ar kaķi. 
Cienot vēsturi, bet jau raugoties nā-
kotnē, čangaliešu un slātaviešu cīņas 
nākamībā no šķietama defekta var pār-
tapt par efektu. Un kāpēc gan nesadar-
boties arī ar citiem novadiem? 
  Ar šo es jūs, cienījamie novadnieki, 
vēlos rosināt domāt par to, kādu jūs un 
mēs visi kopā redzam sava novada nā-
kotni. Jo ļoti lielā mērā no tā, kā mēs 
paši to veidosim, sākot ar domniekiem 
un beidzot ar ikkatru iedzīvotāju, būs 
atkarīgs, vai kāds lēmējs mūs sadzir-
dēs un ņems vērā. Ja tikai gaidīsim, ka 
kāds cits mūsu vietā visu nokārtos, tad 
nebrīnīsimies, ka vienā naktī atkal tiks 
sazīmētas jaunas, mums nesaprotamas 
robežas. Tiesa gan, diez vai tik drīz 
kāds kaut ko tādu uzdrošināsies... 

                      
 Indriķis Putniņš, 

domes priekšsēdētājs  

Jūlijs, 2018 
Priekšsēdētāja sleja 

Domes sēde 2018. gada 28. jūnijā
Sēdē piedalās deputāti: Arita Andersone, Edgars Bērzkalns, 
Agnese Caunīte-Bērziņa, Kristaps Driķis, Edžus Ķaukulis, Viesturs 
Melbārdis, Inese Navra, Indriķis Putniņš, Ilona Radziņa. 

1. Apstiprināt izpilddirektores Leldes Burdajas atskaiti par iepriek-
šējā domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi. 
2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošos notei-
kumus Nr.5/2018 “Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “Par pašvaldības pabalstu po-
litiski represētajām personām”” (tiks publicēti pēc saskaņošanas 
VARAM). 
3. Atbalstīt Latvijas simtgadei veltītās grāmatas „Es esmu Latvija” 
izdošanu, no piedāvājuma izvēloties „Bronzas plānu” un piešķirot 
finansējumu 300 eiro. Atbilstoši piešķirtajam finansējumam pašval-
dība saņems trīs grāmatas. Izdevumus finansēs no pamatbudžetā 
simtgades pasākumiem plānotajiem līdzekļiem.
4. Apmaksāt divām Vecpiebalgas vidusskolas skolniecēm dalību 
UNESCO vides izglītības projekta „Baltijas jūras projekts” nomet-
nē, kas no 2018. gada 18. septembra līdz 21. septembrim notiks 
Dampā, Vācijā (katrai dalībniecei 200,00 eiro).  
5. Vecpiebalgas vidusskolā turpināt Inešu pamatskolā realizēto pro-
fesionālās ievirzes programmu Vizuāli plastiskā māksla. Piešķirt 
papildu finansējumu Vecpiebalgas vidusskolai no 2018. gada 1. 
septembra līdz 31. decembrim profesionālās ievirzes programmas 
Vizuāli plastiskā māksla realizēšanai 2610,44 eiro  pedagoģisko 
darbinieku atalgojumam un 628,85 eiro valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligātajām iemaksām.
6. Apstiprināt Vecpiebalgas novada bērnu un jauniešu nometnes 
“Piedzīvosim Piebalgā”  organizēšanas kārtības nolikumu (skatīt: 
www.vecpiebalga.lv)  un līdzmaksājumu katram nometnes dalīb-
niekam 10,00 eiro.
7. Pamatojoties uz darbinieces iesniegumu, atbrīvot no bāriņtiesas 
locekles amata Birutu Grunsku ar 2018. gada 29. jūniju.
8. Saskaņā ar  Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatsko-
las un Taurenes pamatskolas reorganizāciju ar 2018. gada 6. augus-
tu atbrīvot no amata Taurenes pamatskolas direktori Lilitu Ozoliņu 
un Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas direktori 
Ēriku Arāju. 
9. Iecelt Andri Saksu par Vecpiebalgas novada pamatskolas direk-
toru, sākot ar dienu, kad Vecpiebalgas novada pamatskola tiks re-
ģistrēta izglītības iestāžu reģistrā, un  noslēgt darba līgumu, nosa-
kot pārbaudes laiku trīs mēneši.
10.  Apstiprināt Vecpiebalgas novada pamatskolas nolikumu (tiks 
publicēts pēc saskaņošanas IZM) .
11.  Apstiprināt  “Amatnieku tirgus Vecpiebalgā” nolikumu (skatīt: 
www.vecpiebalga.lv).

Pieņemtie lēmumi:

12. Apstiprināt zeķu adīšanas konkursa “Mācies, meitiņ, zeķi adīt!” 
nolikumu (skatīt: www.vecpiebalga.lv).
13. Noteikt Vecpiebalgas vēlēšanu iecirkņa Nr. 388 atrašanās vietu 
Vecpiebalgas kultūras namā (Gaismas iela 1, Vecpiebalgas pagasts). 
14. Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas  83,1 m2 kopplatībā ne-
dzīvojamā ēkā “Pils” Inešu   pagastā un 20,1 m2 kopplatībā nedzī-
vojamā ēkā „Pils” Dzērbenes   pagastā.   Apstiprināt nedzīvojamo 
telpu  publicējamo informāciju, nomas tiesību izsoles noteikumus 
un nomas līguma projektus. Uzdot nomas objektu izsoli organizēt 
komisijai: priekšsēdētāja Sandra Straupe, komisijas locekļi Girta 
Upena, Benita Zvejniece (skat. šajā lpp.).
15.  Precizēt  iznomātās zemes vienības „Pie Smeiļu ielas” Vecpie-
balgas pagastā platību -  0,11 ha , nomas līguma termiņš - pieci 
gadi, nomas maksa 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
16. Iznomāt  zemes vienības „Pie Smeiļu ielas” Vecpiebalgas pa-
gastā lauksaimniecībā izmantojamās  zemes daļas  0,06 ha, 0,03 ha 
kopplatībā, nomas līgumu termiņš - pieci gadi, nomas maksa 1,5 % 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
17. Apstiprināt izstrādātos zemes ierīcības projektus  nekustama-
jiem īpašumiem “Balgas  Meirēni”  Vecpiebalgas pagastā, “Vidus 
Maisēļi” Kaives pagastā, “Lejas Salnēni”,  „Salnēni”, „Kalna Sal-
nēni” Vecpiebalgas pagastā. 
18. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu „Jaunzemji” Dzērbenes pagastā. Noteikt nekus-
tamā īpašuma nosacīto cenu - 2465 eiro. Apstiprināt izsoles notei-
kumus īpašuma atsavināšanai (skat. šajā lpp.)
19. Veikt nekustamā  īpašuma  „Ābeles” Dzērbenes pagastā zemes 
vienības  sagatavošanu atsavināšanai.
20. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošā ne-
kustamā  īpašuma „Dzelzceļa stacija Dzērbene” Dzērbenes pagastā 
589/1849 domājamās daļas. Noteikt nekustamā īpašuma domāja-
mo daļu nosacīto cenu - 685,00 eiro. Apstiprināt izsoles noteiku-
mus īpašuma atsavināšanai (skat. šajā lpp.).  
21. Atdalīt no  nekustamā  īpašuma „Lielkalves” Vecpiebalgas pa-
gastā zemes vienību aptuveni 0,2  ha platībā un pievienot to nekus-
tamā  īpašuma „Kalves” zemes vienībai, nosakot lietošanas mērķi 
- lauksaimniecības zeme.  
22.  Atdalīt no  nekustamā īpašuma „Dzērbenes skola”  Dzērbenes 
pagastā  zemes vienību aptuveni 0,27  ha platībā un izveidot jaunu 
nekustamo īpašumu „Rozītes”, nosakot zemes vienības lietošanas 
mērķi - lauksaimniecības zeme. Atzīt, ka nekustamais īpašums 
„Rozītes” ir   piekritīgs pašvaldībai, jo šī zeme piešķirta pašvaldī-
bai personisko palīgsaimniecību vajadzībām.
23. Apstiprināt  Vecpiebalgas novada pašvaldības kustamās mantas 
- cirsmas izstrādes tiesību izsoles rezultātus  pašvaldības  īpašumā  
„Silvas”  Inešu pagastā. Pārdot cirsmas izstrādes tiesības augstākās 
cenas piedāvātājam -  SIA „L.P.JANA”. Nosolītā cena 35150,00 
eiro.
24. Apstiprināt  Vecpiebalgas novada pašvaldības kustamās mantas 
- cirsmas izstrādes tiesību izsoles rezultātus  pašvaldības  īpašumā  
„Pie Nedrebēm”  Inešu pagastā. Pārdot  cirsmas izstrādes tiesības 
augstākās cenas piedāvātājam -  SIA „L.P.JANA”. Nosolītā cena 
160200,00 eiro.
25. Apstiprināt  Vecpiebalgas novada pašvaldības kustamās mantas 
- cirsmas izstrādes tiesību izsoles rezultātus  pašvaldības  īpašumā  
„Mežalīņi”  Dzērbenes pagastā. Pārdot cirsmas izstrādes tiesības 
augstākās cenas piedāvātājam -  SIA „R GRUPA”. Nosolītā cena 
14600,00 eiro.
26. Precizēt Vecpiebalgas novada domes 16.12.2009. lēmuma Nr. 
6 (protokols Nr. 19) daļu  par zemes vienības „Lejas Ceriņi” pie-
kritību pašvaldībai un  atzīt, ka Vecpiebalgas novada pašvaldībai 
ir piekritīga apbūvēta zemes vienība ”Lejas Ceriņi” Vecpiebalgas 
pagastā 1,8 ha kopplatībā , jo  uz šīs zemes ir dzīvojamā māja “Le-
jas Ceriņi”, kurā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu “Par 
lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”. 
27. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības projektu konkur-
sa “Dažādojam savu ikdienu” rezultātus (skatīt 3. lpp.).
28. Pagarināt pieteikšanos uz Vecpiebalgas vidusskolas direktora 
amata vietu līdz 2018. gada 10. jūlijam. 

Nākamā domes sēde notiks 2018. gada 26. jūlijā.
Domes sēdes ir atklātas! Laipni lūdzam!

 IZSOLES
  2018. gada 18. jūlijā  plkst. 10.00 Vecpiebalgas novada administra-
tīvajā centrā Alauksta ielā 4 notiks nomas tiesību izsole telpām 83,1 
m² platībā nedzīvojamā ēkā  „Pils” Inešos.
  Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs - 0,21 EUR/m² 
(bez PVN) mēnesī, izsoles solis - 0,01 EUR.
Pieteikšanās izsolei līdz 2018. gada 17. jūlija plkst. 16.00. Pieteikumi 
iesniedzami Inešu pagasta pārvaldē „Pilī” pārvaldes vadītājai.

***
  2018. gada 18. jūlijā  plkst. 10.30 Vecpiebalgas novada administra-
tīvajā centrā Alauksta ielā 4 notiks nomas tiesību izsole telpām 20,1 
m² platībā nedzīvojamā ēkā  „Pils” Dzērbenē.
  Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs - 0,21 EUR/m² 
(bez PVN) mēnesī, izsoles solis - 0,01 EUR.
  Pieteikšanās izsolei līdz 2018. gada 17. jūlija plkst. 16.00. Pieteiku-
mi iesniedzami Dzērbenes pagasta pārvaldē „Pilī” pārvaldes vadītājai. 

***
  Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli  “Dzelzceļa stacija Dzērbene” Dzērbenē 589/1849 
domājamās daļas,  kas sastāv no dzīvojamās mājas telpu grupas Nr. 
3  58,9 m² kopplatībā un 589/1849 kopīpašuma domājamām daļām 
no dzīvojamās mājas, sešām saimniecības ēkām  un divām zemes vie-
nībām ar kadastra apzīmējumiem 4250 007 0366 un 4250 007 0367, 
kopplatība 1,058  ha.

  Nekustamā īpašuma sākumcena  EUR 685,00,  nodrošinājuma nauda 
- EUR 68,50, reģistrācijas nauda - EUR 10,00. 
  Izsole notiks 2018. gada 15. augustā plkst. 10.00 Vecpiebalgas no-
vada pašvaldības telpās Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā.
  Reģistrēšanās izsolei  līdz 2018. gada 15. augusta plkst. 9.50 Vecpie-
balgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā pie sekretāres. 
Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr. 64170464, 26115317.

***
  Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Jaunzemji” Dzērbenē, kadas-
tra Nr. 4250  007 0156, kas sastāv no zemes vienības  ar kadastra apzī-
mējumu 4250 007 0156 1,8 ha platībā. 
  Nekustamā īpašuma sākumcena  EUR 2465,00,  nodrošinājuma nau-
da - EUR 246,50 reģistrācijas nauda - EUR 10,00. 
Izsole notiks 2018. gada 15. augustā plkst. 10.30 Vecpiebalgas no-
vada pašvaldības telpās Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā,  Vecpiebalgas 
pagastā,  Vecpiebalgas novadā.
  Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir zemes nomniekam. 
Pieteikums pirmpirkuma tiesību izmantošanai  jāiesniedz Vecpiebal-
gas novada pašvaldībā līdz 2018. gada 10. augusta plkst. 16.00.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2018. gada 10. augusta  plkst. 16.00 Vecpie-
balgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā pie sekretāres. 
Informācija: www.vecpiebalga.lv, tālr.  64170464, 26115317.

Informāciju sagatavojusi Daina Slaidiņa
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Pašvaldības projektu konkursa 
„Dažādojam savu ikdienu” rezultāti

 Vecpiebalgas novada pašvaldības projektu konkursam “Dažādojam savu ikdienu” tika 
iesniegti septiņi  projektu pieteikumi. Diemžēl divi no tiem neatbilda nolikumam. Iz-
vērtējot pārējos pieteikumus, pēc žūrijas komisijas ieteikuma domes sēdē tika apstip-
rināti konkursa rezultāti un piešķirts finansējums pieciem projektiem, to skaitā diviem 
projektiem samazinātā apjomā,  ko mūsu novada iedzīvotāju apvienības realizēs līdz 
15.oktobrim: 
• Projekta “Baltā galdauta aušana Kaives pagastā” (iesniedzējs - Kaives audējas, ko-
ordinatore Inese Suta) mērķis ir apgūt prasmes balto darbu aušanā, radot paliekošu un 
simbolisku vērtību Kaives pagastam un tā iedzīvotājiem – austu lina galdautu. Piešķirtais 
finansējums 300 eiro.
• Projekta “Gudru ņēmu padomiņu 2” (iesniedzējs - Vecpiebalgas vidusskolas vecāki, 
koordinatore Iveta Ērgle) mērķis ir organizēt lekciju vecākiem par bērnu audzināšanu, 
kuru vadītu psiholoģe, pasniedzēja, emocionālās labsajūtas un attiecību eksperte. Pie-
šķirtais finansējums 120 eiro.
• Projekta “Daba krāso lakatus” (iesniedzējs - Amatu mājas audējas, koordinatore Dai-
na Šmite) mērķis ir izpētīt un iemācīties senās vilnas pārstrādes un dabīgās krāsošanas 
metodes, pielietot tās praksē, kā galarezultātu radot lielos plecu lakatus. Piešķirtais fi-
nansējums 300 eiro.
• Projekta “Audīsim kopā” (iesniedzējs - Vecpiebalgas audēju kopa, koordinatore Dag-
nija Kupče) mērķis ir uzlabot steļļu aušanas kvalitāti, nodrošinot precīzāku Piebalgas 
audumu ataušanu un saglabāšanu. Piešķirtais finansējums 40 eiro.
• Projekta “RADI TE!” (iesniedzējs – “Sīkais prieks”, koordinatore Ērika Māldere) mēr-
ķis ir radoši attīstīt sevi, iepriecināt un nodarbināt apkārtējos apkārtnes iedzīvotājus un 
viesus visās vecuma grupās. Piešķirtais finansējums 240 eiro.

Informāciju sagatavoja Girta Upena, 
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Par padarīto un vēl darāmo
Uz jautājumiem atbild domes priekšsēdētājs 

Indriķis Putniņš
  Pašvaldības izdevuma marta numura intervijā stāstījāt par svarīgākajiem dar-
biem, kas  tuvākajā laikā jāpaveic. Kas no solītā ir izpildīts un kas vēl tikai gaida 
savu kārtu?
  Esam tautās laiduši jauno novada mājaslapu: www.vecpiebalga.lv Protams, ir vēl vai-
rākas lietas, kas lapā ir pilnveidojamas un uzlabojamas, bet kopumā par jauno lapu sa-
ņemam atzinīgus vārdus - lapa ir pārskatāma, pievilcīga un ļoti ir piestrādāts arī pie 
informācijas, kas tajā tiek atspoguļota. 
  Runājot par uzņēmējdarbības atbalstu, ir noslēdzies pirmais grantu konkurss. Atsaucī-
ba ir bijusi liela, un konkursa komisija aizvadītajā nedēļā veica pretendentu vērtēšanu. 
Manuprāt, pats svarīgākais šobrīd ir nevis tas, kurš uzņēmējs iegūs finansējumu, bet 
gan tas, ka ir šāda iespēja, kāda līdz šim mūsu novadā nav bijusi. Ar lielu interesi gaidu 
rezultātus.
Vienlaikus pašvaldībā turpinās un savam noslēgumam tuvojas funkcionālais audits, kura 
rezultātu ceram ieraudzīt jūlija beigās vai augusta sākumā. Šim izvērtējumam būtu jāat-
bild uz daudziem neskaidriem jautājumiem par to, kā un cik efektīvi pašvaldībā organi-
zējam savu ikdienas darbu.
  Autoceļu uzturēšana visos gadalaikos sagādā rūpes. Arī šogad autobraucēji izsaka 
pārmetumus par grants ceļu slikto stāvokli. 
  Protams, ceļu jautājums ir ļoti svarīgs. Bet ir jāsaprot, ka pašvaldība neatbild par vi-
siem ceļiem novadā. Lielākie grants autoceļi ir valsts pārziņā un tieši šie ceļi sagādā 
vislielākās raizes. Pašvaldība savus ceļa posmus cenšas uzturēt labā kārtībā, regulāri tos 
greiderējot, jo pašvaldībai darbus plānot te uz vietas ir vienkāršāk. Valsts ceļu uzturēšana 
parasti tiek plānota attālināti un arī valsts budžeta iespējas tam nav pārlieku elastīgas, 
līdz ar to ceļu seguma kvalitāte cieš. Protams, iedzīvotājiem ir jāsaprot, ka grants segums 
nav asfalts un, kamēr visi ceļi nebūs noasfaltēti, tikmēr visi nekad nebūs apmierināti. 
25. jūnijā noslēdzās konkurss uz Vecpiebalgas vidusskolas direktora amata vietu. 
Kāda bija atsaucība un kad tiks nosaukts nākamais direktors? 
  Atsaucība uz vidusskolas direktora amatu nebija tik liela, kā uz novada pamatskolas di-

Zivju krājumu papildinājums Vecpiebalgas 
novada publiskajos ezeros 2018. gadā

  Vecpiebalgas novada pašvaldība 
šajā pavasarī  Lauku Atbalsta dienes-
tā iesniedza trīs projektus par zivju 
resursu pavairošanu un atražošanu 
visos četros novada publiskajos eze-
ros: Alaukstā, Inesī, Juverī un Taure-
nes ezerā.
  2018. gada 20. martā Zivju fonda padome pieņēma lēmumu par projektiem, kas iesnieg-
ti Zivju fonda pasākumam “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdens-
tilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 
vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana.”
  Visi mūsu pašvaldības projekti - “Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebal-
gas novada Ineša ezerā”, “Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada 
Alauksta ezerā”, “Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Juvera 
un Taurenes ezerā”-  tika apstiprināti, tiem piešķirot finansējumu 100% apmērā zivju 
mazuļu iegādei.
     Līgumi par vienvasaras līdaku mazuļu piegādi un ielaišanu ezeros tika noslēgti ar SIA 
“Rūjas zivju audzētava”.

rektora amatu. Tā kā sākotnēji pieteicās tikai viens pretendents, tad komisija ir rosinājusi 
domi pieņemt lēmumu par pieteikšanās termiņa pagarināšanu līdz 10. jūlijam. 
  Skolu reorganizācija. Kas ir izdarīts un kas vēl ir jāizdara, lai septembrī  skolas 
varētu sagaidīt audzēkņus? 
  Reorganizācijas lietas varam sadalīt divās daļās. Viena no tām - viss, kas saistīts ar 
juridiskajām niansēm - gan personālatlase, gan skolas pārreģistrācija. Otrs - infrastruk-
tūras jautājumi, ko mēs šovasar esam gatavi paveikt remontu jomā, ko plānojam tālākā 
nākotnē. Kas attiecas uz juridiskajiem jautājumiem - tur viss rit savu gaitu - atbilstoši 
apstiprinātajam reorganizācijas plānam. Jūnija sēdē esam apstiprinājuši jauno pamatsko-
las direktoru - tas ir Andris Sakss. Attiecīgi jūlijā notiks pedagogu izvērtēšana un pēc tam 
būtu jābūt skaidram, kuri pedagogi strādās jaunajā skolā. Paralēli jūlijā esam ieplānojuši 
veikt remontdarbus Taurenes skolas ēkā, telpas piemērojot vēl vismaz vienas bērnudārza 
grupiņas izveidošanai. Savukārt augustā turpināsies kosmētiskie darbi Dzērbenē, tostarp, 
tiks sakārtoti drošības jautājumi, kas saistīti gan ar trepēm, gan ar dīķa nožogojumu. 
Remontdarbi uzsākti arī Vecpiebalgas vidusskolā.
  Jūlija nogalē jau 7. reizi notiks saiešana slātaviešu garā. Kas šogad būs īpašs pa-
sākumu programmā?
  Plānojot svētkus, galvenais uzstādījums bija kvalitātes latiņas noturēšana. Domāju, ka 
programma liecina par to, ka svētku pasākumi būs interesanti un svētku apmeklētājus 
iepriecinoši. Centāmies ievērot principu, ka pasākumi notiek visos novada pagastos, kā 
arī to, lai amatiermāksla sasauktos ar profesionālo mākslu. Līdz ar to būs gan oriģinā-
lie pasākumi, piemēram, mūsu novadnieku Alda Slišana un Agneses Caunītes-Bērziņas 
veidotā filma par Vecpiebalgas novadu, satikšanās ar senatni Dzērbenē kopā ar folkloras 
kopu “Skandi” un vēstures un piedzīvojumu organizāciju “Araisis”. Romantiskā vakara 
ietvaros Taurenē koncertu sniegs akustisko ģitāru trio - Aivars Hermanis, Kaspars Ze-
mītis un Mārcis Auziņš. Tāpat plānoti jau tradicionāli ierastie pasākumi ar jaunām ska-
ņām un oriģinālām programmām kā, piemēram, Mazās Kalniņa dienas koncerts ar grupu 
“Autobuss debesīs”, amatnieku tirgus, koncerts baznīcā ar Ievas Kerēvicas piedalīšanos, 
ģimeņu sporta svētki, nedaudz savādāks  retro brauciens utt. Ceru, ka svētku pasākumi 
cilvēkus priecēs un Vecpiebalgu šajā laikā ierasti apmeklēs daudz ciemiņu. 

Dzidra Ješkina

  2. jūnijā SIA “Rūjas zivju audzētava” zivkopji, klāt esot Valsts Vides dienesta inspek-
toram Edgaram Mednim, Taurenes pagasta komunālās saimniecības vadītājam Guntim 
Eglītim, projektu vadītājai Daigai Šatrovskai, komunālās saimniecības darbiniekam 
Andrim Laumanim un interesentiem, zivju mazuļus ielaida ezeros.
  Alauksta un Ineša ezerā  (katrā)    pēc Pārtikas  drošības, dzīvnieku, veselības un vides 
zinātniskā institūta BIOR  izstrādātā plāna  zivju krājumi kļuvuši par 28000 līdaku ma-
zuļiem bagātāki, bet Juverī un Taurenes ezerā  attiecīgi par 7000 un 3000 zivju mazuļiem 
vairāk.
Zivju fonda piešķirtais finansējums ir 15840,00 eiro, pašvaldības līdzfinansējums (PVN 
un transporta izdevumi)  ir 3565,25 eiro.

Daiga Šatrovska, projektu vadītāja

Zivju mazuļu ielaišana ezerā.

TURPINĀS  PIETEIKŠANĀS 
KONKURSAM  „SAKOPTĀKĀ  SĒTA”

    Vecpiebalgas novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus, kuri savā dzīves vietā, 
lauku sētā, vasaras mītnē, uzņēmuma teritorijā vai daudzdzīvokļu mājā izveidojuši skaisti 
sakoptu vidi, piedalīties konkursā “Sakoptākā sēta”. Dalību konkursā var pieteikt paši 
īpašumu  saimnieki vai apsaimniekotāji, kā arī kaimiņi, radi, paziņas, ja īpašnieks tam 
piekritis.
Pieteikums konkursam jāiesniedz līdz 2018. gada 16. jūlijam plkst. 16.00 Vecpiebalgas 
novada pašvaldības administratoram Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, 
Vecpiebalgas novadā, LV-4122, kādā no pagastu pārvaldēm tās vadītājam vai sūtot elektro-
niski uz e-pasta adresi: vecpiebalga@vecpiebalga.lv saskaņā ar konkursa nolikumu.
   Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties interneta vietnē: www.vecpiebalga.lv sadaļā 
Pašvaldība/Dokumenti/Nolikumi

SKOLA  GAIDA  JAUNO  DIREKTORU 
Vecpiebalgas novada pašval-
dība līdz 2018. gada 10. jū-
lijam plkst. 16.00 pagarina 
pieteikšanos konkursam uz 
Vecpiebalgas vidusskolas

DIREKTORA  
AMATA VIETU 

Konkursa nolikums interne-
ta vietnē: www.vecpiebalga.
lv sadaļā Pašvaldība/aktuali-
tātes 
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Pucējam spēkratus „Retro Piebalga 2018”!
  27. jūlijā Vecpiebalgas novada svētku ietvaros arī šogad tiek rīkots gadskārtējais retro 
brauciens, kas dalībniekus un skatītājus priecēs ar vairākiem jauninājumiem.
  Šoreiz pasākums būs īpašs ar to, ka braucienā aicināti piedalīties ne tikai padomju auto/
moto īpašnieki, bet ikviens motorizēta transportlīdzekļa īpašnieks ar savu braucamo, kas 
kvalificējas kā retro braucamrīks - vismaz 30 gadus sens, vizuāli un tehniski atbilstošā 
stāvoklī, lai droši pārvietotos pa publiskajiem ceļiem. 
  Plkst. 18.00  līdz 19.00 dalībnieki aicināti uz reģistrēšanos pie Vecpiebalgas kultūras 
nama, no kurienes tiks dots brauciena starts. Domājot par dalībnieku un skatītāju drošību, 
kā arī nodrošinot dalībnieku netraucētu piekļuvi kultūras namam, Gaismas ielā tiks slēgta 
satiksme (18.00 - 19.30). 
  Plkst. 19.00 plānota pasākuma atklāšana ar ikgadējo modes skati un DJ Toma Grēviņa 
īpaši sagatavoto retro mūzikas izlasi.  
  Tuvojoties brauciena startam (plkst. 19.30), ikviens interesents aicināts doties uz gājēju 
celiņu pie “Vecpiebalgas viesistabas”, kur pilnā krāšņumā varēs vērot visus retro spēkra-
tus, jo šogad pirmo reizi braucējiem ir dota iespēja iemēģināt slaveno P30 8 km garumā no 
Vecpiebalgas baznīcas līdz sabiedriskā autobusa pieturai “Alauksts”. Tālāk maršruts ved 
uz Greiveriem ar pieturu brīvdabas muzejā “Vēveri”, kur dalībnieki tiks iemūžināti kopbil-
dē, ietverot Latvijas simtgades tematiku. Brauciena kopīgais garums - 25 km.
  Ovācijām un aplausiem skanot, brauciena noslēgumā dalībnieki svinīgi iebrauks Alauksta 
estrādes teritorijā, kur spēkratiem un to šoferīšiem būs atvēlēta īpaša vieta, lai baudītu 
atkalsatikšanos, organizatoru sarūpētu zupu, kā arī, protams, zaļumballi ar grupu “Apved-
ceļš” un DJ Tomu Grēviņu. Savukārt retro brauciena skatītāji aicināti ierasties Alauksta 
estrādē plkst. 21.00, lai nenokavētu dalībnieku parādi, “Retro Piebalga” karoga uzvilkšanu 
mastā, kā arī zaļumballes pirmo valsi. 
  Pasākumā ieeja - bez maksas. Darbosies bufete. Vairāk informācijas: Facebook/RetroPie-
balga, t. 29499437, Edžus Ķaukulis.

 Edžus Ķaukulis

Esi sveiks, esošais un topošais Bērnu un 
jauniešu žūrijas ekspert!

  Novada bibliotēkās sākusies jauna sezona 
lasīšanas veicināšanas konkursam “Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija”.  Tiem, kuri par 
šādu konkursu dzird pirmo reizi, paskaid-
rošu,  ka lasīšanas veicināšanas programma 
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir Kul-
tūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas Bērnu literatūras centra iniciatīva, 
kuras mērķis ir veicināt lasītprasmi un inte-
resi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt 
diskusijas par grāmatām, kā arī sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību. Lasīšanas veici-
nāšanas programmā piedalās arī mūsu novada Dzērbenes, Inešu, Taurenes un Vecpiebalgas 
pagasta bibliotēka.
  Aicinām lielu un mazu pievienoties grāmatmīļu pulciņam un atklāt Lasāmkoka  noslēpu-
mus! Katram vecuma posmam līdz decembra beigām ir jāizlasa sešas aizraujošas un satura 
ziņā daudzveidīgas grāmatas, kas sadalītas atbilstoši vecuma grupām, un  elektroniski jā-
aizpilda anketa, kas ir ļoti svarīgi, lai izveidotu populārāko TOP grāmatu  sarakstu Latvijā. 
Izmanto vasaras brīvlaiku un sāc savu dalību žūrijā jau laicīgi! Īpaši aicinām piedalīties 
bērnu vecākus - esi moderns un uzzini, kas ir jaunākais mūsdienu literatūrā. Tā tu būsi 
lietas kursā, ko lasa tavs bērns.  Turklāt vecāku piedalīšanās žūrijā motivē arī bērnu pie-
vērsties lasīšanai.  
  Nāc un piedalies! Arī tad, ja līdz šim bibliotēku neesi apmeklējis, esi laipni aicināts. Iz-
lasi, novērtē, izsaki savu viedokli! 

Dzidra Ješkina

Faktu mednieki rosās Dzērbenes bibliotēkā
  13. jūnija pēcpusdienā 
Dzērbenes pagasta bibliotēkā 
notika jauno erudītu konkurss 
“Faktu mednieki”. Konkursu 
organizēja Dzērbenes jau-
niešu centrs un Dzērbenes 
pagasta bibliotēka. Konkurss 
noritēja Latvijas simtgades 
ietvaros.  Šajā konkursā va-
rēja piedalīties jaunieši ve-
cumā no 13 līdz 19 gadiem.  
Jaunieši varēja parādīt savas 
zināšanas par Latviju dažā-
dās jomās: vēsturē, ģeogrā-
fijā, dabas zinātnēs, kultū-
rā, sportā un arī vispārējos 
jautājumos par mūsu valsti. 
Jauniešiem piebiedrojās  arī 
jauniešu centra vadītājs Igors 
un bibliotēkas vadītāja Inese. 
Konkurss noritēja jaukā un 
omulīgā atmosfērā, kurā brī-
žiem smiekli mijās ar prieka 
asarām. Konkursa noslēgu-
mā tika apbalvoti gan uz-
varētāji, gan arī visi pārējie 
faktu mednieki. 
  Paldies visiem, kas piedalī-
jās un atbalstīja  šo erudīcijas 
konkursu!
                                                              

          Inese Gusmane, 
Dzērbenes pagasta 

bibliotēkas vadītāja

Aktīvās atpūtas laukums Kaives muižas parkā
 Jau otro gadu Kaives pagasta iedzīvotāji un viesi brīvo 
laiku var pavadīt  biedrības “Līdzās” sadarbībā ar Cēsu ra-
jona lauku partnerību (CRLP) (projekts Nr. 16-09-AL18-
A019.2202-000012) izveidotajā aktīvās atpūtas laukumā 
Kaives muižas parka teritorijā. Projektu finansēja LEADER 
(ELFLA fonds) un līdzfinansēja Vecpiebalgas novada pašval-
dība. 
Kaives pagasta iedzīvotāji un viesi ir atzinīgi novērtējuši iz-
veidoto atpūtas laukumu. Tā ir iespēja ne tikai atvest bērnus 
pavadīt laiku aktīvi un saistoši, bet arī satikties. Laikā, kad 

notiek pasākums (izrāde, koncerts, brīvdabas kino…), mazajām atvasēm ir iespēja rota-
ļāties atpūtas laukumā. Laukumu nāk izmantot bērni, kuri atbraukuši ciemos pie saviem 
radiniekiem. Vakaros pēc darba laukumu apmeklē arī ģimenes no citiem novada pagas-
tiem. 
Priecājamies, ka mums ir dota iespēja dažādot atpūtas iespējas savā pagastā. Pateicamies 
aktīvās atpūtas laukuma finansētājiem, projekta atbalstītājiem, kā arī laukuma  ierīko-
tājiem. 

Agnese Caunīte-Bērziņa, biedrības „Līdzās” vadītāja

KULTŪRA  UN  SABIEDRISKĀS  AKTIVITĀTES

Jauniešiem piebiedrojās  arī jauniešu centra 
vadītājs Igors Zvaigzne  un bibliotēkas vadītāja 

Inese Gusmane (vidū).

Slātaviešu tirgū notiks Zeķu 
adīšanas konkurss

  Latvijā adītās zeķes parādījās 16. gs., taču  valkāt tās sāka tikai 18. gadsimtā, turklāt 
tās  varēja sev atļauties tikai turīgākie zemnieki. 19. gadsimtā zeķes valkāja ne tikai pie 
goda drēbēm, bet arī ikdienā, vienīgi darba zeķes adīja no rupjākas dzijas, bez rakstiem. 
Zeķes parasti darināja no vilnas dzijas. Savukārt svētku reizēm tika darinātas rakstainas 
vilnas zeķes vai smalkas vilnas un lina diegu zeķes caurumotā jeb mežģīņu adījumā. 
Pēc adījuma raksta un izmantotajām krāsām varēja noteikt nēsātāja piederību konkrētam 
novadam. 
  Lai veicinātu tradīcijām atbilstošu zeķu darināšanu, rosinātu interesi par sava novada 
zeķēm, to adīšanas tradīcijām un veicinātu nemateriālā kultūras matojuma pētniecību un 
tradīciju saglabāšanu, tiek rīkots zeķu adīšanas konkurss. Konkursu organizē Vecpiebal-
gas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. Konkursa dalīb-
nieks var būt ikviens tautas lietišķās mākslas meistars, tautas lietišķās mākslas studijas 
vai pulciņa dalībnieks, individuāli strādājošs meistars. Organizatori nodrošina konkur-
sa dalībniekus ar rūtiņu papīru, zīmuli, dzijām un adāmadatām. Konkursam iesniegtos 
darbus vērtē pasākuma organizatoru izveidota žūrija: Linda Rubena - Nacionālā kultū-
ras centra lietišķās mākslas eksperte, Aija Jansone - etnogrāfe, Dace Deksne - žurnāla 
“Praktiskie Rokdarbi” redaktore, Benita Zvejniece - Vecpiebalgas novada pašvaldības 
pārstāve. 
  Konkurss norisināsies 2018. gada 28. jūlijā no plkst. 10.30 līdz plkst. 12.30 Vec-
piebalgā, Vecpiebalgas centra birzītē, saiešanas slātaviešu garā laikā Amatnieku tir-
gū, lietus gadījumā - kultūras namā. Noteikumi pavisam vienkārši - klātienē, speciāli 
organizatoru iekārtotā vietā, konkursa dalībnieks ada darbu pēc savas radošās idejas. 
Konkursa rezultātus paziņos 2018. gada 28. jūlijā plkst. 13.30 Vecpiebalgas centra 
birzītē vai kultūras namā.
  Konkursam var pieteikties līdz 2018. gada 20. jūlijam, zvanot pa telefonu 26054322  
Dagnijai Kupčei. Vietu skaits ierobežots  (30). Ar konkursa nolikumu var iepazīties paš-
valdības interneta vietnē:  www.vecpiebalga.lv sadaļā Dokumenti/Nolikumi.  

                                                      Benita Zvejniece
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Atskats uz kultūras notikumiem saulgriežu mēnesī

PIEBALGAS CIMDU JŪRA  jeb notikumi 195 m virs jūras līmeņa

Orientēšanās spēle Kaivē
  Atsaucoties uz Kaives kultūras dzīves organizatores Agne-
ses un aktīvo jauniešu Elīnas un Mārča aicinājumu, 2. jūnija 
vakarā interesenti devās uz Kaives muižas parku, lai orien-
tēšanās spēlē pārbaudītu savas zināšanas, fizisko izturību 
un prasmi orientēties apkaimē. Spēlei pieteicās piecas ko-
mandas, kurām pēc iespējas ātrākā laikā, izmantojot pagas-
ta karti, fotoattēlus un aprakstus, bija jāatrod astoņi  objekti 
Kaives pagastā un kā apliecinājums, ka patiesi tur bijuši, 
jāiemūžina sevi fotoattēlos, kā arī jāveic vēl citi uzdevumi. 
Ar nelielu pārsvaru uzvarēja komanda  „Lauku zaķi”. Tās sa-
stāvā Kaives un Skujenes pagasta jaunieši. Godpilnajā otrajā 
vietā „Gulbenes muzikanti” - jaunieši no Gulbenes novada. 
Trešajā vietā  - „Aškabadiškabadiš” - apvienotā Skujenes un 
Kaives pagasta komanda. Dalībniekiem bija patiess prieks 
par piedzīvoto. Kā atzina paši dalībnieki,  visi ar nepacietību 
gaidīs nākamo orientēšanās pasākumu. Vakars noslēdzās ar 
diskoballi „Gulbenes muzikantu” vadībā. 

  Maijs šogad uzsita nebijušu karstumu un Cimdu dienās - 
2018 Dzērbenes pilī bija cimdu jūra, jo notika izstāde-kon-
kurss „Cimds virs jūras līmeņa”. Cimds pacēlies vidēji 195 
m augstumā virs jūras, jo tāda ir Dzērbenes atrašanās vie-
ta Vidzemes augstienē un arī paši cimdi ir kļuvuši lielāki, 
sasniedzot pat 50 cm garumu! Jo tik liela ir bijusi Līvijas 
Miezes sāpe par Dzērbenes skolas likteni, ka rūpīgi, valdziņu 
pie valdziņa liekot, ieadījusi pašas veidotos rakstos gan visu 
skolas fasādi, gan tās 50 skolēnus. 
  Žūrijas komisijas sastāvā šogad uzaicināti bija Vecpiebalgas 
novada izpilddirektore Lelde Burdaja, tautas nama vadītāja 
Daina Šmite un izstādes iekārtotājs, dizainers Aigars Lenke-
vičs. Galvenā žūrijas godalga - dziju veikala dāvanu karte 50 
eiro vērtībā - tika piešķirta Līvijas Miezes  Skolas cimdiem  
par aktualitātes atspoguļojumu savā rokdarbā. Taču tā nebija 
vienīgā galvenā godalga, jo bija arī otrs tikpat aktuāls darbs 
- cimdu pāris, kas veltīts Berlīnes 2017. gada krišanai. Šajā 
ziemā iebruka šīs muižas kalpu mājas jumts, ko vietējie sauc 
par Berlīni un kas kā kauna traips stāv ceļmalā un ik garām-
braucējam atgādina par īpašnieka nesaimnieciskumu. Autore 
Ērika Māldere balvā saņēma Jettes Užānes un Elīnas Apsītes 
Jettes dienu grāmatu. 
  Balvā šo grāmatu saņēma arī Inese Īrisa Liepiņa no “Dzirk-
stiņiem” par gleznieciski krāšņo dabas krāsu izmantojumu 
no bērza mizas, no tauriņa spārna, no pļavas ziediem savos 
cimdos, kas bija vesels grozs, un tie paredzēti mūsdienu 
viedtālruņu lietotājiem ar īpašu caurumiņu pirksta galam. 
  Katrs izstādes cimds izpelnījās žūrijas atzinību, jo bija at-
šķirīgs un ar to interesants:  Limānijai Migliniecei - smal-
kiem melniem diegiem pirms gadiem tamborēti  pirkstaiņi 
Dzērbenes amatierteātra izrādei, taurenietei Ingunai Batņai 
- ar vilnas dziju tamborēti pavasara ziedu un jūras krāsu cim-
di, Vitai Vīksnai no Priekuļiem cimdi bija tapuši no māliem, 
taurenietei Sarmai Zvirgzdiņai cimds-maciņš bija izgatavots 
smalkā pērļošanas tehnikā.  Bet starp visiem darbiem kā pie-
mineklis cimdam  vestibilā stāvēja dzērbenietes Zintas  Kal-
ves rullēto papīra  sloksnīšu pīšanas tehnikā darinātais cimds 
ar paceļamu vāku, kura iekšpusē iespējams paglabāt kādu 
gardumu vai noslēpumu.

Izstādes ekspozīcijā Anna Paņina - Jettes lomas atveidotāja 
izrādē Rāmi teka rūnavots. 

Klausies Gauju Taurenē!
  Otro gadu pēc kārtas darbojas atjaunots projekts - “Klausies  
Gauju!”. Šogad 15. jūnija vakarā pirmā pasākuma pieturvie-
ta pulcēja dabas un akustiskās mūzikas cienītājus Taurenē 
pie Dabaru ezera.
  Pasākumi, kad cilvēki devušies uz Gaujas krastiem klau-
sīties pūšamo instrumentu spēlē dabā, aizsākās  divdesmitā 
gadsimta 70. gados. Ideja radusies par godu Gaujas nacionā-
lā  parka dibināšanai un  pasākuma mērķis ir bijis mudināt 
cilvēkus palūkoties apkārt un novērtēt mūsu dabas bagātības. 
Arī pirmsākumos konceptuāli Gaujas klausīšanās norise bi-
jusi analoga - pūšamā instrumenta spēles pavadībā saulrie-
tā pa Gaujas līkumiem slīdēja laiva un cilvēki tās krastos 
baudīja atmosfēru. Pasākums norisinājās Latvijas kultūrvēs-
turiski un ainaviski nozīmīgās vietās, kurās mūzika lieliski 
papildina dabu - paredzēts arī kā īss pārgājiens gar Gaujas 
krastiem (lsm.lv: 21.05.2017).
  Šogad skaistā un ēteriskā pasākuma pirmais posms nori-
sinājās Taurenē - sākums pie Dabaru ezera, kam cauri plūst 
Gauja. Kā pastāstīja  Taurenes pagasta kultūras nama vadītāja 
Ginta Babre, apmeklētāji - ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī 
citi interesenti - pulcējās vienotajam gājienam pie Studentu 
peldētavas: „Vakara krēsla,  izpušķota laiva un  tautastērpā 
ģērbts airētājs, mežraga skaņas, kas piepilda apkaimi… Tās 
ir vārdos neaprakstāmas sajūtas, bauda dvēselei.  Ar pūša-
mā instrumenta skaisto spēli lieliski saskanēja dabas - putnu, 
vēja, upes  -  skaņas. Pacilātā gaisotnē klausītāju grupa lēnā 
gājienā, ieklausoties  mežraga skaņās un Gaujas viļņu čalo-
šanā, devās gar upes krastu līdz Taurenes estrādei pie „Nēķe-
na”, kur visus dalībniekus sagaidīja ne tikai “Gaujas ūdens-
kliņģeri” un piparmētru tēja, bet arī aizkustinoša vienošanās 
kopīgā dziesmā “Pūt vējiņi” kopā ar grupu “Apvedceļš” un 
vakara noslēgumā -  Taurenes estrādes atklāšanas balle.” 
  Lai arī „Klausies Gauju!” pasākumi šogad sākās vēlāk nekā 
pērn, tomēr norise plānota tikpat vērienīga. Pēc veiksmīga 
sākuma Taurenē  turpmāk sekos pasākumi Gulbenes nova-
da Lejasciemā, Apes novada Virešu pagastā, Kocēnu novadā 

Saulgriežu svinēšana Dzērbenē
  21. jūnija vakarā Dzērbenes pagasta ļaudis  pasākumā 
“Saulgriežu svinēšana” ieskandināja vasaras sākumu.  Lai 
arī laika apstākļi  līgotājiem bija nelabvēlīgi, tomēr svētki 
Jāņkalniņā  tika sagaidīti godam.
Par pasākuma norisi stāsta Dzērbenes tautas nama vadītāja 
Daina Šmite: „Vasaras saulgriežus sagaidījām  uz pozitīvas 
nots. Spītējot lietum, uz pasākumu bija ieradušies aptuveni 
30 cilvēki - ne tikai vietējie, bet arī viesi, kas visi kopā vie-
nojās aktivitātēm Līgo svētku noskaņās  - dejām un dzies-
mām pie ugunskura. Līgotāju pulks dziedāja spēka dzies-
mas, kā arī mielojās ar šo svētku tradicionālajiem ēdieniem 
un dzērieniem -sieru un kvasu. Īpaši priecē, ka arī jaunieši 
arvien vairāk ieinteresējas par senajiem rituāliem un mūsu 
tautas tradīcijām.”
Vairāk nekā stundu dziedājuši spēka dziesmas, desmitos 
vakarā  pasākuma  dalībnieki vienojās kopīgā valsts himnā. 
Tā vienlaicīgi tika izpildīta pie ugunskuriem visā Latvijā. 
Vakara izskaņā sanākušie  nodevās saulgriežu senajiem ri-
tuāliem  -ugunskurā  tika mesti vainagi, kas  saskaņā ar tra-
dīcijām  ugunij dod spēku un svētību. Pēc rituāla pasākums 
turpinājās Dzērbenes muižas telpās, kur klavieru mūzikas 
pavadībā tika dziedātas visu iemīļotas dziesmas.

Lustīga Līgo svētku 
ieskandināšana tika aizvadīta 
Vecpiebalgas kultūras namā

  Kad uz teātru skatuvēm sāk izrādīt Rūdolfa  Blaumaņa 
„Skroderdienas Silmačos”, zinām - Līgo svētki ir klāt. Pēc 
gada pārtraukuma,  22. jūnijā, kultūras namā, Silmaču sētā, 
atkal saimniekoja amatierteātra „Sumaisītis” aktieri režiso-
res Ineses Pilāberes vadībā. Šajā izrādē pirmo sezonu kopā 
ar „Sumaisīti” aizvadījuši Samanta Elliņa, Mārtiņš Sniedze, 
Laura Prūse, Normunds Gailins un Agnese Lapiņa. Izrādei 
īpašu skanējumu  piešķīra Dzērbenes folkloras kopa „Mā-
ras bērni”, kas iesaistīja skatītājus rotaļās, un jaunizveidotais 
Vecpiebalgas kultūras nama vokālais ansamblis.  
  Samanta Elliņa, kura izrādē iejutās nebēdnīgās Ieviņas tēlā, 
atzīst, ka savējo izrādes vecpiebaldzēni allaž ir kupli apmek-
lējuši, taču Skroderdienas ir īpaši iemīļotas. Un tā patiesi ir 
- Skroderdienu stāsts  nenoveco. Mīlestība, attiecības, joki, 
pārpratumi un kuriozi, kas jāpiedzīvo lugas varoņiem, nav 
ieliekami viena laikmeta rāmī.  Lai saglabātu tradīcijas, izrā-
dē neizpalika arī siera un alus baudīšana, dejas un dziesmas. 
„Sumaisītim” izdevās radīt pirmsjāņu sajūtu un aizraut visus 
līdzi labi zināmajam stāstam par mīlestību, radīt ĪSTA teātra 
izjūtu un iesildīt visus sanākušos  Līgo svētkiem. 

Beāte Putniņa, Vidzemes Augstskolas studiju 
programmas “Mediju studijas un žurnālistika” studente

  Lielu daļu ekspozīcijas aizņēma dzērbeniešu, ar kuriem no-
darbojas Ilze Paseka, filcēto cimdu eksperimenti, kur, izman-
tojot vienu formu un daudzu  krāsu toņu vilniņas pēc brīvas 
izvēles, atklājās šīs tehnikas dažādās izmantošanas iespējas 
un individuālie rokraksti dažādās vecuma grupās.
  Labākajās cimdu adīšanas tradīcijās ar perfektu sniegumu 
un trīs cimdu pāriem uzslavas saņēma dzērbeniete Dace Cau-
ne.
  “Tautas balsojuma” pārliecinoša uzvarētāja kļuva adītāja no 
Alūksnes - Smuidra Vīksna. Cimdi uzadīti tieši šai izstādei 
divu mēnešu laikā. Tie atpazīstami ar pavasarīgiem toņu sali-
kumiem un  senču  rakstu interpretējumu mūsdienās pieejamā 
materiālā.
  Kad žūrija bija izpildījusi grūto godalgu sadalīšanas uzdevu-
mu, balvu saņēmējas  Līvija Mieze  un Inese Īrisa Liepiņa  sa-
draudzējās  un nolēma apmainīties ar balvām. Līvija priecīga 
lasīja iegūto grāmatu un abas kopīgi devās uz veikalu iztērēt 
iegūto dāvanu karti. Dalīts prieks ir dubultprieks!
  Izstādē ikkatrs varēja atrast savu cimdu rakstus gan Rīgas 
Grāmatsējēju grupas iesietajās īpašajās mākslinieciskajās ādas 
grāmatās, gan  izliktajā plašajā paraugcimdu ekspozīcijā. Starp 
tiem jau trešo gadu  savu prasmi apliecināja vecpiebaldzēniete 
Vita Elksne. Viņas cimdi ir stipri gan krāsās, gan rakstos, tie 
izklājas kā Lielvārdes josta, kā varavīksne - tik pārdomāti, da-
biski un uzmanību piesaistoši.
  Pasākums  tapa ”Latvijas valsts mežu”  Vidzemes Kultūras 
programmas atbalstītā projekta Amats zelta pamats - 2018 ie-
tvaros. Cimdu diena Dzērbenē notiek katru gadu amatnieku 
un mākslinieku ikgadējās rokdarbu izstādes laikā, Jettes denā, 
kad dzimusi dzērbeniete Jette Užāne (1924. 7.V - 2007. 21.III) 
- gobelēntehnikas cimdu adītāja, filozofe, sieviete, kas savu 
dzīvi vadījusi bez iespējas pārvietoties. Cimdu dienā klāteso-
šajiem bija lieliska iespēja noskatīties izrādi, kas tapusi par 
Jettiņas cimdu dāvināšanas prieku - Rāmi teka rūnavots  Matī-
šu tautas teātra iestudējumā. Jettes lomā iejutās Anna Paņina.      
Apbrīnojami, ka abas sievietes dzimušas vienā dienā, 7. maijā, 
un abas dzīvojušas Dzērbenē. Anna stāstīja par savu jaunību 
un tikai pasākuma beigās uzzināja, ka apmeklētāju vidū bijis 
arī kāds no viņas jaunības draugiem.

  Pasākumā klātesošo stāstus klausījās Vidzemes stāstnieku 
kopas pārstāve Agita Lapsa  un stāstīja par Mazsalacā dzīvo-
jošo adītāju, kas prot dubultos adījumus, par to, kā tas ienācis 
adītājas dzīvē un to, ka arī viņai ir sava grāmata.
  Lai Jettes vārds un dzīvesstāsts  tiktu saglabāts tautas atmi-
ņā kā apliecinājums cilvēka gara spēkam, Dzērbenes pilī tiek 
veidota piemiņas istaba. Organizatori lūdz atsaukties ikvie-
nu, kura ģimene glabā atmiņas par šo īpašo cilvēku, un sūtīt 
savu atmiņu stāstu vēstules formā Dzērbenes novadpētnieku 
klubam SERBEN.
  Aši adi savus cimdus arī tu, lai vari būt laimīgs pats un vē-
lēt daudz laimes citiem un sagaidīt Latvijas 100. dzimšanas 
dienu ar cimdiem rokās, kā to aicina darīt Latvijas 100gades 
organizatori, jo Latvija - tie esam mēs paši!
  
* Iepriekšējās rudens izstādes Mantojums - 2017 organiza-
tori  lūdz  vērst uzmanību  un pārskatīt savus no izstādes iz-
ņemtos darbus, jo ir pazudusi Intas Štāles mātes vienādmalu 
tamborētā baltā mežģīne ar ziedu rakstu. Meklējam kopā un 
atrodam! 

 Ērika Māldere 

pie Sietiņieža, Līgatnes novadā pie Gūdu klintīm, Siguldas 
novadā pie Velnalas, Inčukalna novadā pie Katlapu ieža, 
Ādažos pie Gaujas - Baltezera kanāla, kā arī Gaujas grīvā 
Carnikavā un noslēgums - Skujenes pagasta Elkas kalnā. 

Silmačos Jāņi nolīgoti.
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Dzērbenes pils, kad tajā darbojās lauksaimniecības skola.

Dzērbenes lauksaimniecības skola laiku lokos
  Ir svarīgi atcerēties būtiskus notikumus, kas veidojuši pa-
gasta vēsturi. Šāds  notikums, kas piedzīvo savu 90. dzim-
šanas dienu, ir Dzērbenes lauksaimniecības skola, kura at-
radās Dzērbenes pilī.
  Šodien pils dzīvo savu dzīvi ar pagasta pārvaldi, tautas 
namu un topošo kultūrvēsturisko novadpētniecības ekspo-
zīciju. Ļaudis, kas atbrauc ekskursijā uz Dzērbeni no dažā-
diem Latvijas novadiem, atceras, ka viņu senči šeit mācīju-
šies  lauksaimniecības skolā. 
  Ir ļaudis, kas vienkārši tāpat atbrauc, lai apskatītu Dzēr-
benes pili, kur mācījušies paši vai viņu vecāki. Šī vasara, 
konkrēti 21. jūlijs, ir tā diena, kad aicinām kopā pulcēties 
bijušos audzēkņus, viņu ģimenes un vienkārši interesentus, 
kuriem svarīga mūsu nesenā pagātne, uz Dzērbenes lauk-
saimniecības  skolas salidojumu.
  Iepazīstinām ar materiālu kopu par Dzērbenes lauksaim-
niecības skolas vēsturi, ko sagatavojusi vēstures interešu 
kluba “Serben” darba grupa.
  “Jauna gaismas pils ir pacēlusies uz senās bīskapu un 
bruņinieku pils drupām. Lai sveicam tos, kas tās pacelša-
nu sekmējuši, un lai sūtām viņā zināšanas smelties savu  
jauno paaudzi. Šīs zināšanas būs zelta zobens, kas zem-
nieku un līdz ar to Latviju darīs stiprāku.” („Jaunākās Zi-
ņas”, 1927. gada novembris).  
  1927. gadā Dzērbenes muižas pilī atver 2-gadīgu lauk-
saimniecības skolu. Skola iesvētīta Valsts svētkos - 1927. 
gada 18. novembrī.   Skolas izbūves projekta autors ir teh-
niķis Aleksandrs Vanags. Skolas vajadzībām tiek piešķirts 
Dzērbenes muižas centrs ar 28 ha zemes. Skolu uztur šim 
nolūkam izveidotā  “Skolas uzturētāju savienība”, kurā 
ietilpst Dzērbenes, Drustu, Taurenes un Skujenes pagasta 
pašvaldības. Finansiālu palīdzību sniedz arī Cēsu apriņķa 
valde, Dzērbenes lauksaimniecības biedrība un krājaizdevu 
kase. Skolas izbūvei minētā savienība savākusi 11 500 la-
tus, no kuriem 3000 latu lielu atbalstu sniegusi Dzērbenes 
lauksaimniecības biedrība. Kopsummā skolas izbūve un 
iekārtošana “Uzturētāju savienībai” izmaksājusi 74 000 la-
tus. Par jaunās skolas pārzini tiek iecelts agronoms Rihards 
Virsnieks, kurš līdz tam strādājis Biržu lauksaimniecības 
skolā. 20. gadu beigās - 30. gadu sākumā skolu vada Au-
gusts Klimpiņš. 
  30. gadu otrajā pusē Dzērbenes lauksaimniecības skolas 
pārzinis ir Osvalds Saliņš, agrāk Rūjienas rajona agronoms 
un Preiļu lauksaimniecības skolas pārzinis. Skolā strādāju-
ši vairāki skolotāji, viņu vidū arī komponista Jāņa Cīruļa 
kundze, agronome Vallija Cīrule. 1935./1936. mācību gadā 
skolā bijuši trīs skolotāji un 33 audzēkņi ( 22 vīrieši un 11 
sievietes). 
  Skolas uzturēšanas izmaksas bijušas visai augstas un pa-
gastu pašvaldībām grūti sedzamas. Tā 1934. gadā Taurenes 
pagasta padome nākusi pie slēdziena, ka pagasta pašval-
dībai vairs nav  iespējams pietiekami dot līdzekļus Dzēr-
benes lauksaimniecības skolai, kādēļ skola nevar iegādāt 
inventāru un segt vajadzīgos izdevumus. Nolemts iesniegt  
Zemkopības ministrijai un Saeimas budžeta komisijai lū-
gumrakstu ar aicinājumu skolu pārņemt valsts īpašumā. 
Augstāko instanču atbilde ir pozitīva,  un no 1934. gada 
rudens skola darbojas kā valsts uzturēta izglītības iestāde. 
Nodibināta skolas mācību ferma audzēkņu praktisko iema-
ņu izkopšanai, īpaša dārzkopības ferma, darbnīca amatnie-
cības apmācībai skolotāja J. Neilanda vadībā, rokdarbu kla-
se un virtuve meitenēm izveidota pēc mājturības skolotājas 
E. Kraukles ierosmes.

  No 1944. gada Dzērbenes lauksaimniecības skolu vada di-
rektore ķīmijas skolotāja Elfrīda Celma. Skolā  strādā  sep-
tiņi  skolotāji un zināšanas apgūst 39 skolēni no dažādām 
Latvijas vietām.
  Naktī no 1946. gada 31. decembra uz 1947. gada 1. janvāri 
skolā izceļas ugunsgrēks. Ir aizdomas par diversiju, tādēļ 
uz Taurenes pagrabu tiek vesti skolotāji un darbinieki, lai 
nopratinātu. Šis ugunsgrēks varētu būt iemesls, kāpēc skolā 
notiek direktoru maiņa. 
  1947. gadā par skolas direktoru tiek iecelts Jānis Klāsēns 
un top pirmais ieraksts pavēļu grāmatā. Šajā laikā mainās 
arī skolas nosaukums - Dzērbenes lauksaimniecības skola 
tiek pārdēvēta par Dzērbenes lopkopības skolu.
Direktors, kā atceras bijušie skolēni, bijis stingrs komunis-
tiskās partijas piekritējs, tādēļ liela uzmanība tika pievērsta 
skolotāju politizglītībai. 1948. gada 1. aprīlī pie Dzērbenes 
lopkopības skolas tiek nodibināts mākslīgās apsēklošanas  
punkts. Skola iegūst jaunu apmācības bāzi un prakses vietu 
jaunajiem lopu tehniķiem.  
  1949. gada 1. janvārī notiek kārtējā direktoru maiņa. J. 
Klāsēns  tiek pārcelts darbā par direktoru uz Vecbebru biš-
kopības un dārzkopības tehnikumu. Par direktoru tiek ie-
celts Eduards Broks. Viņš skolu vada līdz 1951. gada aprī-
lim. Šajā laikā skolā strādā 12 skolotāji, kuri māca ne tikai 
vispārizglītojošos priekšmetus, bet arī speciālos -  mājdzīv-
nieku anatomijas vēsturi, kolhoza ražošanu, politmācību, 
lopkopības produkcijas tehnoloģiju, augu aizsardzību, ag-
roķīmiju, meliorāciju, lopkopības mehanizāciju, biškopību, 
aitkopību u.c. 1950. gada 7. novembrī par godu Oktobra 
revolūcijas gadadienai  skola tiek pieslēgta vietējam elek-
tromotoram, kas mācību telpas nodrošina ar gaismu. Arī 
Dzērbenē ienāk elektrifikācija, un  1951. gada štatu sarak-
stos parādās jauns amats - elektrostacijas vadītājs ar algu 
400 rubļi  (vecajā naudā).   
  No 1951. gada 24. aprīļa par direktori ieceļ Ženiju Zvaig-
zni  (dz. Spriņģe), kura  par skolas direktori nostrādā vis-
ilgāk - līdz pat 1962. gada 23. aprīlim.  Ar Latvijas PSR 
Lauksaimniecības ministrijas (LM) pavēli Nr. 214 sko-
las nosaukums 1952. gada 1. aprīlī tiek mainīts. Un atkal    
Dzērbenē  ir lauksaimniecības skola.    
  Direktores Zvaigznes  laikā skolā tiek veikti dažādi pār-
kārtojumi un uzlabojumi - izveidota peldētava, ierīkots 
ābeļdārzs. Tiek izveidotas jaunas palīgnozares - truškopība, 
biškopība, zivjaudzēšana. To, ka direktore Zvaigzne ir bi-
jusi ļoti stingra, prasmīga un prasīga vadītāja, var secināt  
no šajā laikā izdotajām pavēlēm un rīkojumiem. Piemēram, 
“Uzdodu skolotājam Pūcītim E. iekārtot peldēšanās vietu. 
Peldēšanās noteikumi: peldēt paredzētajā vietā, peldēties 
tikai grupā, vienam peldēties aizliegts, peldēšanās laiks vī-
riešiem no 18.00 līdz 18.30, sievietēm no 18.30 līdz 19.00. 
Bez kostīma peldēties aizliegts”.
  Pavēles liecina ne tikai par labu darbu un pozitīviem sa-
sniegumiem skolā un mācību saimniecībā, bet tās arī at-
spoguļo negatīvās tendences. Pavēlēs parādās brīdinājumi 
un rājieni par nolaidību darbā, par nevērīgu apiešanos ar 
inventāru, kā arī par alkohola lietošanu darba un mācību 
procesā skolas darbiniekiem, skolotājiem un skolēniem.
  Piemēram, izteikts stingrais rājiens A. D. par komendanta 
darba pienākumu nepildīšanu; rājiens elektriķim B. J. par 
darba kavēšanu; stingrais rājiens cūkkopei D. J. par cūku 
nepieskatīšanu; rājiens C. A. par mašīnas izmantošanu bez 
atļaujas, B. J. par dzeršanu darba laikā. B. J. rājiens nav pa-
līdzējis, jo viņš tiek tā paša iemesla dēļ atbrīvots no darba.

Pamatojoties uz LPSR LM pavēli Nr. 368, izdotu 1957. 
gada 25. jūnijā, uz Dzērbenes lauksaimniecības skolas bā-
zes 1957. gadā 1. augustā tiek nodibināts Dzērbenes lauk-
saimniecības tehnikums. No Rīgas uz Dzērbeni tiek pārcelti 
76 audzēkņi. Šajā gadā skolu absolvē, iegūstot kvalifikāciju  
- kolhoza rēķinvedis, jaunākais vetfeldšeris, kolhoza grā-
matvedis - 140 absolventi.
  1959. gada 11. oktobrī Dzērbenes lauksaimniecības tehni-
kums tiek pārdēvēts par Dzērbenes lopkopības skolu. 
  Pāriešanas dēļ darbā uz Gulbenes rajona lauksaimniecības 
pārvaldi 1962. gada 23. aprīlī ar pavēli Nr. 73 no darba tiek 
atbrīvota Ženija Zvaigzne, par direktoru tiek iecelts Arvīds 
Apsītis, kurš vada skolu līdz 1965. gadam. Šajā gadā līdzši-
nējā Dzērbenes lopkopības skola tiek sadalīta kā Dzērbenes 
lopkopības skolas mācību - ražošanas saimniecība un lop-
kopības skola.  Par ražošanas saimniecības direktoru tiek 
iecelts Andrejs Sizovs, bet izglītības darba vadību turpina 
Jānis Radziņš.   
  Skola beidz pastāvēt kā Dzērbenes lopkopības skola 1976. 
gada novembrī. Pamatojums - skolēnu skaita samazināša-
nās. Tiek sagatavoti šaura profila speciālisti (kontrolasis-
tenti). 
  Lai arī Dzērbenes lauksaimniecības skola gadu ritumā 
vairākkārt mainījusi savu nosaukumu un profilu, skolas au-
dzēkņi iegūtās zināšanas izmanto visos Latvijas novados. 
Šīs skolas devums ir augsti novērtējams visas Latvijas lī-
menī  agrārās kultūras celšanā.
  Nobeigumā, izdarot secinājumus par skolas nozīmi Latvi-
jas saimnieciskajā un cilvēku personīgajās dzīvēs, var teikt, 
ka īpaši Latvijas saimnieciskās dzīves uzplaukumā 30. ga-
dos skolā iegūtās zināšanas bija ļoti nozīmīgas. Vēl  šodien 
var sastapt cilvēkus, kuri augstu vērtē šeit iegūtās zināšanas 
lauksaimniecībā, kas bijušas par pamatu viņu darbā kolho-
za laikā un privātajās saimniecībās. 
  Gatavojot jubilejas pasākumu, vācam atmiņas, fotogrāfijas 
un veidojam grāmatu par skolas vēsturi, kā arī izstādi, ko 
varēs apskatīt jubilejas pasākumā un vēlāk muzeja ekspo-
zīcijās. 
  Lauksaimniecības skolas salidojums notiks 2018. gada 
21. jūlijā. Programmu skatīt 8. lpp. 

Rakstu sagatavoja Mārīte Šķēle, 
Anita Zvaigzne, Dace Eglīte

Noskaidroti pludmales volejbola 
2. posma uzvarētāji 

  16. jūnijā notika Vecpiebalgas novada pludmales volejbola sacensību 2. posms.  Piedalījās  
12 komandas.  Sacensību pirmā kārta notika apakšgrupās - labākie astoņi pāri tika nākamajā 
kārtā un  spēlēja divmīnusu  sistēmā,  noskaidrojot uzvarētājus, bet par  9. - 12. vietu da-
lībnieki izspēlēja apļa sistēmu. 1. vietā - K. Krieviņš, J. Zommers, 2. vietā - M. Kauls, A. 
Krūmiņš,  3. vietā -  D. Strelkovs, P. Lāpselis. Par apņēmību un cīņas sparu uzslavas pelnījuši 
turnīra jaunākie dalībnieki Linards un Edgars. 
  Pēc diviem posmiem kopvērtējumā 1. vietā  K. Krieviņš, J. Zommers  (160 p.). Paldies SIA 
„Nodus” veikalam „Piebalga” par balvu nodrošināšanu turnīram!   
  Nākamais turnīrs un reizē arī Vecpiebalgas novada čempionāts pludmales volejbolā  4. 
augustā Vecpiebalgas vidusskolas volejbola laukumā. 

Toms Praulītis, sporta organizators

SPORTS Aicinām pievienoties Miera skrējienam
  No 11. līdz 15. jūlijam Miera skrējiena - Peace Run - Eiropas 
posma ietvaros Latvijai cauri dosies Starptautiskais Miera skrē-
jiens.
  Latvijā Miera skrējiens pirmoreiz viesojās 1993. gadā. Kopš tā 
laika Latvija šajā labas gribas akcijā ir piedalījusies jau vairāk 
nekā piecpadsmit reizes, starptautiskajai komandai izskrienot 
cauri daudziem novadiem un viesojoties visās lielākajās Latvi-
jas pilsētās.
Šogad Miera lāpa ar starptautiskās komandas dalībniekiem (An-
glija, Čehija, Bosnija un Hercegovina, Portugāle, Kazahstāna, 
Austrija, Serbija, Horvātija, Polija) Latviju sasniegs pēc Dzies-
mu svētkiem, 11. jūlijā, kad starptautiskā komanda Silenes ro-
bežpunktā to nodos Daugavpils novada pārstāvjiem.
  Latvijā skrējiens virzīsies cauri Daugavpilij, Preiļiem, Varak-
ļāniem, Madonai, Vecpiebalgai, Priekuļiem, Cēsīm, Valmierai, 
Dikļiem, Limbažiem, Alojai, Staicelei, Salacgrīvai, bet 16. jūlija rītā Ainažu - Iklas ro-
bežpunktā sasniegs Igauniju.
  Ikviens ir laipni aicināts piedalīties šajā pasaulē garākajā lāpu stafetes skrējienā un 
veltīt savas labās domas un labo gribu mieram un harmonijai pasaulē.
  Vairāk par skrējiena maršrutu, laikiem, tikšanās vietām ar vietējiem iedzīvotājiem inte-
resēties skrējiena interneta vietnē: https://www.peacerun.org/lv/
Miera skrējiens cauri Vecpiebalgas novadam (pa P30 ceļu) plānots 13. jūlijā: 
10.30 - pievienošanās skrējienam uz Vecpiebalgas un Madonas novada robežas (P30 
ceļš);
11.00 - skrējiena uzņemšana pie pašvaldības ēkas; 
11.20 - skrējiens turpinās Cēsu virzienā;
13.00 - 13.10 - Taurene.
  Skrējienam aicināts pievienoties   ikviens jebkurā vietā uz P30 ceļa un veikt sevis iz-
vēlētu distanci.
  Sīkāka informācija pa tālruni - 28204453.

Toms Praulītis, sporta organizators
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Tikai kopā - līdzdarbojoties un sadarbojoties - mēs varam izveidot patiesi labu skolu
  Jūnija domes sēdē deputāti lēma par Vecpiebalgas no-
vada pamatskolas direktora apstiprināšanu amatā.  Vado-
ties pēc konkursa rezultātiem, šim amatam tika virzīts un 
apstiprināts dzērbenietis  Andris Sakss (atklāti balsojot, 
PAR - Ilona Radziņa, Viesturs Melbārdis, Arita Anderso-
ne, Agnese Caunīte-Bērziņa, Inese Navra, Indriķis Put-
niņš, PRET - Edžus Ķaukulis, Kristaps Driķis, ATTURAS 
- Edgars Bērzkalns).  Par to, kādas domas virmo prātā, 
uzsākot pildīt jaunos pienākumus, un kādi plāni izglītības 
iestādes darbības nodrošināšanai, vaicāju jaunajam sko-
las direktoram.  

Pastāstiet, lūdzu, nedaudz par sevi!
  Esmu bijušais rīdzinieks, pēc pamatspecialitātes sākum-
skolas skolotājs. Pēdējos gadus arī mācu  tautiskās dejas. Jā, 
diezgan netipiski stiprā dzimuma pārstāvim, taču acīm re-
dzot Dievam tā vajadzēja.  90. gadu sākumā atguvām Dzēr-
benē īpašumu, un tas sakrita ar laiku, kad, mācoties Liepājas 
Universitātē (toreizējā Pedagoģiskajā augstskolā), vajadzēja 
izvēlēties prakses vietu. Tad kāpēc ne Dzērbenes vidusskola? 
Atnācu… Un paliku šeit uz septiņiem gadiem, līdz vienā brī-
dī pilsēta aizvilināja atpakaļ. Dzīvoju Saulkrastos, strādāju 
Rīgā skolā, apprecējos, piedzima trīs bērni. Bet sapnis par 
savu „kaktiņu, stūrīti zemes” nekur pazudis nebija. Pirms 
pieciem gadiem pārcēlāmies uz Dzērbeni. Tagad  ģimene ir 
kļuvusi kuplāka vēl par diviem bērniņiem. Dzīvojam lauku 
mājā  astoņus  kilometrus no Dzērbenes centra. Mums ir sava 
piemājas saimniecība - ne biznesam, bet pašu galdam. Darbs 
man nekad nav bijis īpaši jāmeklē, jo tas parasti pats mani 
atrod. Pirms piedzima ceturtais bērns strādāju piecās darba-
vietās. Riktīgs vāveres ritenis - trīs dienas nedēļā braucu uz 
Rīgu, divas dienas pavadīju Taurenes un Dzērbenes skolās, 
kur  bērniem mācīju dejot, strādāju par mājturības skolotāju 
sākumskolā un vadīju  informātikas pulciņu. Esmu sabied-
risks, jo skolotājs, turklāt tāds, kurš vada vairākus deju ko-
lektīvus, vispār nevar būt mājās sēdētājs. Vai ne?  
Kāpēc izlēmāt pieteikties uz direktora amatu? 
  Vecāku padomē, kurā aktīvi līdzdarbojos, vienojāmies, ka 
arī  mums no savas skolas ir jāpiedāvā kandidatūra direktora 
amatam. Protams, sākotnēji šaubījos! Kopš pieteicos kon-
kursam, runas un baumas par sevi esmu dzirdējis dažādas. 
Saprotu jau, ka tas nāk „komplektā” ar jaunajiem pienāku-
miem, tomēr  -  kāds apkārt būtu klusums un saskaņa, ja 
cilvēki runātu tikai to, ko zina!
Vai atbalstāt  skolu  reorganizāciju?
  No biznesa viedokļa nav rentabli uzturēt skolas ar mazu 
izglītojamo skaitu, savukārt, lai saglabātu katra pagasta iden-
titāti, cik vien tas iespējams, arī mazajām lauku skolām būtu 
jāļauj darboties, jo skola ir dzīvības avots. Mūsu abu pagastu 
iedzīvotāju ikdiena un sadzīve ir ļoti cieši savijusies kopā. 
Taurenieši ir mācījušies Dzērbenē, dzērbeniešu bērni apmek-
lē Taurenes   pamatskolu, daudzas ģimenes ir saradojušās, 
abu pagastu jaunajiem ļaudīm saprecoties,   taurenieši brauc 
uz Dzērbeni  iepirkties, mēs braucam uz bankomātu vai ap-
tieku kaimiņpagastā… Nu ko mums dalīt? Tas, ka Taurenes 
un Dzērbenes skolu apvienošana ir tikai laika jautājums, bija 
skaidrs jau sen. Diemžēl normatīvie akti un politiskie lēmu-
mi mūsu valstī  ir balstīti uz sausiem faktiem un skaitliskām 
vienībām, aizmirstot kādu „sīkumu” - bērni nav lietas, ko tā 
vienkārši var pārlikt no vienas kastītes otrā… Tāpēc krietni 
agrāk vajadzēja domāt par to, kā šo reorganizācijas procesu 
veikt, lai abām pusēm tas būtu pēc iespējas mazāk „sāpīgs”. 
Turklāt  runa nav pat par uzvarētājiem vai zaudētājiem - kat-
rai pusei ir jāpielāgojas situācijai. Šobrīd  jāsaprot, ka ma-
zajām izglītības iestādēm nav nekādas perspektīvas. Ja mēs 
novada savā galā arī gribam skolu, tad, saliekot divas kopā, 
varam izveidot vienu spēcīgu mācību iestādi, kas pamatsko-
las posmā varētu pat konkurēt ar citām izglītības iestādēm. 
Taču bez abu pagastu vecāku un abu skolu pedagogu atbalsta 
to būs grūti izdarīt. 
Lielākais „klupšanas akmens” visā šajā procesā tomēr 
laikam ir skolas atrašanās vieta…
  Jā, protams, galvenais nesaskaņu iemesls ir jautājums, kurā 
pagastā atradīsies skola.  Kā  nākamajam direktoram man 
jāskatās saimnieciski, tāpēc es domāju, ka ir neapdomīgi 
likt skolai darboties  mazākā ēkā, lai pēc gada vai diviem 
attaptos, ka tomēr esošās telpas neatbilst bērnu vajadzībām. 
Uzskatu, ka katrā no ēkām ir jārealizē tās izglītības program-
mas, kam ēka ir paredzēta.  Taurenes skolas ēkā ir iespēja 
izveidot ļoti labu bērnudārzu - šim mērķim sākotnēji arī ēka 

tika būvēta. Savukārt Dzērbenes skolas ēkā tiktu realizētas 
pamatskolas un mūzikas skolas izglītības programmas. Kā 
pareizāk organizēt bērnudārza grupu darbu, jo dome ir lēmu-
si, ka pirmsskolas izglītība tiek realizēta abās  ēkās, tas vēl 
ir diskutējams jautājums. Šobrīd Taurenē tiek plānotas trīs 
grupiņas, Dzērbenē - viena. Tie trīs kilometri nav nepārva-
rams  šķērslis. Ja ģimenēm nebūs iespēju aizvest bērniņu uz 
bērnudārzu kaimiņu pagastā ar savu automašīnu, tad skolai 
kopā ar pašvaldību būs jārisina transporta jautājums. 
Izskanējis ir arī viedoklis, ka Dzērbenes skolas ēka nav 
īsti piemērota bērnu izglītošanai. Kādus uzlabojumus 
plānojat veikt? 
  Pirmais, ko ienākot pa durvīm redz cilvēki no malas, ir 
gaitenis, kāpņu telpa un varbūt arī aktu zāle.  Tikai retais ir 
bijis kabinetos un klašu telpās, ēdamzālē. Līdzšinējā skolas 
vadība ir lēmusi, ka labāk ir ieguldīt līdzekļus tieši mācību 
telpu sakārtošanā, jo tur bērni pavada lielāko dienas daļu.  
Tikai trīs klašu telpas nav atjaunotas, pārējās visās ir veikts 
remonts. Tas, ka gaiteni, zāli būtu nepieciešams izremontēt 
atbilstoši mūsdienu prasībām, ir tikai nākamais secīgais so-
lis. Tāmes jau ir izstrādātas. Teikt, ka Dzērbenes skolas ēka 
ir grausts…  Atnāciet un pārliecinieties paši! Arī Izglītības 
un zinātnes ministrija un Izglītības kvalitātes valsts dienests 
ir atzinis, ka tieši Dzērbenes skolas ēka ir piemērotāka, lai 
šeit varētu darboties vispārējās pamatizglītības iestāde un 
mūzikas skola.  Protams, skolai ir 120 gadi, un ir lietas, ko 
vajag atsvaidzināt, modernizēt. Mēs jau varam domāt un 
plānot, bet ir jārēķinās ar finansējumu, ko pašvaldība Dzēr-
benes skolā var ieguldīt. Runājot par remontiem, manuprāt, 
vispirms  tomēr vajag sakārtot Taurenē bērnudārza telpas tā, 
lai katrai grupiņai būtu gan atsevišķa nodarbību, gan guļam-
telpa un sanitārais mezgls. Jo šobrīd telpas ir pārveidotas, 
pielāgojot tās skolas vajadzībām. Savukārt  Dzērbenes skolā 
vajadzētu turpināta remontēt klašu telpas un veikt kāpņu at-
jaunošanu. Jāsaka, ka arī Dzērbenes skolas vecāku padome 
ir sasparojusies ņemt rokā otas un krāsu spaiņus, lai radītu 
patīkamāku vidi mūsu bērniem. Tikai kopā - līdzdarbojoties 
un sadarbojoties - mēs varam izveidot patiesi labu skolu. 
Kā panāksiet, lai jaunizveidotās skolas gaiteņi rudenī 
būtu bērniem piepildīti?
  Ja abas skolas apvienotos pilnā skolēnu skaitā, tas būtu mil-
zīgs ieguvums. Vairāk bērnu nozīmētu arī lielākas slodzes 
un vairāk darba vietu pedagogiem. Šobrīd visiem Taurenes 
un Dzērbenes skolas pedagogiem tiek piedāvāts strādāt jau-
najā skolā. Pedagogiem līdz augusta sākumam ir jādod at-
bilde, vai viņi vēlas turpināt darba attiecības. Ja uz kādu no 
vakancēm pieteiksies vairāki kandidāti, man kā direktoram 
pretendenti būs jāizvērtē un jāpieņem lēmums, kuram tiks 
piedāvāts darbs.  
  Lai Taurenes skolas bērni vieglāk iejustos jaunajā vidē, vis-
labākais risinājums  būtu, ja uz jaunizveidoto skolu  viņi pār-
nāktu kopā ar saviem skolotājiem. Šo apgalvojumu jau esmu 
paudis publiski un apliecināšu to atkal, jo es nešaubos, ka tad 
arī  bērnu vecāku pretestība un emocijas būtu mazāk sakāpi-
nātas. Ēka ir čaula, bet kodolu veido cilvēki, kas rada vidi 
- gan vizuālo un  estētisko, gan emocionālo. Esmu strādājis 
abās skolās un redzējis ļoti labas lietas, kas tiek darītas vienā 
vai otrā mācību iestādē.  Būtiski ir saglabāt gan Taurenes, 
gan Dzērbenes  skolas labākās tradīcijas, kas veido un attīs-
ta skolēna personības izaugsmi dažādās jomās. Lai piedod 
man deputāti un arī domes priekšsēdētājs, kuram jau esmu šo 
savu viedokli paudis, ja man būtu jāizvēlas jaunās skolas no-
saukums,  lai arī tas būtu ievērojami garāks, es tajā noteikti 
būtu saglabājis abu pagastu identitātes apliecinājumu -  Tau-
renes - Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola.   
  Solīt šobrīd es negribētu neko, bet tas, ko es ļoti vēlos, lai 
kāda arī nebūtu jūsu izvēle - pārkāpiet pāri aizvainojumam 
un atbrauciet kaut vai tikai  izstaigāt skolu!  Mūsu senči teica 
- deviņreiz nomēri un tikai tad griez. Un šajā teicienā slēpjas 
patiesība, kas daudzreiz dzīvē ir pierādījusies.  Mūsu gadīju-
mā, lai nav tā, ka bērni tiek aizsūtīti uz mācību iestādi citā 
novadā tikai tāpēc, ka esat saklausījušies baumas, ietekmē-
jušies no kaimiņa vai kāda „labvēļa” sprieduma sociālajos 
tīklos. Cilvēki nelasa to, kas rakstīts, bet lasa starp rindām 
un redz tikai to, ko grib redzēt. Nākamajā gadā Vecpiebalgas 
novada pamatskola realizēs pirmsskolas, pamatizglītības un 
mūzikas izglītības programmu, kā arī divas speciālās izglī-
tības programmas.  Par pēdējām divām  jau esam saņēmuši 
neglaimojošus komentārus sociālajos tīklos. Skumji, ka ir 
vecāki, kas   neizprot, ka  bērni ir dažādi. Arī tie, kuriem ir 
speciālās vajadzības, ir mūsu sabiedrības locekļi. Ja šie bērni 

var un spēj mācīties 
skolā, kas ir tuvāk 
dzīvesvietai, tad tas 
ir tikai jāatbalsta. 
Jaunā kompetenču 
izglītība un izglītī-
bas kvalitātes pa-
augstināšana…
  Es domāju, ka atšķi-
rībā no pilsētniekiem, 
kam viss ir pieejams, 
mazo lauku skolu 
bērni ir daudz atvēr-
tāki un zinātkārāki. 
Tāds Daukas sin-
droms  -  noskaidrot, 
kas ir aiz apvāršņa.  
Analizējot skolas au-
dzēkņu sekmes un se-
kojot līdzi absolventu 
tālākām gaitām, re-
dzam, ka ir skolēni, 
kuru sekmes varētu būt labākas, bet kopumā rezultāti ir pat 
ļoti labi. Ja saka, ka lauku skolās ir zems izglītības līmenis, tad 
man gribas pavaicāt, kur jūs to ņēmāt. Tāpēc, ka lauki, tāpēc, 
ka klasēs ir neliels skolēnu skaits? Tie nav korekti apgalvo-
jumi.   Protams, vienmēr būs kāds, kuram nav paveicies vai 
kurš vispār nav vēlējies apgūt zināšanas. Ne tikai skola atbild 
par izglītību, bet arī vecākiem ir jāvēlas līdzdarboties. Ģime-
nes ir dažādas. Tur, kur ģimenes ir stabilas, tur arī bērni jūtas 
laimīgāki un sekmes ir labākas. Ja ģimenē ir problēmas, tas 
uzreiz atsaucas gan uz sekmēm, gan skolēna uzvedību. Latvi-
jā skolotājs ir tipiska sieviešu profesija -  skolās trūkst vīrie-
šu pedagogu. Un arī tā ir liela problēma, jo daudzi bērni aug 
nepilnās ģimenēs, viņus audzina mammas vienas pašas. Bet 
puikām vajadzīgs paraugs, stiprais plecs, kas gan ierāda vīru 
darbus, gan ieaudzina vīrišķību. Jā, arī disciplīnu, pieklājību 
un uzvedību. Šobrīd tiek izstrādāti izglītības kvalitātes vispā-
rējie kritēriji. Ja pamatskolas absolventi spēj mācīties presti-
žās vidusskolās un ģimnāzijās un būt labāko vidū, vai tad tā ir 
zema izglītības kvalitāte? Iespējams, Taurenes un Dzērbenes 
audzēkņu sasniegumus neesam tik ļoti akcentējuši visos iespē-
jamos tīklos un publiskajos avotos. Var jau uztaisīt spožu ārējo 
izkārtni. Vai svarīgāks tomēr nav iekšējais saturs? Šobrīd ak-
tuāli ir runāt par kompetenču izglītību, bet šīs kompetences jau 
sen mācību procesā tiek pielietotas.  Viens piemērs. Dzērbenes 
bērni šopavasar devās pārgājienā, kura laikā viņiem bija jāveic 
un jāatrisina uzdevumi teju no visiem mācību priekšmetiem. 
Vai tā nav mācību stunda ar pievienoto vērtību jeb kompeten-
ču izglītība?  Domāju, arī Taurenes skolā šie principi jau tiek 
iedzīvināti praksē.
Nosauciet trīs svarīgākos darbus, uzsākot pildīt jaunos 
pienākumus!
  Vadīt un organizēt skolas administratīvo darbu, nokomplektēt 
pedagogu kolektīvu nākamajam mācību gadam  un censties 
uzlabot komunikāciju ar vecākiem un sabiedrību kopumā. Uz-
skatu, ka dialogam jābūt konstruktīvam, juridiski korektam, 
mazāk emocionālam un personīgam. Nav noslēpums, ka ne-
prasme komunicēt nereti ir visu mūsu lielākā problēma. Šajā 
ziņā grēko gan pedagogi, uzceļot ap sevi  „ledus sienu”,  gan 
arī vecāki, publiski norādot uz skolas vai skolotāja neprofe-
sionalitāti. Man patīk lietu secība jeb subordinācija.  Ja vecāki 
redz, ka klasē vai bērnam ir kādas problēmas, tad meklē palī-
dzību pie  audzinātāja. Ja audzinātājs nespēj atrisināt šo jau-
tājumu, vēršas pie mācību pārziņa vai direktora un tikai tad, 
ja nevar atrast risinājumu skolā, nākamais solis ir pašvaldība, 
izglītības pārvalde, ministrija. Diemžēl šobrīd ir tendence kat-
ru niecīgāko jautājumu vispirms sākt apspriest sociālajos tīk-
los, tad seko ziņojums instancēm augstākajā līmenī. Tas rada 
tādu kā nožēlu par to, ka šāda situācija ir izveidojusies. Un 
tas iedzen ķīli attiecībās. Šis laikmets prasa sadarbību. Jo būs 
ciešāka šī sadarbība starp skolu un vecākiem, jo labāk. 
  Tādēļ tomēr aicinu ikvienu Taurenes pamatskolas skolēna ve-
cāku, pirms pieņemt gala lēmumu par tālākām sava bērna mā-
cību gaitām, atbraukt uz jaunās Vecpiebalgas novada pamat-
skolas ēku Dzērbenē un iepazīties ar telpām, izrunāt sāpīgos, 
neskaidros un neērtos jautājumus! Noskaidrot manu kā jaunā 
direktora viedokli sev svarīgos jautājumos un atrast kopīgu 
valodu, lai veidotu pēc iespējas labāku skolu mūsu bērniem.

                                     Dzidra Ješkina

JAUNIEŠIEM Publiskai apspriešanai nodota Vecpiebalgas 
novada Jaunatnes politikas stratēģija

 Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.970, kas izdoti saskaņā ar Attīstības plānošanas  sis-
tēmas likuma 11. panta piekto daļu ,,Sabiedrības līdzda-
lības kārtība attīstības plānošanas  procesā“, publiskai 
apspriešanai tiek nodots vidēja termiņa plānošanas 
dokuments 2019. - 2023. gadam (projekts) - “Vec-
piebalgas novada Jaunatnes politikas stratēģija”.
  Tā  izstrādāta Eiropas Savienības programmas 
„ERASMUS+: Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības 
„Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas 
veidotāju tikšanās” sadaļā apstiprinātā projekta “Jau-
natnes politikas stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-LV02-
KA347-001061 ietvaros.

  Dokuments nosaka Vecpiebalgas novada darba ar jaunatni 
attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī 
to īstenotājus un finanšu resursus stratēģijā definēto mērķu 
sasniegšanai.
  Ieteikumus un komentārus lūdzam iesniegt elektroniski: 
linda.kaukule@vecpiebalga.lv   līdz 26. jūlijam.
  Vecpiebalgas novada pašvaldība būs pateicīga par jūsu ie-
saisti plānošanas dokumenta  izstrādē, jo novada nākotni vei-
dojam visi kopā.
  Ar Vecpiebalgas novada jaunatnes politikas stratēģiju var 
iepazīties pašvaldības interneta vietnē:  www.vecpiebalga.lv 
sadaļā Pašvaldība/ aktualitātes. 

SKOLU  ZIŅAS

JIC “Balgas strops”   
5. jūlijā filmu vakars
8. - 14. jūlijā Vecpiebalgas novada jaunieši, radošā 
konkursa “Vecpiebalgas novads Latvijas simtgadē” uz-
varētāji, dodas uz Erasmus+ jauniešu apmaiņas projek-
tu “Street Art 2018” Austrijā, Stubenberg.
16. - 20. jūlijā jauniešu centrā norisināsies dienas no-
metne Vecpiebalgas novada bērniem “Piedzīvosim Pie-
balgā!”
26. jūlijā Tomasa spēļu vakars

Darbinieka atvaļinājuma laikā Dzērbenes jauniešu 
centrs jūlijā slēgts. 

PASĀKUMI  JAUNIEŠIEM 

Linda Ķaukule, Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja
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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. Izdevums iespiests SIA “Latgales druka”. 

SĒRU VĒSTS
…dvēsele  brīva  mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

Mūžībā aizgājuši:
Gunārs Lapsa, Dzērbene;
Milda Strade, Dzērbene;
Antoņina Krigere, Ineši;
Pārsla Ozoliņa, Kaive;
Aina Židava, Kaive;
Atis Lielais, Taurene;
Jevdokija Ragozina, Vecpiebalga.

 
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 

tuviniekiem.

PASĀKUMI
PASĀKUMI  

NOVADĀ  JŪLIJĀ
Dzērbenes pagastā

21. jūlijā Augstajā kalnā 
• plkst. 20.00  koncerts „No sirds uz sir-
di”. Piedalās Ieva Sutugova, Artis Robež-
nieks, Ginta Krievkalna, Laima Miltiņa, 
Elīna Čampere, Juliana muzikālā grupa. 
Ieejas maksa iepriekšpārdošanā pārvalžu 
kasēs – 7 eiro, pasākuma dienā – 10 eiro
• plkst. 22.00 mūzikas ierakstu ballīte
Ieejas maksa – 2 eiro

Kaives pagastā
6. jūlijā plkst. 20.00 kinozālē režisores 
Madaras Dišleres 2018. gadā radītā spēlfil-
ma “Paradīze 89”
Filma par četru meiteņu tā laika dzīves 
uztveri un pielāgošanos apstākļiem.
Ieejas maksa - EUR 2,00

Taurenes pagastā
13. jūlijā  plkst. 19.00 estrādē Jaunpie-
balgas  amatierteātra  „Triksteri” izrāde 
“Pilsētnieki”  
Ieejas maksa -  2,00 eiro
*Sliktos laika apstākļos izrāde notiks kul-
tūras  namā

No 23. jūlija  līdz 31. augustam Taurenes 
pagasta bibliotēkā būs skatāma  izstāde 
“Zirgkopība Taurenē 80. gados”
Laipni aicināti!

Vecpiebalgas pagastā
Aicinām kopīgi skatīties XXVI Vispārējo 
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku 
brīvdabas tiešraides uz lielā ekrāna 
Grišku kalnā:
7. jūlijā plkst. 22.00 deju lieluzvedums 
“Māras zeme”
8. jūlijā  plkst. 20.00 noslēguma koncerts 
“Zvaigžņu ceļā”
Simtgades Dziesmu un Deju svētki būs 
īpašs notikums, ko daudzi vecpiebaldzē-
ni izdejos un izdziedās Rīgā. Ja esi starp 
mājās palicējiem, nāc un vērosim svētku 
notikumus kopā! Ņemam līdzi siltu pledu 
un gardus našķus, kaimiņus un draugus!
*Sliktos laika apstākļos norises vieta - jau-
niešu centrā “Balgas strops” *Informācija 
- t. 26127653, Laura Prūse

PROGRAMMA
14.00 - 16.00 dalībnieku reģistrācija 
pilī
16.00 svinīgs pasākums ar amatierko-
lektīvu sarūpētu koncertu pilī
20.00 koncerts Augstajā kalnā “No 
sirds uz sirdi”, koncertu vada Artis   
Robežnieks
22.00 balle Augstajā kalnā 

DZĒRBENES  
LAUKSAIMNIECĪBAS 
SKOLAS SALIDOJUMS

 2018. gada 21. jūlijā

Inešu skola  25. jubilejas gadā…
  Noslēdzies mācību gads, mēs izvērtējam sava darba rezultātus. Visas skolas plānotās ak-
tivitātes noritējušas veiksmīgi un kvalitatīvi. Rezultatīvs ir bijis skolas projektu darbs.  Šī  
gada tēma – “ Sirdspuksti Latvijai”, kuras radošais pacēlums bija Baltā galdauta svētkos 3. 
maijā. Projekta izskaņa - 30. maijā Kolkas ragā, kad, veroties Baltijas jūras plašumos, skolē-
ni saņēma savas liecības. Nu mēs katrs esam izvēles priekšā, uz kuru pusi doties, jo šis, 25. 
dzimšanas dienas gads, diemžēl ir arī pēdējais Inešu pamatskolas darba gads, tāpēc jo lielāks 
ir mūsu prieks par sasniegumiem.

7 skolēni individuāli sevi apliecinājuši ārpus novada robežām

 
Inešu skola  25. jubilejas gad … 
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1. klase M rcis Brid gs Atzin ba starpnovadu 

s kumskolas kombin taj  
olimpi d  

Evita Leiboma 

2.klase Annija L na Ber e 1. vieta starpnovadu 
s kumskolas latviešu valodas 
olimpi d  
1. pak pes diploms v sturisk  
C su rajona Skatuves runas 
konkurs  un 2. pak pes diploms 
Vidzemes kult rv sturisk   
novada Skatuves runas 
konkurs   
 

Evita Leiboma 
 
Sarm te Balode 

2.klase Annija L na Ber e 
Krista Žeiba 

Atzin ba starpnovadu mazaj  
p tnieciskaj  konferenc t  
“Mazs cin tis g ž lielu vezumu” 

Evita Leiboma 

6.klase Ance Rutka Atzin ba starptautiskaj  
p tniecisko darbu konkurs  
“V sture ap mums” 

Gunta Dadeika 

6.klase Nauris Kristaps 
Metums 

2. vieta starpnovadu 
matem tikas olimpi d ; 
Atzin ba starpnovadu ang u val. 
olimpi d  

Sandra Ber e 
Kristaps Balti š 

8.klase L va Be te 
Voz esenska 

2. vieta starpnovadu latviešu 
valodas un literat ras olimpi d

Sarm te Balode 

7.klase K rlis Ivars Bra is Atzin ba J. Sudrabkalnam 
velt taj  miniat ru konkurs

Sarm te Balode 

„Čaklākais lasītājs” uzvarētāji:„ akl kais las t js” uzvar t ji: 
L va Fukse 1.klase 
L va Lielb rde 1.klase 
Samanta Ginevi a 1.klase 
Annija L na Ber e 2.klase 
Ralfs Sili š 3.klase 

 
Par rezultat vu un kvalitat vu m c bu darbu, aktivit ti un atsauc bu skolas 
sabiedriskaj  dz v  gada pr miju 20,14,7,5 eiro  apm r  sa em: 
 
 klase Vid jais 

v rt jums
gad  

Kristaps Nauris 
Metums 

6.kl. 9,00 

Elizabete C rule 4.kl. 8,56 
K rlis Ivars Bra is 7.kl 8,07 
M rcis Andersons 5.kl. 8,36
Ance Rutka 6.kl. 7,79 
Kristaps Polis 6.kl. 7,64 
Kar na Tomsone 7.kl. 7,40
Annija L na  Ber e 2.kl. 9,00 
 
Paldies sak m skolas konkursu atbalst t jiem daudzu gadu garum : Sandrai 
Jermac nei, Valdim C rulim, J nim Ronim, Laurai Balodei, Ilzei Kuliginai. 
 
Skolas 25 darb bas gadi skait os:  

 Apliec bu par pamatizgl t bu Inešu pamatskol  ieguvuši 230 skol ni. 
 Profesion l s ievirzes izgl t bas programmai “Vizu li plastisk  m ksla” 8 
gadu darb bas laik  ir bijuši 4 izlaidumi, 17 diplomandi. 
 

Inešu pamatskolas atst tais kult rv sturiskais mantojums: 
 Sak rtota ka “Lauksaimnieki” (skolas ka) un apk rt j  vide. 
 Izveidota materi li tehnisk  b ze, ko izmantos Vecpiebalgas vidusskola. 
 Izveidota profesion l s ievirzes izgl t bas programma “Vizu li plastisk  
m ksla” visiem Vecpiebalgas novada skol niem. 

 Iedibin ta trad cija “Maz s m kslas dienas”. 
 Da ji apg ta ka “Zemnieki”, kur ekspon  m kslas programmas audz k u 
darbus. 
 

  Kop  m s - vec ki, skol ni, pedagogi – IZDAR J M MAKSIM LO, lai 
Inešu pamatskolas v rds skan tu patiesi sp c gi un t lu. 

                       Paldies par sadarb bu! Lai mums veicas! 
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Par rezultatīvu un kvalitatīvu mācību
darbu, aktivitāti un atsaucību skolas 
sabiedriskajā dzīvē gada prēmiju saņem: 

  Paldies sakām skolas konkursu atbalstī-
tājiem daudzu gadu garumā: Sandrai Jer-
macānei, Valdim Cīrulim, Jānim Ronim, 
Laurai Balodei, Ilzei Kuliginai.

Skolas 25 darbības gadi skaitļos: 
a Apliecību par pamatizglītību Inešu pa-
matskolā ieguvuši 230 skolēni.
a Profesionālās ievirzes izglītības program-
mai “Vizuāli plastiskā māksla” 8 gadu darbī-
bas laikā ir bijuši 4 izlaidumi, 17 diplomandi.

Inešu pamatskolas atstātais kultūrvēstu-
riskais mantojums:
a Sakārtota ēka “Lauksaimnieki” (skolas 
ēka) un apkārtējā vide.
a Izveidota materiāli tehniskā bāze, ko iz-
mantos Vecpiebalgas vidusskola.
a Izveidota profesionālās ievirzes izglītības 
programma “Vizuāli plastiskā māksla” vi-
siem Vecpiebalgas novada skolēniem.
a Iedibināta tradīcija “Mazās mākslas die-
nas”.
a Daļēji apgūta ēka “Zemnieki”, kur eks-
ponē mākslas programmas audzēkņu darbus.

  Kopā mēs - vecāki, skolēni, pedagogi – 
IZDARĪJĀM MAKSIMĀLO, lai Inešu 
pamatskolas vārds skanētu patiesi spēcīgi 
un tālu.
  
Paldies par sadarbību! Lai mums veicas!

Inešu pamatskolas direktore Gunta Dadeika un direktores vietniece Ilze Cīrule
( Informācijā izmantoto personas datu publiskošana saskaņota ar skolēnu vecākiem)

Inešu pamatskolas skolēni un pedagogi Kolkas ragā mācību gada izskaņā.

SPORTA AKTIVITĀTES 
  28. jūlijā Inešu sporta laukumā Vecpieb-
algas novada čempionāts futbolā. Pieteik-
šanās no plkst. 9.30 līdz plkst. 10.00. 
 
  4. augustā Vecpiebalgas vidusskolas vo-
lejbola laukumā Vecpiebalgas novada 
čempionāts pludmales volejbolā. Pieteik-
šanās no plkst. 9.45 līdz plkst. 10.00.

Informācija - 28204453 (sporta organiza-
tors Toms Praulītis)

 Pasākumu plānā var būt izmaiņas. Lūdzu, 
sekojiet līdzi informācijai 

pašvaldības mājaslapā, sociālajos tīklos 
vai uz afišām! 

AICINĀJUMS  PIETEIKTIES 
MĀKSLAS  PROGRAMMAI 

 Gaidām jaunus audzēkņus profesionā-
lās ievirzes izglītības programmā “Vi-
zuāli plastiskā māksla” Inešos.
Iesniegumus pieņem katru dienu no 10. 
jūlija līdz 1. augustam Inešu pamat-
skolā; no 3. augusta  Vecpiebalgas vi-
dusskolā.
4. septembrī plkst. 17.00  Inešos, sko-
las ēkā, Zinību dienas svētki visiem 
mākslas programmas audzēkņiem.
Uz tikšanos jaunajā mācību gadā!

Programmas skolotājas

   DONORU  DIENA  DZĒRBENĒ

Donoru diena Dzērbenes pilī notiks 19. 
jūlijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00.
Neaizmirstiet līdzi pasi vai ID karti un 
bankas konta numuru.
Būsiet mīļi gaidīti!

    KAPUSVĒTKU  
DIEVKALPOJUMI

   
28. jūlijā plkst. 15.00 
Dzērbenes Jaunajos kapos
28. jūlijā plkst. 16.00 
Dzērbenes Vecajos kapos
29. jūlijā plkst. 14.00 
Vecpiebalgas kapos 
11. augustā plkst. 12.00 
Ķemerkalna kapos 
11. augustā plkst.13.00 
Sila kapos 
11. augustā plkst.15.00 
Lodes-Apšu kapos 
12. augustā  plkst. 13.00 
Leimaņu kapos

   BIBLIOTĒKU LASĪTĀJU 
IEVĒRĪBAI

  Darbinieku atvaļinājumu dēļ  Dzēr-
benes pagasta bibliotēka slēgta no 2. 
jūlija līdz 15. jūlijam, 18., 19. jūlijā un 
no 30. jūlija līdz 5. augustam. Šajā laikā 
vienu reizi nedēļā  -  pirmdienās  -  bib-
liotēka atvērta no plkst. 9.00 līdz 18.00  
(ar pārtraukumu 13.00 - 14.00). 
   Inešu bibliotēka slēgta no 16. jūlija 
līdz 10. augustam. 
Taurenes bibliotēka slēgta 18., 19. jū-
lijā.
  Atvainojamies par sagādātajām neērtī-
bām. Laikā, kad jūsu pagasta bibliotēka 
slēgta,  lūdzam apmeklēt tuvāko biblio-
tēku citā novada pagastā. 


