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Šajā numurā:
■ Vasaras aktivitātes 
Dzērbenē
■ Skolās sākas jaunais 
mācību gads
■ Vidzemes veiksmes 
stāstu laureāti

Augusta nogalē septiņu novadu pedagogi pulcējās uz ikgadējo konferenci Raunā un 
ar kopīgu dziesmu  uzsāka jauno mācību gadu. 

Sveicam izglītības iestāžu audzēkņus un viņu vecākus,  biju-
šos un esošos pedagogus un  darbiniekus  Zinību dienā! Lai 
jaunajā mācību gadā izdodas sasniegt izvirzītos mērķus, at-
klāt arvien jaunus apvāršņus un iekarot zināšanu  virsotnes!

Vecpiebalgas novada pašvaldība

Es ieeju rudenī -
vēsajās salnās,

dāliju un gladiolu smaržās,
gājputnu klaigās.
Un savā skolā…

Pedagogu konference veiksmīgam 
mācību gada sākumam

  Raunas kultūras namā otrdien pulcējās vairāk nekā divi simti Amatas, Jaunpiebalgas, Līgat-
nes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novada pedagogu, lai ar sirsnīgām sarunām, 
pārdomu brīžiem un kopīgu dziesmu uzsāktu jauno mācību gadu. Konferencē piedalījās arī 
pašvaldību vadītāji, kuri saņēma daudz pateicības vārdu par sniegto atbalstu  savām skolām  
un bērnudārziem šajos pārmaiņu laikos, kad mainās ministri, mainās likumi, mainās notei-
kumi, un šis izglītības  process aizvien vairāk kļūst atkarīgs tieši no pašvaldības izpratnes, 
ieinteresētības un iespējām finansiāli balstīt izglītības iestādes un to darbiniekus.
  Amatas novada apvienotās izglītības pārvaldes vadītāja Dina Dombrovska  klātesošos ie-
pazīstināja gan ar dažādu pasaules valstu nostāju izglītības jautājumos, gan to, ko visvairāk 
vēlas skolā iegūt Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebal-
gas novada bērni un viņu vecāki, kā arī aicināja visus pedagogus droši vērt vaļā visas durvis 
un mācīt to darīt arī saviem  audzēkņiem, jo sabiedrība  gaida tos cilvēkus, kuri grib, var un 
zina, kā to izdarīt.
  Psihologs, psihoterapeits  Jurģis  Stabingis  stāstīja, kā cilvēks var trenēt savu uzmanību un 
cik būtiski ir mācīties šo uzmanību koncentrēt uz būtiskām lietām, lai sasniegtu kvalitatīvus 
rezultātus. Viņš atzina, ka svarīgi katram skolotājam sākt pašam treniņu ar sevi un tad, pro-
tams, mācīt to arī saviem audzēkņiem.
  Muzikālo sveicienu sniedza dziedātājs Lauris Reiniks, novēlot ikvienam skolotājam atšķirt 
svarīgo no ne tik būtiskā, lai dzīve būtu priecīgāka, laimīgāka un   vienkāršāka. 
Tā jau saka, ka īsu ceļu nemēdz būt. Lai gūtu lielus panākumus, jāceļas mazliet agrāk, jā-
strādā mazliet smagāk un jāpaliek darbā mazliet ilgāk. Atpakaļskata spogulī  ikvienam daudz 
labi padarītu darbu un prieka. Lai tas iedvesmo turpmākajiem izaicinājumiem un dod spēku 
jaunajā mācību gadā!

Diāna Briede, Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības pārvaldes metodiķe

Apbalvojumi novada skolu pedagogiem, 
sagaidot jauno mācību gadu

Apvienotās izglītības pārvaldes Atzinības rakstu saņemot. Vecpiebalgas novada (no  kreisās: 
Mārīte Freimane, Rigonda  Prīse, domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde - Andersone, 
Agita  Šulca, Evija  Leiboma, Ilze Cīrule  (2. rindā)) un Priekuļu  novada  pedagogi.

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts 
Vecpiebalgas vidusskolas latviešu valodas skolotājai, direktora vietniecei izglītības 
jomā Ilonai Strelkovai par radošām, inovatīvām darba formām un patiesu ieinteresētību, 
atbildīgu un mērķtiecīgu pieeju mācību procesam.

Apvienotās izglītības pārvaldes Atzinības raksts 
Inešu  pamatskolas direktora  vietniecei  izglītības  un audzināšanas jomā Ilzei Cīrulei     
par profesionalitāti un nesavtīgumu  interešu  izglītības īstenošanā un tradīciju izveidē 
Inešu pamatskolā.

Inešu  pamatskolas sākumskolas un mūzikas skolotājai Evitai  Leibomai   par labiem 
mācību  rezultātiem un ieguldījumu skolēnu estētiskajā audzināšanā, pilnveidojot un attīs-
tot muzikālo izglītību Inešu pamatskolā.

Inešu  pamatskolas matemātikas skolotājai Sandrai Berķei  par labiem mācību rezultā-
tiem un aktivitāti  Inešu pamatskolas  mācību  un  audzināšanas  mērķu  īstenošanā.

Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas skolotājai Mārītei Freimanei  par radošumu, ap-
zinīgumu un precizitāti, veicot savus pienākumus, par ieinteresētību pirmsskolas darbā. 

Vecpiebalgas vidusskolas  fizikas skolotājam Andrejam Miķim  par sava mācību priekš-
meta popularizēšanu un skolēnu  iesaistīšanu praktiski veicamos projektos, konkursos.

Vecpiebalgas vidusskolas  pasākumu režisorei, bibliotekārei  Rigondai  Prīsei  par 
patiesu ieinteresētību, radošumu, patriotismu, veidojot un vadot skolas pasākumus, par 
nesavtīgu darbu, veicot Vecpiebalgas pirmorganizācijas arodkomitejas priekšsēdētājas pie-
nākumus skolā.

Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas izglītības metodiķei, sākumskolas skolotājai  
Agitai  Šulcai par mērķtiecīgu vecāku iesaistīšanu mācību un audzināšanas procesā, vei-
cinot viņu līdzatbildību sava bērna izaugsmē, par radošām idejām, organizējot pasākumus 
pirmsskolā un novadā, par prasmi saliedēt pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvu, par 
nesavtīgu darbu, labiekārtojot pirmsskolas iestādes materiāli tehnisko bāzi, rakstot pro-
jektus.

Sociālā dienesta aktualitātes
  Atgādinājums sociālā dienesta klientiem savlaicīgi sakārtot vai pagarināt trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes statusu. Atgādinu, ka statusa noteikšanai ir nepieciešams ie-
sniegt sociālajā dienestā pilngadīgo ģimenes locekļu kontu izraksti par iepriekšējiem trīs 
mēnešiem ģimenes materiālās situācijas izvērtēšanai, kā arī bez darba esošajiem ģimenes 
locekļiem darbaspējīgā vecumā ir jābūt reģistrētiem kā bezdarbniekiem. Ja ir kontam 
pieslēgta internetbanka, kontu izrakstus bez maksas  var  izdrukāt pie pagastu sociāla-
jiem darbiniekiem vai iesūtīt e-pastā kā vēstules pielikumu PDF faila veidā.
  Deinstitucionalizācijas (DI) pasākumu ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucēju-
miem (FT), kuriem noteikta invaliditāte, ir iespēja izmantot aprūpes un rehabilitācijas 
pakalpojumus tajās pašvaldībās, kurās bērnam deklarēta dzīvesvieta. Vecākiem/likumis-
kajiem pārstāvjiem svarīgi pieteikt deklarētās dzīvesvietas sociālajā  dienestā  bērnu  ar 
funkcionāliem traucējumiem uz individuālu izvērtēšanu (pieteikties iespējams jau tagad, 
pieteikšanās ilgs līdz oktobra beigām), kuras laikā tiks izstrādāts Atbalsta plāns un no-
teikti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (piemēram, reitterapija, logopēda, psihologa 
u.c. konsultācijas), kuri bērnam un viņa vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem visvairāk 
nepieciešami. Izvērtēšanu veiks speciālisti (psihologs, fizioterapeits  vai  ergoterapeits 
un sociālais darbinieks), un tā vidēji ilgs  2,5 - 3 stundas (atkarībā no bērna spējām). 
Šajā laikā ietverta arī saruna ar vecākiem, tādējādi  bērns  netiks pārāk noslogots. Par 
pakalpojumiem bērnu vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem nebūs jāmaksā.  Aicinām in-
teresēties pašvaldības Sociālajā dienestā.

Velga Berķe, Sociālā dienesta vadītāja
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde 2016.  gada 15.  augustā
Sēdē piedalās deputāti: Edgars BĒRZKALNS,  Valdis CĪRULIS, 
Viesturs MELBĀRDIS, Inese NAVRA, Ilona RADZIŅA, Daina SKRASTIŅA, 
Jānis VĪLIPS, Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE.

Vidzemnieku  dārza svētkos, saņemot apbalvojumu  nominācijā  „Mājražotājs/amatnieks”. 
No kreisās:  Vidzemes  plānošanas  reģiona  Attīstības padomes  priekšsēdētājs  Hardijs  
Vents, SIA “Piebalgas Kūpinātava”  līdzīpašnieki  Rihards Eniks  un Indriķis Putniņš.

Vidzemes veiksmes stāstu laureāti - 
SIA „Piebalgas Kūpinātava”

  17. augustā  Jumurdas  muižā  notika  Vidzemes plānošanas  reģiona organizētie Vidzem-
nieku dārza svētki, kuru laikā tika godināti 26 Vidzemes veiksmes stāstu  laureāti - strādīgi, 
apņēmīgi un entuziasma pilni cilvēki, kas ar savu piemēru parāda, ka neatkarīgi no apstāk-
ļiem  ir iespējams sasniegt augstas virsotnes. 
Veiksmes stāstu tradīcija aizsākās 2012. gadā, kad,  apzinoties, ka visā pasaulē un arī 
Vidzemē vērojama tendence iedzīvotājiem aizplūst uz lielpilsētām, citiem novadiem  un 
valstīm, atstājot lauku teritorijas mazāk apdzīvotas, Vidzemes plānošanas reģions nolēma 
apzināt tos, kuri ar savu entuziasmu palīdz un iedvesmo vietējos iedzīvotājus. Piektajā - 
jubilejas - gadā Vidzemes veiksmes  stāstu  jaunievedums  bija  nomināciju noteikšana  
dažādām  uzņēmējdarbības  jomām - tūrisma uzņēmējs, eksportspēja, mājražotājs/amat-
nieks, ilgtspējīgs/sociāls uzņēmējs un entuziasts, kā pirmo reizi tika izvēlēta arī  “Face-
book simpātija”. Veiksmes stāstu  laureāti  no Vecpiebalgas  novada  -  SIA „Piebalgas  
Kūpinātava”. 

Pieņemtie lēmumi:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6/2016 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes  sais-
tošajos noteikumos Nr.1/2016.  “Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais 
budžets 2016. gadam ””.
2. Piešķirt brīvpusdienas EUR 1,42 apmērā 2016/.2017. mācību gadā Vecpiebalgas novada 
izglītības iestāžu pirmsskolas vecuma bērniem, kas apmeklē pirmsskolas  grupas bērniem no 
piecu gadu vecuma, un  5.-9. klašu skolēniem.
3. Piešķirt finansiālu atbalstu EUR 500,00 motokrosistam Kristiānam Freimanim dalībai Pasau-
les junioru čempionātā motokrosā Krievijā.
4. Piešķirt finansiālu atbalstu EUR 400,00 šautriņu mešanas kubam  „Vecpiebalga” dalībai 
„Baltic Cup Open 2016” sacensībās Traķos, Lietuvā. 
5. Pieņemt ziedojumus  no Vecpiebalgas vidusskolas absolventiem skolas absolventu salidoju-
ma „Vecpiebalgas izglītībai 320” rīkošanai.
6. Piedalīties SAM 5.5.1. projektu ideju priekšatlasē kopā ar šādiem sadarbības partneriem: 
Raunas novada domi, Mazsalacas novada pašvaldību, Beverīnas novada pašvaldību, Apes no-
vada domi, Ērgļu novada pašvaldību, Mālpils novada domi, Ropažu novada pašvaldību.  Paš-
valdības līdzfinansējuma maksimālā likme 15 % no attiecināmajām izmaksām, ieskaitot valsts 
budžeta dotāciju.
7. Uzsākt Vecpiebalgas pilsdrupu darbības stratēģijas izstrādi.
8. Apstiprināt Vecpiebalgas novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam aktualizēto 
Investīciju plānu 2015. - 2019. gadam. Informāciju publicēt mājaslapā www.vecpiebalga.lv .
9. Piedalīties Eiropas Savienības fondu 9.2.4.2. pasākuma „Atbalsts vietējiem veselības veici-
nāšanas un slimību profilakses pasākumiem” projektu konkursā, iesniedzot projekta pieteiku-
mu. Pasākuma nosacījumos aprēķinātais maksimālais finansējuma apjoms Vecpiebalgas no-
vada pašvaldībai ir EUR 50330,00. Projekta izmaksas 100% apmērā tiks segtas no projekta 
līdzekļiem.
10. Apstiprināt Vecpiebalgas novada domes Dzīvokļu jautājumu  risināšanas  komisiju:  Hugo 
Duksis, Jānis Vīlips, Velga Berķe, Viesturs Melbārdis.
11. Izteikt Vecpiebalgas novada domes 2016. gada 28. jūlija lēmuma Nr.11 ”Par Alauksta ezera 
daļas iznomāšanu” 1. punktu šādā redakcijā:  “1. Iznomāt biedrībai ”RIDE IT”, reģistrācijas 
Nr.40008116195, publiskās ūdenstilpes Alauksta ezera daļu - 2,03 ha platībā  atbilstoši zemes 
vienības daļas izvietojuma shēmai  izmantošanas mērķim rekreācijai (atpūtas uz ūdeņiem un 
peldvietu organizēšanai) uz desmit gadiem”. Izteikt Vecpiebalgas novada domes 2016. gada 
28. jūlija lēmuma Nr.11 ”Par Alauksta ezera daļas iznomāšanu” 3. punktu šādā redakcijā: 
“3. Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektoram H. Duksim pēc nomas maksas apmēra 
noteikšanas no sertificēta vērtētāja noslēgt Nomas līgumu atbilstoši normatīvajiem aktiem ar 
biedrību ”RIDE IT”, reģ.Nr.4008116195, par publiskās ūdenstilpes Alauksta ezera daļas nomu 
ar termiņu uz desmit gadiem”. 
12. Apstiprināt Vecpiebalgas novada autoceļu un ielu uzturēšanas klases vasaras un ziemas 
sezonām.
13. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra  noteikumu Nr.1250 „Noteikumi par 
valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā” 10. punktu, ja 
nekustamo īpašumu atsavina pret pienākumiem (uztura līgums), tad pienākuma vērtību nosaka 
pašvaldība. Noteikt pienākuma vērtību, atsavinot nekustamo īpašumu pret pienākumu, EUR 
170,74 apmērā. 
14. No 2016. gada 15. septembra  atbrīvot Birutu Engeri no bāriņtiesas locekļa pienākumu 
pildīšanas Inešu pagastā. Ar 2016. gada 15. septembri Inešu pagastā bāriņtiesas locekļa pienā-
kumus veiks Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekle Elita Doniņa.
15. Komandēt domes priekšsēdētāju Ellu Frīdvaldi-Andersoni dalībai projekta „CHRISTA - 
Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions” ietvaros 
rīkotajā nemateriālā kultūras mantojuma konferencē un projekta seminārā no šā gada 21. līdz  
27. septembrim Guimaraes pilsētā, Portugālē. Vidzemes  tūrisma asociācija sedz visu ar lidoju-
mu, transporta un izmitināšanu saistītos izdevumus. Domes priekšsēdētāju komandējuma laikā 
aizvieto priekšsēdētājas vietnieks Valdis Cīrulis.
16. Piešķirt Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājai Ellai Frīdvaldei-Andersonei atvaļinā-
jumu no šā gada 30. septembra līdz 7. oktobrim. Domes priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā 
aizvieto priekšsēdētājas vietnieks Valdis Cīrulis.
17. Nemainīt  nekustamā īpašuma „Angāri” (Taurenes pagasts)  zemes vienībai noteikto zemes 
lietošanas mērķi - rūpnieciskās  ražošanas  uzņēmumu apbūve, jo rūpniecisko teritoriju atļauts 
izmantot tehnikas novietnes un noliktavas izvietošanai, bet  nav pieļaujama liellopu novietnes 
atrašanās.  Atdalīt no nekustamā īpašuma „Angāri” zemes vienību aptuveni 0,5 ha kopplatībā 
(vairāk vai mazāk, kā izrādīsies pēc uzmērīšanas)  ēkas „Angāri uzturēšanai, kas robežojas ar 
nekustamo īpašumu „Angārs” un valsts autoceļu V299. Piedāvāt SIA „Āboliņkalns” noslēgt 
zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma „Angāri” atlikušās daļas  (pēc zemes vienības 0,5 
ha kopplatībā atdalīšanas) iznomāšanu.
18. Noteikt nekustamā īpašuma „Elektroni”-18 (Vecpiebalgas pagasts) pārdošanas cenu - EUR 
3216,00. Piedāvāt īrniecei izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties īrēto nekustamo īpašu-
mu par apstiprināto pārdošanas cenu.
19. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala 
„Krasta iela 11” (Taurenes  pagasts) pārdošanas vērtību  - EUR 996,00.
20. Veikt  ēku īpašuma „Mazstintes” (Taurenes pagasts)  sagatavošanu  atsavināšanai - ēku 
īpašuma reģistrēšanu VZD Kadastra reģistra informācijas sistēmā, ēku kadastrālo uzmērīšanu, 
nostiprināšanu zemesgrāmatā un tirgus vērtības noteikšanu.
21. Atdalīt  no  nekustamā īpašuma „Balgas - Upītes” (Inešu pagasts)  zemes vienību aptuveni  
0,9 ha platībā un izveidot jaunu nekustamo īpašumu. Jaunradītajam  īpašumam, kas sastāv no 
zemes vienības 0,9 ha platībā, piešķirt  nosaukumu  „Arisas krasts” un noteikt zemes vienības 
lietošanas mērķi - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teri-
torijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā  norādīta  
lietošanas mērķa.
22. Slēgt līgumu ar SIA „JOE” par būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību  Vecpiebalgas no-
vada grants ceļu posmu pārbūvei atbilstoši iepirkuma VNP 2016/16 ELFLA rezultātiem. Kopē-
jā līgumcena EUR 18876,00 (ar PVN).
23. Pārņemt  pašvaldības īpašumā bez atlīdzības nekustamo īpašumu „Mežmalas” (Vecpie-
balgas pagasts), kas sastāv no  zemes vienības 0,9 ha kopplatībā, 1  dzīvojamās mājas un 2 
saimniecības ēkām .
24. Atkārtoti nodot iznomāšanai nedzīvojamās  telpas  51,7 m2  kopplatībā  nedzīvojamā  ēkā 
„Vecmuiža” (Taurenes pagasts)    ēkas pirmajā stāvā (saskaņā ar būves tehniskās inventari-
zācijas lietu). Apstiprināt  nedzīvojamo telpu publicējamo informāciju, nomas tiesību izsoles 
noteikumus un nomas līguma projektu.
25. Īstenot  projektu  „Viesistaba Vecpiebalgas pagasta centrā” un sasniegt tajā norādīto
mērķi ar pieejamo publisko finansējumu EUR 14186,14. Pašvaldības līdzfinansējums 
EUR 22 045,02. Kopējās projekta izmaksas EUR 36 231,16.
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā (skatīt www.vecpiebalga.lv /novada dome/ lēmumi).
Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2016. gada 29. septembrī plkst. 15.00 
Vecpiebalgas pagastā.
Domes sēdes ir atklātas! Laipni lūdzam!

 Vidzemes  veiksmes  stāstu  apkopoju-
mā  par „Piebalgas  Kūpinātavas” panā-
kumiem lasāms: „Vecpiebalgā  rodami 
vīri, kas gardēžu galdiem gādā labumus 
no īstas  gaļas, bez kaitīgām piedevām, un 
to dēvē par “Piebalgas  Kūpinātavu”. Kro-
gus vīrs Rihards un īstens  piebaldzēns  
Indriķis  gatavo kūpinājumus un citus gar-
dumus, kuru receptēm pamati meklējami 
no vecvecmammas  mantojumā saņemtas 
Mērnieku laikos iespiestas  pavārgrāma-
tas. Tas ir smeķis, ko īsā laikā iecienīju-
ši daudzi. Rihards ir restorāna īpašnieks 
Vecpiebalgā, kas izmēģinājis spēkus ēdi-
nāšanas arodā pat Ņujorkā un Londonā. 
Papildu  saimniekošanai restorānā viņam 
patīk eksperimentēt, un tā  rezultātā tapis 
gan vīns, gan siers. Bet, kā pašam šķiet, 
vislabāk vedusies gaļas kūpināšana, un 
atrastie sentēvu gaļas marinēšanas noslē-
pumi  tam nākuši tikai par labu. Tieši tas 
ir bijis stimuls  nebeigt  eksperimentēt  un 
ziedot ne mazumu gaļas, lai vienā dienā 
ar lepnumu  kūpinājumus  piedāvātu ci-
tiem. Tāpēc kopā ar Indriķi nu ir izveidota 
“Piebalgas Kūpinātava”. Indriķis rūpējas par labumu nogādāšanu tuvāk gardēžu galdiem.” 
Kas ir „Piebalgas Kūpinātavas” panākumu atslēga? Indriķis un Rihards atzīst: „Iegūt atzi-
nību vienmēr ir patīkami. Tajā  pašā  laikā šāds novērtējums ir ļoti būtisks, jo īpaši tāpēc, ka 
mūs šai atzinībai ir izvirzījusi mūsu novada pašvaldība -  mūsu cilvēki. Ir novērtēta mūsu 
uzņēmuma stabilitāte un produkcijas kvalitāte. Esam ļoti lepni par savu lielisko  komandu 
-  arīdzan mūsu pašu novada cilvēkiem, bez kuriem šāda atzinība nekad nebūtu iespējama. 
Viens no uzņēmējdarbības  nerakstītiem likumiem - būt nemitīgā kustībā, nestāvēt uz vie-
tas un netīksmināties ar jau sasniegto, bet meklēt jaunas attīstības iespējas. Līdzīgi darām 
arī mēs. Gaļas pārstrādes jomā tirgus ir ļoti piesātināts, esam nostabilizējušies tajā ar jau il-
gākā laikā pārbaudītām vērtībām - kūpinātām desām un gaļu. Šobrīd strādājam pie konser-
vu līnijas izveides, kā arī vairāk domājam par Piebalgai  raksturīgās  jēra  gaļas produkcijas 
ražošanu. Paralēli tam strādājam pie ES finansējuma apgūšanas, modernizējot ražošanu, 
tāpat uzņēmuma attīstībai svarīga ir ražošanas telpu paplašināšana.” 
Plašāk ar Vidzemes veiksmes stāstiem var iepazīties mājas lapā www.vidzeme.lv .

                                            Dzidra Ješkina

  Viens no uzņēmējdarbības nerakstītiem 
likumiem  - būt nemitīgā kustībā, nestāvēt uz vietas 

un netīksmināties ar jau sasniegto, bet meklēt 
jaunas attīstības iespējas.
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KULTŪRA UN SABIEDRISKĀ DZĪVE

Atklāts rekonstruētais ceļa posms un tilts pār Gauju Taurenē
  25. augustā satiksmes ministrs Uldis Augulis, VAS „Lat-
vijas Valsts ceļi” vadība, būvnieki, Vecpiebalgas novada 
pašvaldības vadītāja Ella Frīvalde-Andersone un novada 
iedzīvotāji atklāja autoceļa Cēsis - Vecpiebalga - Madona 
(P30) rekonstruēto posmu un tiltu pār Gauju.  
  VAS „Latvijas valsts ceļi” Komunikācijas daļas vadītā-
ja Anna Kononova norāda: „Remontdarbi no pārvada pār 
bijušo dzelzceļa līniju līdz  Brežģa  kalnam  aiz Taurenes 
(24,6 - 38,0 km) pilnībā tika pabeigti augustā. Lielākajā 
ceļa posma daļā darbi tika pabeigti  ātrāk, taču, lai pilnībā 
tos pabeigtu, bija nepieciešams pieņemt likumu par zemes 
atsavināšanu. Lai pārbūvētu tiltu pār Gauju, no privāt-
personas tika atpirkts nekustamais īpašums “Dispečeri”. 
Projekta ietvaros visa posma garumā ir veikta autoceļa 
pārbūve un pilnībā atjaunota ceļa sega viena metra biezu-
mā: izbūvēts salizturīgais slānis, šķembu pamats un divas  
asfalta kārtas, atjaunotas sabiedriskā transporta pieturvie-
tas, sakārtoti 72 ceļu pieslēgumi un izbūvēts gājēju/velo 
celiņš 900 metru garumā ar apgaismojumu gan celiņam, 
gan Gaujas tiltam. Tilts pār Gauju Taurenē tika uzcelts 
1929. gadā. Kara laikā - 1944. gadā - tas tika uzspridzi-
nāts un pēc tam atjaunots. Pēdējo reizi tilts piedzīvoja re-
montu pirms 55 gadiem. Projekta ietvaros tika izbūvēts 
jauns monolīta dzelzsbetona  trīslaidumu  tilts pār Gauju, 
jo vecā tilta nesošās konstrukcijas bija neapmierinošā stā-
voklī, atjaunots ceļa pārvads pār bijušo dzelzceļa līniju.” 

Vecpiebalgas ceļa posms ir pirmais reģionālo ceļu ob-
jekts, kas finansēts no jaunā ES fondu perioda līdzekļiem, 
konkrēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda  (ERAF). 
Būvdarbu  izmaksas bija 10,4  miljoni eiro (ar PVN), tos 
veica SIA „8 CBR”.
  Simbolisko lenti uz tilta pārgrieza satiksmes ministrs 
Uldis Augulis, VAS „Latvijas Valsts ceļi” valdes priekš-
sēdētājs Jānis Lange, Vecpiebalgas novada domes priekš-
sēdētāja Ella Frīdvalde - Andersone, SIA „8 CBR” valdes 
priekšsēdētājs Andris Lancbergs, LVC projekta vadītāja 
Gunta Ķikse  un Vecpiebalgas vidusskolas skolniece  Lo-
reta Ločmele, kura pirms trīs gadiem rakstīja vēstuli val-
dības vadītājam Valdim Dombrovskim, aicinot uzsākt ceļa 
remontdarbus. “Vecpiebalgas ceļš ir ļoti nozīmīgs ne tikai 

Balvu laimīgajai uzvarētājai pasniedza Vecpiebalgas novada domes 
priekšsēdētāja Ella Frīdvalde - Andersone, kopā ar ZAAO vēlot brīnišķīgu 

ceļojumu un  aicinot  pievienoties  vides  darbu  veicēju pulkam.

Vecpiebalgas ceļa posms ir 
pirmais reģionālo ceļu objekts, 

kas finansēts no jaunā ES 
fondu perioda līdzekļiem. 
Būvdarbu izmaksas bija 10,4 

miljoni eiro (ar PVN), 
tos veica SIA „8 CBR”.

Vecpiebalgas novadam, tā ir 
artērija, kas savieno vairākus 
centrālās Vidzemes novadus. 
Tagad ceļš tiek sakārtots, un 
tas būs labs atspaids reģiona 
attīstībai - labs ceļš ļauj labāk 
attīstīt uzņēmējdarbību, vei-
cina tūrismu. Tilts pār Gauju 
uz Vecpiebalgas ceļa ir bijis 
jau kopš pagājušā gadsim-
ta, kas norāda, cik nozīmīgs 
šis ceļš ir bijis jau izsenis. 
Ekonomikā un politikā mēs 
gadu gadiem pārliecinām, 
cīnāmies un runājam par ce-
ļiem un finansēm, kas tajos 
ir jāiegulda. Ko šodien iegul-
dīsim ceļos, to rīt saņemsim 
atpakaļ dubultā. To, cik liela 
nozīme ir cilvēku iesaistei 
visos procesos, vecpiebal-
dzēni ir pierādījuši ar savu 
rīcību,” atklājot tiltu, teica  
satiksmes ministrs Uldis Au-
gulis. Svinīgajā brīdī  savs 
vārds bija sakāms arī piebal-
dzēnu iemīļotajam tēlam no 
P. Putniņa lugas „Ar būdu uz 
baznīcu” -  Mariannai Oko-
lokolokai (Ilona Muižniece). 
Viņa  būvniekiem  pateicās  
par ceļa posma atjaunošanu 
uz kultūrvēsturisko novadu, 
aicinot: „Vēl tikai to mazo 
astīti līdz Liedes pagriezie-
nam atjaunot! Un tad vēl ti-
kai mums visiem paliek tor-
nis, tas baznīcas tornis, kur 
acis pacelt, kur apkārt pavēr-
ties un P30 gleznainos līku-
mus kā Vecpiebalgas pērļu 
jostu ieraudzīt, izbaudīt un 
izgaršot.” Gandarījumu  par 
paveikto pauda arī domes 
priekšsēdētāja Ella Frīdvalde-Andersone un akcijas „Pie-
balgas ceļam būt” iniciators Mārcis Ločmelis. 
Kuplā skaitā sanākušos  novada iedzīvotājus un viesus ar 
muzikāliem priekšnesumiem priecēja SIA „8 CRB” dar-
binieku pūtēju orķestris un vecpiebaldzēniete Linda Ķau-
kule, VAS „Latvijas Valsts ceļi” suvenīrus un pārsteigu-

ma balviņas klātesošajiem dāvāja Baltais Kaķītis (Maira 
Asare). Lai ceļš ilgi kalpotu, gaisā tika palaisti desmitiem  
baltu balonu. Savukārt pēc  oficiālās atklāšanas ceremoni-
jas ikviens tika aicināts nobaudīt „8 CRB” būvnieku sarū-
pēto zupu no lielā saimes katla un svētku kliņģeri.  

Balva  „100 darbi Latvijai” - 
ceļojums uz Stokholmu - saņemta

  30. jūlijā  saiešanā  slātaviešu  garā  “Vecpiebalga atver durvis”  no-
vadā viesojās ZAAO vides iniciatīvas „100 darbi Latvijai” vēstneši, 
kuri informēja par 100 labajiem vides darbiem Latvijai un piedāvāja 
asināt prātu vides jautājumos. 
  Zinošākie  balvā  saņēma  īpašu  numurētu  sēklu paciņu, kas nedēļas 
laikā bija jāpiereģistrē  iniciatīvas mājaslapā www.100darbilatvijai.
lv, lai piedalītos izlozē par “Tallink”  jūras ceļojumu uz  Stokholmu 
četrām personām.  Izlozē  uzvarēja  Elīza  Pētersone  no Rīgas. 
  Kopumā  šovasar „100 darbi Latvijai” vēstneši apmeklē  deviņus 
Vidzemes un Latgales puses pilsētu svētkus, un “Tallink”  ceļojums  
četrām  personām tika izlozēts  pēc  katriem  svētkiem. 

Līga Ivanova, „100 darbi Latvijai” koordinatore

                 Dzidra Ješkina

Recepte - vēlēšanās būt kopā

  Senioru  klubiņā „Pīlādzītis”  katru mēnesi 17. datumā  notiek  sanākšana un katrā arī dažādas aktivitā-
tes. Ievērojamas  jubilejas  šogad  atzīmējām  Gitai, Lilitai, Annai, Līgai, Ilgai, Velgai. Viņas dzīvojušas, 
strādājušas, mīlējušas diženi, raženi. Jūnijā  galdu  rotāja  siers un baltas margrietiņas, kāds  noslēpu-
mains  draugs atsūtīja aplīgošanas  dziesmiņas, kuras bija veltītas katram no mums. Ik reizi, sanākot 
kopā, izdziedam sirdij tuvākās dziesmas, iemācāmies  kādu jaunu, un mūsu dziesmu mapītes kļūst arvien 
biezākas. Arī  šovasar, novada svētku nedēļā,  atbalstījām visas aktivitātes, īpaši jāatzīmē Saimnieču 
dienas dalībnieces  Aina, Rasma un Ieva, kuras svētku  apmeklētājiem  piedāvāja pašu gatavotus sierus. 
Vasarā  izaudzētie  labumi  tiek degustēti un slavēti. Vislabāko  recepti  laikam  tomēr veido mūsu la-
bestība, Ievas izdomātie interesantie pārsteigumi, humora izjūta, prieks kopā būt. Veselīgs dzīvesveids 
esot katra paša ziņā - tādas gudrības varam izlasīt jo bieži. Augusta sanākšanā klubiņa seniorus gaidīja 
interesants pārsteigums  - pašvaldības iegādātās  nūjošanas  nūjas. Ieradās arī skolotāja  Agita  un teica, 
ka ar strādāšanu vien nepietiekot, esot arī jāsporto. Viņa mūs apgaismoja, kāpēc nūjot ir veselīgi, un pa-
rādīja, kā to pareizi darīt. Mēs cītīgi mācījāmies  un  nodarbības noslēgumā secinājām, ka nūjot ir labi. 
Tāpēc sakām paldies par šo iespēju.  Aicinām arī citus seniorus pievienoties mūsu sportotāju pulkam. 
Par iespēju izmantot jauniegādātās nūjas interesēties pie klubiņa vadītājas Ievas. Mūsu saieti ir kā svētki, 
kurus mēs gaidām.  

                                               Daina Jansone

Pirmā  nūjošanas nodarbība kopā ar skolotāju Agitu Kramu.
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Dzērbenes skola atver durvis vasarā
  Dzērbenes  apkārtne šīs vasaras  jūlija pēdējā nedēļā  uzvirmoja no bērnu čalām, spie-
dzieniem, sajūsmas kliedzieniem, smiekliem, dziesmām un mūzikas instrumentu  skaņām, 
jo te notika Rīgas  Skolēnu  pils folkloras  kopas „Kokle” vasaras nometne „Pūrs - 2016”. 
(„Kokli”  šurp  atvedusi  vadītājas  Dinas Liepas draudzība  ar mākslinieci  Ēriku Mālderi, 
kas jau veselu  gadu dzīvo Dzērbenē.)
  Nometnē  kā  skolotāji  pārsvarā darbojās paši  „Kokles” jaunieši, kas  pa gadiem  izau-
guši jau tik lieli, ka var  apmācīt  mazākos  spēlēt  kokli, ģitāru, mandolīnu, akordeonu un 
stabuli. Īpaši izcēlās sitaminstrumentu virtuozais  skolotājs  Matīss Uškāns  no Latgales 
puses un Renārs   Rapa. Viņiem  instrumenti nebija šurp jāved, jo tie atrodami visapkārt  - 
katli, bļodas, krēsli un pat radiatori. Vienojoties  ritmā, Dzērbene  tika  pieskandināta   vēl  
nedzirdētiem, ausij  patīkamiem  priekšnesumiem. Skolas  kokapstrādes  klasē dažu darba-
rīku  rībēšanai bija arī aptaustāms rezultāts. Vietējās skolotājas  Sarmītes  Stērstes vadībā 
notika ne tikai sporta spēles, bet puiši izgatavoja un mājup aizveda  paši savas mašīnītes.  
Muzicēšanas  starplaikos  vietējā  jaunekļa  Gunta Davidova vadībā  bērni iepazinās ar 
Dzērbenes apkārtni un  vēsturi. Meitenēm  neiztrūka rokdarbu mākslas  nodarbību  - pēr-
ļošanas un filcēšanas. Skolotāja Ērika  Māldere stāstīja par dzērbenietes  Cimdu  Jettiņas 
dzīves  mākslu un ļāva dalībniekiem iejusties jauno dizaineru lomās, gan atlasot rakstus un 
krāsas, gan domājot  cimdu nosaukumus. Tā tapa cimdi papardēm, zirgam, kosmosam un, 
protams, mammām, kuras  bērnus gaida mājās. Ar radošās darbnīcas „Laimes lāde” preses 
palīdzību  cimdu  raksti  izrotāja  arī līdzpaņemtos kreklus, ar kuriem nometnieki piedalījās 
Taurenes Ģimeņu dienā. Rīdzinieki tik varenu lauku Putu ballīti vēl nebija redzējuši.

  Katrs vakars ieilga  jautros  grupu un istabiņu biedru priekšnesumos  un sadancošanā. 
Interesanti šķita skolas muzejā atrastie vietējie nostāsti un teikas par purviem, lāčiem, mel-
najiem vīriem un citām briesmām. Taču vēl interesantāk palika, kad skolēni tos pārveidoja 
grupu priekšnesumos un  atveidoja dažādos stilos kā, piemēram, opera, balets, indiešu 
filma, cirks un tml. Radošums sita augstu vilni, un no smiešanās daudziem sāka sāpēt vaigi. 
  Dzērbenes pili bērni atcerēsies ar Folknakts ugunskura dziesmām un dančiem pie ozola 
un  sirsnīgajiem  Dainas Šmites pieredzes stāstiem Stāstnieku  pasākumā pils tumšākajos 
nostūros. Atvadu vakarā pēc sarkanīga, skaista saulrieta pa pils  apkārtni  drosmes pārbau-
dei  un barona gara nomierināšanai notika  unikālā, tradicionālā un veselu gadu gaidītā 
Nakts trasīte ar uzdevumu  pārpilniem  kontrolpunktiem, kas  no pieaugušo cilvēku  ausīm  
paturami  noslēpumā. 
  Savas durvis sadziedāšanās vakaram  atvēra  arī Dzērbenes  baznīca. Jau atskanot pirmajai 
dziesmai  „Labvakari, rudzu lauks, Kā Dieviņis tev līdzēja”,  senā, akustiskā telpa piepil-
dījās ar daudzbalsīgu, maigu skaņu, un uzvirmoja gaiss, vienojot visus klātesošos vienā 
latviskā veselumā.

 Nometnē kā skolotāji pārsvarā darbojās paši  
„Kokles” jaunieši, kas  pa gadiem izauguši jau tik 

lieli, ka  var apmācīt mazākos  spēlēt kokli, ģitāru, 
mandolīnu, akordeonu un stabuli. 

No Visagala  līdz  Dumpu  ielai  Saulains, nedaudz dzestrs augusta nogales sestdienas rīts. 
Rasotajā zālē zirneklīšu saausti tīkli, kuros mirdz neskaitā-
mi rasas pilieniņi. Dzērbenes autobusa pieturā šoferītis Val-
dis gaida savus līdzbraucējus  -  Dzērbenes novadpētniekus, 
vietējās skolas muzeja vadītājas Mārītes Šķēles čaklos palī-
gus un atbalstītājus, un arī vietējās folkloras kopas „Māras 
bērni” dalībniekus, lai dotos kopīgā ekskursijā.
  Pirmā ceļotāju  apstāšanās vieta ir Lubānas novada In-
drānu pagasta Visagala kapsēta, kurā tiek apskatīta pirmā 
Latvijas armijas virspavēlnieka pulkveža Oskara Kalpaka  
atdusas vieta, kuru  rotā tēlnieka Kārļa Zāles veidots  pie-
mineklis, kas  tika atklāts  1927. gada 10. jūlijā,  piedaloties 
Valsts  prezidentam  G. Zemgalam, Ministru prezidentam  
M. Skujiniekam, Saeimas priekšsēdētājam  P. Kalniņam, 
kara ministram R. Bangerskim  un K. Ulmanim.  
  Otrā apstāšanās vieta ir izcilā latviešu tenora  Jāņa Zābera 
piemiņas muzejs „Vecais ceplis”,  kur  divos stāvos ir iz-
vietota dziedātājam veltīta  piemiņas ekspozīcija. Muzejā  
smeldzīgi skan Jāņa Zābera dziedātās  dziesmas. Ceļotājus 
muzejā  sagaida tā vadītāja un iepazīstina ar Jāņa Zābera 
dzīvi un koncertdarbību un visu Zāberu dzimtu kopumā. 
Pīķa dāmas Hermaņa melnā uniforma un Antiņa zelta jāt-
nieka tērps “Vecajā ceplī” novietoti  līdzās  Jāņa ģitārai un 
Zāberu ģimenes vijolei, un cītarai, konservatorijas diplo-
mam  un  citiem dokumentiem, fotogrāfijām  un piemiņas 
lietām. Stāstījuma laikā kāds no mums ir atradis zīmīti, 
kurā 1966. gadā  tenora talanta cienītāji no Dzērbenes sūta 
māksliniekam sveicienus, izsakot savu sirds vēlmi biežāk 
dzirdēt viņa balsi. 

  Trešā apstāšanās vieta ir pulkveža Oskara Kalpaka dzim-
tas piemiņas vieta “Liepsalas”, tā 1997. gadā  izveidota  
pēc brāļameitas Ārijas Kalpaks - Grundmanes (1922-2006) 
idejām un līdzekļiem. Piemiņas memoriālā  iekārtoti  18 
objekti un vides elementi. Lūk, daži no tiem: Svētklēti-
ņa, Lūgšanu akmens garīgam spēkam,  Pārdomu taciņas,  
Dzimtas ozols ar trīs ozollapu liecībām (akmenī) mūžīgiem 
cīnītājiem - dzīvojamās mājas vietā. Zem šī ozola neparas-
ti kuplajiem zariem,  kurus bagātīgi rotā pakšķošās zīles, 
atrodas koka galds, pie kura ceļotāji atvelk elpu un priecē 
acis pie jauki sakoptās  apkārtnes. Ir tik veldzējoši tā pasē-
dēt, jo saulīte jau ir pakāpusies diezgan augstu un jūtami 
mūs visus karsē. Cik varens un aizsargājošs ir šis ozols! 
Spēku sasmēlušies, dodamies tālāk.

  Ceturtā apstāšanās vieta ir Lubānas ezera bāka, kurā uz-
kāpj lielākā daļa no ceļotājiem, lai no augšas labāk redzētu 
lielāko Latvijas ezera kanālu sistēmu un baudītu jauko ap-
kārtējo ainavu, kuru no visām pusēm  apņem sakarsušās  
saules stari. 
  Piektā apstāšanās vieta ir Tīrumnieku purva  taka - neliela, 
800 m gara, taču jauka.  Takas abās pusēs savus iesārtos 
sānus jau spīdina dzērvenes un brūklenes.  Kaut kur tālumā 
ir dzirdamas smeldzīgas dzērvju klaigas… Latvijai tuvojas 
rudens. Ceļotājiem tuvojas auto ar kārdinošām,  smaržī-
gām, žāvētām Lubānas ezera karpām. Mielojamies un at-
pūšamies  Tīrumnieku  priežu ēnā pirms pēdējā apskates 
objekta.
  Sestā un noslēdzošā apstāšanās vieta ir Madonā, Dum-
pu ielā,  pie keramiķa Jāņa Seiksta. Mākslinieks ceļotājus 
vedina apskatīt keramikas cepli, par kura tapšanu, izman-
tošanu un daudzveidīgās produkcijas  radīšanu  savērpj  in-
teresantu  stāstījumu. Pēc cepļa apskates ciemiņi tiek vesti 

  Priecīgo 108 dalībnieku vidū bija rīdzinieki, daži rēzeknieši, daži latviešu bērni  no Vāci-
jas un Luksemburgas, kā  arī 10 vietējie Dzērbenes bērni, grupas  „Izidora pagalms” pār-
stāvji  - Emīlija  Lenkēviča  (arī „Kokles” dalībniece), Dārta, Nauris un Ernests Kancēviči, 
Diāna, Marta un Pēteris Šmiti, daļēji nometnē vēl bija Dāniels  Iršeins, Dāvids  Amans, 
mazais  Jānis Ručs  un pirmsskolniece Megija no Taurenes.  
  Lūk, bērnu atbildes par to, kas patika Dzērbenē: „Man vislabāk patika skola, jo tā bija tai-
sīta ļoti sen un no ķieģeļiem ar pirkstu nospiedumiem. Man patika skola, jo te nebija gari 
gaiteņi. Citu gadu mēs gājām uz tualeti visas kopā, bet šogad man nebija bail iet vienai. 
Man patika rotaļu laukums, sporta laukums un parks apkārt skolai un tas, ka var peldēt.  
Man patika daba, stārķi un tas, ka te tik daudz mazu vardīšu - man patika tās ņemt rokās. 
Man patika baidīties no pils spokiem.” Desmitām reižu skanēja: „Man patika ēdiens.” Par 
to paldies skolas pavārei  Ingrīdai. Un vēl vairāk reižu skanēja: „Man patika viss!”
  Austrālijas  aborigēniem  ir sena tradīcija, kas saglabājusies līdz pat mūsdienām:  lai kur 
un kādi vēji aizpūstu, vietējie iedzīvotāji ik pa laikam atgriežas uz savām senču zemēm  
padziedāt, lai pozitīvi  izkustinātu, iešūpotu un ievibrētu  apkārtnes  gaisu. Varbūt nākam-
vasar  skolā  jārīko pa pasauli izkaisīto dzērbeniešu bērnu un mazbērnu vasaras nometne?  

Ērika Māldere 

 Stāstījuma laikā kāds no 
mums ir atradis zīmīti, 

kurā 1966. gadā tenora talanta 
cienītāji no Dzērbenes sūta 

māksliniekam sveicienus, 
izsakot savu sirds 

vēlmi biežāk dzirdēt viņa balsi.
aplūkot  daiļdārzu, kurā ir izvietotas dažādas  viņa veidotās 
keramikas figūras: pūce, suns, pingvīni, gailītis un vistiņa, 
strausiņš, zivis, vardes un pat čurājošais puisēns. Namatēvs 
arī nodemonstrē, kā uz podnieka virpas  top vāzīte ar viļņo-
tām maliņām, kas pēc demonstrēšanas atkal pārvēršas par 
parastu māla piku. Pēc šīm māla pārvērtībām  ciemiņi tiek 
aicināti apskatīt un iegādāties  jau gatavo produkciju. Tad 
nu acis un sirdi priecēt varēja ikviens no mums. Lai māks-
liniekam blakus mīt radošuma gars! 
  Tuvojas vakars. Saulīte pamazām sāk slēpt savu vaigu 
pūkaino mākoņu spilvenos.  Debesis mirdz zeltaini sārtās 
nokrāsās. Gaiss paliek dzestrāks. Mājupceļš ir galā. Liels, 
liels paldies Dzērbenes skolas muzeja vadītājai Mārītei 
Šķēlei un šoferītim Valdim Grinbergam par interesanto eks-
kursijas maršrutu un vizināšanu pa baltajiem, līkumotajiem 
lielceļiem.

Inese Gusmane, Dzērbenes pagasta bibliotēkas vadītāja
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DZĒRBENIEŠI  VASARAS 
CEĻOJUMOS

  No Daugavpils līdz kaimiņzemei - Lietuvai
  Tā kā Dzērbenes pensionāriem bija ļoti skaisti izdevusies 
ekskursija uz Daugavpili, ir vērts par to padalīties ar citiem 
un aicināt doties ceļā.
   Daugavpils atjaunotais cietoksnis bija viens no mūsu 
ceļojuma galvenajiem objektiem. Tie, kas kādreiz tur bija 
bijuši, bija patiesi pārsteigti par atjaunošanas vērienīgumu. 
Mani, kas tur nebiju bijusi, pārsteidza senatnes elpa, iespē-
ja kādreiz vēsturē mācīto par kariem, Napoleona uzbruku-
mu saprast labāk. Mani pārsteidza arī tas, ka tāds milzīgs 
bastionu komplekss ir pēdējais tāda tipa pasaulē un ka tas 
tika būvēts līdz galam, skaidri apzinoties, ka praktiski vairs 
neatbilst kara vajadzībām, bet, izrādās, vēl joprojām ir va-
jadzīgs. Tūristus pārsteidz atjaunoto Nikolaja vārtu vare-
nums, Aleksandra un Mihaila vārti, iespēja apskatīt  kara-
vīru kazarmas, ģenerāļu māju rajonu, kara hospitāļu ēkas, 
cietokšņa dārzu, pulvera pagrabus, inženieru arsenālu un 
vēl ļoti daudzu ēku, ielu kompleksu, par ko mums stāstīja 
gids, kura vārdu nezinu, bet kurš, būdams biologs un atnā-
cis strādāt uz cietoksni tur mītošo sikspārņu dēļ, kļuvis par 
lielisku vēstures pārzinātāju.

Nāc un esi Inešu tautas nama 
kolektīvu dalībnieks!

  Vasara sāk atkāpties, un nemanot nāk zeltai-
nais rudens. Kad lielākie darbi apdarīti, jau-
no sezonu uzsāk pašdarbības kolektīvi. Aici-
nām pievienoties mūsu pulkam!  Senioru deju 
kolektīva „Drostaliņas”  mēģinājumi notiek  
pirmdienās plkst.12.00. Lai godam varētu pār-
stāvēt savu novadu nākamajos  Dziesmu un 
deju svētkos, jaunus dalībniekus aicina sievie-
šu koris „Muiža”. Koristi uz mēģinājumiem 
pulcējas ceturtdienās plkst.20.00. Esat gaidīti 
arī amatierteātrī  „Ineši”, šosezon īpaši  uzru-
nājam vīriešus. Mēģinājumi notiek  trešdienās 
plkst.18.00. Visos mūsu kolektīvos darbojas 
atsaucīgi, jauki,  jautri, pozitīvi, draudzīgi un 
dzīvespriecīgi, īsāk sakot, lieliski  dalībnieki, 
kuri priecāsies  redzot, ka rindas papildinās ar 
tikpat lieliskiem cilvēkiem. Ja esam tevi iein-
teresējuši, zvani - 22022895!  

Sarmīte Beķere, 
Inešu tautas nama vadītāja

  Daugavpils mani pārsteidza arī ar tādu objektu kā Šma-
kovkas muzejs, jo es par tādu vēl nebiju dzirdējusi. Bet mu-
zejs ir ļoti nopietns, izglītojošs, sākot ar latgaļu vēsturisko 
izcelsmi. Tālāk seko vizuāli veidots stāsts no zemes, grau-
da, arkla vēstures līdz šmakovkas iegūšanai. Tas ir stāsts 
par alkohola postu un tā apkarošanu visos laikos, arī par 
pozitīvo, ja  prot  lietot to ar mēru. Stāsts par dažādiem trau-
kiem līdz mūsdienu smalkiem aparātiem degvīna iegūšanai. 
Bija iespēja šmakovku  gan izgaršot, gan iegādāties līdzi 
ņemšanai ar visdažādākajām garšām, piemēram, ar pipar-
mētru, lupstāju garšu.
  Tāpat mani pārsteidza Daugavpils ložu rūpnīca, kas ir vis-
senākā Eiropā, kas joprojām saglabājusi vecās ražošanas 
metodes. Tagad es saprotu, kas ir svina lietus, tagad zinu, 
kā izkausēts svins dodas ceļā no 20 metrus augsta torņa uz 
13 metrus garu pazemes aku, kā šajā ceļā veidojas svina lo-
dītes un kā tās no dziļās akas tiek uzvilktas augšā, šķirotas, 
lai varētu nonākt pie lietotājiem.
  Neparasti bija arī no Daugavpils iebraukt Lietuvas teritori-
jā  Zarasai pilsētiņā, jo parasti mēs Lietuvā iebraucam citā-
di. Apmēram 10 km no Zarasai ir brīnišķīgs tūrisma objekts 
- Šlininkai dzirnavas. Interesanta ir to vēsture. Tur baudī-
jām miltu markas, izturējām eksāmenu, saucot graudus, no 
kā tie ražoti. Pankūkas uz galda - no rupja maluma miltiem, 
lielisks launags un karsta vēlēšanās nopirkt dažādo marku 
miltus un klijas savas veselības stiprināšanai. Patiešām uz 
autobusu nācām ar pilniem miltu maisiņiem.
  Skaists  nobeigums  bija  pie Riču ezera, arī vēl Lietu-
vas  teritorijā. Izrādās, ka divi puiši, reiz makšķerējot, bija 
redzējuši Dievmātes tēla vīziju. Tagad ezera līcī izveidoti 
vairāki Dievmātes tēli un šī vieta ir kļuvusi par svētvietu, 
kur ļaudis nāk atgūt dvēseles mieru, atstāj ziedus. Izveido-
jies kaut kas līdzīgs Krusta kalnam miniatūrā.
  Paldies pensionāru saimes vadītājai Mārītei Ozolantei, vi-
ņas palīgam Jānim Freimanim un, protams, novada pašval-
dībai, kas joprojām atbalsta pensionārus vasaras ceļojumos.

Mārīte Šķēle

Daugavpils  atjaunotais  
cietoksnis bija viens no mūsu  

ceļojuma  galvenajiem  objektiem. 
Tie, kas kādreiz tur bija bijuši, bija 

patiesi pārsteigti par 
atjaunošanas vērienīgumu.

Jaunais mācību gads Vecpiebalgas novada izglītības iestādēs

Neskaties atpakaļ!
Kas bijis, lai paliek, kur ir! 
Laiks tevi no visa reiz šķir! 
Neskaties atpakaļ!  

Paveries apkārt! 
Kāds plašums, kurp aizlido skats! 
Uz kurieni? -  Izšķiries pats! 
Paveries apkārt! 

Tālumam tici! 
Un neprasi, grūtums lai saudzē, 
Jāiet būs ilgi un daudz,  
Tālumam tici!  

  Dzērbenes  vispārizglītojošās  un mūzikas pamatskolas  
kolektīvs  jauno mācību gadu uzsāk ar dalītām jūtām - prie-
cājamies, ka 1. klasē mācīsies 8 skolēni, bet skumji, ka dzī-
vesvietas maiņas dēļ samazinās skolēnu skaits 7.-9. klašu 
grupā, tāpēc skolēnu skaits  ir 44. Pirmsskolas grupa  ( 21 
bērns)  un 5/.6.gadīgo grupa (14 bērni) ir piepildītas. Mū-
zikas skolā vēl turpinās uzņemšana. Mūsu prognozes  - 65 
audzēkņi. 
  Šovasar skolā atkal risinājās pārmaiņas un Jurģi - mūzikas 
skolas nodarbības notiks lielajā skolā.  No šī mācību gada 
visas izglītības programmas tiks apgūtas vienkopus vienā 
skolas ēkā, skolas telpas tiks izmantotas pilnībā. 
  Nākamā mācību gada galvenie uzdevumi: 
1. Veicināt skolēnu kompetenču attīstību, kas ļauj veiksmī-
gi darboties mērķu sasniegšanai, īpašu uzmanību pievēršot 
lasītprasmei visos mācību priekšmetos un visos vecumpos-
mos, tehnoloģiju pielietošanai mācību procesa pilnīgošanā  
un drošumspējas stiprināšanā.

SKOLU ZIŅAS

2. Organizēt skolēnu pieredzē balstītu jēgpilnu mācību 
procesu, kurā tiek veicināta interese par profesijas izvēli 
un mērķiem nākotnē, uzmanību pievēršot iekļaujošās iz-
glītības principu īstenošanai. 
3. Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identi-
tātes apziņu, kopt skolas un novada tradīcijas, iesaistīties 
valstiski  nozīmīgās sabiedriskās un kultūras dzīves akti-
vitātēs.
4. Pilnveidot  skolēnu izpratni par veselības un cilvēkdro-
šības jautājumiem, savstarpējo attiecību kultūru, atbildīgu 
rīcību ikdienas situācijās.
5. Pilnveidot  materiāli tehnisko bāzi mājturībā un tehno-
loģijās un sakārtot skolas IT lietošanas sistēmu atbilstoši  
mūsdienu prasībām.
Laimīgu un veiksmīgu jauno mācību gadu skolēniem, sko-
lotājiem un vecākiem!

 Ērika Arāja, direktore

Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskolā

Inešu pamatskolā
Šajā mācību gadā Inešu pamatskolā mācī-
sies 34 skolēni  pamatizglītības programmā, 
19  bērni pirmsskolas  izglītības programmā, 
30 audzēkņi profesionālās ievirzes izglītības 
programmā “Vizuāli plastiskā māksla”.
Skolas telpās veikts  kosmētiskais  remonts, 
izveidotas papildu  ierīces skolēnu drošībai, 
šķērsojot ceļu pie skolas, un uzlabota  vizuālā 
vide klašu telpās. Par to esam pateicīgi Inešu 
pagasta saimnieciskā dienesta darbiniekiem 
un Vecpiebalgas pagasta celtniekiem.  Īpašs 
paldies skolas darbīgajam “rūķītim” Gunā-
ram Pētersonam.
Šajā mācību gadā turpinām īstenot  trīs  sko-
las stratēģijā izvirzītos pamatmērķus:
1. Pilsonisko apziņu un pozitīvu attieksmi 
veicinošs mācību process.
2.  Skolas darba vides labiekārtošana un piln-
veidošana.
3.  Inešu pamatskolas līdzdalība izglītības 
ilgtermiņa stratēģijas īstenošanā novadā.
Lai mums visiem izdodas!

Gunta Dadeika, direktore

Taurenes pamatskolā

turpinājums 6. lpp.

novēli man labu laiku
vēju plaukstām  tvert
novēli man mīlestību
rasas kausā dzert
novēli man sauli sirdī
viesulis kad kož
novēli man skaidru domu
apnicis kad viss...
novēli man labu dienu
labu vakaru...
                           (I. Tora)

  Taurenes  pamatskolas  sko-
lotāji   26. augusta pedago-
ģiskās padomes sēdē atskatī-
jās uz paveikto, gatavojoties   
jaunajam mācību gadam.  
Prieks par  8 Cēsu Pilsētas vidusskolas Taurenes neklātie-
nes nodaļas 12. klases skolēniem, kuri  ieguva  Apliecību 
par vispārējo  vidējo izglītību. Žēl, ka šogad šo iespēju ie-
stāties un  mācīties vakarskolā neizmantoja  neviens  Tau-
renes, Dzērbenes cilvēks, kam  nav iegūta vidējā izglītība. 
  Esam gandarīti par Taurenes pamatskolas akreditācijas 
komisijas lēmumu  skolu akreditēt uz maksimālo laiku  - 6 
gadiem. Apzināmies, ka visi kopā esam godam pelnījuši šo 
vērtējumu, jo līdz ar dažādām reformām  reizēm tiek defor-
mēts skatījums uz skolu, tiek traucēts izglītošanas process.
  Prieku sagādā  absolventu  atzinīgie vārdi par skolas sa-
lidojumu, kas  bija kupli apmeklēts. Visvairāk absolventu 
bija no 6. izlaiduma  (1998. g), tad seko 1. (1993. g.) , 14. 
(2006. g.)  un 17. (2009. g)  izlaidums. 

  Pa vasaru uzspodrināts telpu  vizuālais tēls. Paldies čak-
lajiem darba rūķiem - tehniskajam personālam!  Skolai ir 
izgatavoti arī savi prezentācijas materiāli, ko gaidījām jau 
sen. Prieks par  jauno skolas plāksni, klašu un kabinetu  no-
rādēm.   
  Ar šo mācību gadu skolā tiks apgūta vispārējā pamatiz-
glītības  programma bērniem ar grūtībām mācībās. Jāsaka, 
ka ceļš līdz šīs programmas ieviešanai bija ilgs un grūts, jo 
vecāki nevēlējās savus bērnus vest uz pedagoģiski  medi-
cīnisko komisiju, domājot, ka tā bērnam tiks „ uzspiests” 
kaut kāds zīmogs.  Šī programma ir veidota tā, lai palīdzētu 
skolēnam  bez stresa  apgūt vielu, jo ne visiem veicas visi 
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Jaunie biatlonisti starptautiskajā nometnē Lietuvā. No kreisās: Kristers  Slavēns, 
Dzintars Daļeckis, Toms  Praulītis  (visi no Vecpiebalgas novada), 

Ieva Pūce (Madona), Patrīcija Eiduka (Aizkraukle).

SPORTS
Jaunie biatlonisti starptautiskā nometnē

  Vecpiebalgas novada biatlonisti aizvadījuši treniņu procesu lietainajā vasarā.  Jaunums 
treniņu procesā bija skriešana Gaiziņkalnā. Aizvadīta treniņu nometne Alūksnē un pēc 
tās - tradicionālās fiziskās sagatavotības sacensības Priekuļos. Katram dalībniekam atka-
rībā no vecuma bija jāveic skriešanas distance  1,5 vai 3 km, spēka vingrinājums rokām, 
septiņsolis un šaušana. Iepriecināja rezultāti šaušanā  un spēka vingrinājumos. Šajās dis-
ciplīnās bijām starp labākajiem. Skriešanā šoreiz rezultāti vājāki, jo starts bija pēc smagā 
treniņu darba nometnē. Dalībnieki tika apbalvoti tikai  kopvērtējumā.  1. v. A grupā jau-
nietēm Krista Razgale, 3. vietā sieviešu grupā Inga Paškovska, 2. v. A grupā jauniešiem 
Rūdis Balodis, 2. v. C grupā Arvis Arvīds Jekimovs. Savukārt  pagājušās sezonas ziemas 
līderi  Dzintars Daļeckis un Kristers  Slavēns šajā laikā trenējās Starptautiskās Biatlona 
federācijas rīkotajā nometnē. Katru valsti pārstāvēja  divi  jaunieši, divas  jaunietes un 
viens treneris. Stāsta  Kristers: ,,Pagājušajā ziemā bijām sezonas kopvērtējuma uzvarētā-
ji  Latvijā  katrs savā vecuma grupā, tāpēc mums tika uzticēts piedalīties  starptautiskajā 
biatlona treniņnometnē, kura norisinājās Lietuvā, Ignalinā. Nometne ilga deviņas dienas. 
Daudz strādājām pie šaušanas un slēpošanas tehnikas, uzzinājām  jaunas šaušanas nian-
ses. Dzīvojām viesnīcā, kura atradās pie ezera. Ūdens bija ļoti dzidrs un salīdzinoši silts, 
tāpēc peldējāmies vairākas reizes dienā. Gandrīz katru dienu lija lietus, kas apgrūtināja 
drēbju žāvēšanu. Dažreiz vilkām pat slapjas. Diena  iesākās septiņos no rīta ar rīta rosmi  
un turpinājās ar  diviem pamatīgiem treniņiem. Patika tas, ka blakus viesnīcai bija gan 
šautuve, gan trase. Trase bija 7 km gara - daudz garāka nekā citas rolleru trases. Nomet-
ni vadīja treneris no Vācijas, un bija prieks sadarboties, jo Volfs bija ar bagātu humora 
izjūtu. Mums ar Dzintaru nebija nekādu problēmu komunicēt angļu valodā, tāpēc varē-
jām atspēlēties ar kādu sulīgu joku.  Nometnes dalībniekus pieskatīja arī katras valsts 
treneris. Tā kā no Vecpiebalgas novada mēs bijām divi, tad   Latvijas komandas vadītāja 
pienākumi tika uzticēti vienam no mūsu treneriem - Tomam Praulītim, kas palīdzēja ar  
padomu un aktīvi piedalījās treniņu darbā. Nometnes beigās bija kontroltreniņš, kurā 
katrs pierādīja savu spēku trasē. Mums abiem ar Dzintaru veicās labi. Mums patika no-
metne un ceram, ka vēl kādreiz  būs iespēja piedalīties šādos koptreniņos ar citu valstu 
pārstāvjiem.” 

Šovasar reizi nedēļā treniņus rīkojām nākamajiem 
pirmklasniekiem. Netika atraidīti arī 4 - 6 gadus 

veci sportotgribētāji. Tas bija liels pārbaudījums ne 
tikai viņiem, bet arī mums, treneriem.

turpinājums no 5. lpp.

priekšmeti. Ir arī  skolēni, kuriem vajag ilgāku laiku pārbaudes un ikdienas darbu veikša-
nai.  Tāpēc jūnijā kopā ar kaimiņskolu  pedagogiem visi mūsu skolas pedagogi  mācījās 
kursos, lai varētu  kvalitatīvi  strādāt ar šiem skolēniem.
  Kā jau katrā lauku skolā, arī mums notiek skolēnu rotācija - vieni iet projām, citi nāk 
vietā.  Līdz 26. augustam skolēnu skaits pirmsskolā: „Zaķēnu grupā”- 22 bērni, „Pūcēnu 
grupā”- 11 bērni, skolā  (1.-9.  klasē )  - 63 skolēni. 
  Izaicinājums  šajā mācību gadā ir jaunā izglītības reforma  gan izglītības satura izstrādē, 
gan skolotāju profesionālās kvalitātes novērtēšanā, gan algu modeļa aprobācijā. Jāsaka, 
ka ļoti liela ažiotāža ir sacelta par „lielajām” pedagogu algām . Matemātisks  uzdevums!!! 
Rēķiniet paši, cik liels algu pielikums gaidāms pedagogiem, ja līdz šim par likmi (21 stun-
da nedēļā) tika maksāti 420 eiro mēnesī, tad tagad par likmi (pacelta  likme  -30 stundas 
nedēļā )  maksās 680 eiro mēnesī!  Cik izmaksā viena stunda mēnesī? Savukārt pirmsskolas 
skolotājiem līdz šim bija jāstrādā 30 stundas nedēļā par 420 eiro mēnesī, bet tagad - 36 
stundas nedēļā par 620 eiro mēnesī. Jāsaka, ka līdz ar to ne  pamatizglītības, ne pirmsskolas 
skolotājiem  likmi lauku skolā vai bērnudārzā izstrādāt ir grūti vai pat neiespējami. Uzska-
tu, ka sabiedrībai ir jāzina valdības „vēžu bārstīšana pa maisiņiem”,  jo  rezultātā pedagogi  
neko neiegūst vai pat zaudē. Paldies Vecpiebalgas novada pašvaldībai, domes priekšsēdē-
tājai un deputātiem,  kas  varonīgi turas pretī valdības izliktajām lamatām izglītības jomā 
un, cik spēdami, stutē mūsu novada skolas!  Apzinos, ka, ja nekas nemainīsies  valdības 
politikā un vaigs netiks pagriezts pret lauku skolām un laukiem, ar laiku arī mūsu novadā 
nāksies pārskatīt skolu tīklu, jo šobrīd  bērnu skaits nepieaug. Izaicinājumu ir ļoti daudz  
-  citi atkarīgi no mums, citi - no valdības lēmumiem.
  Piedaloties veikalu tīkla „Maxima” akcijā, skolai esam nopelnījuši dāvanas: krāsaino  
printeri, mūzikas centru un kartes. Liels  paldies  Cimbergu  ģimenes  vecmāmiņai par 
apkārtējo iesaistīšanu akcijā!

  Uzsākot jauno mācību gadu, gribu novēlēt stipru veselību, daudz radošu domu, enerģiju, 
savstarpēju bagātināšanos  un sapratni  gan Taurenes pamatskolas, gan kaimiņskolu  peda-
gogiem, darbiniekiem, vecākiem un skolēniem!  

Lilita Ozoliņa, direktore

Vecpiebalgas vidusskolā

•  Skolēnu skaits, uzsākot jauno mācību gadu, Vecpiebalgas vidusskolā  - 275 (bērnudār-
zā - 80, pamatskolas klasēs - 140, vidusskolas klasēs - 55). 
•  Kopējais pedagogu skaits - 41 (31 pedagogs (tā skaitā arī interešu izglītības vadītāji) 
1. - 12. kl., 10 pedagogi  pirmsskolā  (to skaitā arī muzikālā audzinātāja un metodiķis)).
•  Šogad Vecpiebalgas vidusskolā darbu uzsāk angļu valodas  skolotājs Kristaps Baltiņš, 
kas vadīs stundas vidusskolas klasēs.
•  Galvenās prioritātes šajā mācību gadā:
Mācību gada prioritātes skola nosaka, ņemot vērā IZM ieteikumus. Jaunajā mācību gadā 
Vecpiebalgas vidusskolā turpināsim: 
1. Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu. 
2. Attīstīt izglītojamo līderības prasmes un pilnveidot skolēnu pašpārvaldes darbību, veici-
not iespēju līdzdalībai izglītības procesa un izglītības iestādes vides veidošanā un lēmumu 
pieņemšanā.
3. Veicināt izglītojamo tikumisko audzināšanu - attīstīt pilsonisko atbildību ģimenes, izglī-
tības iestādes, vietējās kopienas līmenī un izpratni par valsts un sabiedrības drošību.
4. Aktualizēt lasītprasmes izkopšanu, digitālo kompetenci, medijpratību un akcentēt dro-
šības jautājumus.
5. Motivēt  izglītojamos  iesaistīties interešu izglītības programmās.
•  Skolas metodiskais darbs pakļauts tēmai  “Netradicionālo  mācību organizatorisko 
formu būtība un loma izglītojamo personības veidošanā”, kuras ietvaros tiks organizēti 
mācību priekšmetu mēneši un rādītas atklātās stundas.
•  Šī mācību gada novitātes:
Vecpiebalgas vidusskola iesaistījusies aprobācijas pilotprojektā „Datorika”, kas jaunajā 
mācību gadā skars jau 1., 2., 4., 5., 7., 8. klasi un turpinās iesākto svešvalodu apmācību: 
angļu valodu sāks apgūt jau pirmsskolā (piecgadīgo un sešgadīgu bērnu grupā), bet krievu 
valodu kā otro svešvalodu - no 1. klases. 
Bērnudārza grupām tiks organizētas sporta un ārstnieciskās vingrošanas nodarbības pašu 
izveidotā sporta zālītē, piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem tiks veltīta pastiprināta 
uzmanība lasītprieka  un matemātiskās domāšanas attīstīšanai,  bet 1.-4. klašu skolēni tur-
pinās attīstīt ritma izjūtu ritmikas nodarbībās. Savukārt vidusskolēni projekta „Esi līderis!” 
ietvaros apgūs zināšanas un prasmes, kas saistās ar uzņēmējdarbību  (piemēram, lietišķā 
etiķete, grāmatvedības pamati). Darbosies jaunsargi.
•  Materiāli tehniskās bāzes uzlabojumi.
Vecpiebalgas vidusskolas aktu zālē tika veikts kapitālremonts, tika veikta skolas logu  (2. 
un 3. stāva) tīrīšana, kopmītnēs tika iegādāts (arī interešu centra vajadzībām) ledusskapis, 
veikti remonti kopmītņu 3 istabiņās, skolēnu garderobē ieviesta numuriņu sistēma,  papil-
dināts sporta nodarbībām slēpošanas inventārs (slēpes, zābaki un u.c. piederumi), uzstā-
dītas evakuācijas kāpnes (jaunajā korpusā); pateicoties veikala MAXIMA organizētajai 
akcijai, skola ieguvusi mūzikas centru, iegādāta mauriņa pļaujmašīna, pirmsskolā  mazo 
bērnu grupiņā veikts telpas remonts un ieklāts  linolejs, 2 pirmsskolas grupiņas ir saņēmu-
šas jaunus aizkarus, 6-gadīgo grupiņā uzstādīta jauna izlietne un izveidota virtuvīte, angļu 
valodas mācību kabinetā veikts kapitālremonts, citos skolas mācību kabinetos un koplie-
tošanas telpās veikts kosmētiskais  remonts un atjaunots sienu, grīdas un solu krāsojums. 
Uzsākts darbs, lai nodrošinātu sākumskolu ar internetu.
Lai mums visiem veiksmīgs, radošs un saskanīgs jaunais mācību gads!

Lolita Žagare, direktore 

  Vasaras turpinājumā atbildīgākās sacensības biatlonā - Latvijas čempionāta 1. kārta  - 
notika Priekuļos.  Sprintā 2. v. Rūdis Balodis, 3. v. Inga Paškovska,  K. Razgale, A. A. 
Jekimovs. Rūdis pirmo reizi sacensībās sašāva  visus 10 mērķus! Pieaugušo un junioru 
grupā tas neizdevās nevienam dalībniekam. Otrajā dienā starts iedzīšanas distancē. Uz-
varu sieviešu grupā izcīnīja Inga Paškovska, 2. v. R. Balodis, 3. v. K. Razgale. Vasaras 
sacensības distanču slēpotājiem notiek rollerslēpošanā. Pieaugušo grupā tās ir starptau-
tiskas un tajās piedalās viesi no ārzemēm. 1. posmā Priekuļos V14 grupā 2,5 km slidsolī 
3. v. A. A. Jekimovs, sieviešu grupā klasiskajā solī Latvijas čempionāta ieskaitē 3. v. I. 
Paškovska. 2. posmā Madonā iedzīšanā starp latvietēm labākā bija Inga.                                       
Šovasar reizi nedēļā treniņus rīkojām nākamajiem pirmklasniekiem. Netika atraidīti arī 4 
- 6 gadus veci sportotgribētāji. Tas bija liels pārbaudījums ne tikai viņiem, bet arī mums, 
treneriem, jo nekad iepriekš neesam darbojušies ar šāda vecuma bērniem. Laika apstākļi 
ne vienmēr lutināja, tomēr tas netraucēja aktīvi pavadīt vienu stundu rotaļās, spēlēs un 
stafetēs. Uz  dažiem  treniņiem bija ieradušies pat 20 dalībnieki. Patīkami pārsteidza 
vecāku ieinteresētība par savu bērnu fizisko sagatavotību, jo jau ilgāku laiku treniņu 
nodarbības neviens jauns audzēknis nebija uzsācis.
   Turpināsim gatavoties rudens un ziemas sezonai. Vecākās grupas audzēkņiem mērķis ir 
Pasaules jauniešu čempionāts biatlonā un Eiropas jaunatnes ziemas olimpiāde.

Aija Praulīte, trenere
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Dzērbenes jauniešu centrā
Pirmdienās plkst.15.00  - lasāmstunda bibliotēkā
Otrdienās plkst.15.00  - spēļu diena
Ceturtdienās plkst.15.00  - radošā darbnīca
1.-26. septembris - stāstu konkurss “Labākās vasaras atmiņas”
9. septembrī - filmu vakars
16. septembrī - galda spēļu turnīrs
23. septembrī - novusa turnīrs

Vecpiebalgas  JIC „Balgas strops”
Pirmdienās  plkst.15.00 - sapulce ar jauniešiem
6. - 14. septembrim plkst.15.00 - radošās darbnīcas (gatavošanās jubi-
lejas pasākumam)
15. septembrī plkst.14.00 - jauniešu centra 10. jubilejas pasākums 
Vecpiebalgas birzītē
27. septembrī plkst.15.00 - veselīga uztura diena
28. septembrī plkst.15.00 - radošā pēcpusdiena
28. septembrī plkst.18.00 - tematiskais kino vakars

Pasākumi  jauniešiem
INFORMĀCIJAI

DONORU DIENA
  Trešdien, 21. septembrī, no plkst.10.00 līdz 
plkst.13.00 Vecpiebalgas kultūras namā Do-
noru diena. Līdzi jāņem personu apliecinošs 
dokuments  (pase vai ID karte) un bankas kon-
ta numurs. Tavas asinis palīdzēs kādam grūtā 
brīdī un varbūt pat glābs dzīvību!

AICINA  PIEDALĪTIES  KONKURSĀ
  Straujiem soļiem tuvojas skaista 
jubileja - Latvijas simtgade. Šajos 
svētkos vēlamies sagādāt mūsu 
dzimtenei dāvanu, kas ir pilna ar 
tās iedzīvotāju siltiem vārdiem un 
skaistām  receptēm, ar ko dalīties 
pašiem un saglabāt nākamajām pa-
audzēm.
    Tāpēc mēs, kulinārijas žurnāls 
“Četras Sezonas” un “Rimi Latvi-
ja”,  2018. gadā Latvijai 100 gadu 
dzimšanas dienā kopā vēlamies dā-
vināt grāmatu “100 kūkas un 1 svecīte”. Tajā tiks apkopotas Latvijas saimnieču kūku 
receptes no visiem reģioniem.
Tieši tādēļ aicinām novada saimnieces un saimniekus, vecus un jaunus iesūtīt sa-
vas kūku receptes projekta portālā www.gardezi.lv/100kukas/ līdz šā gada 10. 
oktobrim. Iesūtītās kūku receptes izvērtēs Latvijas iedzīvotāji un “Rimi Gardēžu” ko-
manda, kuras sastāvā ir Signe Meirāne, Ilze Jurkāne, Liene Zemīte, Mārtiņš  Sirmais, 
Normunds  Baranovskis, Inga Pūce un Mārcis Mitrevics.

Vecpiebalgas novada pārgājiens 
”Brinģu aplis”

  Pārgājiena  starts 2016. gada 4. septembrī plkst. 11.00 Inešu sporta laukumā.
Dalībnieku pieteikšanās no 10.00 līdz 10.45.
Sacensību mērķis - iesaistīt iedzīvotājus sporta aktivitātēs.  
Noskaidrot ātrākos „Brinģu apļa ” veicējus.
Distances garums - 10 km, kuru veic skrienot, soļojot vai nūjojot. 
Kontrollaiks - 2 stundas.
Vecuma grupas: 
S-1, V-1 - 1966. g. un vecāki;
S-2, V-2 - 1967. - 1986.g.;
S-3, V-3 - 1987. -1997.g.;
S-4, V-4  - 1998. -2000.g.; 
S-5, V-5 - 2001. -2003.g;
S-6, V-6 - 2004. g. un jaunāki.
  Par dalībnieka veselības stāvokli atbild pats dalībnieks, par nepilngadīgiem 
dalībniekiem atbildīgi vecāki.
Visi dalībnieki piedalās izlozē, kurā varēs laimēt pārsteiguma balvas.
Apbalvošana: 1.- 3. vietas ieguvēji katrā grupā tiek apbalvoti ar pārsteiguma balvām. 
Ja grupā nav trīs dalībnieku, tad pārējās balvas tiek izlozētas.
Aicinām piedalīties  sacensību  tiesāšanā.

Noslēgusies izglītojošā un atpūtas nometne 
„Četras atslēgas”

 Izglītojoša un atpūtas nometne Amatas, Jaunpiebalgas, 
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas 
novada talantīgajiem bērniem vecumā no 12 līdz 15 ga-
diem ,,ČETRAS ATSLĒGAS 2016” šogad aizritēja Prie-
kuļu vidusskolā. 
Bērni pētīja vēstures, ģeogrāfijas, ekonomikas un poli-
tikas jomas, kā arī iepazina debašu mākslu, mācījās do-
māt plašāk un dziļāk, apguva prasmi argumentēt, uzrunāt 
un pārliecināt publiku, sadarboties. Un, protams, ieguva 
jaunus draugus, jautri un lietderīgi pavadīja brīvo laiku. 
Sportoja, sapņoja, vēroja zvaigžņu lietu, spēlēja galda 

spēles, prātoja un klausījās, un diskutēja, un debatēja, un improvizēja...
Tā kā šī augusta nedēļa aizritēja zem olimpisko spēļu karoga, arī nometnes dalībnieki 
piedalījās olimpiskajās spēlēs ,,Priekuļi 2016”, kurās par balvām cīnījās gan tradicio-
nālos, gan pavisam neierastos sporta veidos dažādām gaumēm, ātrumiem un spējām. 
Bija jautri un aizraujoši!
Bērni devās pārgājienā uz Līču - Laņģu klintīm, lai tuvāk iepazītu Priekuļu novadu, 
apgūtu orientēšanās prasmes. Cepa desiņas ugunskurā un baudīja šīs vasaras nepastā-
vīgo laiku.
Nometnē kopā ar bērniem darbojās vieslektori: Mārtiņš Bondars, politiķis, finansists, 
Saeimas deputāts, kurš jaunos cilvēkus mudināja sapņot un ticēt, ka sapnis piepildīsies. 
Izstrādāt soli pēc soļa, kā nonākt līdz savam sapnim. Politiķis dalījās arī  pieredzē par 
saviem sapņiem un to, kā izdevies tos īstenot. Daudz tika runāts par izglītības kvalitāti, 
dažādām izvēlēm un to, ka dzīvē ļoti daudz kas ir atkarīgs tieši no tevis paša. Bērni 
aizrautīgi darbojās kopā ar Jāni Viegliņu, marketinga speciālistu, biznesa konsultāciju 
un apmācību centra ,,Pārdošanas skola” vadītāju, kurš jauniešus mācīja, kā pārliecināt 
cilvēkus, kā atšķirt ,,pīles” no ,,ērgļiem” un pašiem kļūt par cienīgiem ,,ērgļiem”. Lie-
liski bija satikt tik atraktīvu un gudru cilvēku. Savukārt, Rolands Ozols, konsultants 
personības attīstības, izglītības un pārmaiņu vadības jautājumos, mūžizglītības un kul-
tūras institūta “VITAE” vadītājs, bijušais UNESCO LNK ģenerālsekretārs nometnes 
dalībniekus mācīja izprast domāšanas pamatprincipus, aicināja bērnus diskutēt, strādāt 
pāros, grupās.

Par lielisku piedzīvojumu izvērtās vecāku vakars, kurā kopā ar vecākiem tika spēlēts 
futbols, galda spēles, veidotas kolāžas. Vecāki teica daudz atzinīgu vārdu gan nomet-
nes pedagogiem, gan savām pašvaldībām par iespēju bērniem nedēļas garumā iegūt 
jaunas zināšanas un lieliski atpūsties kopā ar vienaudžiem.
Šī gada nometnes devīze -  talantīgi cilvēki popularizē savu novadu, savukārt  uzņē-
mēji to veido. Tādēļ bērniem tika veidota izpratne, cik svarīgi ir pamanīt un nepalaist 
garām ikvienu dzīves piedāvāto iespēju, būt drošiem, pārliecinātiem un darbīgiem.
Šī ir jau trešā reize, kad tiek organizēta nometne ‘’ČETRAS ATSLĒGAS”. Iepriekšējos 
gados tā notikusi Amatas un Līgatnes novados. Noslēguma pasākumā tika izlozēts, 
kurā novadā nometne tiks rīkota  nākamajā vasarā. Un pilnā loze tika  Jaunpiebalgas 
novadam. 
Nometne bērniem un viņu ģimenēm ir balva par čaklu un atbildīgu mācību darbu, ie-
saistīšanos sabiedriskās aktivitātēs. Nometnes izmaksas sedz pašvaldība, lai atbalstītu 
sava novada talantīgos un mērķtiecīgos jauniešus.
Šoreiz īpašs paldies Priekuļu novada pašvaldībai un Priekuļu vidusskolas kolektīvam 
par viesmīlību, gādību un prasmi radīt māju sajūtu četrdesmit jauniešiem un viņu sko-
lotājiem.
Noslēguma pasākumā uz Vecpiebalgas novada domes vadītājas Ellas Frīdvaldes - An-
dersones jautājumu,  kā nometnē klājies, bērni atzina, ka tā paskrējusi vēja spārniem, 
nu ir žēl šķirties. Bijis jautri, interesanti, daudz vērtīga iemācījušies, ieguvuši jaunus 
draugus.  
Raunas novada priekšsēdētāja Evija Zurģe nometnes dalībniekiem novēlēja veiksmīgu 
un ražīgu jauno mācību gadu. Savukārt Līgatnes novada vadītājs Ainārs Šteins atzina, 
ka ļoti lepojas ar jaunajiem, talantīgajiem līgatniešiem. 
Pasākumā piedalījās arī Amatas novada domes priekšsēdētājas vietniece Guna Kalni-
ņa- Priede, kura izglītību salīdzināja ar sportu- ir jādara, jo tikai tad sekos panākumi 
un medaļas.
Bērni tā arī apņēmības pilni solīja – čakli mācīties jaunajā mācību gadā, lai nākamajā 
vasarā atkal varētu tikties nometnē ,,ČETRAS ATSLĒGAS 2017”, kurā slēgsim durvis 
uz sabiedriskajām attiecībām, publisko runu, lietišķo etiķeti un mediju zinībām.     
 

Diāna Briede, 
Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības pārvaldes metodiķe
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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 pagastā
24. septembrī plkst. 18.00 pilī 

Dzejas un ziedu diena. 
Piedalās koris “Pie Gaujas”, vietējie 
dzejnieki, daiļrunātāji un puķkopji. 

Esiet laipni aicināti piedalīties ziedu izstādē 
ar saviem rudens ziediem!  

Informācija: 29408315

Inešu pagastā
24. septembrī plkst.13.00 tautas namā 

tikšanās pie tējas tases ar žurnāla “Vides 
Vēstis” redaktori, vides aizsardzības un zaļā 

dzīvesveida aktīvisti  Anitru Toomu 
Ieejas maksa - EUR 1,00

Laipni aicinām!

Kaives pagastā 
2. septembrī plkst. 20.00 ikmēneša kino 

seanss - filma “Drošsirde” 
(3D, apskaņota latviešu valodā).

Ieejas maksa -  EUR 1,00

Septembrī pagasta pārvaldes telpās dabas 
veltes izstādē “Rudens pieredze” 

 Interesanti, pārdabiska izmēra  nebijuši  
augļi un dārzeņi, skaisti rudens ziedi var 

priecēt ne tikai jūsu mājas iemītniekus, bet 
visus pagasta iedzīvotājus. 

Atnes un piedalies!
Pieteikšanās pie kultūras darba 

organizatores A. Caunītes - Bērziņas.  

Taurenes pagastā
23. septembrī plkst. 15.00 pagasta centrā 

Miķeļdienas tirgus
Gaidīsim tirgotājus un pircējus! 

Sīkāka informācija: m.t. 22032942

Vecpiebalgas pagastā
8. septembrī  plkst. 12.30  bibliotēkā
 tikšanās ar Jāņa Baltvilka un Latvijas 
Literatūras gada  balvas laureāti, bērnu 

grāmatu rakstnieci Luīzi Pastori. 
Pasākumu atbalsta 

Valsts Kultūrkapitāla fonds
Līdz 30. oktobrim bibliotēkā apskatāma 

izstāde „Latvijas dievnami” - vairāk nekā 
20 foto stāsti par dievnamiem Latvijā, kas 

papildina autores Vivantas Volkovas 
grāmatas “Latvijas dievnami”

 ilustratīvo materiālu. 

15. septembrī  plkst. 14.00 centra birzītē 
JIC “Balgas strops” 10 gadu jubilejai veltīts 

pasākums. Radošās darbnīcas, hennas 
zīmējumi, dažādi konkursi, 

priekšnesumi, balviņas.  
Īpašie viesi - grupa „Transleiteris”. 

24.  septembrī plkst.19.00 kultūras namā 
„Kopā 100 jeb vakars 

nobriedušiem cilvēkiem” 
Ielūdz Rigonda un Ilona 
Ieejas maksa - EUR 3,00 

Galdiņi tikai iepriekšējā rezervēšanā līdz 
21. septembrim ( t.26493591) 

Būsiet  mīļi gaidīti!
Groziņš stikla, pīts, salds vai sāļš - jūsu;  

joki, atrakcijas, izklaides 
un  jubilejas kūka - mūsu.

Spēlēs grupa „Kompromiss” no Valmieras

PASĀKUMU AFIŠA APSVEIKUMI
Maigi noglāstīt vakardienu,
iecelt savu dzīvi šodienas šūpolēs…
Un uzšūpot līdz galotnēm! 

Sveicam Tevi, septembra  jubilār!
Īpašie gaviļnieki:

65  - Viesturs Melbārdis Dzērbenē
 Gunārs Pētersons Inešos
 Veneranda Caunīte Kaivē
 Daina Gaujeniete Vecpiebalgā 
70 -  Pēteris Dundurs Dzērbenē
 Vladislavs Oļševskis Taurenē
 Kārlis Šutka Taurenē
 Margrieta Skalbe Vecpiebalgā
 Ilmārs  Šmits Vecpiebalgā
75 -  Gunars Ignatjevs Dzērbenē
 Dzidra Intenberga Taurenē
 Artūrs Zariņš Taurenē
 Ilga Zvirgzdiņa Vecpiebalgā
80 -  Limānija Migliniece Dzērbenē
91 -  Paulis Jansons Taurenē

Kā eņģelītis balts
Mazs bērniņš piedzimis
Un laimes krekliņā
Ir mājās ienācis.

SĒRU VĒSTS
Ir klusums, 
kas pasaka vairāk par vārdiem…

Sveicam  mazuļus  un  viņu  vecākus!

Ej, laimīte, vedējos
Jaunas dzīves sācējiem!
Lai netrūka laimes dienu,
Visu mūžu dzīvojot!

Noslēgtas laulības:

Sveicam, kopējo dzīves ceļu sākot!

Jānis Laurinovičs, Dzērbene;
Aleksandrs Krastiņš, Ineši;
Ojārs Pētersons, Taurene;
Pēteris Lubejs, Vecpiebalga;
Ņina Pančenko, Vecpiebalga. 

Lauris Sūna un Marta Pētersone;
Kristaps Eisaks un Antra Balode;

Elmārs Aukšmuksts un Renita Ratniece;
Dāvis Strelkovs un Ilvija Lācgalve;

Edvīns Rautenbergs un Baiba Lapiņa;
Mārtiņš Alksnis un Zane Vilsāre;
Vitālijs Dušs un Ausma Kalniņa.

Jaunākie Vecpiebalgas novadā:

Gatis Suļeimanovs 
Dzērbenes pagastā;

Pauls Dombrovskis 
Inešu pagastā;

Vigo Ērglis 
Vecpiebalgas pagastā;

Natālija Naprejenko 
Vecpiebalgas pagastā. 

APSVEIKUMI

Mūžībā aizgājuši:

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem. 

 Pateicamies Dacei un Andim Strazdiņiem 
par mēbeļu dāvinājumu  pensionāru klubiņam 
“Randiņš” un par vitrīnām Dzērbenes skolas 
muzejam. 

PATEICĪBAS

 Sirsnīgi pateicības vārdi  gastroenterologam 
Hosamam Abu Meri par sniegto konsultāciju un 
veselīga uztura padomiem. Pateicoties Jums, jau 
tagad jūtos labāk!

Rasma Pušpure no Dzērbenes

 Paldies visiem, kuri gādāja, lai šovasar Vecpie-
balgas kapsētās būtu pieejama smilts un melnzeme 
tuvinieku kopiņu apkopšanai.  

Edīte Bagucka no Madonas novada

Silvija Aņina un Mārīte Šķēle


