
ÐAJÂ NU MURÂ:

* Jaunākais novada domē

* Saruna ar novada domes 

priekšsēdētāju

* Lauku ziņas

* Tautskolas pavasaris

* Jaunumi skolās

* Koncertu cikla 

„Jaunpiebalgas baznīcas 

ērģelēm – 100” sākums

* Kultūras afiša

* Dažādas ziņas

Aprīlis – sulu mēnesis

18.04. Lielā Piektdiena.
20.04. Pirmās Lieldienas.
21.04. Otrās Lieldienas.

Maijs – lapu mēnesis

01.05. Darba svētki. LR Satversmes sapulces sasaukšanas 
diena.

04.05. LR Neatkarības atjaunošanas diena.

08.05. Nacisma sagrāves diena un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena.

09.05. Eiropas diena.

11.05. Mātes diena.

15.05. Starptautiskā ģimenes diena.

Avîze
Piebaldzçniem

Avîze
Piebaldzçniem

4 (193) 2014. gada aprīlis Jaunpiebalgas novada izdevums

Lai Laimas rokas ceļas svētījot
Pār bērniņu, kas sācis savu 

ceļu,
Lai darba tikumu un gudrību 

tam dod,
Lai viņa bērnība kā pilna ziedu 

pļava!

2014.gada martā dzimuši:
Alvis Beķeris 

8.martā,
Melānija Tavare

22.martā.

Apsveicam laimīgos vecākus 
un vecvecākus!

Saldie pušķi, veidoti no kreppapīra ziediem Zosēnu bibliotēkā.
Vairāk par to lasiet 14. lappusē!

1.maijā pulksten 10.00  tirgus laukuma 

atklāšana.
Plašāka informācija par šo notikumu 5.lpp.
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- Pārdomas
Neparastais siltums martā, sniega trū-

kums ziemā – tas viss ir atmodinājis dabu
un arī cilvēku steidzina pavasara dar-
biem. Ir jau labi, ātrāk var sākt apkār-
tnes sakopšanas darbus. Ja atceramies
pērno martu un aprīli, tad milzīgais snie-
ga daudzums nu nekādi negribēja kust,
siltums nāca ļoti gausi, dažbrīd likās, vai
vispār būs pavasaris un vasara. Arī āra
darbi aizkavējās, tādēļ maijā nācās visu
iekavēto izdarīt steigā. 

Ikdienā iznāk pavērot tuvējo un tā-
lāko apkārtni no Viņķu kalna ( gan ne
no pašas kalna augstākās vietas). Nu ne-
maz nevar teikt, ka laukiem draudētu
pamestība, ka viss aizaug un cilvēku
nav. Tieši otrādi, vismaz šeit. Ir tik pa-
tīkami redzēt kaimiņu rosību – katrs sa-
kopj savas mājas apkārtni, veido puķu
dobes, izzāģē krūmus un vecos kokus,
tiek apartas lielas zemes platības. Ja sko-
lēniem neatļauj norakstīt (nošpikot) vie-
nam no otra, tad nošpikot no kaimiņa
gan nav liegts. Ja redzi, ka tas kaut ko
labu izdara, arī pašam rodas vēlme iet
un darīt.

Šomēnes sarunā ar novada domes
priekšsēdētāju noskaidroju, ka tiek veik-
ta tehniskā projekta sagatavošana, lai
Viņķu kalnā būvētu skatu torni, arī stā-
dītu kociņus. Tā noteikti būs skaista vie-
ta, kur aizvest gan viesus, gan arī pašiem
priecāties par vienreizējo skatu. Izrādās,
mums ir skaistas vietas, diemžēl līdz šim
nav apzinātas vai iekārtotas un sakop-
tas tā, lai būtu pieejamas. 

Biju patīkami pārsteigta, nesen kādā
žurnālā izlasot informāciju, ka šai va-
sarai ir izstrādāts tūrisma maršruts pa
Vidzemes augstieni „Gleznainās Latvijas
virsotnes” maršrutā Madona – Cesvaine
– Jaunpiebalga – Vecpiebalga – Ērgļi.
Pie kam tā ietvaros vasarā tiek organi-
zēta akcija „Apceļo Vidzemes augstie-
ni 2014”, kuras laikā dalībniekiem jā-
apceļo vismaz 12 maršruta objekti. Laba
iespēja ceļot gribētājiem tepat, mūsu
zemē, ir vērts padomāt, plānojot atva-
ļinājumu. Arī sagaidīt tūristus pie mums.

Jā, domas aizskrējušas jau vasarā, pēc
kuras tik ļoti ilgojamies. Taču vēl tikai
aprīlis un gaidām Lieldienas.

Lai priecīgi svētki un rosīgs pavasara
laiks!

Aija Ķīķere

2014.gada 10.marta 
novada domes sēdē nolemts:

Aizdot domes specbudžetam 10 000 (desmit tūkstošus euro 00 centi) no domes pa-
matbudžeta traktortehnikas iegādei novada ceļu apsaimniekošanai un pašvaldības ci-
vilās aizsardzības mērķiem, kas norādīti LR Ministru kabineta 27.06.2006. noteiku-
mos Nr.535 „Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju
un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” 38.punktā.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2014.gada 17.februāra Saistošos notei-
kumus Nr.3 „Par grozījumiem 2014.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2014. gadam”.

Izstrādāt tehnisko projektu pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā „Viņķu kalns”,
kadastra apzīmējums 4256 008 0110, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads,
teritorijas labiekārtošanai, skatu torņa būvniecībai un etno koka ierīkošanai.

Izstrādāt tehnisko projektu pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā „Cieres Kalns”,
kadastra apzīmējums 4256 006 0321, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads, sporta laukuma ierīkošanai.

Apstiprināt izstādes - gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!” nolikumu.
Noteikt nomas maksu Sociālo pakalpojumu punkta Dārza ielā 4-14, Jaunpiebalga,

Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, telpai 13.4 m2 platībā EUR 20.00 (div-
desmit euro 00 centi) mēnesī, pie nosacījuma, ka telpa tiek izmantota vienu reizi ne-
dēļā.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2014.gada 10.marta Saistošos noteiku-
mus Nr.4 „Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 29.jūnija Saistošajos
noteikumos Nr.16 „Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Jaunpiebalgas novadā””.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. ga-
dam projektu, apstiprināt Jaunpiebalgas novada attīstības programmas 2014.-2020.
gadam projektu, sagatavoto dokumentu projektus nosūtīt Vidzemes plānošanas reģionam
atzinuma sniegšanai.

Jaunpiebalgas novada domei piekrīt apbūvēta lauku apvidus zeme ½ domājamo
daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 008 0051 – 0,5828ha platības,
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to no-
stiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta piektās daļas 1.punktu. Dzēst no nekustamā īpa-
šuma valsts kadastra informācijas sistēmas zemes lietošanas tiesības V. M. uz ½ do-
mājamo daļu zemes vienībai „Jaunpūķi”, kadastra apzīmējums 4256 008 0051. Noslēgt
zemes nomas līgumu ar M. Z. par ½ domājamo daļu no zemes vienības „Jaunpūķi”,
kadastra apzīmējums 4256 008 0051 – 0,5828ha platībā. Veikt nekustamā īpašuma
„Jaunpūķi” ½ domājamās daļas zemes vienības ar kadastra Nr.4256 008 0051 saga-
tavošanu atsavināšanai: reģistrēt zemesgrāmatā zemes vienību „Jaunpūķi”,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, kadastra apzīmējums 4256 008 0051,
uz pašvaldības vārda; veikt tirgus vērtības noteikšanu zemes vienībai „Jaunpūķi”,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Reģistrēt zemesgrāmatā zemes vienību Kalna iela 1 ar kadastra apzīmējumu 4256
006 0127 – 0,2361ha platībā uz Jaunpiebalgas novada domes vārda. Veikt tirgus vēr-
tības noteikšanu zemes vienībai Kalna iela 1 īpašuma atsavināšanai. Dzēst no nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas zemes lietošanas tiesības S. Š. uz ze-
mes vienību Kalna iela 1, kadastra apzīmējums 4256 006 0127.

Iekļaut Jaunpiebalgas novada domes pamatlīdzekļu sastāvā (bilancē) nekustamo
īpašumu „Jāņa skola”, kadastra apzīmējums 4256 011 0038, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, kurš sastāv: zemes 5,139 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4256 011 0038; skolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 4256 011 0038 001; saimniecī-
bas ēkas ar kadastra apzīmējumu 4256 011 0038 002.

Mainīt adresi Jaunpiebalgas novada domes pamatlīdzekļu sastāvā esošai saimniecības
ēkai ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0322 002, kas atrodas uz nekustamā īpašuma
Raiņa iela 4, kadastra numurs 4256 006 0322, zemes: no adreses Raiņa iela 4,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125, uz jaunu ad-
resi Raiņa iela 4A, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-
4125.

Iznomāt K. B., personas kods dzēsts, neapbūvētu lauku apvidus zemes vienību „Liepas
1”, kadastra apzīmējums 4256 008 0114 – 5,9 ha platībā, Jaunpiebalgas pagasts: ze-
mes lietošanas mērķis – lauksaimniecība (šifrs 0101); zemes nomas maksa – 1,5%
no zemes kadastrālās vērtības; iznomātājs maksā nekustamā īpašuma nodokli; zemes
nomas līguma termiņš – 5 gadi.
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Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpa-
šuma „Kalna Nedēļas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4256 006 0165, precizējot projektēto zemes vienību platības: pro-
jektētā 1. zemes vienība 2,222 ha platībā. Adrese – Gaujas iela
31A, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads,
LV-4125. Zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uz-
ņēmuma apbūve (šifrs 1001). Projektētā 2.zemes vienība 4,813
ha platībā. Nosaukums „Kalna Nedēļas”, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125. Zemes
lietošanas mērķis – lauksaimniecība (šifrs 0101).

Reģistrēt zemesgrāmatā uz Jaunpiebalgas novada domes vār-
da pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā esošas saimniecības ēkas:
saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0161 010,
ar adresi Gaujas iela 38B, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads; saimniecības ēka ar kadastra apzīmēju-
mu 4256 006 0322 002, ar adresi Raiņa iela 4A, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads; sagatavot doku-
mentus ēku reģistrēšanai zemesgrāmatā.

Veikt nekustamā īpašuma „Avotiņi 2”, kadastra Nr.4298 003
0177, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, sagatavošanu at-
savināšanai: sagatavot zemes robežu plānus; reģistrēt zemi ze-
mesgrāmatā; noteikt nekustamā īpašuma tirgus vērtību.

Iznomāt A. Z., personas kods dzēsts, pašvaldības zemes vie-
nību „Kalna Avotiņi 2”, kadastra apzīmējums 4298 003 0242,
Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads – 9,28 ha platībā: zemes
lietošanas mērķis – lauksaimniecība (šifrs 0101); zemes nomas
maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības; iznomātājs maksā
nekustamā īpašuma nodokli; zemes nomas termiņš – 10gadi.

Jaunpiebalgas novada domei piekrīt apbūvētas lauku apvi-
dus zemes vienības, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldī-
bas zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā”
3.panta piektās daļas 1.punktu: Pļavas iela 7, kadastra apzīmē-
jums 4256 006 0205 – 0,1284 ha platībā, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads; „Abrupe 1”, ka-

dastra apzīmējums 4256 007 0115 – 0,6 ha platībā, Abrupe,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads; Gaujas iela 50, ka-
dastra apzīmējums 4256 006 0265 – 0,1334 ha platībā,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads;
Jaunpiebalgas novada domei piekrīt neapbūvēta lauku apvidus
zemes vienības saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldības ze-
mes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.pan-
ta piektās daļas 2.punktu: „Kalna Kaņepi”, kadastra apzīmējums
4256 009 0040 – 1,9 ha platībā, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads; „Dzirnavkalns 1”, kadastra apzīmējums
4256 008 0020 – 4,0 ha platībā, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads.

Piešķirt adresi ēku īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4298
003 0049 005, kas atrodas uz zemes vienības „Ūdensrozes” ar
kadastra apzīmējumu 4298 003 0223 – „Lazdas”, Melnbārži,
Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV- 4133.

Apstiprināt precizēto Jaunpiebalgas novada domes vispārē-
jās izglītības iestāžu izdevumu tāmi uz vienu audzēkni no 2014.
gada 1.janvāri pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par
Jaunpiebalgas novada domes izglītības iestāžu sniegtajiem pa-
kalpojumiem.

Jaunpiebalgas novada dome ir atbalstījusi Jaunpiebalgas no-
vada domes nodibinājuma „Solis Piebalgā”, reģistrācijas nr.
40008189235, dalību Labklājības ministrijas iepirkumā
„Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no psihoaktī-
vām vielām atkarīgiem bērniem”, iepirkuma identifikācijas Nr.
LRLM2014/28-3-02/02, un paredz 2014.gada pašvaldības bu-
džetā līdzekļus EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) apmērā Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigā-
des pārbaudes aktā Nr. 22.10-3.16-2, no 10.02.2014., Piebalgas
pamatskolas ēkā konstatēto pārkāpumu novēršanai.

¨
Sagatavoja novada domes sekretāre 

Anita Auziņa.

Šogad 26.aprīlī ikgadējā Lielā Talka. Vai novadā šajā sa-
karā paredzēti kādi īpaši pasākumi?

Nekādi īpaši pasākumi nav paredzēti, taču katram iedzīvo-
tājam jāapzina un jāsakopj savas mājas apkārtne, daudzdzīvokļu
māju apkārtne, tas pats attiecas arī uz iestādēm, uzņēmumiem,
zemnieku saimniecībām. Aicinām piebaldzēnus apkopt tuvinieku
kapu vietas un piedalīties kapu teritorijas sakopšanā. Domāju,
ka Vides radošā darbnīca Gaujas projekta ietvaros arī piedalī-
sies Gaujas atpūtas vietu sakopšanā. Es īpaši neatbalstu speciālas
kampaņas, jo visām vietām pavasarī tomēr jābūt sakoptām, par
ko atbildīgs katrs nekustamā īpašuma īpašnieks, katrs iedzīvo-
tājs pats. Ir taču mums joprojām daudz nesakoptu sētu, aizau-
gušu grāvmalu.

Vai arī mūsu novadā bijuši kādi kūlas dedzināšanas gadī-
jumi?

Gadījums ir bijis, bet es neesmu redzējis kādu nodedzinātu
pērnās zāles pleķīti. Šogad ir īpaši bīstama situācija vietās, kur
ir garāka zāle, jo sniega ziemā nebija, kūla tādēļ nav pieplaci-
nāta. Ja aizdegas šāda platība, tad sekas var būt sevišķi bēdīgas. 

Ziema bez sniega ļāva ietaupīt līdzekļus ceļu tīrīšanai. Kādā
no iepriekšējām sarunām bija solījums izmantot ietaupītos lī-
dzekļus pagasta ceļu uzlabošanai. Vai pašreiz ir zināmi veicamie
darbi?

Darbi ir saplānoti, meklējam izpildītājus par iespējami zemāku
cenu. Vairākās vietās, apmēram 20 ceļu posmos, tiks izvesta un
izlīdzināta grants, dažās vietās tīrīti grāvji. Protams, tiks veik-

ti darbi grāvju attīrīšanā no krūmiem.
Kāds ir kopējais pagasta ceļu garums mūsu novadā?
Jaunpiebalgas pagastā ielu un ceļu kopgarums ir 80 kilometri,

bet Zosēnu pagastā – 42 km. No saraksta izslēgti daži ceļi, ku-
rus sen vairs neviens neizmanto.

Skolēnu darbs vasarā. Vai pašvaldība varēs ko piedāvāt?
Esam atraduši iespēju paredzēt budžetā līdzekļus skolēnu dar-

ba apmaksai vasaras periodā, jo ir daudz un dažādi sakopšanas
darbi, kuros jaunieši no 15 gadu vecuma varētu piedalīties – gan
skolas apkārtnē, gan pašvaldības teritorijā. Ir informācija, ka būs
arī valsts atbalsts šo darbu apmaksai saistībā ar Nodarbinātības
valsts aģentūru. Pašlaik tiek apzināti veicamie darbi, un ar sko-
las starpniecību noskaidrosim pretendentus, kuri vēlētos strādāt.
Vēlāk, atkarībā no darbu apjoma un gribētāju skaita, tiks gata-
voti līgumi. Darbu izpildes laiks būtu, sākot no 16.jūnija līdz ap-
mēram 19.augustam. Darbu samaksu nosaka likumdošana – tā
ir valstī noteiktā minimālā alga par 7 stundu darba dienu jau-
niešiem šajā vecumā. Priekšroka tiks dota skolēniem no sociā-
li neaizsargātām ģimenēm, lai viņi nopelnītu naudiņu nākama-
jam mācību gadam. Tās būtu apmēram 10 darba vietas. 

Vai šāds darbs skolēniem būs arī Zosēnu pagastā?
Jā, bet vajadzības gadījumā varēs izmantot pagasta transportu,

ar kuru no rīta un pēc darba bērnus izvadātu, ja viņu dzīvesvieta būs
Zosēnu pagastā. Darbus ir jāveic tur, kur tie patiešām ir veicami.

Ir pieņemts lēmums par projekta sagatavošanu skatu tor-
ņa ierīkošanai Viņķu kalnā. Ko varētu par to teikt?

Pavasarīga saruna ar novada domes
priekšsēdētāju Laimi Šāvēju
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Par šo tematu runājām un to apspriedām jau pagājušajā gadā.
Attiecīgo zemes gabalu pašvaldība iegādājās savā īpašumā, lai
tajā varētu rīkot Līgo svētkus, tā būtu sakopta vieta, kur pulcē-
ties gan mums pašiem, gan arī vieta, kur aizvest tūristus, jo skats
no Viņķu kalna patiešām ir vienreizējs. Deputāti arī atbalstīja
ideju šajā vietā ierīkot skatu torni. Pašlaik tiek risināta tehnis-
kā projekta sagatavošana, kas varētu ilgt apmēram divus mēnešus.
Kas attiecas uz projektu „Etno koks”, tad šopavasar būtu jāiz-
veido tehniskais zīmējums, jāsaprot, kādus kokus var stādīt, lai
tie ir piemēroti attiecīgajai augsnei. Tāpat nepieciešama auto stāv-
vieta, ceļa malas jāatbrīvo no krūmiem u.tml. Minētais projekts
pilnībā būtu realizējams līdz nākamā gada Jāņiem. 

Jūlijā paredzēts mūzikas festivāls „Satiksimies Piebalgā”.
Vai novada dome dos savu piekrišanu šim pasākumam?

Pagaidām šādu iesniegumu nav, bet pilnīgi droši zināms – kul-
tūras komiteja un dome lēma, ka vienam no iepriekšējo gadu rī-
kotājiem atļauja netiks dota. Ir izrādīta interese un iniciatīva no
vietējiem uzņēmējiem, kad būs iesniegums- skatīsim. Diemžēl
jūlija vidū pašvaldība nevar sarīkot šādu pasākumu, tādēļ te sva-
rīga tieši privātā iniciatīva.

Kas vēl būtu sakāms par dzīvi novadā?
Gribu teikt, ka joprojām esam pasīvi kultūras pasākumu ap-

meklētāji. Marta vidū brīnišķīgu pavasara koncertu sniedza mū-
zikas un mākslas skola, kurā piedalījās arī pūtēju orķestris „Cēsis”.
Šis koncerts bija bez maksas, bet tomēr maz skolēnu un vecā-
ku to apmeklēja. Tāpat notika deju koncerti, kuros savu prasmi
rādīja viesu deju kolektīvi. Runājot par konkursiem „Cālis” un
„Mēs tiksimies martā”, arī samazinājusies iedzīvotāju aktivitā-
te. Nevaru to īsti saprast – vai tad nav vairs dziedāt gribētāju?

Vai arī pasākuma organizatori nav bijuši pietiekami aktīvi, lai
uzaicinātu dalībniekus uz šiem konkursiem. Jā, konkurss ir tāds
jūtīgs pasākums, lai izvērtētu, kurš dalībnieks labāks, kurš – ne
tik labs. Protams, var rīkot arī talantu koncertus. Jebkurā gadī-
jumā ir vajadzīgs darbs ar cilvēkiem, dalībnieki jāuzrunā, jāie-
drošina, lai viņi gatavotos, nepietiek ar to vien, ka publicē kon-
kursa nolikumu.

Domes sēdē vienojāmies, ka šogad noteikti atkal vērtēsim īpa-
šumu sakoptību, vēl nav skaidrs – kādā formā, bet vasaras mē-
nešos domes komisija apsekos novada teritoriju un izvēlēsies
sakoptākās privātmājas, zemnieku saimniecības, iestādes un uz-
ņēmumus, kam izteikt atzinību valsts svētku pasākumā 18.no-
vembrī.

Šogad marts pārsteidza ar nebijušu siltumu. Vai tāpēc būtu
beigusies apkures sezona izstāžu zālē „Velves”? 22.marta dze-
jas pasākumā, pēc tam arī represēto dienas pasākumā tur bija
auksts!

Tā ir kultūras nama darbinieku atbildība – pirms kārtējā pa-
sākuma noregulēt vajadzīgo temperatūru. Visu laiku telpa ne-
tiek vienādi sildīta, taču, ja paredzēts pasākums, tad kultūras dar-
binieki dod kurinātājam norādījumus, lai izmainītu apkures re-
žīmu. Ja tas nav ticis izdarīts, tad acīmredzot šie darbinieki ir
nepietiekami uzraudzīti.

1.maijā būs tā diena, ko piebaldzēni jau sen gaida – tirgus
laukuma atklāšana.

Jā, tas beidzot notiks, tādēļ aicinu visus uz šo pasākumu, ceru,
ka tas būs pietiekami krāšņs. 

Paldies par sarunu!
A.Ķīķere

Jaunpiebalgas novadā 2013.gada sāku-
mā tika īstenots Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests” projekts
„Vidzemes reģiona mobilais sociālo pa-
kalpojumu Resursu centrs”. Šī projekta mēr-
ķis bija attīstīt jaunu sociālās rehabilitāci-
jas pakalpojumu Vidzemes reģionā. Tas tika
sniegts sociālās atstumtības riska skartajām
mērķa grupas personām, kam iepriekš šāds
pakalpojums nav bijis pieejams vai arī bi-
jis pieejams, bet nepietiekamā apjomā vai
kvalitātē. 

Atbalsta grupas ir viens no efektīgāka-
jiem, lētākajiem un nepieciešamākajiem cil-
vēku savstarpējās palīdzības pakalpojumiem,
tajās tiek dotas iespējas līdzdarboties, risi-
nāt problēmas un dalīties pieredzē. Grupās
sanāk kopā cilvēki ar līdzīgām problēmām,
viņi aktualizē savas grūtības, uzklausa citu
dalībnieku pieredzi dažādu jautājumu risi-
nāšanā. 

Atbalsta grupas parasti vada profesionālis,
kurš sniedz informāciju un vada grupas pro-
cesus. Grupai attīstoties, kopā strādājot il-
gāku laiku, tai ir iespējams kļūt par pašpa-
līdzības grupu, kur tās nodarbības vada paši
dalībnieki. Nodarbības notiek noteiktā lai-
kā un vietā. Labākus rezultātus var sasniegt,
strādājot noteiktā ritmā (reizi nedēļā, vēlāk
– divas reizes mēnesī vai reizi mēnesī).

Savukārt šogad, sākot no 31.janvāra līdz

pat 4.aprīlim, ar Jaunpiebalgas novada at-
balstu un finansējumu un Sociālā dienesta
iniciatīvu pie mums darbu uzsāka divas at-
balsta grupas – pirmā – pašpalīdzības gru-
pa daudzbērnu ģimenēm un nepilnām ģi-
menēm, bērniem no maznodrošinātām un
trūcīgām ģimenēm. Otra -atbalsta grupa
pirmspensijas un pensijas vecuma personām. 

Abās atbalsta grupās strādāja psiholoģe
Liene Ķeņģe no Cēsīm. Viņas vērtējums par
paveikto darbu: 

„Darbu uzsākām 31.janvārī un šodien,
4.aprīlī, ir pēdējā, desmitā nodarbība.
Tikāmies katru nedēļu divas stundas.
Pastāvīgās apmeklētājas abās grupās bija ap-
mēram desmit. Par tālāko lems novada dome
un Sociālā dienesta vadītāja, jo ir izteikta vēl-
me no pašpalīdzības grupas dalībniecēm tur-
pināt darbu arī septembrī.

Šis ir brīvprātīgs pasākums, kuru var iz-
mantot jebkurš novada iedzīvotājs, ja reiz
novada dome to piedāvā. Atbalsta grupas
mērķis ir tas, lai mēs šeit viens otram spē-
tu palīdzēt, atbalstīt, veidot cieņpilnas at-
tiecības un nestāvēt malā, ja ir kaut kāda sava
pieredze, ar kuru varētu dalīties ar pārējiem.
Kas attiecas uz mammu grupu, kā mēs to sau -
cām, tajā izrunājām visdažādākās tēmas, kā
bērnu savstarpējās attiecības (māsas un brā-
ļi), mammas attiecības ar bērniem, arī, pie-
mēram, mammas attiecības ar saviem ve-

cākiem, par veselību. Var teikt, risinājām da-
žādas aktuālas problēmas. Līdz ar to esam
nonākušas arī pie konkrētiem risinājumiem
un atbildēm. Svarīga ir informācijas apmaiņa,
iedrošināšana. Ar daļu no šīs grupas mei-
tenēm tikāmies jau iepriekšējā gadā.  

Runājot par pirmspensijas un pensijas gru-
pas sievietēm, varu teikt, ka viņām svarīgi
izkustēties no mājām, apzināties un saprast
savu jauno statusu. Grupas dalībniecēm sva-
rīgas tēmas bija saistībā ar savstarpējām at-
tiecībām, īpaši tas attiecas uz attiecībām ar
saviem bērniem un mazbērniem. Nereti vei-
dojas nopietni paaudžu konflikti, kuri bie-
ži vien jau ir ieilguši, jo pats cilvēks nesa-
redz tiem iespējamo risinājumu. Nerīkojoties
jau neko arī nevar atrisināt, bet tam vajag
iedrošinājumu, atbalstu, izpratni, jo, izrādās,
arī otram tā ir bijis, un ko tad viņš darījis lie-
tas labā. Tēmas jau ir visu laiku vienas un
tās pašas, bet arvien aktuālas.” 

Dažas mammu grupas dalībnieces iztei-
ca savu vērtējumu par guvumu pašpalīdzī-
bas grupā: „Šajā grupā iegāju ar vēlmi at-
risināt savus sasāpējušos jautājumus. Taču,
apmeklējot nodarbības, guvu atbildes arī uz
tādiem jautājumiem, kuri varētu mani skart
nākotnē. Runājām par attiecībām ar vecā-
kiem, par veselību, kā arī par tīri ikdieniš-
ķām lietām. Varēja gūt sadraudzību ar ci-
tām mammām.” 

Iespēja saņemt savstarpēju atbalstu 
un rast risinājumu
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„Grupā piedalos otro gadu, patīk šeit val-
došā atmosfēra un savstarpējā uzticēšanās.
Varam izrunāt tēmas par bērniem, savām
emocijām, attiecībām ar vecākiem. Pozitīvas
emocijas, padomi, kas noder dzīvē. Šķiet sva-
rīgi tas, ka dzīve netiek iztirzāta kā kļūdas,
bet gan kā dzīves pieredze. Esam guvušas
ļoti vērtīgas zināšanas.”

Savukārt dalībniece no atbalsta grupas
pirmspensijas un pensijas vecuma personām
stāsta: „Uz jebkuru jaunu piedāvājumu pir-
majā acumirklī raugāmies piesardzīgi, tā arī
šoreiz - kādā nolūkā, kāpēc es? Mulsinoši
izklausās tas oficiālais nosaukums - atbal-
sta grupa, par kuru lielā sabiedrības daļā iz-
veidojies uzskats, kas ietver asociācijas par
ļoti kritisku dzīves situāciju kopumu. 

Bet ne šoreiz! Mēs visas bijām un esam
dāmas attiecīgos gados ar līdzīgu statusu un

dzīvesveidu. Atskatoties uz desmit piekt-
dienām, jāsecina, ka ar katru nodarbību pa
nelielai niansītei atklājām kaut ko citādu sevī
un savā domāšanas veidā, savā attieksmē pret
citiem. Analizējām un mainījāmies vie-
dokļiem gan par saskarsmes problēmām ģi-
menēs, par situācijām bērnu un mazbērnu
audzināšanā, par konfliktsituāciju risināšanu,
gan pašnovērtējumu un kompleksu prob-
lēmām un daudz ko citu. Profesionāls ska-
tījums uz visu to atklāja arvien ko jaunu. Taču
katram, kam interese piedalīties šādās no-
darbībās, jābūt gatavam kaut kādā mērā skart
arī savas dzīves tumšākos punktus, protams,
pieturoties pie nodarbību etiķetes, kas no-
teic ievērot zināmu konfidencialitāti. 

Beigās bija prieks dzirdēt nodarbību va-
dītājas Lienes atziņas, ka mēs visas savā ziņā
esam augušas šajās nedēļās. Jā, katra tikšanās

bija atšķirīga un interesanta, psiholoģes prak-
tiskie uzdevumi allaž aizveda pie negaidī-
ta atrisinājuma. Laikam jau bijām pārāk ak-
tīvas, jo izlēmām katru pulcēšanos sākt ar
tējas vai kafijas un atnesto našķu nobaudī-
šanas minūti, kad dalījāmies ar pozitīvajām
lietām aizvadītajā nedēļā. Katra reize un katrs
cilvēku pulciņš būs citāds, taču mēs saņē-
mām un devām daudz pozitīvu emociju un
enerģijas, guvām daudz vielas pārdomām,
iepazinām citā gaismā viena otru, saruši-
nājām sevi, lai izrautos no ikdienas, un no-
slēdzām šo posmu ar kopīgu ekskursiju, bet
ar domu, ka kaut ko līdzīgu vajadzētu kaut
kad atkal. 

Sirsnīgs paldies mūsu vadītājai Lienei un
organizatorei Līgai Ābelniecei!”

A.Ķīķere

Saskaņā ar Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Latvijas Lauku attīstības programmas
2007.-2013.gadam pasākumu „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvali-
tātes veicināšana vietējo attīstības stratē-
ģiju īstenošanas teritorijā”, 2013.gada
23.septembrī Lauku atbalsta dienests
Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaim-
niecības pārvalde pieņēma lēmumu par
projekta „Tirdzniecības nojumju būv-
niecība Jaunpiebalgas novada tirgus lau-
kumā” iesnieguma apstiprināšanu.

2013.gada 28.augustā projekta ie-
tvaros tika noslēgts līgums Nr.
1/2013/JND2013/5/ELFLA ar SIA
„Bazalts” par tirdzniecības nojumju
būvniecību Jaunpiebalgas novada tir-
gus laukumā.

Projekta izmaksas - kopējās EUR 38
956.92, no kurām publiskais finansējums,
ko sedz ES EUR 14940, atbalsta intensi-
tāte 75%. 

Projekta īstenošanas laiks līdz
22.09.2014.

Projekta mērķis – uzņēmējdarbības vi-
des un infrastruktūras sakārtošana
Jaunpiebalgas novada tirgus laukumā, ra-
dot iespēju novada iedzīvotājiem uzsākt
vai pilnveidot jau esošu uzņēmējdarbību.

Projekta īstenošanas rezultātā

Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pa-
gastā Gaujas ielā 17A, tirgus laukumā, tika
izbūvēta stacionāra tirdzniecības nojume,
autentiska piebaldzēnu celtajām rijām, trīs
nojumes un 15 galdu komplekti, kā arī tika
izbūvēts sanitārais mezgls. Sakārtotā vide
dos pozitīvu gandarījumu visiem novada
iedzīvotājiem, viesiem no apkārtējiem pa-
gastiem, no visas Latvijas un citām val-
stīm. Līdzšinējā pieredze rāda, ka tirgus
laukums ir iecienīts, regulāri katru sestdienu
notiekot tirgošanās.

Tirgotājiem un novada iedzīvotājiem

ar LIELU GANDARĪJUMU par pa-
darīto darbu vēlos PAZIŅOT, ka tirgus
laukums ir pabeigts un tā oficiālā at-
klāšana būs 2014.gada 1.maijā plkst.
10.00 ar paša Ķenča piedalīšanos.

Šajā dienā būs viss: labs vārds, gud-
ras domas, sava labuma meklēšana tir-
gū, kuru kuplinās vietējie mājražotāji
un amatnieki; augļu koku tirgotāji no
Alūksnes; rožu stādu tirgotāji; vīnogu,
aktinīdiju stādu tirgotāji no Siguldas;
dažādu puķu stādu tirgotāji no Raunas;
kūpinātas zivis no Engures, kā arī citi
labumi, gards mielasts, danči, aktīva
darbošanās. Lūdzu, sekojiet informā-
cijai afišās un novada mājas lapā:
www.jaunpiebalga.lv

Visi laipni aicināti!

Jaunpiebalgas novada 
domes vārdā

Dace Bišere - Valdemiere

Projekta Nr. 13-09-LL29-L413101-000001
„Tirdzniecības nojumju būvniecība

Jaunpiebalgas novada tirgus laukumā”
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Šī gada Lielās Talkas akcents būs vi-
des izglītība, kā arī pasākumu kupli-

nās Pagalmu labiekārtošanas kustība.
Projekta mērķis ir līdz 2018. gadam,

Latvijas 100. dzimšanas dienai, padarīt
mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vie-
tu pasaules kartē - dot iespēju dabai at-
veseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī
mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un
rūpēties par vidi sev apkārt.

Lielās Talkas tradīcija aizsākās pirms
sešiem gadiem - ar talku 2008. gada 13.
septembrī, kas bija kā iedzīvotāju dāvana
Latvijai tās 90. dzimšanas dienā. 

Lielās Talkas patrons no 2008. līdz
2011.gadam bija Valsts prezidents Valdis
Zatlers. 2012. un 2013. gadā, Lielās Talkas

patrons ir Valsts prezidents Andris
Bērziņš.

Lielajā Talkā mīļi aicināts piedalī-
ties ikviens Latvijas iedzīvotājs, kam rūp
ilgtspējīga valsts attīstība un iespēja dzī-
vot nepiesārņotā, skaistā vidē.

Lielajā Talkā cilvēki ir aicināti ne tikai
vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus
darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu
dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žo-
gus, soliņus, tiltiņus... 

Dzīvosim skaisti! Lai prieks pašam un
pārējiem!

A.Ķ.

Lielā Talka šogad – 26.aprīlī

Sākoties jaunajai mūsu novada sakopšanas un labiekārtoša-
nas darbu sezonai, Piebalgas Latviešu biedrība aicina visus pie-
baldzēnus iespēju robežās palīdzēt izveidot Jaunpiebalgu par pa-

raugu citiem novadiem. Turpināsim veco kapu vēsturiskā akmens
mūra restaurācijas darbus, kuru sekmīgai veikšanai būtu ne-
pieciešams ziedot cementu un akmeņus. 

Lielās Talkas laikā 26.aprīlī pulksten10.00 piebaldzēni tiek
aicināti, līdzi ņemot lapu un citus grābekļus, pulcēties pie ma-
zajiem vārtiņiem, Virdītes pusē, lai kapu pārziņa Artūra
Tenteļa vadībā sakoptu savu kapsētu un turpinātu apbedī-
juma vietu apzināšanu. 

Turpinās organizatoriskie darbi pie piemiņas vietas izveides
bojā gājušajiem piebaldzēniem, Nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem ( nacionāliem karavīriem un partizāniem). Arī šai
darbā ceram uz novadnieku finansiālu, morālu un informatīvu
atbalstu. Paldies par izpratni un atbalstu šajā pasākumā Spolīšu
dzimtai. Uz labiem rezultātiem jaunajā sezonā cerot -     

Jānis Mājenieks.

Attēlā: pieminekļa makets bojā gājušajiem piebaldzēniem -
Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem - nacionālajiem ka-
ravīriem, nacionālajiem partizāniem un politiski represētajiem.
Tēlniece Arta Dumpe, arhitekts Māris Kārkliņš.

Iesāktie darbi turpinās

Lauku ziòas
Par kūtsmēslu krātuvēm

Zemkopības ministrija informē, ka Lauku atbalsta die-
nests (LAD) aprīlī izsludinās projektu iesniegšanu pasāku-
ma „Lauku saimniecību modernizācija” 15. kārtā jaunu kūts -
mēslu krātuvju būvniecībai, esošo kūtsmēslu krātuvju re-
konstrukcijai un nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro
iekārtu iegādei. Šim mērķim paredzēts atbalsta finansējums
4 miljonu eiro apmērā. 

LAD lēmumus par projektu apstiprināšanu pieņems līdz 2014.
gada 30. septembrim. Savukārt astoņus mēnešus pēc LAD lē-
muma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu pro-
jektam ir jābūt īstenotam (ne vēlāk par 2015. gada 1. jūniju).

„Mēs aicinām lauksaimniekus aktīvi izmantot šā pasākuma
finansējumu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un modernizācijai,
jo šī gada 27. jūlijā beidzas desmit gadu pārejas periods, kurā
bija jāuzbūvē vai jārekonstruē kūtsmēslu krātuves. Atgādinām,
ka kūtsmēslu krātuves ir nepieciešamas tām lopkopības saim-

niecībām, kurām ir vairāk par piecām dzīvnieku vienībām īpa-
ši jutīgā teritorijā vai vairāk par desmit dzīvnieku vienībām pā-
rējā Latvijas teritorijā. Turpmāk uz Eiropas Savienības inves-
tīcijām varēs pretendēt tikai tās saimniecības, kas kūtsmēslu krā-
tuves būs izbūvējušas,” uzsver Zemkopības ministrijas valsts sek-
retāra vietnieks Aivars Lapiņš.

Informācija par to, kādu tieši krātuvju būvniecība un re-
konstrukcija tiks atbalstīta, būs pieejama LAD mājas lapā no 10.
aprīļa.

v Sākot no 15.aprīļa lauku atbalsta dienests sāks pieņemt
platībmaksājumu pieteikumus.

Ņemot vērā, ka turpmāk VPM varēs saņemt par ikvienu lauk-
saimniecības zemes hektāru, kurš būs labā lauksaimniecības un
vides stāvoklī, grozījumi paredz iespēju lauksaimniekam lau-
ku reģistrā iekļaut arī jaunus lauku blokus – līdz šī gada 1.
maijam Lauku atbalsta dienestā iesniedzot lauku bloku preci-
zēšanas iesniegumu. 
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Tautskolas pavasaris 
Katru pirmdienu plkst. 19.00 turpinās jogas nodarbības.

Sarunas ar ķermeni vada Māris Pirktiņš.
l divreiz mēnesī sestdienās plkst. 17.00 – biodejas. Nākamā

tikšanās reize 26.aprīlī. Vada Elīna Seipulova: „Man Biodeja
ir būt „šeit un tagad”, atļaut būt sev pašai. Atļauties būt brī-
vai.” Biodeja ir iespēja  ļauties brīnišķīgam pārdzīvojumam, kuru
izraisa kustība, mūzika, emocijas. Šī tehnika izceļ priekšplānā
cilvēku kopābūšanas pieredzi, satikšanos un jūtīgumu (plašāk
Elīnas sagatavotajā rakstā „Biodeja - Izdejot dzīvi!”)

l divreiz mēnesī trešdienās plkst. 17.00 tiekamies Vecāku
sarunās – tuvākā tikšanās reize 23.aprīlī. Aicinām pievienoties
ikvienu, kas vēlas līdzdarboties! Par vecāku aktivitātēm gan
Jaunpiebalgā, gan citur Latvijā var sekot līdzi arī interneta mā-
jas lapā http://www.latvijasvecaki.lv/ un 

http://www.openparents.eu/pilotcentra-supervizija-jaunpie-
balga-10-03-2014/

l 4.maijā (laiks tiks precizēts, lūdzu, sekojiet līdzi informācijai!)
– Kultūras un dabas mantojuma nodarbību ciklā tikšanās ar
Gunti Zemīti (LU Latvijas Vēstures institūta direktors). Šīs tik-
šanās reizes tēma ir „Arheoloģiskais mantojums Piebalgā” – pils-
kalni, senkapi, to sniegtās liecības par mūsu senču dzīvi. Plānota

arī ekskursija pa mūsu novada senvietām! 
l 10.maijā plkst. 16.00 visi aicināti uz tikšanos ar rakstnie-

ku Jāni Lejiņu, vēsturiskā romāna „Zīmogs sarkanā vaskā” au-
toru, režisori Virdžīniju Lejiņu, vairāku filmu režisori un in-
scenētāju, tajā skaitā arī tautā populārā seriāla „Likteņa līdum-
nieki” veidotāju, un LTV režisoru, operatoru un producentu Gvido
Zilūzi. Tiks demonstrēts reklāmas video rullītis topošajai daudz-
sēriju vēsturiskajai filmai „Zīmogs sarkanā vaskā”, kas top pēc
tāda paša nosaukuma Jāņa Lejiņa triloģijas. 

Vēl varat pagūt izlasīt grāmatas - jautājiet mūsu bibliotēkā:
„Zīmogs sarkanā vaskā. Brāļi”, „Zīmogs sarkanā vaskā. Ķēniņš”,
„Zīmogs sarkanā vaskā. Rūnas”! Jānis Lejiņš raksta: „Tas nav
vienkārši romāns par Vēsturi vai tikai aizraujošs stāsts par
Mīlestību, tas ir par mums, latviešiem- par Vērtībām. Godu. Likteni
un Nākotni. Par to, no kurienes mēs nākam, kāpēc mūsu šodiena
ir tāda, kāda ir, kas to veido, kas mums maināms, atjaunojams,
kas pamatos liekams un kas ceļams pār visam...”

Priecīgi apaļas un saulainas Lieldienas vēlot,
tautskolas vadītāja Vita Žīgure

t. 29230240 vita.zigure@jaunpiebalga.lv
Attēlā: 10.marta tikšanās reizē, kad pie mums viesojās Ivita

Mauriņa (biedrības „Latvijas Vecāku kustība” valdes priekšsē-
dētāja) un Laila Zariņa (Riga Coach dibinātāja, personības iz-
augsmes un komandu trenere – koučs). 

Tautskolas ziòas

v Īpašais atbalsts par liel-
lopiem. Šogad pirmo reizi ie-
viests maksājums. Atbalsta ap-
mērs -100 EUR par dzīvnieku.

Īpašo atbalstu piešķir par
šādiem liellopiem:

par teli – sieviešu kārtas liel-
lopu, kas vēl nav atnesies, pie-
der gaļas šķirnei vai iegūts krustojumā ar gaļas šķirnes dzīvnieku,
kura vecāka par 16 mēnešiem un nav vēl atnesusies:

par bulli – nekastrētu vīriešu kārtas liellopu, vecāku par 16
mēnešiem;

par vērsi – kastrētu vīriešu kārtas liellopu, vecāku par 16 mē-
nešiem.

Īpašo atbalstu par minētajiem liellopiem var saņemt:
1. ja tie reģistrēti LDC dzīvnieku reģistrā;
2. atradušies pretendenta ganāmpulkā vismaz sešus mēnešus

laika posmā no    dzimšanas līdz 2014.gada 31.decembrim;
3. 2014.gadā sasnieguši 16 mēnešu vecumu pretendenta ga-

nāmpulkā.
Atbalstu par liellopiem var saņemt lauksaimnieks, ja tas līdz

kārtējā gada 15.maijam iesniedz iesniegumu Lauku atbalsta die-
nesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. 

v Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinājusi at-
klāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Lauku
attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Vietējās
attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stra-
tēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada
7.aprīļa līdz 7.maijam.

1.3. RĪCĪBA – Lauku saimniecību modernizācija un lauk-
saimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana.

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 43 296.25 EUR
2. 2.RĪCĪBA – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietē-

jiem iedzīvotājiem.
Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 20 000.00 EUR
2.3. RĪCĪBA – Publisku pakalpojumu pieejamības, sa-

sniedzamības un kvalitātes uzlabošana vietējiem iedzīvotā-
jiem.

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 45 136.62 EUR

Detalizētāka informācija LAD mājas lapā http://www.lad.gov.lv/

Informāciju sagatavoja 
novada lauku attīstības konsultante 

Maija Ķīķere.
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Biodeja (Biodanza) ir pasaulē pazīstama, Dienvidamerikā ra-
dīta atveseļojoša un personību attīstoša metode, kuru tagad iz-
manto arī Latvijā. Tas ir harmonisks veids, kā atkal atrast dzī-
ves enerģiju un prieku!  

„Biodeja ir iespēja ļauties brīnišķīgam pārdzīvojumam, kuru
izraisa kustība, mūzika, emocijas. Šī tehnika izceļ priekšplānā
cilvēku kopā būšanas pieredzi, satikšanos un jūtīgumu. Regulāri
praktizējot biodeju, tā rada pamatu mentālai un fiziskai veselī-
bai un palīdz indivīdam pieņemt savu ķermeni, kustības un stā-
ju, uzlabo komunikācijas prasmes, palīdz veidot atbilstošu ķer-
meņa valodu un cieņu pret sevi,” skaidro biodejas skolotāja Mg.
Psych. Elīna Seipulova.

Biodejas metodi radīja Rolando Toro ( 1924-2010 ) 20. gs.
60 gados Čīlē, kurš bija psihologs, antropologs, zinātnieks, māk-
slinieks, Santjago katoļu universitātes ekspresīvās un radošās psi-
holoģijas profesors un psiholoģijas un mākslas katedras vadī-
tājs. R. Toro uzskatīja, ka biodeja ir veids, kā mums atgūt zau-
dēto paradīzi. Viņš to nesauca par terapiju, bet par vivenciju jeb
pārdzīvojuma metodi. Jo tās laikā tu sevi iepazīsti nevis domā-
jot un analizējot, bet caur ķermenisku un emocionālu pārdzī-
vojumu, nemeklējot skaidrojumus, bet paļaujoties un uzticoties.
Ja cilvēks ikdienā dzīvo stresa, trauksmes izjūtā, tad, dejojot bio-
deju, atgriežas reiz zaudētā labsajūtas un laimes izjūtā. Un šī lai-
mes izjūta saglabājas ilgi. 

Biodejas pamatā ir ideja, ka mums katram dzīvē ir piecas sva-
rīgas jomas, kam jābūt līdzsvarā. Tās ir:

Vitalitāte: just savu enerģiju, spēja uztvert pasauli.
Vispirms mums ir nepieciešama vitalitāte, lai sniegtos pretī tam,
kas mums ir nepieciešams un ko vēlamies dzīvē.

Afektivitāte: spēja just maigumu un respekts pret dzīves vien-
reizību. Kad mēs satiekam kādu, mums ir nepieciešamas spē-
jas izrādīt simpātijas un būt pieņemtam, iejusties citu cilvēku vie-
tā- just dabīgu empātiju.

Kreativitāte (radošums) - spēja būt radošam katru dzīves die-
nu. Kreativitāte ir tas, kā mēs radām un dzīvojam savu dzīvi.

Seksualitāte: just iekāri un baudu no spējas just. Seksualitāte
ir raksturīga gandrīz katram dzīves aspektam - smaidā, žestā, mai-
gā rokas tvērienā.

Transcendence: iet aiz sava personīgā ego, lai sasniegtu aug-
stāku līmeni un saplūst ar dabu, Visumu.

Latvijā biodejas metodi atveda profesors Markus Štuks no
Leipcigas Universitātes un psihoterapeite Alejandra Villegas no
Spānijas (dzimusi Argentīnā), atsaucoties Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības akadēmijas profesores Gunas Svences uzaici-
nājumam. Abi ir R.Toro skolnieki, mācekļi un skolas pārstāvji.
Markus Štuks un Alejandra Villegas ir pirmie pasaulē, kuri aiz-
stāvējuši doktora disertācijas psiholoģijā Leipcigas universitātē
par biodejas ietekmi uz cilvēka ķermeni un psihi. Abi ir pazīs-
tami skolotāji Vācijā, Austrijā, Spānijā un citās pasaules valstīs.

Biodeja ( biodanza) ir domāta visu vecumu cilvēkiem. Arī
uzņēmumi ir atklājuši, ka tā palīdz komandas veidošanā. Visi
var gūt labumu no tiešas komunikācijas, kas nāk no sirds. Biodeja
ir piemērota gan pieaugušo, gan bērnu grupās, veciem cilvēkiem,
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Biodejas metode orientēta ne
tikai uz dejotājiem, bet uz jebkuru indivīdu, kurš grib izjust mū-
zikas stimulējošo iedarbību, kustības dažādos ritmus, enerģijas
apmaiņas pieredzi grupā, empātiju un atbalstu grupā. 

Latvijā biodejas nodarbības notiek jau kopš 2009. gada, bet
biodejas skolotāju pamatgrupa sāka mācīties 2010. gada janvārī.
2013.gada septembrī tika uzsākta otrā biodejas skolotāju apmācības
grupa. Šobrīd Latvijas dažādās pilsētās jau notiek biodejas no-
darbības Latvijas biodejas skolotāju vadībā: Rīgā, Siguldā,
Limbažos, Cēsīs, Valmierā, Jelgavā, Liepājā, Alūksnē un
Jaunpiebalgā.  2013.gada septembrī tika uzsākta otrā biodejas
skolotāju apmācības grupa. 

Arī Jaunpiebalgas tautskolā biodejas nodarbības vada bio-
dejas skolotāja Elīna Seipulova, psiholoģe, psiholoģijas skolo-
tāja. Elīna pati par biodeju saka: „Man biodeja ir būt „ šeit un
tagad’’, atļauties būt sev pašai, būt brīvai’’.

Elīna vada biodejas nodarbības pieaugušajiem un bērniem
vairākās Latvijas pilsētās: Rīgā, Siguldā, Cēsīs un tagad arī
Jaunpiebalgā. Viņa ir vadījusi biodejas nometnes: Kuldīgā sie-
vietēm, Salacgrīvā jauniešiem, kā arī biodejas darbnīcu Cēsīs
konferencē „Emocionālā inteliģence’’. 

Visi interesenti aicināti uz biodejas nodarbībām Jaunpiebalgā:
Jaunpiebalgas tautskolā Gaujas ielā 4. ( sestdienās, 2 reizes
mēnesī) plkst. 17.00.

Uz nodarbībām var pieteikties pa telefonu 20345573;
e-pasts: elfa19@inbox.lv; 
vairāk informācijas: www.dzives-deja.mozello.com; www.bio-

deja.lv  
Sagatavoja biodejas skolotāja Elīna Seipulova.

Skolas ziòas
Latvijas čempionāts futbolā
Sentis Fiļipovs (4.kl.) – 1.vieta, Vendija Traupele (2.kl.) –

2.vieta. 
Vidzemes reģiona čempionāts futbolā
Evelīna Brikmane (1.kl.) – 1.vieta. Komandas treneris

G.Samučonoks.
Starpnovadu olimpiāde angļu valodā 
Viktorija Postolati ( 12. kl.) – atzinība.
Piedalījās Guna Sūcīte (11. kl.). Skolotāja G. Kundrate.
Starpnovadu olimpiāde mājturībā un tehnoloģijās zēniem
Arnolds Apsītis ( 7. kl.) – 3. vieta. Skolotājs D.Šulcs.

Starpnovadu olimpiāde ģeogrāfijā 
Piedalījās: Jūlija Postolati, Rūdolfs Dolmanis - Dravants

( abi 8. kl.). Skolotāja I.Jerumāne.

Vidzemes novada debašu turnīrs 
Piedalījās: Andra Annemarija Krūmiņa (9.b kl.), Sigita

Kļava, Arta Glāzere ( abas 10. kl.). Skolotāja I.Elksne.
Zēnu koru skate – iegūts 2. pakāpes diploms 
Piedalījās: Rihards Ansbergs (2.kl.), Renārs Vietnieks, Ivars

Bojārs, Gvido Pelšs, Kaspars Arkliņš ( visi 3.kl.), Emīls Drulle,
Ričards Knāķis ( abi 4.kl.), Kristaps Eihentāls, Ernests

Biodeja - izdejot dzīvi!
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Damroze, Aleksis Loginovs, Aleksandrs Grigorjevs  (visi 5.kl.),
Ilvars Keišs ( 6.kl.). Skolotāja M.Vīksna.

Jaukto koru skate – iegūts 3. pakāpes diploms 
Piedalījās: Kristīne Seržāne, Ilze Lapiņa, Elvis Elksnis (visi

12.kl.),
Monika Keiša ( 11. kl.), Una Gaile, Alīna Šķestere – Kaša,

Zorjana Horobraja, Salvis Pajats, Edgars Dapševičs, Inguss
Žēpers ( visi 10. kl.),

Monta Santa Graudiņa, Dana Pelše, Jana Pelše, Dana
Radvinskaite ( visas 7. kl.),

Ivanda Ķīķere, Kristiāna Annija Spirģe, Megija Paula
Staškeviča ( visas 8.kl.),

Armanda Azace, Amanda Zariņa, Sabīne Blūma, Endijs
Ērglis, Pēteris Gajeviks, Dārta Āboliņa, Agnese Brence (visi
9.a kl.),

Alise Lazdiņa, Ieva Bojāre, Agnese Kalniņa, Agita Zariņa,
Sabīne Seržāne,

Sintija Šostaka, Andra Annemarija Krūmiņa ( visi 9.b kl.),
Kitija Šakuma, Linda Bundziniece, Karīna Azace, Sandija

Žindika ( visas 6.kl.). Skolotāja M.Vīksna.
Starpnovadu olimpiāde angļu valodā 
Elvis Dapševičs (8.kl.) – 2.vieta. 
Piedalījās: Santa Baņģe, Santa Miķelsone ( abas 9.b kl.),

Kristers Leimanis ( 8. kl.), Tīna Beāte Kurzemniece, Liene

Zaķe ( abas 6. kl.). Skolotāja V.Zariņa – Romanova.
Starpnovadu olimpiāde mājturībā un tehnoloģijās meitenēm 
Beāte Valdemiere – Bišere (5. kl.) – atzinība.
Piedalījās: Anna Marija Kārkliņa ( 5. kl.), Kristiāna Pogule

(7. kl.), Andra Annemarija Krūmiņa ( 9.b kl.). Skolotāja
M.Apsīte.

Starpnovadu skolu 7.-9. klašu skolēnu projektu konkursā
„Mana novada izcilie ļaudis Latvijas valstī un pasaulē”
1. vieta - 9. a klases skolniecei Amandai Zariņai par dar-

bu „Manas skolas absolventes Ausmas Cimdiņas devums Latvijai
un pasaulei”. 

Skolotāja J. Glāzere.
2. vieta - 9.b klases skolniecei Vitai Skosai par darbu

„Jaunpiebaldzēnu devums pasaulei”.
Skolotāja V. Johansone.
Gulbenes novada čempionāts spēka trīscīņā
Deniss Koltašovs (10. kl.) - 2. vieta.
Latvijas čempionāts spēka trīscīņā ar ekipējumu Rīgā
Deniss Koltašovs (10. kl.) – 1. vieta - iegūti jauni Latvijas

rekordi.
Latvijas čempionāts svarcelšanā Jelgavā
Deniss Koltašovs ( 10. kl.) – 1. vieta.

Sagatavoja Arnis Ratiņš.

Par labu tradīciju Jaunpiebalgas vidusskolā kļuvusi Karjeras
diena, kuru rīko skolas metodiskā komisija „Cilvēks un sabiedrība”.
Pavasara pusē skolēni tiekas ar dažādu profesiju pārstāvjiem, lai
ieklausītos viņu stāstītajā par to, kā un kāpēc izvēlējušies savu
specialitāti, kurā pašlaik strādā. Skolas jauniešiem tā ir iespēja
ne tikai ieklausīties, bet pašiem jautāt par sev interesējošām lie-
tām. Uz šo dienu tiek aicināti absolventi, kuri pirms īsāka vai
garāka laika ir beiguši mūsu skolu, bet dažkārt, arī šoreiz, sko-
lā viesojās ar mūsu skolu iepriekš nesaistīti cilvēki, bet viņu pie-
redze varētu būt noderīga.

Tā arī šogad, neskatoties uz savu aizņemtību darbā, pie sko-
las jauniešiem ieradās un stundas vadīja dažādu profesiju pār-
stāvji: mežzinis Ivars Alksnītis, jauniešu centra vadītāja Lelde
Grobiņa un Simons, kurš Jaunpiebalgā ieradies no Francijas
Eiropas brīvprātīgā darba projekta ietvaros, Jaunpiebalgas no-
vada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs, Jaunpiebalgas pagasta
bibliotēkas vadītāja Baiba Logina, bioloģijas students Latvijas
Universitātē, arī jauniešu kora „Balsis” dalībnieks Emīls Rusovs,
dizaina studijas „GVM” datordizainers Jānis Rozentāls, būvin-
ženieris Mārtiņš Prīsis, Nacionālo bruņoto spēku sauszemes spē-
ku 2. kājnieku bataljona nodaļas komandiera vietnieks Jānis Lapiņš,
„Tele 2” radiotīkla nodaļas vadītājs Artis Apinis, interneta mār-
ketinga speciāliste Līga Strazdiņa, kas strādā ar „Google” rek-

lāmām, kā arī nodibinājusi savu „ Snovborda Akadēmiju”, kurā
apmāca jaunos sportot gribētājus, laikraksta „Druva” žurnālis-
te Anda Dzenža, kā arī Rankas arodvidusskolas mājturības un
tehnoloģiju skolotāji Elita un Bruno Freimaņi.

Svarīgākās pēc šāda pasākuma rīkošanas ir pašu skolēnu do-
mas, atsauksmes. Kādas tās ir? Jaunieši atzinīgi vērtē to, ka šo-
gad bijusi iespēja tikties ar vēl nebijušu profesiju pārstāvjiem,
ka šīs skolas kādreizējie audzēkņi salīdzinājuši to laiku, kad paši
mācījušies, ar to, kādas pozitīvas izmaiņas redz skolā pašlaik.
Skolēniem paticis, ka ciemiņi iepriekš gatavojušies, tādēļ pār-
domāti stāstījuši par saviem studiju gadiem un darbu (arī strā-
dājot ārzemēs), rādījuši prezentācijas, aicinājuši skolēnus uzdot
jautājumus, bijusi arī praktiska darbošanās.

Savukārt nākamajās Karjeras dienās skolēni vēlas iepazīties
ar citu profesiju pārstāvjiem, piemēram, televīzijas darbiniekiem,
vēlas iepazīt ārstu, pavāru, fotogrāfu, operatoru, psihologu, radošo
profesiju pārstāvju profesijas, kā arī ar lauksaimniecību saistītu
profesiju pārstāvjus. Skolēni atzina, ka, viņuprāt, mazāk svarī-

Kur sākas karjera? Vai tiecamies pēc labākā?

Attēlā: Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Laimis
Šāvējs kopā ar 9.b klases skolēniem.

Attēlā: mežzinis Ivars Alksnītis praktiskajā nodarbībā ar 6.kla-
ses skolēniem.
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gi, vai profesijas pārstāvis ir vai nav nācis no Jaunpiebalgas. Kā
šoreiz - Ivars Alksnītis, Baiba Logina un mājturības skolotāji
Freimaņi nav mācījušies Jaunpiebalgas vidusskolā, bet stundas
bijušas interesantas.

„Karjeras diena skolā, it kā jau parasta diena, bet tomēr ar kaut
ko īpaša. Tā sniedza ieskatu citu dzīvēs un darbos, noietajā ceļā,
lai sasniegtu iecerētos mērķus. Mums tā deva lielisku iespēju pār-
domāt, ko tad es pats vēlos darīt. Vienmēr mēs tiecamies pēc la-
bākā, bet labākais dažkārt mums jau ir,” tā savās pārdomās pēc
karjeras dienas dalījās kāds no skolas jauniešiem.

Lielāko organizatorisko darbu veica skolotāja Vēsma

Johansone, kura pēc pasākuma rezumēja: „Paldies visiem cie-
miņiem, kuri varēja būt pie mums un vadīt stundas, kuri ziedoja
savu laiku un līdzekļus, lai atbrauktu! Skolotājiem tā bija die-
na, kad jāuzņem ciemiņi, citi savukārt tikās ar saviem bijuša-
jiem skolēniem. Ceru, ka jauniešiem radās pārliecība, ka rūpes
par savu nākotni nozīmē labi izdarīt to, ko tu vari darīt tie-
ši šodien! To atzina arī Mārtiņš Prīsis: „Esmu laimīgs, ka vi-
dusskolā mācījos nevis izvēles, bet visus mācību priekšme-
tus, jo tad vēl īsti nevari zināt, ko tev vajadzēs vēlāk!””

A.Ķīķere
Foto: V.Johansone

Marts – pavasara pirmais mēnesis, tikšanos un jaunu darbu,
un draudzības laiks. Tā 14. martā satikās Jaunpiebalgas un
Vecpiebalgas vidusskolu skolēnu parlamenti uz sadraudzības va-
karu Jaunpiebalgā. Šajā dienā paralēli norisinājās arī karjeras die-
na vidusskolā un vēstures stunda kopā ar leģionāriem.

Piektdienas pēcpusdienā sagaidījām vecpiebaldzēnus mūsu
vidusskolā. Dienas plānā mums bija vidusskolas parādīšana, ko-
pīga picu cepšana mājīgajās mājturības kabineta telpās, iepazī-
šanās spēles un sarunas. 

Ar pašu iniciatīvu mēs noorganizējām šo pasākumu, lai vei-
dotu draudzību starp abām vidusskolām. Pasākums izdevās,
Vecpiebalgas vidusskolas skolēnu parlamentam patika un šķi-
ta interesants mūsu veidotais vakars. Ceram uz turpmāku sadarbību
un gaidām ciemošanos pie vecpiebaldzēniem viņu skolā aprīlī. 

Ilze Lapiņa,
Jaunpiebalgas vidusskolas skolēnu parlamenta pārstāve

Attēlā: Vecpiebalgas vidusskolas skolēnu parlamenta pārstāvji.

Sadraudzībā ar Vecpiebalgu

Attēlā: priekšplānā - NBS sauszemes spēku 2.kājnieku ba-
taljona nodaļas komandiera vietnieks Jānis Lapiņš, jauniešu cen-
tra vadītāja Lelde Grobiņa un Simons no Francijas.

Attēlā: no kreisās - „Tele 2” radiotīkla nodaļas vadītājs Artis
Apinis, Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas vadītāja Baiba Logina,
būvinženieris Mārtiņš Prīsis, interneta mārketinga speciāliste
Līga Strazdiņa.

Radošo darbu konkursa
„Es un mana dzimtene” 

īsais stāsts
„Es un mana skola”

Jau septītais mācību mēnesis ir gandrīz aizritējis. Pienāca kār-
tējā nogurdinošā Zinību diena. Liekot grāmatas skolas somā, man
ienāca prātā kāda doma – vai šī diena tiešām būs tāda pati kā
visas iepriekšējās?

Stāvot autobusa pieturā, ievēroju zīmējumus debesīs – viens
atgādināja meiteni ar balonu rokā, otrs atgādināja biezu grāmatu,
kura bija atšķirta pašā vidū. Es pie sevis nosmēju un iedomā-
jos, ka tā Dievs man novēl jauki pavadīt dienu skolā. Kamēr es
tā domāju, pienāca arī autobuss.

Autobuss piebrauca pie skolas tieši ar zvanu, un es nokavē-
ju pirmās desmit minūtes no stundas, jo vajadzēja vēl aiziet uz
garderobi un novilkt virsdrēbes. Labi, ka pirmā stunda ir au-
dzināšana. Klase, kurā notiek pirmā stunda, atrodas otrajā stā-
vā, kuru sauc arī par spoguļu zāli, jo pie vienas sienas atrodas
lieli spoguļi. Ejot tiem garām, es nedaudz piekārtoju matus, jo
tie, skrienot uz skolu, bija mazliet izspūruši. Ieejot klasē, sapratu,
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ka tā ir tukša. No sākuma domāju, ka es tikai sapņoju, ka man
tikai vēlreiz jāienāk klasē un mani klasesbiedri jau sēdēs savos
solos un jautri čalos. Taču, kā par nožēlu, kad es aizvēru dur-
vis un vēlreiz tās atvēru, nekas nemainījās. Tā stāvot, atcerējos
klases audzinātājas vakar teikto, ka šodien jāiet uz bibliotēku,
jo būs jāsien savu vērtību zaudējušo, saturiski novecojušo grā-
matu kaudzītes striķos un jānodod makulatūrā. Tā nu es devos
uz pirmo stāvu, uz bibliotēku, kur arī atradu savus klasesbied-
rus un audzinātāju. Es visus pasveicināju un apvaicājos, vai ne-
varu kā palīdzēt, taču visas grāmatas bija jau iesietas, un kla-
ses zēni bija aiznesuši tās nosvērt. Sagaidījuši zēnus atgrieža-
mies, mēs devāmies atpakaļ uz klasi.

Otrā stunda notika tajā pašā klasē. Es nolēmu, ka man vaja-
dzētu aiziet līdz ziņojumu dēlim pie skolotāju istabas, jo no paša
rīta nebiju paspējusi apskatīt rītdienai izmainītās stundas un vē-
lāk aizmirsīšu to izdarīt. Taču man vajadzēja pasteigties, jo bija
tikai piecu minūšu starpbrīdis. Kad piegāju pie ziņojumu dēļa,
manu uzmanību piesaistīja kāda maza lapiņa ar spilgtiem bur-
tiem. Uz tās bija rakstīts, ka pēc trešās stundas, piecpadsmit mi-
nūšu starpbrīdī, būs kora mēģinājums sakarā ar to, ka drīz ir pa-
redzēta koru skate. Kad izlasīju, kas bija rakstīts uz lapiņas, jau
pavisam biju aizmirsusi apskatīties stundu izmaiņas un devos
atpakaļ uz klasi, jo noskanēja pirmais zvans uz stundu.

Pēc trešās stundas, kā jau paredzēts, devos uz mūzikas ka-
binetu, kur bija jānotiek jauktā kora mēģinājumam. Iegāju mū-
zikas klasē un apsēdos savā ierastajā vietā – pirmajā solā, tieši
pie skolotājas galda. Kad visas meitenes bija sanākušas, tika ie-
vingrinātas balsis, un varējām sākt dziedāt, taču mūzikas sko-
lotāja pēkšņi atcerējās, ka aizmirsusi brilles skolotāju istabā, un
aizgāja tām pakaļ. Kamēr skolotāja bija prom, klasē ienāca zēni
no piektās vai sestās klases. Viņiem rokās bija pudeles ar ūde-
ni, no sākuma nevarēja īsti saprast, kāpēc viņi bija atnākuši, taču

drīz viss kļuva skaidrs, jo viņi sāka šļakstīt ūdeni mums, mei-
tenēm, virsū. Mēs sākām viņus gānīt un dzinām no klases ārā,
taču viņi negāja, protams, līdz atnāca skolotāja un izdzina ma-
zos resgaļus. Visas meitenes, ieskaitot mani, bija izmirkušas, un
skolotāja, to redzēdama, par mums apžēlojās un atlika kora mē-
ģinājumu uz rītdienu. Tā nu mēs, slapjās koristes, devāmies uz
atlikušajām mācību stundām.

Pēc stundām es aizgāju uz garderobi pēc virsdrēbēm un ti-
kai tad ievēroju, ka esmu jau paspējusi izžūt. Es apsēdos krēs-
lā, pārvilku apavus un uzvilku mēteli. Man vēl bija mazs brī-
tiņš līdz autobusam, tāpēc nolēmu iziet cauri visai skolai un pār-
domāt pavisam mazsvarīgas lietas, kurām tajā brīdi nebija ne-
kādas nozīmes.

Pulkstenis bija jau desmit pāri trijiem pēcpusdienā, un es lē-
nām sāku virzīties uz skolas izeju. Iznākot ārā, man acīs iespī-
dēja spoža saule, tā bija kā atgādinājums, ka tuvojas vasara. Aizejot
līdz pieturai, arī autobuss nebija ilgi jāgaida. Es tajā iekāpu, ap-
sēdos un devos mājup.

Izkāpdama no autobusa un iedama mājās, es ceļmalā pama-
nīju sniegpulkstenītes, kuras bija paslēpušās zem kāda krūma.
Pirmās pavasara sniegpulkstenītes... Tās man atgādināja par re-
dzētajiem zīmējumiem debesīs rīta pusē un manu savādo domu. 

Pārdomādama visus šīs pavisam parastās dienas notikumus,
varu tikai secināt, ka diena tomēr nebija kā visas pārējās dienas,
jo katra diena mums nes ko jaunu, interesantu un piedzīvoju-
miem bagātu, kā tas parasti notiek manā skolā, un laikam jau
nevajag palikt maliņā, bet iesaistīties savas skolas dzīvē, lai pa-
liktu arvien vairāk, ko atcerēties... Ne velti ir teiciens, un varu
tam tikai piekrist, ka skola - tās ir mūsu otrās mājas! 

Monika Keiša,
11.klases skolniece

26.martā mēs, 8.klases skolnieces, piedalījāmies latviešu va-
lodas pēcpusdienā, kurā notika sacensība starp 5.-9.klašu sko-
lēniem, no katras klases komandā bija seši skolēni. Arī mums
vispirms bija jāizvēlas tie drosmīgie, kas būtu gatavi piedalīties
konkursā. Rezultātā bijām visas meitenes: Sabīne, Ance, Ivanda,
Jūlija, Kristiāna Annija un es, Megija, diemžēl neviens no mūsu

zēniem nebija pierunājams dalībai.
Konkursā bija jāveic dažādi uzdevumi saistībā ar latviešu va-

lodu un literatūru. Jāpiebilst, ka pirms tam tika uzdots arī mā-
jas darbs – uzzīmēt četras ilustrācijas pēc dažādām Margaritas
Stārastes grāmatām, kā arī jāatkārto vecā druka. 

Daži no uzdevumiem mums likās pagalam vienkārši un ātri
izpildāmi, bet daži – sākumā pat neizprotami vai grūti. Pildot
prasīto, paguvām arī izsmieties, piemēram, mēģinot atminēt pa-
reizās tautas dziesmu rindas, kurās vārdi bija sajaukušies. 

Domājam, ka konkurss bija interesants. Nemaz necerējām,
ka iegūsim 1.vietu, par to mums ļoti liels prieks, arī par salda-
jām balvām paldies. Tas deva pārliecību, ka tomēr esam zino-
šas meitenes. 

8.klases komandas vārdā – 
Megija Paula Staškeviča

Attēlā: 8.klases meiteņu komanda, kas ieguva 1.vietu latviešu
valodas pēcpusdienas konkursā. No kreisās – Ivanda Ķīķere,
Kristiāna Annija Spirģe, Sabīne Ābelniece, Ance Krūmiņa, Megija
Paula Staškeviča, Jūlija Postolati.

Foto: V.Johansone

Valodas pēcpusdiena

Pirkstiņrotaļu rīts „Pirkstiņi draiskojas”
Pirmsskolas grupās 31. marta rīts sākās ar pirkstiņu pārvērtī-

bām. Ņemot talkā vecāku sarūpētās pirkstiņlellītes, tie pārvērtās
par zaķiem, lāčiem, meitenītēm, gaiļiem un citām būtnēm. Visi kopā
izdancinājām savus pirkstiņus, izvingrinājām dažādās spēlēs. 

Pie mums šoreiz arī ciemojās jauniešu centra dalībnieki ar leļ-
ļu ludziņu „Pūķi Raiti atceries!” Paldies jums par sagādāto pa-

tīkamo pārsteigumu bērniem!
Kāpēc tad mums radās doma par šādu rītu? Darbā ar pirms -

skolas vecuma bērniem pirkstu rotaļas arvien ir aktuālas. Šīs
vienkāršās spēlītes palīdz mazajiem ne tikai vingrināt pirksti-
ņus, bet veicina arī uztveri, atmiņu, koordināciju, iztēli un ru-
nas attīstību. 
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Mūzikas skolā
13.martā 2. ģitāras klases audzēknis Roberts

Ruško (pedagogs – Jānis Žagariņš) piedalījās A.
Grīnberga II jauno ģitāristu konkursā „Kur tad
tu nu biji?” Mārupes mūzikas un mākslas skolā
un saņēma Atzinību.

15. martā Jaunpiebalgas kultūras namā notika
Jaunpieblagas mūzikas un mākslas skolas
Pavasara koncerts. Paldies pedagogiem un au-
dzēkņiem par koncerta sagatavošanu! Paldies cie-
miņiem– pūtēju orķestrim „Cēsis” par koncerta kup-
lināšanu.

25. martā Jaunpiebalgas mūzikas skolas audzēkņi
un pedagogi sniedza koncertu Rankas kultūras namā
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai
veltītajā pasākumā. Paldies par lielisko sniegumu!

A. Petrovska

Gatavojoties šim rītam, mēs vairāk spēlējām pirkstiņrotaļas,
zīmējām ar pirkstiem, gatavojām plastilīna un papīra lellītes. 

Pirkstiņus var trenēt arī mājās, piemēram, tā būtu kamoliņu
tīšana dažādos virzienos, bērniem tik aktuālo „Lego” kluču lik-
šana, papīra plēšana, griešana. Darbs ar mālu, plastilīnu, izvei-
dojot visdažādākās formas un tēlus. Sīko priekšmetu šķirošana,
piemēram, no baltajām pupiņām izšķirot melnās. Sīku priekš-
metu pārbēršana no viena trauciņa uz otru, dažādu aizdaru aiz-
taisīšana (burku, pogu, rāvējslēdzēju u.c.), kā arī dažādu pirk-
stiņu rotaļu spēlēšana.

Kurš gan no savas bērnības neatceras kādu no pirkstiņrota-
ļām: 

„Jēcis, Pēcis iet uz skolu, 
Vecāmāte lūr pa logu. 
Sunīt’s ierejas: „Vau, vau!” 
Vecāsmātes logā nav. 
„Īkšķītis, resnītis, tas ir priekšnieks,
Tas – krējumlaiža, kārumnieks.
Šis garais Indriķis - slikts darbinieks.
Zeltiņš mīl zeltu nēsāt,
Un mazais Ansītis - citus talkā lūdz. 

Lai jums jauks laiks kopā ar bērniem!

Ar pavasarīgiem sveicieniem 
pirmsskolas skolotāja Ilva 

Attēlos: pirkstiņrotaļu rīts pirmsskolā.

Jo mīlu savu darbu...
Esot klāt mūzikas skolas koncertā, klausoties skolēnu un skolotāju kop-

darbu, domas apstājās pie tā, ka viens no skaistākajiem mākslas veidiem,
ko jaunpiebaldzēni paši prot radīt, kā arī var piedāvāt klausītājiem, ir mū-
zika. Arī māksla. Tādēļ šoreiz, neviena nemudināta, vēlējos sarunāties ar mū-
zikas skolas direktori Aiju Petrovsku. Aija tepat, acu priekšā, uzaugusi, iz-
skolojusies, turpina mammas darbu, vadot Jaunpiebalgas mūzikas un māk-
slas skolu.

- Mazā meitiņa paaugusies, bet Toms vēl pavisam maziņš. Katru reizi,
tevi redzot sanāksmēs, pasākumos, apbrīnoju, kā abi ar Aināru tiekat galā?
Vai tu skolā jau strādā ar pilnu slodzi?

- Skolā pagaidām esmu tikai ciemiņš, tomēr sekoju līdzi visam, kas no-
tiek, lai, atgriežoties darbā, nebūtu sajūta, ka viss atkal jāmācās no jauna.
Brīvajos brīžos turpinu kārtot papīru jautājumus, bet lietas, kas saistās ar
darbu skolā, uz vietas kārto un organizē mamma. 

Mazie prot paprasīt savu tiesu uzmanības – tāpēc jau viņi mums ir, lai
visu, kas šķita vienkāršs līdz šim, apgrieztu ar kājām gaisā! Tagad jokoju,
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ka nesaprotu, kā mammas tiek galā ar 3 un vairāk bērniem! Mājās
tas liekas sarežģīti, bet skolā un klasē – viss ir daudz vieglāk,
vismaz man! Droši vien tāpēc, ka tur jau ir daudzu gadu piere-
dze, bet mājās esmu tikai mamma bērnu dārza līmenī. Kad būšu
tikusi līdz maģistra grādam savu bērnu audzināšanā – tikai tad
laikam novērtēšu, ka visa tā pietrūkst, kas tagad reizēm liek smie-
ties un raudāt vienlaikus.

Ar to galā tikšanu ir līdzīgi kā daudziem citiem vecākiem –
tiekam un netiekam galā, tad atkal tiekam, un tas ir tāds nebei-
dzams riņķis.

- Kā tu pašlaik vērtē savas profesijas izvēli?
- Ar pilnu atbildību saku – jūtos savā īstajā vietā. Daru to, kas

man patīk un padodas. Un mīlu savu darbu.
- Tu beidzi arī ērģeļu klasi. Cik turpinātāju šajā program-

mā? Vai tev vairāk jānoņemas ar saimnieciskajām lietām?
Saimniekošana nav viegla! 

- Ērģeļu klasi neesmu beigusi – kopā ar atbalsta komandu,
kas, pirmkārt, ir mana mamma un šajā reizē arī Jaunpiebalgas
novada dome, to esam izveidojuši. Jaunpiebalgas mūzikas sko-
la ir viena no retajām bērnu mūzikas skolām Latvijā, kur šo
efektīvo, kolorīto un skanējuma ziņā vareno instrumentu var
apgūt jau no pirmās klases. Ērģeles ir mana sirdslieta. Koledžā
un augstskolā ērģeles esmu mācījusies kā papildus instrumentu.
Cēsīs mana pasniedzēja bija Lelde Krastiņa – Cēsu Jāņa baz-
nīcas ērģelniece un pasniedzēja Cēsu mūzikas skolā un vidus-
skolā. Viņa ir pedagogs, kas man ir bijis un reizēm vēl arvien
ir paraugs tajā, ko dara. Augstskolā ērģeļspēli 2 gadus mācījos
pie ērģelnieka, virtuoza un komponista Ata Stepiņa, un nepil-
nu gadu ērģeļspēli mācījos arī Lutera akadēmijā pie ērģelnie-
ces Kristīnes Adamaites, kas ar savu audzēkņu koncertu
Jaunpiebalgas baznīcā viesosies 31. maijā, bet pati koncertēs 2.
augustā izstādes – gadatirgus „Izvēlies Piebalgu” ietvaros.

Ērģeļu klasi ir beidzis tikai Krišs Spalviņš, bet ērģeles kā otru
instrumentu spēlējuši daudzi, kurš ilgāk, kurš mazāk nopietni.
Esam piedalījušies piecos Starptautiskajos jauno ērģelnieku fes-
tivālos Cēsīs, kas notiek katru otro gadu, koncertos Rīgā, Drustos,
Cēsīs un, protams, Jaunpiebalgā. Zane Alksnīte ērģeles tagad tur-
pina mācīties Latvijas Mūzikas akadēmijā pie ērģelnieces Vitas
Kalnciemas. 

Man ir prieks, ka, ejot bērnu kopšanas atvaļinājumos, baz-
nīcā dievkalpojumos mani aizvieto nevis svešs ērģelnieks, bet
pašas audzēkņi – Klinta Āboliņa, Emīls Rusovs, Krišs Spalviņš
un Zane Alksnīte. 

Sirdij tuvāka man allaž ir pedagoģija un darbs ar skolēniem.
Administratīvās lietas man prasa piepūli. Pirmais gads vadītā-
jas amatā pagāja, kamēr vispār tā kārtīgi sapratu, ko tas nozī-
mē. Mamma vienmēr ir mācējusi savu darbu darīt tik filigrāni,
ka, esot tikai pedagogs, pat nenojautu, cik daudz tas prasa no
viņas. Man nebija jārisina nekādas citas lietas – varēju nodoties
tikai darbam ar bērniem un skolām ( kurās mācījos). Tagad ir
savādāk. Ja darbu ar bērniem es mīlu, tad darbu ar dokumen-
tiem un saimniecisko jautājumu organizēšanu mācos mīlēt. Tas
prasīs kādu laiciņu... un tā ir jauna skola, kur pārbaudījumi jā-

kārto ik pa brīdim, un par nākamo kontroldarbu neviens iepriekš
savlaicīgi nebrīdina.

- Kur varētu sākt nodalīt tavas kā vadītājas laika skolas (sko-
lēnu) panākumus?

- Domāju, ka nekur. Jo vadītājas amatā esmu bijusi tikai 2 ga-
dus – tas ir pārāk īss laika posms. Otrkārt – nekas jau nav vie-
na cilvēka nopelns, un visam ir sava vēsture...

Arī tu, Vēsma, esi pielikusi savu artavu, lai šī skola pastā-
vētu, lai man tagad būtu, ko turpināt... Bet panākumi – tas ir
visu kopīgais darbs nu jau 28 gadus. Panākumi ir lieliskais ko-
lektīvs, kas ir mammas darbs visu iepriekšējo gadu garumā.
Par skolēnu sasniegumiem un redzamajiem panākumiem vai-
rāk ir atbildīgs skolotājs, vadītājs ir tikai palīgmehānisms dar-
ba organizēšanā.

Panākumi ir bērnu vecāki, jo viņi ir lielākie un nozīmīgā-
kie sadarbības partneri skolai, vismaz mūzikas programmās no-
teikti. Lai bērni varētu sevi parādīt ārpus Piebalgas un skolas,
ir vajadzīgs vecāku atbalsts, bez tā nav iespējams iztikt.

- Kādu redzi skolas tālāko nākotni pēc 10 vai 20 gadiem?
Tagad moderni saka – vīziju. 

- Skola būs citāda – tās nozīme jau tagad mainās. Bet pamatos
skolai ir jābūt tādai, lai katrs, kas šeit mācās, atrod to, kas viņu
padara atšķirīgu, izceļ to vienreizīgo, kas ir katrā no mums. 

- Tagad vairāk par mūziku. Uz koncertu ieradās pamaz klau-
sītāju, neskatoties uz to, ka notika pieejamā laikā...

- Jā, žēl, jo koncerts bija interesants, kvalitatīvs un krāsains.
Tā ir viena no retajām reizēm, kad mēs veidojam kopīgu pasā-
kumu ar mākslas programmas audzēkņiem un var redzēt kopainu.
Mākslinieki veido noformējumu – kas šoreiz bija ļoti radoši pa-
vasara ziedi katrs savā neatkārtojamā traukā un bērnu darbi uz
projektora, kamēr muzikālo veidolu piešķīra mūzikas programmu
audzēkņi un pedagogi.

Zinu, ka šajā dienā bija arī mūsu teātra skate Smiltenē un ko-
rim koncerts Gulbenē. Bet tie, kam bija interese par mūsu kon-
certu, paspēja redzēt visu. Koncerta 2. daļā bijām uzaicinājuši
ciemos pūtēju orķestri „Cēsis”.

Bez tam – koncerts klausītājiem bija bez maksas!
Šis ir brīdis, kad gribas, lai piebaldzēni novērtē skolas gada

darbu. Jo, lai sagatavotu kvalitatīvu koncertu, ir vajadzīgs laiks
– un tā nav nedēļa vai mēnesis. Tas ir vismaz pusgada darbs. Lai
instrumenti pēc vasaras brīvlaika skanētu, kopīgie mēģinājumi,
saspēlēšanas, to nevar kā dzejoli – iemācīties no galvas vienā
vakarā.

Mazais cilvēku skaits liecina, manuprāt, par diviem lietām
– par cilvēku norobežošanos no citiem, un par to, ka laukos to-
mēr cilvēku paliek mazāk.

- Kur tu saskati to robežu- nopietnā mūzika, izklaides mū-
zika? 

- Es domāju, ka šodien daudz kas tiek sapludināts kopā, kas
man nešķiet slikti, ja vien veids, kādā to dara, ir kvalitatīvs.

Un tomēr, klasiskā mūzika – tā ir sakārtota un liriska valo-
da, kas nereti palīdz arī cilvēkam sakārtot savas domas. 

Bērni, kas mācās mūzikas skolā, sevi attīsta ļoti daudzpusī-
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gi. Instrumenta spēle ir tikai viens no redzamajiem (dzirdama-
jiem) veidiem. Mācoties mūziku, bērns apgūst atsevišķu valo-
du, kurā iemācās izteikties. Kvalitāte ir atkarīga no katra ieguldītā
darba un spējām.

Mācīšanās mūzikas skolā bērnu pilnveido kā personību. Iemāca
plānot savu laiku, risināt patstāvīgi uzdevumus, kuros bieži vien
vecāki nespēj palīdzēt. Skolēni iemācās skatuves kultūru, žes-
tu valodu, pasniegt sevi publikai, uzstāties publikas priekšā –
tās visas un vēl daudzas citas prasmes noder ikvienā dzīves jomā
vai profesijā, neatkarīgi no tā, ko viņi apgūs pēc mūzikas sko-
las beigšanas. Veiklie pirksti instrumenta spēlē var noderēt, pie-
mēram, ķirurgam operējot. 

25. martā mūzikas skolas audzēkņi koncertēja Rankas kul-
tūras namā, un mēs varējām būt lepni par bērniem, kas prot uz-
stāties un, neskatoties uz to, ka pa vidu bija brīvā nedēļa, katrs
savu priekšnesumu apzinīgi un patstāvīgi bija uzturējis kon-
certēšanas gatavībā. Tā ir svarīga lieta – personīgā atbildība pret
uzticēto pienākumu un kopīgi darāmo lietu!

Tas, ka mācies vienu mūziku, jau neizslēdz iespēju brīvajā
laikā klausīties pavisam citu. 

- Kādu mūziku cieni tu pati?
- Atzīšos, ka mājās mūziku klausos reti. Man sevi sakārtot

palīdz klusums – pastaiga mežā, daba. 
Labprāt apmeklētu kādu labu koncertu, bet, tā kā no mājas

pašreiz tālu netieku, tad koncertus organizēju baznīcā, lai va-
rētu dzirdēt labu mūziku. Domājot par sevi, sanāk iepriecināt
arī citus, vismaz es tā ceru!

Bet, ja man jāizvēlas, ko klausīties – man patīk gaiša, har-
moniska mūzika. Man nav savas mīļākās grupas. Man ir mīļā-
kās dziesmas, ko šad un tad klausos. Daudzas bija populāras lai-
kā, kad es vēl gāju uz skolas diskotēkām...

Mūzika, kuru brīvprātīgi piespiedu kārtā klausos un spēlē-
ju mājās, šobrīd ir no „Knīpu un Knauķu” repertuāra, tas sais-
tīts ar manu meitu Rasu.

Un, ja gribas ko nopietnāku, tad pati apsēžos pie klavierēm
un spēlēju sev to, ko pati vēlos.

- Jutu scenārijā tavu domu, patika sirsnīgais kopā salikums,
vai tev bija palīgi?

- Pie scenārija īsti palīdzēt neviens nevar. Kad kolēģi ir ie-
devuši repertuāru, tad cenšos to salikt dinamiskā secībā. Bet tek-
sta daļa parasti paliek manā pārziņā. Kāda izdodas brīdī, kad pie-
sēžos pie papīra, tāda arī sanāk. Ja nu gluži kaut kas nešķiet labs,
tad pamainu. Bet tas ir arī atkarīgs no tā, kā šo domu pasniedz

pasākuma vadītājs. Man liekas, ka vadītājiem Adrianam un
Ramonai tas izdevās!

- Par tiem, kuri jau beiguši mūsu skolu un mācās citur. Šo-
reiz koncertā piedalījās Sigita Razminoviča. (Viņa man teica,
ka lielākā draudzene viņai ir flauta.) Vai bijušie audzēkņi lab-
prāt brauc uzstāties koncertos? Kādas sajūtas rodas, redzot,
ka izauguši jauni talanti un turpina pilnveidoties?

- Sigitas priekšnesums bija lielisks! Ir prieks, ka audzēkņi tur-
pina profesionālās gaitas tālāk un viņiem tas izdodas lieliski! Un,
jā, viņi labprāt brauc un koncertē šeit – Piebalgā! 

Attēlā: muzicē bijusī Jaunpiebalgas mūzikas skolas audzēkne,
flautiste Sigita Razminoviča.

Skola var būt lepna arī par to, ka audzēkņi atgriežas, lai šeit
strādātu.

Mūzikas un mākslas skolā pašreiz strādā 5 bijušie skolas au-
dzēkņi (mūzikā 4, mākslā 1) kā skolotāji! Tas arī ir lieliski, jo
savējiem dzimtā māja un skola vienmēr būs mīļa un īpaša! Tad
arī darbs un rezultāts ir mīļš un īpašs...  

Vēsma Johansone
Attēlos: mūzikas un mākslas skolas pavasara koncerts.

Foto: V.Johansone

Svaigais vējš un pēc ziemas miega pamodusies daba pilda mūs
ar jaunām idejām un rada lielisku noskaņojumu. Glāsmainā pa-

vasara saulīte maigi sasilda mūs un piepilda ar savu enerģiju.
Pavasara noskaņās Zosēnu bibliotēkā radās iedvesmas diena, lai
veidotu kaut ko skaistu un sirdij tīkamu. 

Pavasarīgā noskaņa un darbošanās
Zosēnu bibliotēkā
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14. un 18.martā Zosēnu pagasta bibliotēkā čakli strādāja bēr-
ni un pieaugušie. Mūsu darbošanās tēma bija saldo pušķu vei-
došana no kreppapīra ziediem. Pirmajā dienā pieaugušie saga-
tavoja materiālus, lai bērni varētu radoši strādāt. Savukārt 18.mar-
tā visas dienas garumā tapa konfekšu ziedi. Cits citam palīdzot,
mēs izveidojām tik daudz ziedu un pušķu, ka uz viena galda iz-
stādei pietrūka vietas. 

Paldies saku visiem čaklajiem, darboties gribošajiem bērniem
un viņu vecākiem: Denīzai Ancei Smirnovai, Dēzijai Elīzai
Smirnovai un viņu māmiņai Dacei Smirnovai, Rūtai Madarai

Brantei ar māmiņu Daigu Kupci. Anetei Ciekurznei,
Aleksandram Grigorjevam, Ivaram Bojāram, Kasparam
Arkliņam, Ievai Bojārei un visiem pārējiem, kas ienāca biblio-
tēkā pēc grāmatām, bet arī pielika savu roku kaut viena ziedi-
ņa izveidošanai. Marta beigās šo iesākto darbu turpināsim jau
Lieldienu noskaņās.

Zosēnu pagasta bibliotēkas vadītāja
Irene Prīse

Attēlos: saldo pušķu veidošanas process 
no kreppapīra ziediem.

Jaunpiebalgas pagastā pašlaik dzīvo 360 bijušo kolhoza „
Piebalga” kolhoznieku. Vidējais vecums ir 62,4 gadi.
Cienījamākos gados ir 20 – Aldonis Bērziņš, Indulis Bondars,
Vallija Cerusa, Jānis Drulle, Maiga Jurjāne, Skaidrīte Klapare,
Elda Krastiņa, Ilga Ķīķere, Vera Medvede, Elza Misiņa, Zelma
Nedēļa, Klāra Ozoliņa, Elfrīda Pabērze, Aina Poikāne, Marija
Putilova, Velga Sietiņa, Veneranda Sūcīte, Biruta Šķestere, Paulīne
Vietniece, Dzintra Zariņa. 

Pēc kolhozu apvienošanās vienā, „ Piebalgā” darba spējīga-
jā vecumā bija 406 cilvēki. Viņu skaits pieauga. 1989. gadā bija
560 darba spējīgo. Šajā laikā bija 2321 liellops, t.sk. 860 govis,
cūku skaits - 1584, vēl arī 94 zirgi. Lopi bija izmitināti 29 fer-
mās ( liellopu), 2 cūku fermas. Tika darbinātas 76 kravas auto-
mašīnas, 103 traktori, 16 kombaini.

Bija daudz labu slaucēju, šoferu, traktoristu un citu visdažā-
dāko darbu veicēju. Velta Kaņepe, Dzintra Kārkliņa, Dzintra
Klapare, Biruta Knāķe, Ilga Lapiņa, Elza Misiņa, Vaira Misiņa,
Aina Papēde, Klāra Ozoliņa, Lūcija Salaka - labākās slaucē-
jas. Audzējamo teļu kopējas - Vija Ābelniece, Nadežda Kazāka,
Vilma Medne, Lilita Papēde, Marga Razminoviča. Labākie šo-
feri gadu no gada bija Pēteris Ābelnieks, Gunārs Dzinējs, Pēteris
Graudums, Pēteris Kušķis, Aivars Ontužāns, Ilgonis Vlodars, Jānis
Zvirgzdiņš, traktoristi - Jānis Ārmanis, Pēteris Baltvilks, Ivars
Heiselis, Sergejs Karpovs, Vilnis Kažociņš, Andris Kārkliņš, Jānis
Marcišs, Guntis Mednis, Leons Orlovskis, Valdis Orlovskis, Juris

Rogačs, Jānis Strods, Guntars Štrāls, Kārlis Zaikovskis; kom-
bainieri - Ēriks Blūms, Andris Miesnieks, Uldis Misiņš, Andris
Razminovičs, Modris Spēlītis, Ivars Irša, Kārlis Žīds.

1982. gads iezīmējas ar ražošanas rādītāju uzlabojumu gan
augkopībā, gan lopkopībā. Bija noteikti valsts sagādes plāni grau-
diem, kartupeļiem, dārzeņiem. Kartupeļu sagāde izpildīta 115%
apmērā, bet graudi un dārzeņi - mazliet pāri 80%.

Tika būvētas mājas, uzsākta bērnudārza celtniecība, arī kar-
tupeļu pagrabs, cūku novietne Bašos, bezalkoholisko dzērienu
ceha celtniecības turpinājums

1983.gadā kapitālajai celtniecībai un remontam izlietoti 787
tūkstoši rubļu.

1984. gadā labi pildījies liellopu un cūkgaļas ražošanas plāns.
Būvē ciemata kanalizācijas sistēmu, katlu māju. Turpinās Līvānu
māju celtniecība. 1985. gadā tiek apdzīvotas piecas jaunas šā-
das mājas.

1986. gads iezīmējas ar visaugstākajiem darba panākumiem.
Tīrā peļņa - 1 miljons 260 tūkstoši rubļu. Rentabilitāte - 31,9%.
Ražošanas plāni izpildīti virs 100%.

1992. gadā kolhozu pārveido par paju sabiedrību. Ir jau no-
dibinātas daudzas zemnieku saimniecības. Sākas jauni laiki.

Mārītes Rubenes izvilkumā ieskatījās un publicēšanai sa-
gatavoja

Vēsma Johansone.

Īss ieskicējums saimniekošanā kopsaimniecībā 
„Piebalga”, gatavojoties 2014.gada 15.februāra

pasākumam  

22.martā Jaunpiebalgas vidusskolas sporta zālē veiksmīgi aiz-
ritējis Pavasara turnīrs novusā, galda tenisā, šautriņu mešanā un
„zolītes” spēlēšanā.

Turnīrā piedalījās 62 dalībnieki, pārstāvot piecus novadus:
Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Smiltenes, Gulbenes, Cesvaines.
Turnīrā piedalījās arī dalībnieki, kas bija mērojuši ceļu pat no

Rīgas. 
Rezultatīvākie dalībnieki
Galda tenisā:
1.vieta Gatim Kamenim, 2.vieta Dāvidam Bērtiņam un

Robertam Brikmanim, 
3.vieta Andrim Sidorakam.
Novusā:
1.vieta Mārtiņam Mickevičam, 2.vieta Haraldam Ivanovam,

Pavasara turnīrs veiksmīgi aizvadīts
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3.vieta Edžum Nedēļam.
Novusā (seniori):
1.vieta Jānim Zvirgzdiņam, 2.vieta Uldim Ozoliņam, 3.vie-

ta Sanitai Stūriškai.
„Zolītē”:
1.vieta Haraldam Ivanovam, 2.vieta Sangvidam Ivanovam,

3.vieta Viktoram Gutānam.

Šautriņu mešanā:
1.vieta Viktorijai Brikmanei, 2.vieta Andrim Sidorakam, 3.vie-

ta Jānim Guņko.
Iepriecināja lielā atsaucība un dalībnieku azarts. Ceram, ka

arī turpmāk vienosimies šādai lieliskai laika pavadīšanai! Paldies!
Sagatavoja Amanda Zariņa.

Attēlos: daži foto mirkļi no Pavasara turnīra.

Saulainā 22.marta rītā Jaunpiebalgas
kultūras namā pulcējās mazie dziedātāji –
cālēni, lai piedalītos ikgadējā pasākumā
„Piebalgas Cālis 2014”. Jāteic, tie bija pa-
tiesi dziedāt griboši, atraktīvi, drosmīgi bēr-
ni, kuri, savu vecāku atbalstīti, kāpa uz ska-
tuves, lai visiem rādītu savu dziedāšanas
prasmi.

Lai izvērtētu konkursa norisi un re-
zultātus, uz nelielu sarunu aicināju kultūras
nama vadītāju Lāsmu Skutāni.

Ko varētu teikt par mazo dziedātāju
konkursu „Piebalgas Cālis 2014”?

Vispirms vēlos teikt paldies bērniem un
viņu vecākiem par atsaucību, tāpat paldies
pedagogiem, kuri palīdzēja cāļiem saga-
tavoties. Šogad konkursam pieteicās
septiņi dalībnieki: Rasa Sila, Aleksa Vīķele,
Sofija Johansone,  Marta Jundze, Annija
Zivtiņa, Keita Anna Grīnberga, Keita
Rukmane. Protams, būtu lielāks prieks par
kuplāku bērnu skaitu, taču, salīdzinot ar
pagājušo gadu, kad pieteicās viens dalīb-
nieks, šogad šis pasākums jau varēja no-
tikt. Domāju, ka šī ir brīnišķīga iespēja ma-
zajiem bērniem gūt pirmo skatuves pie-
redzi, nodziedot savu dziesmiņu. 

Paldies Zosēnu mazajiem dejotājiem,

kurus sagatavoja skolotāja Ingūna Kalniņa
un atveda uz pasākumu, lai tie priecētu ska-
tītājus. Paldies Zosēnu kultūras un sa-
biedriskā centra vadītājai Dzidrai Prūsei,
kas arī bija ļoti atsaucīga. Tāpat prieks par
Rankas bērnudārza bērniem – mazajiem
dejotājiem, kurus sagatavoja Inga
Eihentāle. Šādu tradīciju noteikti varētu tur-
pināt, jo ir jauki, ja mēs redzam, kas no-
tiek novadā un blakus esošajos pagastos.
Protams, ieguvēji ir arī atbraukušie bērni,
viņi vēro konkursu, dziedātājus.

Paldies par pasākuma vadīšanu Brendai
Beķerei, arī manām lielajām dejotāju mei-
tenēm, ar kurām ļoti īsā laikā iestudējām
Cāļu deju, viņas ļoti atsaucīgi un bez jel kā-
das kurnēšanas pieņēma šo manu ideju, lie-
kas, ka meitenes mazajiem cālēniem bija
kā tādas cāļu mammas vai krustmātes. Vēl
gribu teikt paldies Edītei Peilānei par zie-
diem un dāvanu mazākajam cālēnam. 

Runājot par konkursiem vispār, tad, ma-
nuprāt, tādus rīkot bērniem nebūtu liet-
derīgi. Pirmkārt, ļoti grūti novērtēt mazos
dziedātājus, izsvērt, kurš nu ir tas labākais.
Domāju, ka te būtu vietā rīkot nevis kon-
kursu, bet gan skaistu koncertu pirmsskolas
vecuma bērniem, kurā piedalītos gan dzie-

dātāji, gan dzejoļu runātāji, gan dejotāji.
Varētu domāt arī par kaimiņu novadu bēr-
nu aicināšanu uz šādu koncertu. Savukārt,
ja kāds tomēr grib braukt un piedalīties kon-
kursos, tad viss ir iespējams – Latvijā taču
tiek rīkoti daudzi un dažādi dziedāšanas
konkursi.

Kāpēc tomēr nenotika dažādu paau-
džu vokālistu konkurss „Mēs tiksimies
martā”?

Uzskatu, ka šoreiz ļoti laicīgi avīzē un
novada mājas lapā ielikām informāciju un
nolikumu par konkursu. Atsaucība bija ļoti
maza, pieteicās tikai pieci dziedātāji. Un
atkal – rodas jautājums, vai ir vajadzīgs
tieši konkurss. Līdzīgi, kā teicu par ma-
zajiem dziedātājiem, arī šeit vērtīgāks būtu
tieši koncerts. Esmu dzirdējusi cilvēkus sa-
kām, ka varētu jau piedalīties un dziedāt,
ja nevērtētu, vārdu sakot, tas nebūtu kā kon-
kurss un sacensība. Domāju, arī māksli-
nieciskajā ziņā tādēļ nekas nezustu.
Vērtēšana būtu jānoliek malā, jāimprovi-
zē un jāskatās, kas notiek, ja pasākums vairs
nav kā konkurss.

A.Ķīķere
Attēlā: mazie cālēni un viņu krustmātes

pēc konkursa noslēguma.

Mazo cālēnu dziedāšanas svētki
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Šogad Jaunpiebalgas Dievnama ērģeles svin savu simtgadi.
Mēs vēlamies, lai baznīcā skanētu mūzika, tādēļ organizēsim
piecu koncertu ciklu.

Ieeja koncertos ir paredzēta par ziedojumiem. Lai to būtu
iespējams īstenot, organizatori joprojām aicina uzņēmējus un
arī privātus ziedotājus atbalstīt šo ieceri ar saviem mērķzie-
dojumiem.

Pirmais no pieciem koncertiem skanēs Lielajā
Piektdienā, 18. aprīlī, Dž. B. Pergolezi „Stabat Mater”.
Sākums plkst. 17.00.

„Stabat mater” ir 13. gadsimta baznīcas himna, piedēvē-
ta pāvestam Inocentam III vai Džakopone da Todi.
Nosaukums ir cēlies no pirmās rindas Stabat mater doloro-
sa saīsinājuma, kas burtiskā tulkojumā nozīmē: stāvēja sā-
pju sagrauztā māte. Šis sacerējums ir viena no emocionālā-
kajām un iespaidīgākajām poēmām, kura meditē par Marijas
– Jēzus mātes ciešanām, skatot krustā sisto Dēlu. 

Džovanni Batista Pergolēzi (1710. - 1736.) bija itāļu kom-
ponists, vijolnieks un ērģelnieks. Lielāko daļu sava neilgā mūža
viņš kalpoja aristokrātu galmos, bija viens no nozīmīgāka-
jiem agrīnajiem opera buffa (komiskā opera) komponistiem.
Pēdējā dzīves gadā šī mūzikas vēstures patiesi spožā zvaig-
zne mitusi Podzuoli trūcīgo kapuciešu klosterī, kur arī tapis
Ciešanu laikam veltītais šedevrs – izvērstā motete „Stabat
Mater”, kuru Bellīni nosaucis par „sāpju dievišķo poēmu”.
Formas pilnība, kontrastu spēles, melodiskais dāsnums un ide-
ju apgarotība ļauj ierindot šo skaņdarbu godpilnākajos cilvēces
sasniegumu bibliotēkas plauktos. „Stabat Mater” pasūtināja
Pils Svētā Luidži brālība, lai aizvietotu vecmodīgo
A.Skarlatti komponēto darbu, kurš tika atskaņots ik gadu Lielajā
Piektdienā. Dažas dienas pirms nāves Pergolēzi pasniedzis
partitūras manuskriptu vienam no saviem pirmajiem skolo-
tājiem - Mūsu Kunga Jēzus Kristus trūcīgo konservatorijas
profesoram Frančesko Leo. 

Tradicionālās formas ietvaros skaņdarbs demonstrē

Pergolezi meistarību itāļu baroka stilā. Tas ir kļuvis par vie-
nu no visvairāk iespiestajiem skaņdarbiem 18. gadsimtā, un
to ir apdarinājuši daudzi komponisti, to skaitā arī izcilais
Leipcigas mūziķis, arī Kurzemes hercoga galma komponists
Johans Ādams Hillers, kura partitūra atrodama Liepājas kan-
torāta bibliotēkā un glabājas Sv. Trīsvienības katedrālē.

Koncertā piedalīsies: Ērika Jonīte – soprāns; Ieva Zemīte
– soprāns; Lelde Krastiņa – ērģeles

Ieeja ir par ziedojumu, kas tiks izmantots ērģeļu restau-
rācijas pilnīgai pabeigšanai un turpmākai ērģeļu uzturēšanai.

Ikvienu aicinu kopā svinēt ērģeļu simtgadi! 
Tālrunis sīkākai informācijai: 26412878 - Aija Petrovska,

Jaunpiebalgas Sv. Toma draudzes muzikālās dzīves vadītā-
ja. 

Turpmākie koncerti
7. jūnijā (sestdiena) plkst.17.00
Koncerts „Vasarssvētku iezvanīšana”
Koncertā piedalīsies: Cēsu zvanu ansamblis – diriģente

Tabita Marhela.
Programmā: J.S. Bahs, C. Franks, R. Valenti, E.L.Vebers,

M. Puckett, L. Cohen u.c.

5. jūlijā (sestdiena) plkst.17.00
„Senās mūzikas koncerts”
Koncertā piedalīsies: senās mūzikas ansamblis „Ludus” un

vokālā grupa “Canto”.
Programmā: T. Susato, C. Negri, C. Monteverdi, P. Phale,

J. Dowland, A. Campra, G. Sanz, G. Gastoldi.

2. augustā (sestdiena) plkst.17.00
Koncerts „Mēnesgaismas dārzs”
Koncertā piedalīsies: Gunta Gelgote – soprāns; Artis Sīmanis

– saksofons; Kristīne Adamaite – ērģeles.
Programmā: J. Alain, R. Jermaks, S. Bušs, A. Seleckis, H.

Andriessen, M. Reger,
J. Karlsons.

4. oktobrī (sestdiena) plkst.17.00
15. Rudens koncerts, veltīts komponista Emīla Dārziņa

piemiņai 
„Rudens harmonijas”.
Koncerta ietvaros tiks svinēta ērģeļu simtgade un baznī-

cas 210 gadu jubileja.
Koncertā piedalīsies: Vita Kalnciema – ērģeles; Vidzemes

kamerorķestris, diriģents – Andris Veismanis.
Programmā: Em. Dārziņš, Jēk. Mediņš, M. Zariņš, A.

Kalniņš, V. Dārziņš
5. oktobrī plkst. 13.00
Jaunpiebalgas Sv. Toma dievnama 210 gadu un ērģe-

ļu simtgades jubilejas svētku dievkalpojums.

Aija Petrovska

Jaunpiebalgas baznīcas ērģelēm - 100

Jaunumi bibliotēkā
15.aprīlī pulksten15.00 Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā no-

tiks radošā darbnīca Lieldienu noskaņās - „Avīzes neticamās
pārvērtības”. Gaidīti visi - lieli un mazi!

25.aprīlī pulksten 15.30 izbraucam uz Cēsīm, lai piedalītos
Cēsu Centrālās bibliotēkas rīkotajos „Bibliotēkas nakts” pasā-
kumos. Bērni varēs iepazīties ar pirātiem un piedalīties radošajās

darbnīcās.  Pieaugušiem kopējā tēma- veselīgs dzīvesveids (tū-
risms, ārstniecības augi u.t.t). 

Visus interesentus lūdzam pieteikties pa tālruni 64107903 vai
personīgi bibliotēkā līdz 23.aprīlim. Lai uzzinātu vairāk par
„Bibliotēkas nakts” pasākumiem, sekojiet informācijai laikrakstā
„Druva” vai Cēsu Centrālās bibliotēkas mājas lapā:

www.biblioteka.cesis.lv 

Baiba Logina
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Kultūras afiša
Jaunpiebalgā

17. 04. Plkst.18.00 Jaunpiebalgas vidusskolas atskaites koncerts - deju skate.
18. 04. Plkst. 17.00 Mūzika Lielajā Piektdienā - koncerts - Dž. B. Pergalozi „Stabat Mater” Jaunpiebalgas 

Sv. Toma ev. lut. baznīcā.
Piedalās: soprāni Ērika Jonīte, Ieva Zemīte, pie ērģelēm Lelde Krastiņa. Ieeja par ziedojumiem.

20. 04. Lieldienas pie Jaunpiebalgas kultūras nama - aktīva Lieldienu svinēšana:
Plkst.11.00 Kopā ar folkloras kopām no Jaunpiebalgas un Druvienas.
Plkst. 12.00 Rotaļas, spēles un sportiskas aktivitātes ģimenēm un individuāli.
Plkst. 18.00 Vecpiebalgas amatierteātra „Sumaisītis” izrāde „Čārlija krustmāte”. 
Ieeja: 2.86 EUR / 2.00 Ls
Plkst. 22.00 Disko balle un karaoke. DJ Jānis, Āris, Ervīns.
Ieeja: 2.86 EUR / 2.00 Ls

16. un 17. 05. Valmierā izstāde – gadatirgus „Vidzemes Uzņēmēju dienas 2014”, kur piedalās Jaunpiebalgas novads. 
Šogad īpaša tematika - „Vidzemes novadi – Latvijā un pasaulē”. Izstādē piedalās arī tirdzniecības 
pārstāvji no Krievijas, Baltkrievijas, Igaunijas un Lietuvas. 

Sīkāka informācija www.vidzemesizstade.lv

1. 05. Plkst.10.00 Tirgus laukuma atklāšana Jaunpiebalgā.
31. 05. Zaļumballe kopā ar grupu „Vēja radītie”.

Lūdzu, sekojiet līdzi reklāmai Jaunpiebalgas novada
mājas lapā www.jaunpiebalga.lv

Interesēties pa tālruni: 26176257, 64162182, 26114226

Zosēnu pagastā
14.-17.04. Aicināti visi, kuri vēlas iemācīties gatavot putnu būrīšus. Skolā jūs gaidīs Gvido G. no pulksten 16.30. Atnāc 

un izgatavo savu putnu būrīti kādam no gājputniem!
18.04. Plkst.16.00 Gulbenes tautas teātra izrāde – Lauris Gundars kamerizrāde „Tiritomba jeb zelta zivtiņa”. Režisore 

Edīte Siļķēna. Bērniem līdz 12 gadiem izrādi skatīties neiesakām.
21.04. Plkst. 11.30 Olu kaujas pirms izrādes.

Plkst.12.00 Izrāde „Brīnums Brīnuma Galā”. Pēc izrādes Latvijas Sarkanā Krusta Zosēnu nodaļas sarūpētās 
dāvanas Zosēnu bērniem līdz 13 gadu vecumam ieskaitot.

26.04. Plkst. 13.00 Senioru satikšanās pēcpusdiena.
10.05. Piecgades skanīgākās dziedošās ģimenes - otrās vietas ieguvēji 

Aizgaļu ģimene no Cēsīm sniegs koncertu un spēlēs balli.
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Paldies!
Izsakām pateicību Dūklavu ģimenei par klavieru

„Rīga” dāvinājumu mūzikas skolai. Klavieres uz vie-
nošanās pamata tiks izīrētas lietošanai mūzikas sko-
las audzēkņiem uz laiku, kamēr skolēns mācīsies mū-
zikas skolā.

Jaunpiebalgas MMS kolektīva vārdā
Sarma Petrovska

Lieldienu dievkalpojumi
Jaunpiebalgas Sv. Toma ev.

lut. baznīcā
„Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic!”
(Jāņa ev. 20:29)
19. aprīlī plkst. 23.00
Lieldienu nakts Vigīlija 

20. aprīlī plkst. 13.00
Lieldienu dievkalpojums
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Jaunpiebalgas novada domes izdevums
Redakcija: Aija Íîíere tâlr. 64162437 (darbâ), 26409543 (mob.),  e-pasts: piebaldzeniem@jaunpiebalga.lv;

aija.kikere@gmail.com; Zinaida Ðoldre tâlr. 64129837 (darbâ), 22409419 (mob.)
Mâjas la pas ad re se http://www.jaunpiebalga.lv

Par skaitïu un fak tu pa reizîbu, kâ arî par slu dinâju mu tek stu at bild au tors. Pub licçtie ma te riâli ne vienmçr at spo guïo re dak ci jas
vie dok li. Pârpub licçðanas vai citçðanas gadîjumâ at sau ce ob ligâta. Ie spiests SI A „Lat ga les dru ka”. 

Ar mīlestību savu dienu iesāc,
Ar mīlestību tālāk vadi to.
Zied tavā ceļā mežrozīšu ziedi 
Un upes straume tavu ceļu līkumo.

Maija īpašie jubilāri

60 Anita Ērgle 18.05.1954. Gaujas iela 14, Zosēnu pagasts

Ināra Reinsone 26.05.1954. „Kalna Celmi”, Zosēnu pagasts

Edvīns Štēbelis 02.05.1954. „Kalna Ķīši”, Zosēnu pagasts

65 Aina Kaimiņa 21.05.1949. „Plienkalns”

Maija Kalašinska 29.05.1949. „Zaļkalni”

Dzidra Kodola 19.05.1949. „Lielkaņepi”

Nikolajs 

Ostrovskis 22.05.1949. „Mazjaunzemi”

70 Jānis Leons 01.05.1944. „Leoni”

75 Emīlija Abuce 04.05.1939. Gaujas iela 27-1

Rūta Logina 24.05.1939. Brāļu Kaudzīšu iela 3-13

Ina Murāne 28.05.1939. „Jaunspulgas”, Zosēnu pagasts

Velta Zadiņa 12.05.1939. „Vecnaudēļi”

80 Inta Spolīte 14.05.1934. Sporta iela 4

85 Vallija Cerus 05.05.1929. „Mazrudgalvji”

91 Daina Vilciņa 30.05.1923. „Krustiņi”, Zosēnu pagasts

Apsveicam maija jubilārus!
Jaunpiebalgas novada dome

Anna Mackeviča
aprīlī un maijā jūs gaidīs visas
dienas, izņemot svētdienas un

pirmdienas.
Tālrunis 29409709

Nāk pavasaris, ziedēs jauni ziedi,
Tik es nekad vairs nebūšu ar jums...

Pēc citu Dzimtsarakstu nodaļu
reģistru datiem 

mūžības ceļu gājuši:
Juris Logins 70 gadu vecumā,
Jānis Ziediņš 22 gadu vecumā.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!


