
ÐaJâ nu murâ:

* Jaunākais novada domē
* Jaunā tirgus laukuma 

atklāšana Jaunpiebalgā
* Valsts apbalvojums novada 

domes priekšsēdētājam
* „Zelta čiekuru” pasniedz SIA 

„Wenden Furniture”
* Lauku ziņas
* Jaunumi skolās
* Ciemos pie „Mazvieķu” 

saimniekiem
* Piebaldzēnu dalība izstādē 

„Raksti un zīmes”
* Kultūras afiša
* Dažādas ziņas

Maijs – lapu mēnesis
17.05.       Ugunsdzēsēju un glābēju diena.
17.,18.05. Jaunpiebalgas novada dalība uzņēmēju dienās Valmierā.
24.05.       Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kurās Latvijas

pārstāvībai Eiropas Parlamentā jāievēl astoņi
deputāti. 

Jūnijs – ziedu mēnesis
01.06. Starptautiskā bērnu aizsardzības diena.
05.06. Jaunpiebalgas Lietišķās un tēlotājas 

mākslas studijas gada izstādes 
„Ceļš uz mājām” atklāšana. 

08.06. Vasarsvētki.
14.06. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 

diena. 

Avîze

Piebaldzçniem
Avîze

Piebaldzçniem
5 (194) 2014. gada maijs Jaunpiebalgas novada izdevums

2014.gada 21.maijā 
pulksten 11.00 Zosēnu pagasta 

kultūras un 
sabiedriskajā centrā

un 22.maijā pulksten 17.00
Jaunpiebalgas novada 

domes zālē
tikšanās ar domes 

speciālistiem.
Laipni aicināti 
visi interesenti!

Latvijas Republikas
Neatkarības deklarācijas 

pasludināšanas dienā 4.maijā
par Atzinības krusta virsnieku

(AK IV šķira) iecelts
Jaunpiebalgas novada 
domes priekšsēdētājs 

Laimis Šāvējs.
Vairāk par to lasiet 3. lappusē!

Jaunatklātais tirgus laukums Jaunpiebalgā.
Vairāk par šo notikumu lasiet un fotogaleriju skatiet 4. un 5.  lappusē!
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- Pârdomas

Neskaitāmos žurnālos, gudrās grāma-
tās varam lasīt dažādu speciālistu pado-
mus un ieteikumus, kā pareizi domāt un
dzīvot mūsdienu straujajā, stresa pilnajā
ikdienā. Tas ļautu saglabāt pēc iespējas sta-
bilāku nervu sistēmu, neizdegt darbā. Viena
lieta ir to visu lasīt un piekrist sacītajam,
bet pavisam cits – ievērot savā dzīvē. Ne
vienmēr izdodas negācijas novirzīt no se-
vis, neļaut tām aizņemt savu prātu vai vēl
trakāk – ietekmēties no tām.

Maija brīvdienās ar interesi izlasīju
Elvitas Rukas romānu „Izdzīvo. Piedzīvo.
Lido.” Darbā savīts autores personīgais
stāsts kopā ar veltījumu viņas paaudzei,
kuras jaunības laiks aizritēja padomju ie-
kārtā.

Rakstniecei romāna nosaukumā ie-
tvertie vārdi ir kā viņas dzīves recepte. Un
kāpēc ne? Izdzīvot – visu pārvarēt, tikt veik-
smīgi cauri grūtībām, piedzīvot – prieku,
skaistos dzīves mirkļus, lidot – īstenībā (pie-
mēram, vēja plūsmas tuneļos) un laimes,
mīlestības, veiksmes sajūtās. 

Dzīvesprieks, prieks par pašreizējo mir-
kli, par iespēju dzīvot, nesāpinot sevi ar
rūgtām atmiņām par pieļautajām kļūdām
pagātnē, kur neko vairs nevar mainīt. Dzīve
taču nav tik gara, lai ik dienu sūkstītos par
nejēdzībām, raizētos par neveiksmēm, cen-
stos mainīt pasauli pēc sava prāta. Vai man
to vajag? Labāk sakārtot sevi, savu do-
māšanu, pozitīvi raudzīties uz lietām, būt
saprotošam, pacietīgam. Ne mazāk sva-
rīgi piedomāt pie vārdiem, kas tiek veltī-
ti otram, pie rīcības, kas būtu sāpīga un aiz-
vainojoša. Iedomāties, kā pats justos, ja
cits pret mani tā rīkotos vai runātu. Piedot
un izravēt no apziņas aizvainojumu, ne-
līst otra privātajā dzīvē ar kaut kādiem pil-
nīgi liekiem jautājumiem, lai apmierinā-
tu savu ziņkāri un atkal – kaut kā sāpinā-
tu cilvēku. Vairāk un biežāk padomāt –
kāds esmu es pats.

Jā, cienījamie lasītāji, esiet atsaucīgi un
aktīvi, nāciet uz tikšanos ar novada domes
speciālistiem vai nu Zosēnos, vai
Jaunpiebalgā. Jums ir laba iespēja no-
skaidrot visus jautājumus, kuri dažkārt ne-
liek mieru ne dienu, ne nakti, un aizdomu
ēna klājas pār ikvienu lietu un darbību, kā
dēļ jāvelta tik dārgais laiks, rakstot ano-
nīmas lapas tā vietā, lai uzrakstītu jautā-
jumus un iemestu lapu kastītē novada domē
vai rakstītu uz avīzes e-pastu, vai zvanī-
tu. Iespējas ir dažādas, tikai – laikam ne-
vēlamies sevi atklāt, bet kas gan tur slikts,
ja cilvēks, uzdodot jautājumus, to dara ar
mērķi novērst nebūšanas, ieteikt ko jau-
nu un vērtīgu, lai mums visiem novadā dzī-
ve būtu sakārtota un interesanta. 

Veiksmi pavasara darbos!
Aija Ķīķere

2014.gada 14.aprīļa novada domes
sēdē nolemts:

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes Saistošos noteikumus Nr.5 „Par grozī-
jumiem 2014.gada 13.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpiebalgas no-
vada domes pamatbudžetu, speciālo un ziedojumu budžetu 2014. gadam”.

Nodot izpildei Amatas novada pašvaldības apvienotajai Izglītības pārvaldei Ministru
kabineta noteikumu Nr.363 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un
profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kār-
tību” 13.punktā minēto pašvaldības funkciju saskaņot pedagogu profesionālās kva-
lifikācijas pilnveides A programmu.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada pašvaldības mantas nekustamā īpašuma „Kļavas”
Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, 2014.gada 1.aprīļa izsoles rezultātus.

Atzīt par nenotikušu Jaunpiebalgas novada domes nekustamā īpašuma dzīvoklis
Nr.12, Gaujas iela 27, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar
kadastra apzīmējumu 4256 900 0269, 01.04.2014., izsoli. Uzdot pašvaldības Mantas
atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt atkārtotu nekustamā īpašuma dzīvoklis
Nr.12, Gaujas iela 27, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar
kadastra apzīmējumu 4256 900 0269, izsoli. Apstiprināt atkārtotās izsoles sākumce-
nu EUR 1992.00 / LVL 1400 (viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit divi euro, 00
centi / viens tūkstotis četri simti lati).

Atzīt par nenotikušu Jaunpiebalgas novada domes nekustamā īpašuma dzīvoklis
Nr.15, Dārza iela 2, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar
kadastra apzīmējumu 4256 900 0071, 01.04.2014., izsoli. Uzdot pašvaldības Mantas
atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt atkārtotu nekustamā īpašuma dzīvoklis
Nr.15, Dārza iela 2, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar
kadastra apzīmējumu 4256 900 0071, izsoli. Apstiprināt atkārtotās izsoles sākumce-
nu EUR 3840.00 (trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro, 00 centi).

Finansiāli atbalstīt Aivara Irbes sagatavotās grāmatas „Puķu draugi” izdošanu, pie-
šķirot EUR 200.00 (divi simti euro 00 centi).

Likvidēt štata vienību – sociālās palīdzības organizatore, izveidot jaunu štata vie-
tu – sociālā darbiniece ar 2014.gada 15.aprīli.

Akceptēt Jaunpiebalgas novada domes Bērnu un jauniešu iniciatīvu centra „Tagad”
dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā Jaunatnes po-
litikas valsts programmas 2014.gada 1.4. apakšdaļas atklāto projektu konkursā
„Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot ne-
formālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem” ar projekta pieteikumu
„Brīvprātīgais darbs – sociālajam riskam pakļauto jauniešu aktīvās līdzdalības for-
ma Jaunpiebalgas novadā”, nodrošinot līdzfinansējumu 20 % apmērā no kopējām
projekta izmaksām.

Apstiprināt konkursa „Jauniešu biznesa ideju konkursa uzņēmējdarbības uzsākšanai
Jaunpiebalgas novadā” rezultātus, par uzvarētāju apstiprinot M. M. iesniegto pietei-
kumu. Piešķirt finansējumu konkursa „Jauniešu biznesa ideju konkursa uzņēmējdarbības
uzsākšanai Jaunpiebalgas novadā” uzvarētājam EUR 543.95 (pieci simti četrdesmit
trīs euro 95 centi) apmērā projekta realizācijai.

Pārdot nekustamo īpašumu „Kalna Kaņepi”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, kadastra Nr.4256 009 0063, kas sastāv no zemes vienības 1,5549ha,
tajā skaitā meža 0,9429ha, kopplatībā, J. C., personas kods dzēsts, dzīvojošs dzēsts, un U.
C., personas kods dzēsts, dzīvojošs dzēsts kā kopīpašumu – katram ½ domājamo daļu par
sertificēta vērtētāja noteikto cenu 12000.00 EUR (divpadsmit tūkstoši euro 00 centi). 

Pārdot nekustamo īpašumu „Jaungāršas”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads, kadastra Nr.4256 008 0049, kas sastāv no zemes vienības 6,84ha, tajā skaitā meža
1,26ha kopplatībā, I. P., personas kods dzēsts, dzīvojoša dzēsts, par sertificēta vērtē-
tāja noteikto cenu 5000.00 EUR (pieci tūkstoši euro 00 centi). 

Piešķirt zemes īpašumam ar kadastra numuru 4256 010 0063, kas sastāv no ze-
mes vienībām ar kadastra apzīmējumu 4256 010 0063 – 10,4ha, ar kadastra apzīmē-
jumu 4256 010 0057 – 8,40ha, ar kadastra apzīmējumu 4256 010 0054 – 2,70ha –
nosaukumu „Ceri”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125.

Precizēt platību zemes vienībai „Meža Boļi”, kadastra apzīmējums 4256 009 0064,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads. Platība – 8,6483ha saskaņā ar grafis-
ko pielikumu no kadastra kartes.

Precizēt platību zemes vienībai „Lejas Jānēni”, kadastra apzīmējums 4256 010 0048,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads. Platība – 29,07ha saskaņā ar instrumentāli
uzmērīto zemes robežu plānu.

Sagatavoja Anita Auziņa.
(Turpinājums  jūnija numurā)
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Saistošie noteikumi Nr.4
Apstiprināti ar Jaunpiebalgas novada 

domes 2014.gada 10.marta sēdes
lēmumu Nr.54 (protokols Nr.3, 8.§)

Ar precizējumiem, kas izdarīti, Jaunpiebalgas novada do-
mes 2014. gada 14. aprīļa sēdē ar lēmumu Nr. 77 (protokols
Nr. 4; 9. §).

Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada
domes 2009.gada 29.jūnija Saistošajos

noteikumos Nr.16 „Par nodevu 
tirdzniecībai publiskās vietās

Jaunpiebalgas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu, 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 
10.panta trešo daļu un

12.panta pirmās daļas 4. punktu

1.  Izdarīt Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 29.jūni-
ja Saistošajos noteikumos Nr.16 „Par nodevu tirdzniecībai pub-
liskās vietās Jaunpiebalgas novadā” (turpmāk - Noteikumi) šā-
dus grozījumus:

Papildināt Saistošo noteikumu 2.1.punktu aiz vārdiem „Tirgus
laukums” ar vārdiem „(ārpus nojumēm)”.

Svītrot Saistošo noteikumu 2.2.punktu.
Izteikt Saistošo noteikumu 2.3.punktu jaunā redakcijā:
„2.3. Nodevas par vienas tirdzniecības vietas līdz 6 m2 iz-

mantošanu gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās:

1.4. Papildināt Saistošos noteikumus ar 2.4.punktu šādā re-
dakcijā:

„2.4. Nodevas par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu tir-
gus laukuma tirdzniecības nojumēs Jaunpiebalgā. 

Viena tirdzniecības vieta nojumē pārtikas preču tirdzniecībai
– 1,25 m garumā. 

Viena tirdzniecības vieta nojumē rūpniecības preču tirdzniecībai
– 2,5 m garumā.

 
Par groz jumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 29.j nija Saistošajos 

noteikumos Nr.16 „Par nodevu tirdzniec bai publisk s viet s Jaunpiebalgas 
novad ” 

 
Izdoti saska  ar likuma 

„Par pašvald b m” 14. panta pirm s da as 3. punktu,  
likuma „Par nodok iem un nodev m” 10.panta trešo da u un 

12.panta pirm s da as 4. punktu 
 
 

1.  Izdar t Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 29.j nija Saistošajos noteikumos 
Nr.16 „Par nodevu tirdzniec bai publisk s viet s Jaunpiebalgas novad ” (turpm k - 
Noteikumi) š dus groz jumus: 

 
1.1. Papildin t Saistošo noteikumu 2.1.punktu aiz v rdiem „Tirgus laukums” ar 

v rdiem „( rpus nojum m)”. 
1.2. Sv trot Saistošo noteikumu 2.2.punktu. 
 
1.3.  Izteikt Saistošo noteikumu 2.3.punktu jaun  redakcij : 

„2.3. Nodevas par vienas tirdzniec bas vietas l dz 6 m2 izmantošanu gadatirgos un 
izbraukuma tirdzniec bas viet s: 
N.p.k. Nodevas objekts Likme par 1 

dienu (EUR) 
2.3.1. Tirdzniec bai ar r pniec bas prec m 20.00 
2.3.2. Tirdzniec bai ar pašizgatavotiem lietiš s m kslas un 

dai amatniec bas priekšmetiem 
5.00 

2.3.3. Tirdzniec bai ar pašaudz tiem aug iem, d rze iem, og m, 
st diem 

3.00 

2.3.4. Tirdzniec bai ar preses izdevumiem,m jdz vniekiem 3.00 
2.3.5. Tirdzniec bai ar p rtikas produktiem  

2.3.5.1. Tirdzniec bai ar m jas apst k os izgatavotiem, no pašu 
ražotas lauksaimniec bas produkcijas p rtikas produktiem 

6.00 

2.3.5.2. Tirdzniec bai ar r pnieciski ražotu p rtikas produkciju 15.00 
2.3.5.3. Tirdzniec bai ar popkornu, cukura vati, sald jumu 10.00 

2.3.6. Sabiedrisk  din šana  
2.3.6.1. Tirdzniec bai ar sabiedrisk s din šanas pakalpojumiem bez 

alkoholiskajiem dz rieniem 
20.00 

2.3.6.2. Tirdzniec bai ar sabiedrisk s din šanas pakalpojumiem, 
t.sk. visa veida alkoholu un tabakas izstr d jumiem 

50.00 

2.3.6.3. Tirdzniec bai ar izlejamo alu 20.00 
2.3.7. Par tirdzniec bas veicin šanas pas kumiem, produktu 

publisku prezent ciju, atrakcij m 
10.00 

 
1.4. Papildin t Saistošos noteikumus ar 2.4.punktu š d  redakcij : 

„2.4. Nodevas par vienas tirdzniec bas vietas izmantošanu tirgus laukuma 
tirdzniec bas nojum s Jaunpiebalg .  

Viena tirdzniec bas vieta nojum  p rtikas pre u tirdzniec bai – 1,25 m garum .  

Viena tirdzniec bas vieta nojum  r pniec bas pre u tirdzniec bai – 2,5 m garum . 
 

N.p.k. Nodevas objekts Likme 
(EUR) par 

1 reizi 

Likme 
(EUR) 
m nes  

2.4.1. Tirdzniec bai ar pašu izgatavotiem dai amatniec bas 
un amatniec bas izstr d jumiem 

5.00 - 

2.4.2. Tirdzniec bai ar pašu audz tiem aug iem, d rze iem, 
st diem 

4.00 12.00 

2.4.3. Tirdzniec bai ar m jas apst k os ražotiem p rtikas 
produktiem no pašu ražot s lauksaimniec bas 
produkcijas 

3.00 12.00 

2.4.4. Tirdzniec bai ar r pniec bas prec m   
2.4.4.1. Tirdzniec bai ar jaun m r pniec bas prec m 10.00 35.00 
2.4.4.2. Tirdzniec bai ar lietot m r pniec bas prec m 5.00 20.00 

 
 

 

tirgus - šis ir v l nelabotais variants 

Jaunpiebalg  atkl ts tirgus laukums 

 „Zem en a cepures” 

1.maija sv tkos notika ofici l  tirgus laukuma „Zem en a cepures” atkl šana 
Jaunpiebalg . Projekta „Tirdzniec bas nojumju b vniec ba Jaunpiebalgas novada 
tirgus laukum ” stenošanas rezult t  Gaujas iel  17A, tirgus laukum , tika izb v ta 
stacion ra tirdzniec bas nojume, autentiska piebaldz nu celtaj m rij m, tr s nojumes 
un 15 galdu komplekti, k  ar  sanit rais mezgls. Projektu l dzfinans ja Eiropas 
Savien ba. Novada dome pauž cer bu, ka sak rtot  vide rad s gandar jumu visiem 
novada iedz vot jiem, viesiem no apk rt jiem pagastiem, no visas Latvijas un cit m 
valst m. L dzšin j  pieredze r da, ka tirgus laukums ir iecien ts, regul ri, katru 
sestdienu, notiek tirgošan s. 

Tirgus laukuma atkl šanas run  novada domes priekšs d t js Laimis Š v js ar 
gandar jumu atz m ja, ka beidzot sen lolotais sapnis piepild jies. L dz šim arvien esot 
bijušas citas svar g kas lietas, kur s j iegulda nauda, k  skola, kult ras nams un citas. 
Pirms apm ram diviem gadiem rad s ideja par jauna tirgus nepieciešam bu. J pateicas 
viet j m m ksliniec m L gai Aps tei un Sandrai Str lei, kuras ies kum  ar ski u 
pal dz bu rad ja priekšstatu par to, k dam j b t m su tirgus laukumam. L.Š v js 
pasniedza pateic bas rakstus tiem, kuri str d ja pie š  projekta veiksm g s realiz cijas: 
projekt t jam Jurim P tersonam, domes speci listei, projekta sagatavot jai Lolitai 
Zari ai, biedr bai „C su rajona lauku partner ba”, ko p rst v ja M ris Niklass, Lauku 
atbalsta dienestam, b vniekiem - SIA „Bazalts” no Valmieras un person gi J nim 
Ozolam, apakšuz m jam, amatniekam Jurim Š telim, kurš kl ja skaidu jumtu, 

Latvijas Republikas Neatkarības dekla-
rācijas pasludināšanas dienā 4.maijā par lie-
lo personīgo ieguldījumu pašvaldības un sa-
biedriskajā darbā, pašvaldību sistēmas no-
stiprināšanā Latvijā, pilsoniskas sabiedrības
un kultūrvides veidošanā Vidzemes reģio-
nā par Atzinības krusta virsnieku (AK IV
šķira) iecelts Jaunpiebalgas novada domes
priekšsēdētājs Laimis Šāvējs.

L.Šāvējs darbojas novada domes sastā-
vā un to vada kopš 1997.gada, nodrošinot

visa novada stabilu un ilgtspējīgu attīstību.
Ir izveidota darboties spējīga komanda, kas
piesaistījusi ievērojamus Eiropas Savienības
fondu līdzekļus novada infrastruktūras kar-
dinālai uzlabošanai, piemēram, siltumtīklu
un ūdenssaimniecības izbūve, skolu reno-
vācija un jauna korpusa celtniecība, tirgus
laukuma labiekārtošana.

Darbojoties Jaunpiebalgas Svētā Toma
ev. luteriskās baznīcas Atbalsta fonda padomē
(2009. - 2013.gads) tika piesaistīti ievēro-
jami privāto ziedotāju līdzekļi, līdz ar to bija
iespējama valsts nozīmes kultūras pieminekļa
– minētās baznīcas atjaunošana un Kārļa
Zāles pieminekļa restaurācija, kurš veidots
par godu Brīvības cīņās kritušajiem
Jaunpiebalgas draudzes locekļiem. 

Šajos gados notikusi Jaunpiebalgas no-
vada un tā kultūrvēsturiskā mantojuma po-
pularizēšana Latvijā un pasaulē, kopā ar do-
mubiedriem sarīkojot pasaules piebaldzē-
nu salidojumu 2011.gadā, Latvijas Puķu
draugu svētkus 2012.gadā, regulārus
Emīlam Dārziņam veltītus ikgadējus kon-
certmūzikas svētkus un jau vairāk nekā des-
mit gadus plaši apmeklēto izstādi – gada-
tirgu „Izvēlies Piebalgu”.

L.Šāvējs veiksmīgi kandidējis 2010.gada

Saeimas vēlēšanās no Zaļo un Zemnieku sa-
vienības, kļūstot par 10.Saeimas deputātu.

2010.gadā L.Šāvējs ieguvis novada ap-

balvojumu - titulu „Gada cilvēks” par ie-
guldījumu novada izveidē, tā attīstībā un po-
pularizēšanā.

Jautāts par sajūtām pēc augstā apbalvo-
juma saņemšanas, L.Šāvējs atzina, ka ir pa-
tiesi pārsteigts, bet pieņem to kā atzinību ne
tikai savam darbam, bet visiem Jaunpiebalgas
novada pašvaldības darbinieku un iedzīvo-
tāju sasniegumiem, jo tie ir kopīgā darba re-
zultāts, pie tam apbalvojums uzliek atbildī-
bu par turpmāko darbu, neļauj apstāties pie
sasniegtā. 

A.Ķīķere

Jaunpiebalgas novada domes
priekšsēdētājs saņem valsts apbalvojumu
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Svētku pasākumā uzrunas teica novada domes priekšsē-
dētājs, Zemkopības ministrs, mūsu Ķencis un citi.

Svinīgā lentes pārgriešana – tirgus laukums ir atklāts!

Ķencis kopā ar amatierteātra „Triksteri” dalībniekiem.

Danči piebaldzēnu izpildījumā. 

Tirgus laukuma atklāšanas pasākums 
Jaunpiebalgā

Tirgus apmeklētāji bija dažādu ļaužu!
Ļoti veiksmīgi tika izsolīts 

Ķenča sivēns!

Umurkumurs – citi dalībnieki spēja
vien nedaudz parāpties, bet balvas

rokā!
Pateicības balvas projekta

realizētājiem.

Kapela „Klabatas” no Ķekavas.

Umurkumurs – tikai Viesturs Eglītis
sasniedza virsotni! Arī balva 

iespaidīga – grils!
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1.maija svētkos notika oficiālā tirgus lau-
kuma „Zem Ķenča cepures” atklāšana
Jaunpiebalgā. Projektu „Jaunpiebalgas no-
vada tirdzniecības vietas – tirgus lauku-
ma labiekārtošana” un „Tirdzniecības no-
jumju būvniecība Jaunpiebalgas novada tir-
gus laukumā” īstenošanas rezultātā Gaujas
ielā 17A, tirgus laukumā, tika izbūvēta sta-
cionāra tirdzniecības nojume, autentiska
piebaldzēnu celtajām rijām, trīs nojumes
un 15 galdu komplekti, kā arī sanitārais
mezgls. Projektu līdzfinansēja Eiropas
Savienība. Novada dome pauž cerību, ka
sakārtotā vide radīs gandarījumu visiem
novada iedzīvotājiem, viesiem no apkār-
tējiem pagastiem, no visas Latvijas un ci-
tām valstīm. Līdzšinējā pieredze rāda, ka
tirgus laukums ir iecienīts, regulāri, kat-
ru sestdienu, notiek tirgošanās.

Tirgus laukuma atklāšanas runā nova-
da domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs ar
gandarījumu atzīmēja, ka beidzot sen lo-
lotais sapnis piepildījies. Līdz šim arvien
esot bijušas citas svarīgākas lietas, kurās

jāiegulda nauda, kā skola, kultūras nams
un citas. Pirms apmēram diviem gadiem
radās ideja par jauna tirgus nepieciešamību.
Jāpateicas vietējām māksliniecēm Līgai
Apsītei un Sandrai Strēlei, kuras iesāku-
mā ar skiču palīdzību radīja priekšstatu par
to, kādam jābūt mūsu tirgus laukumam. L.Šā-
vējs pasniedza pateicības rakstus tiem, kuri
strādāja pie šī projekta veiksmīgās realizā-
cijas: projektētājam Jurim Pētersonam, pro-
jekta sagatavotājai Lolitai Zariņai, biedrī-
bai „Cēsu rajona lauku partnerība”, ko pār-
stāvēja Māris Niklass, Lauku atbalsta die-
nestam, būvniekiem - SIA „Bazalts” no Val -
mieras un personīgi Jānim Ozolam, apakšuz-
ņēmējam, amatniekam Jurim Šūtelim, kurš
klāja skaidu jumtu, būvuzraudzības veicē-
jam Valdim Valainim no SIA „Krāčupes”,
Jaunpiebalgas amatniekam Aldim
Duļbinskim, kas veidoja tirgus nosaukumu.

Atklāšanas pasākumā piedalījās Latvijas
Republikas Zemkopības ministrs, jaun-
piebaldzēns Jānis Dūklavs. Savā uzrunā
klātesošajiem viņš atzina, ka lielākais,

skaistākais, gludākais tirgus plašajā
Piebalgā nu atrodas tieši Jaunpiebalgā.
Ministrs izteica vēlējumu, lai tas kļūst par
īstu lauku tirgu, lai te var nopirkt lauku cil-
vēkiem nepieciešamo. 

Līdzīgi kā citos pasākumos arī šoreiz zir-
ga ratos ieradās mūsu Ķencis, neizpalika viņa
asprātīgā uzruna klātesošajiem, arī dāvanas.

Šajā dienā bija viss: labs vārds un gudras
domas, sava labuma meklēšana tirgū, kuru
kuplināja vietējie mājražotāji un amatnieki,arī
augļu koku, rožu, dažādu puķu un vīnogu stā-
du tirgotāji no Alūksnes,Siguldas,Raunas, kū-
pinātas zivis no Engures, kā arī citi labumi,
neizpalika gardais mielasts – tradicionālā
Piebalgas jēra zupa,danči – vietējā deju ko-
lektīva priekšnesumā, umurkumurs, Ķenča
sivēna izsolīšana ( to par 40 euro savā īpa-
šumā ieguva kultūras nama vadītāja
Lāsma Skutāne, sākumcena tika noteikta 20
euro), jautrību uzturēja kapela „Klabatas”
no Ķekavas. Pasākumu vadīja vietējā ama-
tierteātra „Triksteri” atraktīvie dalībnieki.

A.Ķīķere

Jaunpiebalgā atklāts tirgus laukums
„Zem Ķenča cepures”

Aprīlis ir tas mēnesis, kad visi īpaši sa-
kopjam apkārtni. Tomēr arī pie mums,
Jaunpiebalgā, ir vietas, kuras vēl prasās
būt sakoptas. Piemēram, iedzīvotāji da-
žas tādas pamanījuši –aizaugušie brik-
šņi skolas sporta zāles tuvumā, tāpat starp
veikalu „Nodus” un patērētāju biedrības
ēkām, mājas Gaujas ielā 29 apkārtne,
„Kapukalna” mājai pieguļošā zeme līdzās
kapsētai?

Jautājums pamatots, es nosauktu vēl
kādu – piemēram, mājas, kurā atradās sko-
las mājturības klase, zemes īpašums, tā-
pat zemes īpašums „Ozoli” Gaujas ielā 53.
Zemes gabala mala, kas ir nomas platība,
pie skolas sporta zāles šajā pavasarī tika
daļēji sakopta. Jebkurā gadījumā par ne-
kustamā īpašuma - zemes gabala sakop-
šanu atbildīgs īpašnieks. Noteikti vēlreiz
vērsīsimies pie īpašniekiem, lai aicinātu
viņus sakopt savas platības. Kas attiecas
uz zemes gabalu starp TC „Nodus” un pa-
tērētāju biedrības ēkām, esam vienojušies,
ka „Nodus” īpašnieki sakārtos veikala fa-
sādi, gan iekops apkārtni sava zemes ga-
bala robežās, robeža iet pa upīti. Līdz ar
to šī vieta kļūs sakopta. Otrpus upītei zeme
ir pašvaldības valdījumā, uz kuras atrodas
patērētāju biedrības ēkas. Ar minēto bied-
rību jau vairākkārt esam risinājuši šo jau-
tājumu, aicinot savu īpašumu sakopt. Kas
attiecas uz „Kapukalna” mājas zemi, tad

tā ir draudzes īpašumā.
Kā pagāja Lielā Talka mūsu novadā?
Gribu teikt, ka iedzīvotāji bija samērā

neaktīvi. Ņemot vērā to, ka bija ideāli lai-
ka apstākļi, aktivitāte varēja būt stipri lie-
lāka. Pašvaldības darbinieki un daži sko-
lotāji strādāja kapsētā, sakopjot kapa vie-
tas daudziem ievērojamiem kultūras dar-
biniekiem, arī kādreizējiem skolotājiem,
kuriem nav piederīgo, kas to izdarītu. Tāpat
tika sakopta Abrupes pieturvieta, strādā-
ja Zosēnu ļaudis sava ciema centrā, jau-
nieši talkoja Gaujas malā.

Pateicoties labiekārtošanas dienestam
un sabiedrisko darbu strādniekiem,
Jaunpiebalgas centrs ir sakopts, bet vien-
mēr jau var vēlēties vairāk. Nebija redzama
solītā pašdarbnieku dalība sakopšanas dar-
bos estrādes apkārtnē. Kā jau iepriekš tei-
cu, neesmu speciālu kampaņu piekritējs,
un domāju, ka varam panākt tādu situāciju,
ka šādas talkas nemaz vairs nav vajadzī-
gas. Ja nu vienīgi sava veida kopības sa-
jūtas radīšanai var sanākt kopā un ko mēr-
ķtiecīgu izdarīt. 

Jau no agra pavasara rit intensīvs
darbs pie kapu mūra atjaunošanas. Cik
daudz ieplānots paveikt šajā sezonā?

Tuvākajā laikā apkoposim visu par to,
kas jau ir izdarīts, kādas naudas summas
pašvaldība ieguldījusi iepriekšējā gadā un
kādas – šogad. Plānots, ka līdz kapu svēt-

kiem jūlijā būs atjaunots mūris līdz ma-
zajiem kapu vārtiņiem, varbūt pat kādu ga-
baliņu tālāk. Tas arī šajā gadā būtu viss.
Vēl pēc pāris gadiem darbs pie mūra at-
jaunošanas varētu būt pabeigts.

24.maijā notiks Eiroparlamenta vēlē-
šanas. Ko šajā sakarā teiktu novada ie-
dzīvotājiem?

Noteikti aicinu visus būt aktīviem un
piedalīties šajās vēlēšanās, jo apgalvojums,
ka tas mums nav nozīmīgi, tomēr ir ne-
pareizs. Tā rezultātā var gadīties arī tā, ka
tiek ievēlēti tādi deputāti, kurus mēs ne-
maz negribētu. Protams, kā katrās vēlē-
šanās, svarīgi savu izvēli pārdomāt, mums,
lauku cilvēkiem, vajadzētu atbalstīt tos de-
putātu kandidātus, kuriem rūp tieši lauku
iedzīvotāju vajadzības un, protams,
Latvijas valsts neatkarība, kuri tādējādi arī
aizstāvēs Latvijas intereses Eiropas
Parlamentā.

Kas vēl būtu piebilstams?
Gribu aicināt iedzīvotājus būt aktīviem

un nākt uz tikšanos ar novada domes va-
dību un speciālistiem Jaunpiebalgā un
Zosēnos, kas notiks maijā. Tā nu reiz ir laba
iespēja, lai uzdotu jautājumus, kuri līdz avī-
zei dažādu iemeslu dēļ nav nonākuši, tā-
pat pārrunāsim mūsu ikdienas problēmas. 

Paldies par sarunu!

A.Ķīķere

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju
Laimi Šāvēju
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8. maijā Rīgā, kultūras pilī
Ziemeļblāzma, tika godināti meža no-
zares izcilākie ļaudis. „Zelta čiekurs” ir
augstākā atzinība par sasniegumiem
meža nozarē. Gada balvas ieguvēji sa-
ņēma lielo „Zelta čiekuru”, savukārt pā-
rējiem laureātiem tika pasniegts mazais

„Zelta čiekuriņš”.
Ministru prezidente Laimdota

Straujuma sveica visus klātesošos, kā arī
pasniedza balvas par inovatīvu uzņē-
mējdarbību. 

Balvu „Zelta čiekurs” saņēma SIA
„Wenden Furniture”no Jaunpiebalgas.

Savukārt laureātu vidū par ilgtspē-
jīgu saimniekošanu ir meža īpašnieks,
Z/s „Lielkrūzes” saimnieks Guntars
Dolmanis.

Materiāls sagatavots pēc
Zemkopības ministrijas nozares 

portāla ziņām

Godināti Meža nozares gada balvas
„Zelta čiekurs” laureāti

Viens no lielākajiem Jaunpiebalgas novada darba devējiem SIA
„Wenden Furniture” atzīts par 2013.gada inovatīvāko meža noza-
res uzņēmumu Latvijā. Īpašā apbalvošanas ceremonijā Rīgā 8.mai-
jā uzņēmums saņēma augstāko nozares atzinību – balvu „Zelta čie-
kurs”.

Augsto novērtējumu „Wenden Furniture” saņēmusi, pateicoties
mērķtiecīgi veiktajai uzņēmuma attīstībai, kas balstās uz mūsdie-
nīgu tehnoloģiju ieviešanu ražošanas procesā, vairojot savai pro-
dukcijai sabiedrībā tik ļoti pieprasīto pievienoto vērtību. Ja salīdzina
ar vienkārša apaļkoka cenu, „Wenden Furniture” viena kubikmet-
ra apaļkoka vērtību palielina aptuveni 13-16 reizes. 

„Wenden Furniture”, pirmkārt, pazīstams kā krēslu ražotājs, un
attiecīgi tieši krēslu ražošanas līnija pērn ir ievērojami modernizēta,
uzlabojot tās darba efektivitāti un vairojot tehnoloģiskā procesa au-
tomatizāciju. Uzņēmums iegādājies īpašu tikai krēslu ražošanas spe-
cifikai piemērotu slīpēšanas iekārtu dažādu liektu detaļu apstrādei.
Tāpat uzstādīts itāļu firmas „Paolino Bacci” 6-asu CNC darba galds,
kas nodrošina krēslu izgatavošanu ar daudz sarežģītākiem savie-
nojumiem un dizainu. Pateicoties ieviestajam īpašam ražošanas ro-
botam, „Wenden Furniture” gatavotos krēslus tagad lako un krā-
so pilnīgi automatizēti. Rezultātā tiek ietaupīts apdares materiāls,
uzlabota produkcijas kvalitāte un ievērojami palielināta ražība. 

Vienlaikus uzņēmums lielu uzmanību ir pievērsis bezatlikumu
tehnoloģijas nodrošināšanai, paralēli brikešu ražošanas līnijai uz-
būvējot arī jaunu katlumāju, kurā kurināšanai tiek izmantotas
sausās skaidas no ražošanas atlikumiem. Katlumāja darbojas au-
tonomā režīmā, un tai nav nepieciešama cilvēka klātbūtne.

„Wenden Furniture” darbu ļoti labi novērtējuši ne tikai nozares
eksperti, bet arī pircēji. Ik gadu uzņēmuma apgrozījums ir uzrādī-
jis pieaugumu, turklāt Jaunpiebalgā ražotās mēbeles labprāt savos
mājokļos vēlas redzēt arī ārvalstu pilsoņi, kuri nopērk vairāk nekā
90% no saražotās produkcijas. „Wenden Furniture” savu produk-
ciju eksportē uz vairāk nekā 10 valstīm – lielākoties uz Somiju,

Zviedriju, Dāniju, Norvēģiju, Vāciju, Igauniju. 
Lai arī „Zelta čiekuru” nominācijā „Par inovatīvu uzņēmējdar-

bību” uzņēmums saņēmis par pēdējo trīs gadu sasniegumiem, jau
kopš dibināšanas brīža 2005.gadā „Wenden Furniture” ļoti mērķtiecīgi
ir orientējies uz jauno tehnoloģiju ieviešanu ražošanas procesā. 

Balva „Zelta čiekurs” tika iedibināta pirms 10 gadiem un tas ir
augstākais apbalvojums par sasniegumiem un ieguldījumu noza-
res attīstībā. „Zelta čiekura” balvai kopumā ir četras nominācijas
- „Par mūža ieguldījumu”, „Par inovatīvu uzņēmējdarbību”, „Par
ilgtspējīgu saimniekošanu” un „Par ieguldījumu sabiedrības izglī-
tošanā”.

Kristaps Ceplis,
Latvijas Kokrūpniecības federācija

Attēlā: Ministru prezidente Laimdota Straujuma pasniedz bal-
vu „Zelta čiekurs” par inovatīvu uzņēmējdarbību SIA „Wenden
Furniture” īpašniekam Normundam Brēmeram. Foto: E.Kalmēns

Attēlā: pēc gada balvas „Zelta čiekurs” pasniegšanas. Otrajā rindā pirmais no krei-
sās Guntars Dolmanis; otrajā rindā otrais no labās – Normunds Brēmers.

„Wenden Furniture” saņem inovāciju balvu



7

2014. gada 24.maijs -
Eiropas Parlamenta

vēlēšanas
Vēlēšanu iecirknis Nr. 373
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts,

Jaunpiebalgas novads, LV – 4125; (tālr. 29453129, 64107898)
Vēlēšanu iecirknis Nr. 391
Adrese: „Jūrnieki”, Melbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas

novads,
LV – 4133; (tālr. 64129837, 26159700)
Sākot ar šā gada 19.maiju līdz 24.maija plkst.12.00, vēlēšanu

komisijas pieņems vēlētāju rakstveida pieteikumus balsošanai
vēlētāju atrašanās vietā, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties
vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā 24.maijā.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiki:
19. maijā no plkst. 9.00 līdz 13.00
20. maijā no plkst. 9.00 līdz 13.00
21. maijā no plkst. 17.00 līdz 20.00
22. maijā no plkst. 9.00 līdz 12.00
23. maijā no plkst. 10.00 līdz 16.00
Vēlēšanu dienā - 24.maijā vēlēšanu iecirkņi strādās
no plkst. 7.00 līdz 20.00

Jaunpiebalgas novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētājs Valdis Gansons

( Mob. 29453129)

Nodibināta Nacionālās
apvienības „Visu

Latvijai!”- 
„Tēvzemei un

Brīvībai/LNNK”  
Jaunpiebalgas nodaļa

2014.gada 2.maijā notika Nacionālās apvienības „VL!”-
„TB/LNNK” (turpmāk tekstā - NA) Jaunpiebalgas nodaļas di-

bināšanas sapulce. Par NA Jaunpiebalgas nodaļas vadītāju vien-
balsīgi apstiprināja Mārtiņu Auziņu. Pasākumā piedalījās NA
biedri, atbalstītāji un viesi. 

Nodaļas dibināšanas pasākumā tā dalībnieki apsprieda eso-
šo situāciju un vienojās par turpmāko rīcību. Nodaļas prioritā-
te ir darboties, lai novada iedzīvotāji šeit justos kā mājās – lat-
viskā, taisnīgā vidē, drošībā un labklājībā. Papildus nodaļa cen-
tīsies atbalstīt novadā esošos uzņēmējus, veicināt Jaunpiebalgas
jauniešu patriotismu, kā arī novadnieku, kuri vairs nedzīvo
Jaunpiebalgā, saiknes uzturēšanu ar savu novadu arī nākotnē.
Klātesošie nolēma arī sadarboties ar novadā esošajām neval-
stiskajām organizācijām.

NA Jaunpiebalgas nodaļa

Lauku ziòas
Par projektu konkursu „Jauniešu

biznesa ideju konkurss
uzņēmējdarbības uzsākšanai

Jaunpiebalgas novadā”
Līdz projektu pieteikumu iesniegšanas termiņam novada domē

tika saņemts viens projekta pieteikums. Projekta iesniedzējs -
Miķelis Majors. 

Projekta mērķis ir palielināt atjaunojamo energoresursu iz-
mantošanu tautsaimniecībā un samazināt atkarību no pašreizē-
jiem primāro resursu piegādātājiem. 

Ražojot paneļus un izstrādājot risinājumus, klientiem tiks ra-
dītas saules enerģijas izmantošanas iespējas dažādu elektroie-
rīču darbināšanai un mājas apsildei.

Galvenais uzdevums mērķa sasniegšanai ir izveidot ražojo-
šu uzņēmumu, kas izgatavos saules paneļus kopā ar pielietoja-
mo risinājumu interesentiem.  

Vērtēšanas komisija Miķeļa ideju atzina par interesantu un
perspektīvu, un atbalstāmu.

Vēlam Miķelim veiksmi projekta realizācijā!

Seminārs mežsaimniekiem
Seminārs notiks 12.jūnijā pie Dzintras Vilks „Tīrumjānēnos”,

Jaunpiebalgas pagastā. Sākums pulksten 10.00
Tēmas: likumdošana aizsargjoslu apsaimniekošanā, īpa-

ši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana. Lektore
Dace Rācene, VMD Centrālvidzemes virsmežniecības inženiere
vides aizsardzībā.

Meža biotopi un ūdensteces – kas ir vajadzīgs veselīgai upei?
Aizsargjoslu, kas atrodas gar upēm, racionāla apsaimnie-
košana. Lektors Andris Viesturs Urtāns, NAT-PROGRAMME
ūdeņu biotopu eksperts.

Bioloģiskā daudzveidība mežos un pļavās.
Semināru rīko LLKC mežu konsultāciju pakalpojumu centrs.

LAD atgādina
Aizpildītu platību maksājumu iesniegumu 2014.gadam (arī

iesnieguma pielikumi, ja ir aktīvas agrovides pasākumu saistības)
un lauku bloku kartes ar precīzi iezīmētām platībām LAD jāie-
sniedz līdz 2014.gada 15.maijam. Dokumenti tiks pieņemti arī
līdz 9.jūnijam (ieskaitot), taču piemērojot 1% atbalsta apjoma sa-
mazinājumu par katru nokavēto darba dienu pēc 15.maija. 

Lai saņemtu akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielas ie-
gādei, lauksaimniecības produkcijas ražotājs 2014.gadā no 10.ap-
rīļa līdz 2.jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā
lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu. 

Lai saņemtu atbalstu biš-
kopībā, pretendents, kam
kārtējā gada 1.janvārī ir vai-
rāk nekā 29 bišu saimes, līdz
kārtējā gada 1.jūnijam Lauku
atbalsta dienesta reģionālajā
lauksaimniecības pārvaldē ie-
sniedz iesniegumu un veidla-
pu par de minimis atbalstu lauksaimniecības produktu ražoša-
nas nozarē. 

Projektu iesniegšanas kārta pasākumam „Lauku saim-
niecību modernizācija” ir atvērta no 2014.gada 9.maija līdz
2014.gada 9.jūnijam.

Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes - jaunu kūtsmēs-
lu krātuvju būvniecība, esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcija,
nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegāde. 

Informāciju sagatavoja
novada lauku attīstības konsultante Maija Ķīķere.
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Jaunpiebalgas reģionālajā tautskolā 10.maija pēcpusdienā vie-
sojās nodibinājuma fonda „Zīmogs Sarkanā Vaskā” radošā ko-
manda - rakstnieks, vairāku vēsturisko romānu autors Jānis Lejiņš,
režisore Virdžīnija Lejiņa un LTV režisors, producents un ope-
rators Gvido Zilūzis. Fonda mērķis ir tautas identitātes sagla-
bāšana, seno zinību popularizēšana un to pārnese mūsdienu vidē,
izmantojot modernās tehnoloģijas. Tas apvieno domubiedrus lat-
viešu dzīvesziņas uzturēšanai, lai ar šādu domu veicinātu senatnes
saglabāšanu ar pašreizējām tehnoloģijām un pieejamiem resursiem,
veidotu pamatu tautas pašapziņas paaugstināšanai un jaunās pa-
audzes attīstībai.

Tikšanās reizē rakstnieks Jānis Lejiņš plašāk atklāja triloģi-
jas „Zīmogs sarkanā vaskā” idejas rašanos un 10 gadu rūpīgo
vēsturisko avotu analīzi, lai pēc iespējas precīzāk, lielākoties ie-
vērojot vēsturnieku iedibinātos rāmjus, romānā atspoguļotu mūsu
zemi un senču dzīvi tālajā 12.gadsimtā – sadzīvi, cilvēku sav-
starpējās attiecības, karavīru spēka un goda apziņu, karavado-
ni un Tālavas ķēniņu Tālivaldi, bīskapu Albertu, Kaupo, Rūsiņu.
„Vēsture un arī senvēsture vienmēr top politiskās varas ietek-
mē, tā lielā mērā ir viena no ideoloģijas formām – to var pasniegt
kā faktu jucekli, kurā cilvēks nespēj orientēties,” tā sarunas aiz-
sākumā klausītājiem teica rakstnieks, kas savos vērienīgajos vēs-
turiskajos romānos pierāda, ka latviešu senči nav bijuši ne par
matu sliktāki par citām tautām, bet mūsu zemā pašapziņa, pa-
zemības gars lielvaru priekšā radusies vairāku gadsimtu garu-
mā svešas ideoloģijas ietekmē. 

„Vēsture jāveido mums pašiem, atsakoties no gadu gaitā ie-
strādātiem stereotipiem par mūsu tautu kā „mežoņiem”, kuriem
mākslu, kultūru, goda un cieņas izpratni atnesa kāds no Rietumiem
vai Austrumiem,” rakstnieka teikto papildināja arī viņa dzīves-
biedre, režisore Virdžīnija Lejiņa. Sarunas gaitā vairākkārt iz-
skanēja atziņa par mūsu tautas nacionālās pašapziņas „dzīvi pus-
nomodā”, turoties pie citu izveidotiem priekšstatiem par mūsu
senvēsturi, kurā nav ne dižu varoņu, ne valstiskuma ideju. Lai
gan vienīgās īsteni ticamās vēsturiskās liecības – arheoloģiskie
izrakumi – pierāda pretējo: jau 9.-10. gs. mūsu tagadējās valsts
teritorijā ir apbrīnojamas amatniecības prasmes (rotas, ieroči),
pastāv droši tirdzniecības ceļi, kas savukārt liecina par stingru
pārvaldes sistēmu un sociālo drošību. 

Tikšanās nobeigumā Gvido Zilūzis demonstrēja reklāmas vi-
deo rullīti iecerētajai daudzsēriju vēsturiskajai filmai „Zīmogs
sarkanā vaskā”, kas top pēc tāda paša nosaukuma Jāņa Lejiņa

triloģijas. Režisore Virdžīnija Lejiņa norādīja, ka filmas tapša-
na būs atkarīga no daudziem apstākļiem - vai valsts varēs atrast
līdzekļus filmas veidošanai, kā arī sabiedrības atbalsts. Ja arī jūs
vēlaties atbalstīt filmas tapšanu, ikvienam ir iespējams ziedot
bankas kontā LV60HABA0551033455595, kurš reģistrēts uz bied-
rības fonda „Zīmogs Sarkanā Vaskā” vārda. 

Paldies visiem, kas atrada laiku ierasties uz tikšanos ar „Zīmogs
sarkanā vaskā” radošo komandu, lai arī tobrīd mūsu valsts ho-
keja komanda pasaules čempionātā izcīnīja vēsturisku uzvaru
spēlē ar Somiju!

Tautskolas vadītāja Vita Žīgure

Skolas ziòas

Noslēgušās starpnovadu
olimpiādes sākumskolai

Šogad tajās piedalījās:

1. a klase – Evelīna Brikmane, Kerija Ekerte. Olimpiādei ga-
tavoja skolotāja J. Beķere.

1. b klase – Amanda Vītola. Olimpiādei gatavoja skolotā-
ja L. Kazerovska.

2. klase – latviešu valodā – Ance Liliāna Lazdiņa,
matemātikā – Renārs Šteins Sagata. Skolēnus 2. klases olim-

piādei gatavoja skolotāja D. Mačukāne.
3. klase – latviešu valodā – Elīna Zariņa. Olimpiādei gata-

voja  skolotāja R. Intenberga.
Matemātikā - Karlīna Lazda. Olimpiādei gatavoja skolotā-

ja D.Melece.
4. klase – latviešu valodā – Elizabete Zariņa. 

Olimpiādei gatavoja skolotāja D.Melece.
Matemātikā  un dabas zinībās – Luīze Anna Šmoteka - ie-

gūta atzinība. Olimpiādei gatavoja skolotājas L. Upmale, L.
Kazerovska.

„Hei, 3., 4. klašu matemātiķi!” olimpiādē piedalījās Kate
Smilga – ( 3. kl.) - atzinība.

Paldies vecākiem par gatavošanu un aizvešanu uz olimpiā-
di!

Sagatavoja Daiga Melece.

Tautskolas ziòas

„Zīmogs sarkanā vaskā”  Jaunpiebalgas tautskolā

Attēlā: V.Lejiņa un J.Lejiņš.
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1.maija ielu stafetes Smiltenē 

Piedalījās: Agija Ābelniece, Viktorija Brikmane, Izabella
Kvecko, Mārtiņš Mickevičs, Alens Rozītis, Artis Peilāns, (visi
7.kl.) – savā grupas skrējienā ieguva 1.vietu.

Arta Glāzere, Una Gaile, Zorjana Horobraja, Edgars
Dapševičs, Jēkabs Brasavs, Deniss Koltašovs ( visi 10.kl.) –
savā grupas skrējienā ieguva 3.vietu. 

Paldies vecākiem par atbalstu! Paldies skolotājai Daigai
Rubenei par līdzi jušanu!

Sacensības futbolā Cēsīs

Piedalījās: Sentis Fiļipovs, Ralfs Rubenis, Edvīns Līberts,
Vairis Orlovs, Sandis Pajats, Ivo Kirkenšteins ( visi 4.kl.);
Egmonts Ērglis ( 5.kl.) – 2.vieta.

Konkurss vidusskolēniem „Enkurs 2014”

Novada posmā izcīnīta 2. vieta, un tika dota iespēja piedalī-
ties finālā Rīgā.

Piedalījās: Ivo Gailis, Elvis Elksnis, Ēriks Jerumāns (visi
12. kl.), 

Jēkabs Brasavs, Rāmulis Žīgurs, Dāvis Černovs, Salvis
Pajats, Edgars Dapševičs, Inguss Žēpers ( visi 10. kl.).
Konkursam sagatavoja S.Vlodare, Ilga Bobrova, Toms
Kasparovičs.

Starpnovadu sacensības vieglatlētikā

Arta Glāzere (10.kl.) – 1.vieta, Salvis Lazda (6.kl.) – 2.vie-
ta, Artis Peilāns (7.kl.) – 3.vieta.

Piedalījās: Lotārs Dzenža ( 5. kl.), Toms Drulle ( 6. kl.),
Roberts Ruško ( 8. kl.), Salvis Pajats ( 10. kl.). Skolotāja
S.Vlodare.

Starpnovadu olimpiāde informātikā

Piedalījās:Adrians Vīķelis, Lotārs Dzenža ( abi 5. kl.), Artis
Peilāns ( 7. kl.). Skolotājs A.Beķeris.

Valsts ģimnāziju un Cēsu reģiona vidusskolu domrakstu kon-
kurss 

Monika Keiša (11.kl.) – 3.vieta. Piedalījās Ilze Lapiņa
(12.kl.). Skolotāja Z. Althabere.

Zorjana Horobraja (10.kl.) - 2.vieta. Skolotāja J. Glāzere.

Baltijas ceļam veltītais eseju konkurss

Piedalījās Rāmulis Žīgurs (10.kl.). Skolotāja J. Glāzere.

Radošo darbu konkurss ,,Es un mana dzimtene” 

Piedalījās: Klinta Ostrovska, Viktorija Brikmane ( abas
7.kl.). Skolotāja J. Glāzere.

Rīgas Latviešu biedrības organizētais radošo darbu konkurss
„Es un mana dzimtene”  

Piedalījās: Monika Keiša (11.kl.), Ilze Lapiņa, Kristīne
Seržāne ( abas 12.kl.). Skolotāja Z. Althabere.

Biedrības „Go Beyond” rīkotais radošo darbu konkurss
„Jaunieši un atkarības”

Piedalījās Monika Keiša (11.kl.). Skolotāja Z. Althabere.

Līvānu novada čempionāts svarcelšanā spiešanā guļus

Deniss Koltašovs (10. kl. ) – 1. vieta - jauns Latvijas re-
kords!

Starpnovadu sacensības futbolā

Deivids Bedeicis, Kristers Leimanis, Edžus Nedēļa, Rihards
Rinkevičs, Rūdolfs Dolmanis – Dravants, Roberts Ruško (visi
8.kl.), Roberts Brikmanis (9.a kl.) – iegūta 2.vieta. Skolotājs
G.Samučonoks.

Jaunpiebalgas vidusskolas olimpiāde sociālajās zinībās

Aleksandrs Grigorjevs ( 5. kl.) – 1.vieta, Kristaps Eihentāls
(5. kl.) - 2.vieta, Liene Slaidiņa ( 5. kl.) – 3.vieta, Dagnija
Goldberga (7. kl.) – 1.vieta, Samanta Eihentāle (7. kl.) – 2.vie-
ta, Kristiāna Pogule (7. kl.) – 2.vieta, Marta Marika Irša (7.
kl.) – 3.vieta, Elvis Dapševičs ( 8. kl.) – 1.vieta, Kristiāna Annija
Spirģe ( 8. kl.) – 2.vieta, Ance Krūmiņa ( 8. kl.) – 3.vieta.
Skolotāja A.Beķere.

Jāņa Akuratera muzeja rīkotais literāro pasaku konkurss
„Mana pasaka par ...”

Piedalījās Ilze Lapiņa (12.kl.). Skolotāja Z. Althabere.

Portāla ATLANTIS.LV organizētais eseju konkurss
„Sajūta” 

Piedalījās Ilze Lapiņa (12.kl.). Skolotāja Z. Althabere.

Skrējiens „Rankas apļi”

Arta Glāzere (10. kl.) – 2.vieta, Una Gaile ( 10. kl.) – 1.vie-
ta, Zorjana Horobraja ( 10. kl.) – 3.vieta, Salvis Pajats ( 10.
kl.) – 3.vieta, Edgars Dapševičs ( 10. kl.), Ēriks Jerumāns (12.
kl.) – 2.vieta, Artis Peilāns ( 7. kl.), Izabella Kvecko (7. kl.)
– 1.vieta, Viktorija Brikmane ( 7. kl.) - 1.vieta, Agija Ābelniece
(7. kl.) - 3.vieta, Monta Santa Graudiņa ( 7. kl.) – 2.vieta,
Mārtiņš Mickevičs ( 7. kl.), Kristiāna Pogule ( 7. kl.).

SEB maratons riteņbraukšanā Cēsīs

Piedalījās Dārta Āboliņa ( 9.a kl.).

„Trek-kauss” riteņbraukšanā Vecpiebalgā

Piedalījās Dārta Āboliņa ( 9. a kl.) – 2.vieta. Ance Krūmiņa
(8.kl.)

Raunas velobrauciens

Piedalījās Dārta Āboliņa ( 9.a kl.) – 1.vieta.

Sagatavoja Arnis Ratiņš.

Attēlā: M.Keiša, I.Lapiņa un Z.Horobraja – valsts ģimnā-
ziju un Cēsu reģiona vidusskolu domrakstu konkursa dalībnieces.

Foto: Z.Althabere
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Sapņi piepildās
Ar šādu moto 17. aprīlī notika Jaunpiebalgas vidusskolas gada

atskaites koncerts - tautisko deju skate.
„Sapņi ir līdzeklis, kā pietuvoties īstenībai,” skaidroja Kristīne

Seržāne savam vakara vadīšanas partnerim Edijam Jakobijam.
Konferansjē (programmas vadītājs) lomā abi skolēni bija pēdējo
reizi, jo kā nākamais svarīgais pasākums abiem ieplānots 12. kla-
ses izlaidums.

Skolas atskaites koncerts parāda sasniegumus un līdzdalību
ārpusklases aktivitātēs. Koncertā piedalījās dejojošie piecgad-
nieki, sešgadnieki, 1. klases dejotāji,1.- 4. klašu deju kolektīvs,
2.-3.klašu deju kolektīvs, 4. klases dejotāji, Drustu „ Cinītis”,
5.- 6. klašu deju kolektīvs, Jaunpiebalgas „Piebaldzēni”, Cēsu
valsts ģimnāzijas TDK „Kande” 10.-12.klašu dejotāji.

Koncertu kuplināja 5.klases dziedošie zēni, kā arī dziesmu
konkursa „Lakstīgalas” dalībnieces, 1.- 4. klašu koris,
Jaunpiebalgas vidusskolas ritma grupa, moderno deju izpildī-
tāji, jauktais koris.

„Prieka gaisma dvēselē zied. Kopā sanākam, lai sirdīs iedegtu
prieku un dziesmu, un deju,” tā Edijs.

Koncerta noslēgumā skolas direktores Ullas Loginas patei-
cības vārdi un ziedi kolektīvu vadītājiem, programmas veido-
tājiem, kolektīvu kuratoriem ( kurators – pārzinis), mākslinie-
ciskajai noformētājai, apskaņošanas meistaram.

Tautisko deju skates žūriju pārsteidzām ar deju skatēm
neparastu snieguma formu- skolas gada atskaites koncertu.
Liekas, ka pārsteiguma dēļ vai vienkārši siltās koncerta at-
mosfēras iespaidā dejotāji tika pie I pakāpes un A pakāpes
diplomiem.

Lai jūsu darbi iet roku rokā ar labām domām! Uz tikšanos nā-
kamgad!

Ineta Elksne
Attēlos: Jaunpiebalgas vidusskolas dejotāji atskaites koncertā

– deju skatē.
Foto: E.Johansons

30. aprīlī Madonas pilsētas sporta centrā norisinājās Latvijas
vērienīgāko sporta un prāta spēļu „Zelta zivtiņas Čempionāts”
pirmais pusfināls. Tajā par iespēju iekļūt lielajā finālā sacentās
96 klases no visas Vidzemes. „ZZ Čempionātu” rīko jau asto-
to gadu.  

Vidzemes reģiona pusfinālā Madonā visplašāk tika pārstāvēta
Valmiera, Madona, Sigulda un Cēsis. Sacensības norisinājās vi-
sas dienas garumā trīs klašu grupās: 4.-5., 6.-8. un 9.-12. kla-
ses. No Jaunpiebalgas vidusskolas piedalījās 5.,8. un 11.kla-
ses skolēni un viņu audzinātājas – Jolanta Glāzere, Ineta
Balode un Zane Althabere. Pildot atraktīvus un sportiskus uz-
devumus, skolēni sacensībās demonstrēja savu spēju sadarbo-
ties komandā un pielietot katra talantus un erudīciju. 

Šogad „ZZ Čempionātam” bija saņemts rekordliels pieteikumu
skaits – pieteikušās vairāk nekā 2000 klases. Tieši Vidzemes re-
ģiona skolēni bijuši visaktīvākie – no Vidzemes skolām saņemti
teju 600 klašu pieteikumi. Lai kvalificētos pusfinālu sacensībām,
skolēniem kopīgiem spēkiem bija jāizpilda radošais mājasdarbs
„Labā misija”, paveicot ko labu savai skolai, pilsētai vai ciematam.
Pēc iesūtīto video izvērtēšanas tika noskaidrotas klases, kuras
sacentīsies pusfinālā Madonā.

Spraigā cīņā, ko pavadīja vienotības gars, katrā klašu grupā
(4.-5., 6.-8., 9.-12. klases) no 32 klasēm tika noteiktas 11 labā-
kās, atjautīgākās, radošākās un vienotākās, kas 31. maijā dosies
uz Lielo Finālu Rīgā 31. maijā.

Ar gandarījumu var paziņot, ka mūsējie – 5. un 8.klase
- ir to laimīgo veiksminieku skaitā, kuri tad arī piedalīsies
finālā Rīgā.

Lūk, ko par gatavošanos čempionātam un tā norisi Madonā
stāsta paši skolēni.

5.klase: 
Lotārs: „Man šajā pasākumā ļoti patika uzdevums ,,Viltīgie

spaiņi,” kur bija no noteikta attāluma jāiemet bumbiņas  spai-
ņos, kas tika kustināti. Vislabāk mums veicās ,,Trāpīgajā nūjo-
tājā,” kur ar florbola nūju apļos sametām visvairāk bumbiņu.” 

Adrians: „Es biju kapteinis. Tas izrādījās diezgan atbildīgs
pienākums, jo nācās piedalīties visos trijos etapos.”

Anna: „Čempionātā bija interesanti uzdevumi. Mums labi vei-
cās, jo izcīnījām 4. vietu no 32 komandām.”

Amanda: „Es priecājos, ka Zī un Zē deva autogrāfus.”
Elīna: „Sacensībās bija atsaucīgi tiesneši. Ar interesi pieda-

lījos erudīcijas konkursā.”
Diāna: „ Šī bija izdevusies diena. Man patika pilnīgi viss, jo

katrs uzdevums bija jautrs un interesants.”
Aleksis: „Man, piemēram, patika visi uzdevumi. Mīļākie -

,,Trāpīgais nūjotājs” un „Puzle.”
Ramona: „Sacensībās visu laiku bija komandas darbs. Priecājos,

ka saņēmām daudz jauku dāvanu un tikām uz finālu Rīgā.”
Egmonts: „Man visvairāk patika būt kopā ar klasi un dar-

boties komandā.”

Mūsējie tiek uz „ZZ Čempionāta” finālu Rīgā
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8.klases skolēni: „Arī mēs, 8.klase, šogad izdomājām pieteikties
„ZZ Čempionātam”. Vispirms bija jāizpilda mājas darbs – jāpa-
veic kāds labs darbs, tas jānofilmē un jāaizsūta čempionāta rīko-
tājiem. Idejas par to, ko varētu darīt, bija vairākas, tomēr vieno-
jāmies, ka dosimies pie klasesbiedra Edžus uz viņa vecmāmiņas
lauku mājām. Tur mūs gaidīja nopietns darbs – vedām un krāmējām
malku. Pienākumi tika sadalīti šādi: puiši veda malku, bet mei-
tenes un skolotāja krāmēja šķūnītī. Viss izdevās lieliski, darbs tika
padarīts. Edžus vecmāmiņa bija ļoti gandarīta par paveikto.

Pēc laika uzzinājām, ka esam tikuši pusfinālā, par to bijām
pārsteigti, bet ļoti priecīgi. Tā nu 30.aprīlī braucām uz Madonu.
Pārbaudījumi bija dažādi, interesanti, arī āķīgi jautājumi, tomēr
visi bijām jautrā un pacilātā noskaņojumā. Interesants un veik-
smīgs likās pārbaudījums ar nosaukumu „Acumērs”’, kurā bija
jānosaka, cik smags ir Māra Štromberga BMX velosipēds, cik
collas platas riepas, cik spieķu diskā. Kāds pārbaudījums arī ne-
izdevās, jo uzmanīgi nenoklausījāmies uzdevumu. 

Rezultāti - ļoti labi, paši bijām neizsakāmi priecīgi – ieguvām
11.vietu un iespēju piedalīties finālā Rīgā, kas notiks 31.maijā.

Čempionāts noteikti ir izdevies, guvām daudz labu un pozi-
tīvu emociju, pēc šādiem pasākumiem arī klase kļūst saliedē-
tāka un draudzīgāka. Sapratām – ja mēs kaut ko ļoti gribam, tad
arī varam.”

Elvita Potapova, 11.klases skolniece: „Kā jau katru gadu,
arī šogad notika visiem jau labi zināmais „Zelta zivtiņas Čem-
pionāts” skolēniem no 5. līdz 12. klasei. Arī mums šī bija lie-
liska iespēja tajā piedalīties. Tā kā mācāmies jau 11. klasē un
skolas dzīve tuvojas beigām, kopā ar klases biedriem vienmēr
cenšamies piedalīties dažādos konkursos, kur kopā varam labi
pavadīt laiku. Un šis čempionāts ir lieliska iespēja, kā sanākt kopā,
izsmieties, izpriecāties un pavadīt laiku interesanti. 

Viss sākās ar to, ka katrai klasei, kas pieteicās, bija jāizpil-
da mājas darbs – jāizdara kāds labs darbs un jānofilmē tas. Ideja
radās uzreiz, jo kurš darbs var būt labāks par vecu cilvēku ap-
ciemošanu un iepriecināšanu veco ļaužu pansionātā? Pašu ro-
kām izcepām gardas medus kūkas, sagādājām dažādas uzmun-
drinošas dāvanas, iemācījāmies dziesmas, lai varētu sniegt jau-
ku koncertu, un devāmies ceļā. 

Emocijas bija dažādas, bet prieks un gandarījums - milzīgs.
Sapratām, ka šāda veida labie darbi ir ļoti patīkami ne tikai ci-
tiem, bet arī pašiem, tāpēc noteikti darīsim to vēl. Lai nu kā, mūsu
mājas darbs patika ne tikai pašiem, bet arī čempionāta žūrijai –
tikām uz pusfinālu Madonā. No uzdevumiem nobijušies nebi-
jām, vairāk domājām, kā izcelties un būt pamanāmiem. Tā kā
esam traki, izveidojām sev trako kreklus, uztaisījām trakas fri-
zūras un meiteņu meikaps arī bija iespaidīgs. Nepamanīt mūs
bija grūti. Bet mums patika, jo trakiem taču pieder pasaule, vai
ne? Arī paša čempionāta uzdevumi bija interesanti un atraktī-
vi. Diemžēl šoreiz tik labi neveicās un uz finālu netikām. Tā kā
visu darījām no sirds un galvenais bija labi pavadīt laiku un iz-
priecāties, tad nepārdzīvojam, bet ļoti priecājamies par 5. un 8.
klasi, kurām paveicās vairāk, tāpēc turēsim par viņiem īkšķus.”

Attēlā: 5.klases komanda ar savu audzinātāju Jolantu Glāzeri.

Attēlā: 8.klases komanda.  Foto: I.Balode

Attēlā: 8.klase, pildot atraktīvos un sportiskos uzdevumus. 
Foto: I.Balode.

Attēlā: 11.klases komanda.
A.Ķīķere
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Jaunsargu aktivitates

Tikšanās „Daiņkalnos”
Ik pavasari Raunas pagasta „Daiņkalnos” notiek nacionālo

partizānu piemiņas pasākums, uz kuru devās arī mūsu jaunsar-
gi. 16.aprīlī te plīvoja Latvijas valsts karogi, šī bija atmiņu un
tikšanās diena. Pirms 62 gadiem šajā vietā atradās viens no na-
cionālo partizānu bunkuriem. Pēc desmit stundu ilgas nevien-
līdzīgas cīņas nacionālie partizāni zaudēja un gāja bojā. Izdzīvoja
vien trīs: Regīna Tiliba, Einārs Zariņš, Turalds Dziļums.Šie cil-
vēki ir kā dzīva vēstures liecība, viņi dalās savās atmiņās par pie-
dzīvoto, lai arī tas sagādā ne mazumu sāpīgu brīžu.

Pasākumā dienā „Daiņkalnos” ierodas tie, kas cīnījušies par
dzimto zemi 2.pasaules kara laikā, politiķi, deputāti, zemessar-

dzes un bruņoto spēku pārstāvji, atvaļinātās militārpersonas, jaun-
sargi, vietējie iedzīvotāji un citi interesenti. Tā šogad pasākumā
piedalījās Saeimas deputāti R.Ražuks, J.Dombrava, viceadmi-
rālis G.Zeibots, režisors E.Šņore, žurnālists A.Kļimovičs un citi.
Piemiņas vietā uzstādītā krusta pakājē tika nolikti ziedi.

Pēc pasākuma apmeklējuma jaunsargi atzina, ka paticis at-
kal uzzināt kaut ko jaunu par vēsturi, priecējusi vienotības un
kopības sajūta, valdījusi patriotiska noskaņa, bijis patīkami no-
likt ziedus atceres vietā.Attēlā: mūsu jaunsargi, priekšplānā instruktors A.Ontužāns.

Attēlā: no kreisās: jaunsargi K.Ozols, A.Apsītis, A.Lapiņš.
Fonā sēž – R.Tiliba – viena no trim izdzīvojušajiem „Daiņkalnos”.

Foto: E.Johansons

Bruņoto
spēku
parādē

Valmierā
4.maijā, Latvijas Republikas

Neatkarības atjaunošanas dienā, Valmierā
notika bruņoto spēku parāde, uz tās no-
skatīšanos devās arī mūsu jaunsargu ins-
truktors Aivars Ontužāns kopā ar saviem
jaunsargiem. 

Nacionālo bruņoto spēku dienas pasā-
kumus Valmierā ievadīja dievkalpojums
Sv.Sīmaņa baznīcā. Taču pēc pāris stun-
dām pilsētas centrā sākās Nacionālo bru-
ņoto spēku, Valsts robežsardzes un
Jaunsardzes vienību un tehnikas parāde. 

Parādē piedalījās arī bruņoto spēku,
Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta tehnikas vienības.
To noslēdza helikoptera pārlidojums virs
parādes norises vietas. Par parādes muzi-
kālo noformējumu rūpējās bruņoto spēku
orķestris. Savukārt ar defilē programmu
uzstājās Štāba bataljona Godasardzes ro-
tas karavīri.

Mūsu jaunsargi atzinīgi novērtēja ie-
spēju doties uz Valmieru, kur tuvumā va-
rēja redzēt dažādas armijas tehnikas, he-
likopterus, ne tikai mūsu, bet arī ASV ka-

ravīru dalību parādē. Redzētais radījis pār-
liecību, ka mēs savā valstī tomēr varam jus-
ties droši un aizsargāti.

A. Ķīķere.

Attēlā: Jaunpiebalgas jaunsargi Valmierā: 1.rindā no kreisās:J.Ābelnieks, K.Ozols,
A.Apsītis, L.Drulle, S. Baņģe, S. Miķelsone, I.Vētra – Blauberga; 

otrajā rindā no kreisās: T.Drulle, A.Lapiņš, V. Pabērzs, E.Nedēļa un instruktors
A.Ontužāns.

Foto: E.Johansons
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Ar pozitīviem rezultātiem noslēgusies Baltijas vecāku bied-
rību pieredzes apmaiņas tikšanās, kas no 22. līdz 24. aprī-
lim notika Igaunijā. Tajā piedalījās projekta „Open Parents”
partnerorganizācijas „Latvijas vecāku kustība”, „Lietuvas
Vecāku forums” un „Igaunijas Vecāku asociācija”, kas ak-
tīvi līdzdarbojas izglītības jomā.

Nozīmīgākais tikšanās ieguvums ir Latvijas, Lietuvas un
Igaunijas sadarbības izveidošana, kas nākotnē vainagosies „Baltic
Open Parents Alliance” attīstīšanā un Eiropas līmeņa projektu
virzīšanā. Visas trīs Baltijas valstis vieno līdzīgs izglītības sis-
tēmas pamats, kas slēpj milzīgu izaugsmes potenciālu un vien-
laikus nozīmīgu darba lauku aktīviem un progresīviem vecākiem,
skolotājiem un citiem izglītības kvalitātes veicinātājiem. Katrā
valstī ir labās prakses, kas var noderēt pārējo valstu izglītības
situācijas uzlabošanā, tādēļ cieša sadarbība vienotā tīklā ir labs
pamats veiksmīgām pārmaiņām. „Baltic Open Parents Alliance”
ir atvērta jauniem dalībniekiem un sadarbības partneriem - sko-
lām, pašvaldībām, organizācijām, jo, strādājot kopā, varam vir-
zīties uz priekšu lielākiem soļiem.

„Open Parents” ir Baltijas vecāku izglītošanās un sadarbī-
bas projekts, kas tiek līdzfinansēts no „Nord Plus Adult” pro-
grammas līdzekļiem un norit divos posmos. Projekta „Open
Parents” pirmajā posmā, kas tika īstenots 2012.-2013.gadā, or-
ganizatori noskaidroja situāciju vecāku izaugsmes jomā
Baltijas un Eiropas mērogā, kā arī apzināja vecākiem aktuālas
izglītošanās tēmas. Ņemot vērā dalībnieku svarīgākās intereses,
dabiski izveidojās galvenais vecākus apvienojošais elements –
veiksmīga sadarbība ar skolu. 

Projekta gaitā ir īstenota divu līmeņu līderu mācību programma
42 stundu apjomā, kurā piedalījušies vismaz 50 vecāki, kas ak-

tīvi darbojas skolas un ģimenes sadarbības vecināšanas jomā da-
žādos Latvijas novados. Otrā posma praktiskos mācību treniņus
vadīja profesionāli un zinoši lektori - Laila Zariņa, personības
izaugsmes un komandu trenere, Aija Tūna, SFL iniciatīvas
„Pārmaiņu iespēja skolām” vadītāja, Inese Vaivare, biedrības LA-
PAS vadītāja un Dace Briede - Zālīte, Jauniešu akadēmijas „Pacelt
Pasauli” dibinātāja un vadītāja, personīgās izaugsmes trenere.

„Open parents” otrā posma laikā ir izveidoti septiņi vecāku
izaugsmes un atbalsta centri - Aizkrauklē, Carnikavā, Jelgavā,
Jaunpiebalgā, Rīgā, Viļakā un Tukumā, kas apvieno ģime-
nes arī no tuvajiem novadiem. Projekta gaitā visi septiņi jau-
nizveidotie vecāku centri saņem profesionālu mentoru atbalstu,
kā arī mācās personīgo izaugsmi, centru attīstīšanu un savstar-
pējā atbalsta sniegšanu. Projekta otrais posms noslēgsies jūni-
jā ar informatīvu pasākumu un dalībnieku ģimeņu nometni. 

Vērā ņemams projekta rezultāts ir arī visiem interesentiem
brīvi pieejama datu bāze jeb virtuālā bibliotēka
http://info.openparents.eu/, kuras mērķis - apkopot Baltijas ve-
cāku labās prakses izglītošanas un sadarbības jomas, ka arī da-
līties ar vērtīgiem mācību un informatīviem materiāliem. Ikviens
aicināts dalīties ar saviem labajiem piemēriem skolas un ģime-
ņu sadarbības jomā, lai pozitīvā pieredze ietu plašumā.

Vairāk informācijas par projektu „Open Parents” 
www.openparents.eu
Informācija par biedrību „Latvijas vecāku kustība” 
www.latvijasvecaki.lv
Projekta vadītāja - biedrības „Latvijas vecāku kustība” val-

des locekle Ivita Mauriņa, tālr. 25463263, ivitam@inbox.lv.
Informāciju sagatavoja Iveta Pavziniuka, 
biedrības „Latvijas vecāku kustība” valdes locekle
iveta@saulesskola.lv

Ar Jaunpiebalgas vecāku - skolas sadarbības plānu un īste-
notajām aktivitātēm var iepazīties

http://www.openparents.eu/centri/jaunpiebalga/; kontaktin-
formācija - Vita Žīgure, 

mob. 29556394 vita.zigure@jaunpiebalga.lv  

Baltijas vecāki veido sadarbības tīklu – Latvijā darbojas 
7 vecāku izaugsmes centri

Labdarības akcijas ietvaros Latvijas reģionu maznodrošinā-
tie bērni dāvanā saņēmuši īpaši viņu interesēm un talantiem pie-
meklētas enciklopēdijas, tādā veidā aicinot arī sabiedrību pie-
vērst uzmanību šo bērnu garīgās izaugsmes iespējām.
Labdarības akciju organizēja biedrības „Ascendum” radītais bēr-
nu kultūras projekts „Garā Pupa” konsultāciju centra „Know –
How LAB” konferences ietvaros.

Ar vietējo sociālo dienestu palīdzību „Garās Pupas” labda-
rības akcijā tika iesaistīti bērni no Gulbenes, Raunas, Apes un
Jaunpiebalgas novadiem. Viņi rakstīja vēstules, kurās stāstīja
par sevi, savām interesēm un talantiem, savukārt konferences
dalībnieki katram bērnam piemeklēja īpaši piemērotas encik-

lopēdijas.
„Lai bērns pieaugot spētu novērtēt zināšanu sniegtās iespē-

jas, tāpat kultūru, viņam ir jāsāk ar to iepazīties jau bērnībā. Mēs
ceram, ka ar šo akciju mums kaut mazliet tas izdevās,” atzina
biedrības „Ascendum” valdes priekšsēdētāja Zaiga Pūce. 

Z.Kālberga,
projekta „Garā Pupa” vadītāja

Rakstā minētās labdarības akcijas ietvaros Jaunpiebalgas vi-
dusskolas sākumskolas trīs skolēni dāvanā saņēma viņu intere-
sēm piemērotas enciklopēdijas.

A.Ķīķere

Īpašā labdarības akcijā 
palīdz bērniem izkopt savus talantus

Latvijas mākslas skolu
Valsts konkursā

Viens no veidiem, kā apzināt profesionālās ievirzes mākslas
izglītības sistēmas tālākās attīstības vajadzības un iespējas, iz-
vērtēt mācību procesu un audzēkņu sasniegumus, ir Valsts kon-
kurss, kas notiek katru gadu. Arī šogad ar interesi tajā piedalī-
jāmies, jo tēma „Es. Telpa. Vide” rosināja aptvert dažādus cil-

vēka un vides mijiedarbības aspektus. Kā telpa un vide ietek-
mē cilvēku? Kā cilvēks veido un rada vidi? Kas ir arhitektūra? 

Konkursa I kārta notika skolā. Audzēkņiem tika dots uz-
devums meklēt liecības par seno arhitektūru Jaunpiebalgas no-
vadā. Kas ir saglabājies un kādu es to veidoju tagad? Strādājot
pie skicēm, zīmējumiem un maketiem, ar uzdevumu lieliski tika
galā Laura Dapševiča, Krista Marta Kundrate, Beāte
Valdemiere - Bišere, Anna Marija Kārkliņa, Emīlija Treiliņa,
Sindija Ozola, Kristiāna Pogule, Haralds Šrēders, Jana Pelše,
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Elīna Millere, Santa Miķelsone, Elīna Elva Prīse, Samanta
Terēze Spirģe un Melisa Ābelniece. 

Konkursa II kārtai Valmieras mākslas vidusskolā tika iz-
virzīti Beāte un Anna (grupā no 8 līz 12 gadiem), Elīna un
Haralds (grupā no 13 līdz 16 gadiem), jo šogad konkursa da-
lībniekiem bija jāstrādā pārī. Jaunākajai grupai konkursa uzde-
vumā bija jāprojektē mājoklis izlozētam iemītniekam - jāiztē-
lojas, kādas telpas būtu nepieciešamas ērtai iemītnieka dzīvei,
atbilstu viņa raksturam, un uz putu kartona pamatnes jābūvē mā-
jokli iemītniekam no pieejamiem materiāliem. Beāte un Anna
izlozēja tenisa bumbiņu, kuru veiksmīgi „pārvērta” par golfa bum-
biņu, uzbūvēja tai māju ar darba un atpūtas zonu. Žūrijas ko-

misija ļoti augstu
novērtēja meite-
ņu kopdarba ra-
došo risinājumu,
ideju, telpisko ri-
sinājumu, plāno-
šanu un tehnisko
izpildījumu. 

Vecākajai
grupai konkursa
uzdevumā bija
jāprojektē mā-
joklis savam ie-
domātam drau-
gam - jāiztēlojas
viņa personība,
jāprojektē un jā-
būvē mājoklis,
kas atbilstu drau-
ga raksturam un
hobijiem no pie-
ejamajiem mate-
riāliem - putu kartona un kartona. Elīnas un Haralda „klasesbiedrs
Kaspars” ērti jutās savā apkārtējā vidē, jo viņam bija izprojek-
tētas telpas un mēbeles gan mācībām, gan atpūtai un miegam,
gan mantu novietošanai, arī hobijam- darbam ar datoru. Tieši
uzdevuma tehnisko izpildījumu žūrija novērtēja visaugstāk.

Liels paldies Beātei, Annai, Elīnai un Haraldam par pie-
dalīšanos tik atbildīgā pasākumā, prasmi radoši pielietot mācī-
bās iegūtās zināšanas un iejusties jaunā situācijā!

25. un 26.aprīlī Saldus mākslas skolā notika profesionā-
lās ievirzes izglītības mākslas un dizaina programmu audzēk-
ņu Valsts konkursa noslēguma pasākums- izvērtējums, laureā-
tu apbalvošana, kā arī ikgadējais metodiskais seminārs mākslas
pedagogiem. Līdzi vedām mājas darbu- ekspozīciju uz planše-
tēm, kurā tika atspoguļots metodiskais materiāls- metodiskā dar-
ba apraksts ar ilustrācijām, strādājot pie uzdevuma par vidi un
arhitektūru Jaunpiebalgas novadā. 

Jaunpiebaldzēni, ja līdz 25. augustam dodaties Liepājas
virzienā, tad aicinu apmeklēt Saldus māksla skolu, kurā skatā-
ma Latvijas mākslas skolu metodisko darbu ekspozīcija par pie-
redzi arhitektūras un vides tēmu apgūšanā skolās, kā arī skolē-
nu veidoti telpiski darbi, kas tapuši kā konkursa radošie darbi
profesionālās ievirzes mākslas un dizaina programmu audzēk-
ņu Valsts konkursā.

Zanda Liedskalniņa, 
Jaunpiebalgas mūzikas un māksla skolas skolotāja

Attēlos: audzēkņu mājas darbs – ekspozīcija par vidi un ar-
hitektūru Jaunpiebalgas novadā.

Audzēkņu darbi.
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Aprīlis mūzikas skolā
13.aprīlī J. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā notika pirmais starp-

tautiskais „Latviešu klaviermūzikas konkurss”, ko rīkoja Lienes
Circenes kultūrizglītojošā biedrība. Konkursa patronese - kom-
poniste Dace Aperāne (ASV).

Konkursā piedalījās:
Viesturs Damroze (1. klavieru klase), skolotāja Ieva Damroze

un grupā „Iesācēji I” ieguva 2. vietu, kā arī Līgas Liepiņas -
Kaņepes balvu.

Sabīne Blūma (8. klavieru klase), skolotāja Egita Vanaga.
Grupā „Jaunie virtuozi II” ieguva 3. vietu.

16. aprīlī 7. klavieru klases audzēkne Samanta Eihentāle un
9. klavieru klases audzēkne Sabīne Blūma skolu pārstāvēja kla-
vierspēles vecāko klašu audzēkņu koncertā Siguldā koncertzā-
lē „Baltais flīģelis”.

Paldies skolotājiem un dalībniekiem!
A. Petrovska

Attēlā: Sabīne Blūma un Samanta Eihentāle Siguldas kon-
certzālē „Baltais flīģelis”.

Zaļajā ceturtdienā Radio mājā Rīgā sumināja 46 viensētu
saimniekus no Latvijas malu malām. Valsts prezidenta Andra
Bērziņa speciālbalva tika tiem jaunajiem viensētniekiem, kuri
atgriezušies no ārzemēm uz palikšanu tēvzemē. 

Šis bija jau trešais „Viensētu stāstu” varoņu salidojums.
Iepriekšējā saietā toreizējā Zemkopības ministre Laimdota
Straujuma apsolīja ministrijas atbalstu īpašam izdevumam. Nu
jau tas laists klajā - apgādā „Lauku Avīze” tapusi grāmata „Latvijas
viensētu stāsti”. 17. aprīlī, uzrunājot salidojuma dalībniekus,
Ministru prezidente Laimdota Straujuma pateicās viņiem par lat-
visko vērtību turēšanu godā, saglabāšanu un tālākdošanu nā-
kamajām paaudzēm.

Salidojuma dalībnieku vidū bijā arī mūsējie - 2013.gada 19.ok-
tobrī Latvijas radio kā „Viensētu stāstu” varoņi bija dzirdami
Jaunpiebalgas novada Zosēnu pagasta „Mazvieķu” saimnieki
Laima un Gunārs Ciekuržņi. Tas pamudināja doties ciemos
un savām acīm redzēt saimniecību. 

Laima un Gunārs aprūpē lielu aitu ganāmpulku – to skaits ir
apmēram 300. Aitu audzēšanu uzsākuši pirms septiņiem gadiem.
Kā svarīgākais priekšnoteikums aitu turēšanā, kas noteikti jā-
ievēro, ir sausums kūtī, jo vārīgo plaušu dēļ aitas nepanes mit-
rumu. Jēri saimniecībā dzimstot pārsvarā ziemā, tā ir agrā at-
nešanās – ap novembri, bet vēlā – aprīlī. Saimnieks atzīst, ka
agrā atnešanās tomēr ir labāka, jo jēri spēcīgāki. Vasaras periodā
aitas visu laiku pavada aplokā, prasu saimniekiem, vai nav ga-
dījies, ka šāds liels bars kādreiz izsprūk no aploka. Viņi teic, ka
tas būtu iespējams vien vēlā rudenī, kad ganības tiešām stipri
noēstas. Pašlaik saimnieki veido arī gaļas šķirnes aitu ganām-
pulku, tās jau četru mēnešu vecumā ir piemērotas realizācijai.
Šim nolūkam nopirkts, kā paši sauc, holandietis – vaislinieks.
Jā, iespaidīgs apmēros, nevar salīdzināt ar parasto aitu.

Liels darbs ir aitu cirpšana, tad Gunāra māsa arī nāk palīgā,
dienā bez steigas varot nocirpt ap divdesmit aitu. Vilna tiek maz-
gāta tepat uz vietas, redzam, ka saimnieks izlicis jau izmazgā-
to vilnu, lai tā saulē žāvējas. Vēlāk to pārdod Limbažos, var arī
iemainīt pret dziju, vilnas kārsumu, ko izmanto spilvenu un segu
šūšanā. Čaklas adītājas ir Gunāra māsa un viņas vīramāte, jo pa-
šiem jau nav laika šādam darbiem. Ar ādām darbojas saimnieks.
Taču problēmas sagādā ādu ģērēšana, tās ved uz Rīgu. Rudens
sākumā aizvestas 20 ādas, drīz vien bija izģērētas. Līdz ar to pir-
mā daļa pasūtījumu – kažociņi – tika sašūti. Tad novembra sā-
kumā vestas jau 40 ādas, bija solīts, ka ap Ziemassvētkiem būs
gatavas. Taču – nav vēl šodien. Līdz ar nav bijis iespējams iz-

pildīt atlikušos pasūtījumus. Strādnieces, kas ģērētavā darbojas,
ir ar tādu nesaprotamu attieksmi, liekas, ka saimnieks, aizvedot
ādas, uzbāžas un viņām tādēļ jāstrādā. Šī noteikti ir brīva niša
kādam uzņēmīgam cilvēkam, kurā darboties. 

Attēlā: Gunārs un Laima tur rokās nesen dzimušos jēriņus.
Lielais vilnas maiss tāds nieks vien esot.

Ne tikai aitas mīt saimniecībā, liels skaits vistu – apmēram
100 – arī redzamas un dzirdamas visapkārt, tās dzīvo brīvā dabā,
tikai rīta pusē ir būros, lai sadēj olas, pēc tam tiek laistas ārā.
Protams, tas nav savienojams ar puķu un zemeņu dobēm. Olas
ir ļoti pieprasītas, sevišķi no rīdzinieku puses. Dažkārt pat ne-
spēj apmierināt viņu vajadzības, paņem, visas, cik tajā brīdī ir. 

Agrāk saimnieki audzējuši arī trušus. Gribējuši audzēt tīršķirnes,
bet nebijis noieta, jo gaļa iznākot pārāk dārga. Saimnieks pie-
bilst, ka, protams, trušus var audzēt, 

gaļai ir pieprasījums, bet tad dzīvniekiem jābūt īstajiem ga-
ļiniekiem, lai sešu mēnešu vecumā tos var dot prom, tad trusim
būtu apmēram 1,8 kilogrami gaļas.

Vasara ir laiks, kad arī tūristi apceļo Jaunpiebalgas novadu,
tad tiek pasūtīta gardā jēra zupa. Te saimniecei ir sava recepte,
lai zupa iznāktu patiešām garšīga. To gan viņa neatklāj, vien pie-
bilst, ka zupas vārīšana ir ilgs process, jo dažkārt arī daudzums
ir pamatīgs, piemēram, pagājušajā gadā esot vārīta zupa 50 lit-
ru katlā, kas paredzēta apmēram 90 cilvēkiem.

Daudzreiz saimniecību apciemo interesenti, kuri grib uzzi-

„Viensētu stāstu” varoņu salidojumā
Rīgā arī mūsējie!
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nāt, kā aitas audzējamas, ir arī tādi, kuri savām acīm vēlas re-
dzēt dzīvu aitu.

Ciekuržņu ģimenei salidojumā Rīgā tika pasniegta

Zemkopības ministrijas speciālā balva. Pirms došanās uz Radio
māju visiem salidojuma dalībniekiem tika dāvāta iespēja apmeklēt
Mākslas muzeja „Rīgas Birža” Lielajā zālē skatāmo pasaulsla-
venās mākslinieces Vijas Celmiņas personālizstādi. Savukārt pēc
svinīgās daļas Radio mājā ierakstu studijā salidojuma dalībniekus
priecēja R.Paula koncerts, kurā kopā ar Maestro muzicēja R. Goba,
E. Ozols un M. Briežkalns, kā arī jaunā dziedātāja Kristīne
Prauliņa, starptautiskā džeza konkursa „Riga Jazz Stage 2014”
uzvarētāja.

Laiks aizritējis nemanot, iepriekš domātās pusstundas vietā
paskrējušas jau divas stundas. Saimnieki parāda aitādas kažo-
ciņu, vesti, čības un čībiņas, spilventiņus, pildītus ar vilnas kār-
sumu. Skaisti, patiešām, arī dabīgi un veselīgi cilvēkam. Vēl uz-
kāpjam līdzās mājām esošajā kalnā, priecājamies par skatu, kas
paveras tālumā, par svaigo zaļumu bērzu lapās, par vasarīgi kar-
sto sauli, Laima parāda mājas meža malā, kurās pa vasarām dzī-
vo mākslinieki Ieva Iltnere un Jānis Mitrēvics. Sakām paldies
par viesmīlīgo uzņemšanu un atvadāmies, jo saimniekiem jāsteidz
darīt ikdienas darbi. 

„Mazvieķu” saimniecībā ciemojās 
Aija Ķīķere un Vēsma Johansone. 

Attēlā: „Viensētu stāstu” diploms „Mazvieķu” saimniecībai,
Zemkopības ministrijas balva un „Latvijas viensētu stāstu” 1.grā-
mata.

Attēlā: „Viensētu stāstu” varoņi salidojumā Rīgā Radio mājā kopā ar Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu. Pirmajā rin-
dā otrais no kreisās Gunārs, līdzās Laima.

Attēlā: Laima un Gunārs Mākslas muzeja „Rīgas Birža” ap-
meklējuma laikā.
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Turpinot apzināt Jaunpiebalgas kultūras mantojumu, tika or-
ganizēta vienas dienas izstāde „Piebalgas raksti un zīmes”.
Turpinām iepazīties ar priekšmetiem un lietām, kuras kā seno lai-
ku liecinieki saglabājušies mūsu mājās, skapjos un bēniņos. Daudzas
vērtīgas lietas agrākos gados jau tika nodotas vēstures pētniekiem.
Tās aizceļojušas gan uz Cēsu muzeju, gan ir par pamatu ekspo-
zīcijai Jaunpiebalgas vidusskolas novadpētniecības muzejā.

Kāpēc šodien atkal ir vērts nodarboties ar seno lietu apzinā-
šanu? Tāpēc, ka šīs lietas nes vēstījumu par to, kā dzīvojuši mūsu
senči. Tas ir rokās paņemams, aptaustāms pierādījums tam, kāda
ir bijusi viņu pasaules uztvere, kas atklājas caur priekšmetiem.
Var paņemt grāmatu un izlasīt informāciju par zīmēm, rotājo-
šā raksta nozīmi, latviskās dzīvesziņas kopšanu. Taču pavisam
cita lieta ir no savas mājas skapja paņemt priekšmetu, sajust to
kā savu. Personīgā pieredze vairāk uzrunā un aicina domāt, kā-
pēc šie priekšmeti ir tieši tādi. Skaisti savās proporcijās, rūpī-
gi, meistarīgi izgatavoti. Kāpēc rotājošais raksts ir tieši tāds?
Ko tas vēsta? Izrādās, ka šie priekšmeti un rakstu zīmes lieci-
na par to, ka mūsu senči ir dzīvojuši savā tradīcijā, kopuši un
pielietojuši zināšanas par Lielo Visuma kārtību. Dzīvojuši un
strādājuši, ievērojot Saules ritmu. Priekšmetus un audumus grez-
nojuši ar zīmēm, kas cilvēku aizsargāja, attīrīja, piepildīja ar
spēku un spēju būt saistībā ar lielo pasaules kārtību. Tas palī-
dzēja sakārtot cilvēku un vidi ap to.

Tāpēc ir labi celt gaismā šīs lietas. Tas nekas, ja priekšmetu
skāris laika zobs. Visu var sakārtot. Uz izstādi tika sanesti krēs-
li. Paldies visiem, kuri darinājuši un saglabājuši šos priekšme-
tus, paldies tiem, kuri piedalījās izstādē ar saviem eksponātiem.

Izstādes dienā atklājās nedzirdēti stāsti par cilvēkiem, dzim-
tām un lietām, kas būtu atsevišķas sarunas vērti. Uz šo brīdi gal-
venais ir vērst cilvēku uzmanību uz to, ka šīs senās lietas ir vēr-
tība. Saudzējiet, glabājiet un izziniet tās!

Virsuzdevums ir - šodienas Jaunpiebalgas radošajiem cilvēkiem,
darinot savus darbus, par pamatu ņemt to pasaules izjūtu, kas bi-
jusi mūsu senčiem. Jo šodien mēs šeit, šinī vietā, esam tie, kuriem
dota iespēja nest tālāk un kopt latviešu tautas tradīciju. Gan kā amat-
niekiem, gan lietišķās mākslas meistariem. Lai mums nepietrūkst
zināšanu, ir vēlēšanās un spēja to realizēt!

Šogad akcentējām tādu mūsu mājas priekšmetu kā KRĒSLS.
Pirmie divi eksemplāri tika atvesti no „Vecviņķiem”. Marija
Meinarte iedeva Kārļa Miesnieka paštaisīto ķebli, kas darināts
no pamatīga masīvkoka. Marīte stāsta par to, ka mākslinieks visu,
ko darījis, vēlējies izdarīt pamatīgi. Otrs ir friziera Meinarta Rūdolfa,
kas strādājis Vecpiebalgā, klientu krēsls. No „Rijas Garaušiem”
un „Vecgaraušiem” Jānis Pauliņš un Maija Kārkliņa atnesa Alvīnes
Deniņas, Irmas Silenieces, Marijas Valdmanes un Mades Kalniņas
tamborējumus, brudierējumus un izšuvumus. No „Uplejām” un
„Mazgaraušiem” Ilze Ontužāne atnesa Ainas Poikānes, Līzes
Bisenieces rokdarbus un krēslu. No „Zaļumiem” Velta Pētersone
rāda  Ceru Annas bagātīgi izšūtos pūra darbus. Mirdza Apsīte no
„Kļavkalniem” rāda Annas Gregores apbrīnojami smalki brodierēto
blūzi. No „Kļavkalniem” ar Maiju Apsīti atceļo jis  krēsls un Mīles
Apsītes izšuvumi. „Krastkalnu” saimniece Lāsma Skutāne izrā-
da greznu goda krēslu. Ieva Majore - krēslu no „Kalna Nedēļām”.
Marika Šube no „ Jaunmostenes” rāda ļoti skaisti sakoptus krēs-
lus un sadzīves priekšmetus. 

Izstādē piedalās arī Mākslas skolas audzēkņu labākie  make-
ti, kas gatavoti, veicot Ekoloģiskās arhitektūras uzdevumu. „Lejas
Krūžu” saimniece Egita Zariņa rāda skaisti rotātu sadzīves priekš-
metu grupu un krēslus, kā arī savu pirts maketu. Aizraujošs ir vi-
ņas stāstījums par nesen atrasto valsts karogu, kurš saglabājies
„Lejas Krūžu” mājās no pirmās Latvijas brīvvalsts laikiem. Egita
par  lietām stāsta ar milzu interesi, viņai ir sapratne un vērtības
sajūta par šo mantojumu. Tāpēc uzrunāju viņu dalīties ar mums

savās pārdomās par kultūras mantojumu un tā iedzīvināšanu mūs-
dienās.

Egitas Zariņas stāsts: „Saglabātās lietas no iepriekšējām pa-
audzēm vēsta par attieksmi pret mūsu tautas vērtībām. Pēc tām
var spriest, cik pamatīga bija un uz kādām zināšanām un tradī-
cijām tika balstīta sadzīve. Pamatīgums it visur un it visā. Gan
materiāla izvēlē, gan darāmajā darbā. Pārmantojot no paaudzes
paaudzē darba tikumu un tradīcijas, kas stiprina mūs. Latvju zī-
mes cimdos, jostās, sadzīves priekšmetos ir pati senākā izteik-
smes forma. Pārmantots vēstījums un spēks, kas šifrējas orna-
mentos. Senči bija pārliecināti par to nozīmīgumu videi, cilvē-
kam un notikumiem.

Smeldze pārņēma tad, kad pagājušajā gadā mūsmājās atradu
Latvijas karogu, kurš pēdējo reizi mastā plīvojis senajos Ulmaņa
laikos. Uzreiz nāca prātā tantes Skaidrītes stāstītais par laiku, kad
risinājušies traģiski vēstures notikumi un nācis padomju režīms.
Skaidrītes vecāki, riskējot ar ģimenes drošību, mēģinājuši slēpt
lietas, kas simbolizē latvietību, Latvijas valsti.

Lai vairāk uzzinātu par atrasto karogu, zvanīju Skaidrītes brā-
lim Pēterim. Viņš apstiprināja, ka atrastais karogs patiešām esot
no to laiku saimniekiem. Tolaik, 1934. gada 15.maijā, Paupos (se-
nāk „Palatā”) sākuši cēli plīvot Latvijas karogi par godu Kārļa
Ulmaņa nākšanai pie varas. Cēlos mastos tie „Paupu” saimnie-
kiem plīvojuši visos valsts godos. Taču, sagriežoties politiska-
jam virpulim, kad 1940. gadā ienāca Sarkanā armija, šiem lat-
viskā valstiskuma simboliem bija pienācis gals. Pēteris stāstī-
ja, ka toreiz no sākuma tas tik strikti vēl nebijis traktēts, bet ātri
vien piespiedu kārtā no visām lietām, kas simbolizēja latvis-
kumu, bija jāatbrīvojas, pretējā gadījumā tā bija sevis pakļau-
šana lielam riskam. Sarunā Pētera sieva Marta piebilst, ka vi-
ņas vecāki no karoga nolēmuši uzšūt meitenēm bruncīšus, jo
karogu likvidēt tāpat vien roka nav cēlusies. Taču, spītējot ris-
kam, „Lejas Krūžu” saimnieki nolēmuši karogu slēpt. Pārņem
milzīgs aizkustinājums, saprotot, cik tolaik latvieši bijuši ga-
tavi riskēt ar savu brīvību un pat dzīvību tautas, dzimtenes mī-
lestības un patriotisma vārdā. Cik liela bijusi cieņa un pietāte
pret karogu kā valsts simbolu. Šī attieksme pauž, cik patiesi viņi
mīlēja savu zemi, savu sētu un darbu.

Karogam šogad aprit 80 gadi, no kuriem aptuveni 75 gadi pa-
vadīti slēpnī, sapņojot par atkal brīvas Latvijas karoga mastu.

Mākslas skolas audzēkņi izstādei gatavoja Ekoloģiskās arhi-
tektūras maketus. Tādēļ mums radās vēlme palīdzēt Elizabetei
ar šāda maketa palīdzību izprast guļbūves būvniecības metodes
un principus. Tētis šajā darbā bija galvenais un palīdzēja izga-
tavot pirts maketu.

Pirti „Lejas Krūzēs” būvējām ne tāpat vien, bet gan kā ēku,
kas iemieso senās amatniecības tradīcijas un kura harmoniski ie-
deras starp esošajām simtgadīgajām guļbūvēm. Gribējās katrā pirts
elementā ielikt mūsu amatniecības tradīcijas, neizmantojot neko
no masveida rūpnieciski ražotās produkcijas. Pirti var uzskatīt
par videi draudzīgu un ekoloģisku būvi. 

Mūsu senči savas sētas celtniecību aizsāka tieši ar pirts būv-
niecību. Pirts bija kā svētnīca - to pat varētu dēvēt par latviešu
dievnamu, ap kuru virmoja dažādas paražas, ticējumi un tradī-
cijas.

Guļbūves ir kā dzīvas mājas, kurās koks smaržo, elpo un dzī-
vo. Tās lieliski iekļaujas lauku ainavā, tādējādi ļaujot izbaudīt sa-
skaņu ar dabu.”

Sandra Strēle,
Egita Zariņa

Attēlos  25. lappusē: izstādē „Piebalgas raksti un zīmes” ska-
tāmie sadzīves priekšmeti, krēsli un K.Miesnieka darinātais ķeb-
lītis, izšuvumi, nesen atrastais Latvijas karogs, pirtiņas makets.

Foto: S.Strēle

Izstāde ”Piebalgas raksti un zīmes” 
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Iesaisties Gaujas
aizsardzības aktivitātēs!
Pēdējo gadu laikā, pateicoties Jaunpiebalgas Vides radošās

darbnīcas organizētajām aktivitātēm talku un notikumu cikla
„Samīļo Gauju!” ietvaros, Gauja ir kļuvusi sakoptāka un pie-
vilcīgāka tās apmeklētājiem. 

2013.gada nogalē vairākas Jaunpiebalgas nevalstiskās orga-
nizācijas, pašvaldības iestādes un vides aktīvisti sanācām kopā
un secinājām, ka Gaujas labā darāmā vēl ir daudz un vislabāk
Gaujai varam palīdzēt, ja ikviens, kam Gauja ir nozīmīga, pie-
liek savu roku tās aizsardzībai un sakopšanai. Tādēļ kopīgi sa-
gatavojām 2014.gadā veicamo darba plānu, uz kura pamata tapa
projekts „Gaujas istaba”. Ņemot vērā, ka projekts konkursa kār-
tībā guvis Latvijas Vides aizsardzības fonda un Jaunpiebalgas
novada domes atbalstu, tā aktivitātes varēs tikt īstenotas 2014.gada
ietvaros.

Aktivitāšu mērķis ir veicināt Jaunpiebalgas novada iedzīvo-
tāju izpratni par Gaujas augšteces aizsardzības problēmām un
panākt to aktīvu iesaisti konstatēto problēmu mazināšanā un no-
vēršanā. Gaujas aizsardzības projekts paredz šādas aktivitātes:

„Gaujas istabas” izveide. Lai saprastu, kādas izmaiņas Gaujas
apkārtnē cilvēku darbības rezultātā ir notikušas, projekta laikā
un turpmāk vāksim un apkoposim materiālus par un ap Gauju
– senas fotogrāfijas, attēlus, atmiņu stāstus, piedzīvojumus, u.c.
vietējo iedzīvotāju rīcībā esošus materiālus. Ikviens Jaunpiebalgas
novada iedzīvotājs ir aicināts līdzdarboties ar savu pienesumu.
No savāktajiem materiāliem izveidosim ekspozīciju Jaunpiebalgas
reģionālajā tautskolā, kur pēc savāktajiem materiāliem būs ie-
spējas novērtēt, kā pēdējo gadu desmitu laikā Gauja un tās ap-
kārtne ir izmainījusies. Iegūtos materiālus ievietosim arī speciāli
izveidotā interneta mājaslapā, lai nodrošinātu to pieejamību arī
citiem interesentiem.

Tematiskas nodarbības par Gaujas, dzīvnieku, augu un
kukaiņu pasauli. Gauja ir dzīvesvieta neskaitāmām dzīvām būt-
nēm, kuras ir vērts iepazīt. Lai to nodrošinātu, organizēsim da-
žādas tematiskās nodarbības par Gaujā sastopamo ūdensdzīv-

nieku un augu pasauli. Novērtēsim, kādus ekosistēmu pakal-
pojumus Gauja mums nodrošina. Uzsvaru liksim uz vietējo bēr-
nu un jauniešu izglītošanu. 

Gaujas sakopšanas talkas. Plānojam vismaz 3 talkas, kuru
laikā iegūsim teorētiskās zināšanas par to, kā identificēt nepie-
ciešamos upes sakopšanas darbus, kā arī veiksim praktiskas upes
sakopšanas aktivitātes Gaujā un tās krastos – savāksim atkritu-
mus, upē iekritušos kokus, sakopsim un atjaunosim atpūtas vie-
tas u.c.

Seminārs par Gaujas krastos esošo dabas vērtību apzi-
nāšanu un legalizēšanu. Organizēsim semināru Gaujas kras-
tos esošajiem zemes īpašniekiem, lai sniegtu informāciju ar me-
todēm, kā var apzināt viņu teritorijā esošās dabas bagātības, kāda
ir LR normatīvo aktu bāze un politika šo dabas bagātību lega-
lizēšanā un turpmākā aizsardzībā. 

Apmācība par mazo HES darbības uzraudzību.
Organizēsim izglītojošu pasākumu, kura ietvaros kompetenti spe-
ciālisti vietējos vides aktīvistus apmācīs, kā pareizi uzraudzīt,
vai mazie HES nodrošina dabas aizsardzības prasību ievēroša-
nu, un kā rīkoties, ja tiek konstatēti pārkāpumi.

Gaujas straujteču veidošanas pasākums. Organizēsim strauj-
teču veidošanas pasākumu, kurā pārrunāsim upes aizsardzības
pamatprincipus un vēlāk kopīgiem spēkiem šos principus mē-
ģināsim likt lietā, praktiski darbojoties Gaujā - izņemot upē pār-
mēru sakritušos kokus, nostiprinot krastus, samazinot upes aiz-
augumu un veidojot upē straujteces ar akmeņu palīdzību.

Aicinām arī tevi iesaistīties Gaujas aizsardzībā!
Ja tavā rīcībā ir kādi materiāli par Gauju (foto, stāsti, dzies-

mas, dzejoļi vai cita interesanta informācija), ar kuru vēlies da-
līties, aicinām sazināties ar tautskolas vadītāju Vitu Žīguri (mob.
29230240, e-pasts: vita.zigure@jaunpiebalga.lv)!

Ja vēlies iesaistīties Gaujas sakopšanas talkās, aicinām sazi-
nāties ar Jaunpiebalgas Vides radošās darbnīcas vadītāju Inesi
Leiti (mob. 26498881, e-pasts: nice.vide@gmail.com)!

Ja tev ir citas idejas, kā palīdzēt Gaujai, aicinām sazināties
ar projekta koordinatoru Ģirtu Baranovski (mob. 26141259, e-
pasts: dababalta@gmail.com)!

Sīkāka informācija par plānotajiem pasākumiem drīzumā būs
pieejama: 

biedrības „Balta daba” mājas lapā: www.baltadaba.lv/gaujas-
istaba

Jaunpiebalgas novada domes mājas lapā: 
http://www.jaunpiebalga.lv
Pateicamies Latvijas Vides aizsardzības fondam un

Jaunpiebalgas novada domei par iespēju realizēt šo projektu!
Ģirts Baranovskis,

biedrības „Balta daba”
valdes priekšsēdētājs

Putnu dienas – jau
piekto gadu

2014.gada 12.aprīlī Jaunpiebalgā pulcējās lieli un mazi uz pa-
sākumu „Putnu mājas Gaujmalā”. Šogad mēs uzmanību pievērsām
gada putnam - pupuķim, radot un dāvājot tam kustīgus un lus-
tīgus apsveikumus, kā arī parūpējāmies par mājvietām zīlītēm
un mušķērājiem, cerībā, ka tajos uzdrošināsies ielidot arī citi put-
niņi, kam ir piemērotas šāda tipa mājas. 

Pasākums tapa ļoti radoši. Kā jau ierasts, mūsu putnu dienās
darbojās vairākas radošās darbnīcas. Viena no tām- izzinošā darb -
nīca, kurā rosījās Kristīne Ābelniece. Viņa bija sagatavojusi lie-
lisku izziņas materiālu par putnu ieradumiem un īpatnībām. Par
jautrību un kārtību parūpējās Egita Zariņa skaņu un ritma darb -

nīcā, kurā visi domājām par apsveikumu vai veltījumu 2014.gada
putnam- pupuķim. Pa krāsu darbnīcu lieliski saimniekoja Sandra
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Dana Radvinskaite, tas bija paraugs, kā vadītājam jārūpējas par
notiekošo radošajā darbnīcā.

Visi, kas pulcējās Gaujmalā, jutās atbildīgi par pasākuma no-
risi un gaitu. Tas ir viens no galvenajiem Vides radošās darbnī-
cas mērķiem. Paši rūpējamies par to, ko vēlamies piedzīvot. Tie,
kas nāca atrast sirds prieku, tur to atrada- tā bija pārpārēm. Kā
saka, kas meklē, tas atrod.

Kad bija apzinātas visas radošās darbnīcas, lielie un mazie
ķērās pie būrīšu gatavošanas. Šoreiz bija īpašs gads, bērniem bija
iespēja vērot, kā pa īstam top būris, tā sacīt - no dēļa līdz bū-
rim. Paši zāģējām, paši naglojām. Un, protams, kā jau ierasts,
katram būrītim sava Saules zīmīte, kas tika iededzināta turpat,
Gaujmalā, pie ugunskura. Lai tas varētu notikt, arī šogad bija
parūpējies metāla mākslinieks Edgars Žīgurs, izgatavojot spe-
ciālu „iededzināšanas rīku”.

Šogad divas putnu mājas ceļoja uz Rīgu. Toms Drulle, Jēkabs
Ābelnieks, Egmonds Ērglis, Haralds Zemišs izgatavoja būrīšus,
kuri tika uzdāvināti bērnu dārzam „Pīlādzītis” (PII). Šie puiši

arī uzņēmās atbildību izvietot putnu būrus iecienītākajās atpū-
tas vietās pie Gaujas Jaunpiebalgā, katrā vietā pa vienam būrī-
tim.

Pasākums varēja notikt, pateicoties labiem un atsaucīgiem cil-
vēkiem. Kokmateriālus sarūpēja Maigonis Ostrovskis, „
Wenden Furniture”, Leo Ābelnieks, Ilvars Ābelnieks, Māris Berziņš.
Nedaudz vairāk kā pārējie pastrādāja Juris Cers, Bērtulis Ābelnieks.
Pateicoties Edgara Kļaviņa gādībai, putnu draugiem bija iespē-
ja sasildīties pie ugunskura, baudot zāļu tēju, kuru mēs pagata-
vojām Beķeru ģimenes čuguna katlā. Sirsnīgs paldies viņiem par
šo atsaucību un patieso prieku līdzdarboties pasākuma radīšanā!

Rosība Gaujmalā par godu putniem bija izdevusies, pateicoties
pašiem dalībniekiem. Putnu dienas Jaunpiebalgā aprīļa mēne-
sī ir kļuvušas par skaistu tradīciju, kas turpinās nu jau piekto gadu.
Četrus no tiem apčubināja un veidoja Jaunpiebalgas Vides ra-
došā darbnīca. Kurš parūpēsies turpmāk par šo burvīgo tradī-
ciju, rādīs laiks. Uz drīzu redzēšanos Piebalgā!

Ar cieņu, Inese Leite

Jaunpiebalgas novads
arheologa skatījumā

Tautskolā turpinās cikla „Kultūras un dabas mantojums
Jaunpiebalgas novadā” aktivitātes. 4.maijā Jaunpiebalgas no-
vada tautskolā un novada senvietās viesojās arheologs, LU
Latvijas vēstures institūta direktors Guntis Zemītis, kurš snie-
dza ieskatu mūsu novada aizvēsturē – dzelzs laikmetā (no 1.
līdz 13.gs. m.ē.).

G.Zemītis iepazīstināja ar arheoloģisko pieminekļu veidiem
– pilskalniem, ezerpilīm, senkapiem u.tml. - un to atpazīšanas
pazīmēm dabā, kā arī īsumā izklāstīja iespējamās vēsturiskās no-
rises tieši mūsu, Jaunpiebalgas novadā. Interesanti, ka agrajā dzelzs
laikmetā (no 1. līdz 4.gs.m.ē.) šīs teritorijas apdzīvoja Baltijas
somu ciltis, kas ir vēlāko igauņu un lībiešu tautu senči. Vēlākā
laika posmā, apm. 5.gs.m.ē., tagadējā Piebalgas teritorijā saskaras
pat četru etnisko cilšu – Baltijas somu, zemgaļu, sēļu un latga-
ļu kultūras. Jāatceras, ka toreizējās latgaļu ciltis nav gluži tas pats,
kas mūsdienu latgalieši, jo tolaik šīs ciltis apdzīvoja plašu teri-
toriju, kas aptver gan tagadējo Vidzemi, gan Latgali. 

Minēto atšķirīgo kultūru iespaidā Jaunpiebalgas novadā ir vē-
rojama dažādība arheoloģisko pieminekļu klāstā. Te sastopami
gan Baltijas somiem raksturīgie akmens krāvumu senkapi un ag-
rīnie pilskalni ( „Tīrumviekšeļu” pilskalns), gan latgaliskā, Baltijas
somu un skandināviskā ietekme jūtama uzkalniņu kapu laukos,
gan atrodami īsti latgaliskie līdzenie kapu lauki, ezerpilis un pils-
kalni. Par zemgaļu un sēļu klātbūtni liecina vien atsevišķi viet-
vārdi un valodnieku pētījumi. 

Pasākuma noslēgumā devāmies kopīgā izbraucienā pa novada
senvietām.

Attēlā: „Tīrumviekšeļu” pilskalnā.

Attēlā: „Tīrumviekšeļu” viduslaiku kapsēta.
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Arheoloģisko pieminekļu apsekošanas gaitā arī viesis arheologs
Guntis Zemītis izrādīja lielu interesi par mūsu novada senvēs-
tures objektiem un bija patīkami pārsteigts par to, ka salīdzinoši
nelielā teritorijā ir apskatāmi tik dažādu laiku un kultūru ar-
heoloģiskie pieminekļi. Tas varētu būt kā labs pamudinājums
arī pašiem jaunpiebaldzēniem novērtēt, sakopt un popularizēt
šo senāko kultūras mantojumu. 

Prieks, ka pasākums valsts svētku dienā 4.maijā bija dažādu
paaudžu kupli apmeklēts, kas vieš cerību, ka mūsu saknes ne-
zudīs! Paldies visiem, kas līdz šim aktīvi ir iesaistījušies kultū-
ras un dabas mantojuma izzināšanā, un arī turpmāk ikviens ir
aicināts apzināt, uzzināt, izprast, saglabāt un sajust Jaunpiebalgas
novada vērtības!

Vēsturnieks Edgars Žīgurs
Tautskolas vadītāja Vita Žīgure.Attēlā: Cieres kalnā.

Esam sagaidījuši un veiksmīgi aizvadījuši Latvijas
Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, tautā dēvētu arī
par Brīvības svētkiem. Pirms 24 gadiem ar lielu sajūsmu un
apņēmību gājām pretī nezināmajam. Bijām ar mieru staigāt kaut
vai pastalās, bet būt brīvi savā zemē. Spriedām, ka Latvijas val-
stij nav nepieciešama armija, jo mēs negatavojamies ar kādu
karot, bet savu taisnību panāksim ar dziesmām un gara spē-
ku. Domājām, ka, dodot visām mūsu zemē dzīvojošām tautām
brīvi kopt savas tradīcijas un kultūru, runāt savā valodā, iegūsim
tikai draugus. Cerējām, ka, atgūstot un apstrādājot savu dzim-
to zemi, varēsim nodrošināt cilvēka cienīgus dzīves apstākļus
sev, saviem bērniem un mazbērniem. Tomēr šodien redzam,
ka brīvība un neatkarība ir vērtības tikai tad, ja spējam tās aiz-
stāvēt vienmēr un visur. 

Ir pienācis laiks, kad par Latviju ir jācīnās katram un kat-
ru dienu. ARĪ TEV UN MAN! Redzam, ka apmēram 250 tūk-
stoši mūsu tautiešu ir izlēmuši, ka pārticībā dzīvot citur ir vien-
kāršāk un izdevīgāk, nekā celt labklājību savā zemē, tādēļ pa-
metuši Latviju. Viņi stiprina citu valstu ekonomiku. Redzam,
ka mūsu austrumu kaimiņš Krievija izmanto savas dabas ba-
gātības, lai par iegūto naudu uzturētu milzīgu un modernu ar-
miju un ar tās palīdzību veidotu ekspansīvu un agresīvu poli-
tiku, kā tas notika Gruzijā un tagad Ukrainā. 

Tiek runāts par iespējām atjaunot Krievijas impēriju tās vēs-
turiskajās robežās. Krievijas masu informācijas līdzekļi visā-
dā veidā mēģina pārliecināt savus tautiešus ārzemēs, ka viņiem
pienākas privilēģijas( autonomija, krievu valoda kā valsts va-
loda u.t.t.). Apgalvo, ka krievu tiesības ārzemēs var aizstāvēt
arī Krievijas bruņotie spēki. Šodien to izjūt krieviem radnie-
cīgā ukraiņu tauta. Ukraiņi tiek nozākāti gan par fašistiem, ben-
deroviešiem, haholiem, bet labākajā gadījumā par mazkrieviem,
kuriem nemaz nepienākoties sava valsts, bet tā visa esot liel-
krievu zeme. Vajadzētu tādam lielkrievu ideologam biežāk ap-
skatīt sevi spogulī, gan tad viņš tur saskatītu kādu mongoļu ta-
tāru vaibstu. 

Šai sakarā nav saprotama mūsu pašu saskaņiešu reklāma:
„ Latvijas problēma nav krievi. Latvijas problēma ir nabadzī-
ba”. Jāpiekrīt, problēma nav krievi, bet gan krievu masu me-
diju propaganda, ar kuras palīdzību tiek nozombēti šeit dzīvojošie
krievu cilvēki un kurai savas nolaidības vai bezspēcības dēļ
mēs nespējam neko likt pretī. Ja kāds vēlas redzēt nabadzību,
tad to gan varētu labāk ieraudzīt kādā sādžā uz austrumiem no

Zilupes. Vēl saskaņiešu dižvīriem vajadzētu pajautāt saviem
vectēviem par to, kā viņi 1940.gadā, ienākot Latvijā un ieraugot
preču pārpilnību veikalos, jautājuši: „Kad šeit tā izstāde beig-
sies?” Tādu labklājības līmeni viņi savā valstī bija redzējuši
tikai izstādēs. Kur tad palika visa šī Latvijas labklājība? Atbilde
ir vienkārša, to visu nolaupīja varenā padomju valsts. To ap-
stiprina arī ekonomistu komisijas aprēķini, kuri norāda uz 400
miljardiem eiro Latvijai nodarītiem zaudējumiem padomju oku-
pācijas gados. Par to, protams, Krievija kā PSRS mantiniece
pat dzirdēt negrib. 

Neskatoties uz šiem zaudējumiem, mēs šodien Latviju re-
dzam kā sakoptu valsti, kura strauji virzās uz labklājību, ļoti
iespējams, ka pēc 10 gadiem sasniegsim Eiropas attīstītāko val-
stu līmeni. To saprot arī šeit dzīvojošie krievu cilvēki, kuri ne-
maz necenšas pamest „nabago” Latviju, lai pārceltos uz dzī-
vi „bagātajā” Krievijā. Tomēr, jo bagātāk dzīvosim, jo vairāk
kāds mēģinās mums to atņemt. Nabagos jau neviens neaplau-
pa.

Redzot notikumus kaimiņu valstīs, jāatzīst, neesam pietie-
kami rūpējušies par savu drošību. Mūsu armija un zemessardze
ir vāji apgādāta un nepietiekami apbruņota. Paļaujamies uz to,
ka esam NATO dalībvalsts un neviens mums neuzbruks. Nav
mums savas pretgaisa aizsardzības sistēmas, bruņutehnikas vie-
nību un pietiekami izstrādātas likumdošanas. Būtu nepieciešams
atjaunot vispārējo militāro apmācību un stiprināt jauniešu mo-
rālo un fizisko sagatavotību. Jāatjauno aizsargu organizācija. Tās
biedri jāapbruņo ar moderniem strēlnieku ieročiem un jānodrošina
jauniešiem iespēja apgūt partizānu cīņas taktiku. Katram Latvijas
patriotam ir jābūt gatavam aizstāvēt savu tēvu zemi ar ieročiem
rokās. 

Tāpēc 16.maija vakarā ap pulksten 22.00 Jaunpiebalgas jaun-
sargi, zemessargi, NA jaunieši un citi Latvijas patrioti „Uplejās”
tiksies ar partizānu vēstures pētnieku Zigmāru Turčinski, lai pēc
tam dotos nakts pārgājienā pa nacionālo partizānu takām.
Nākamajā dienā no pulksten 12.00 partizānu cīņu vietā „Slieķu
purvā” Lielmežā pieredzējušu sapieru vadībā notiks iepazīša-
nās ar kājnieku mīnām, granātām un apgūta mīnu meklēšanas
tehnika. Ja būsim paši gatavi aizstāvēt savu brīvību un neatka-
rību, tad vienmēr un visur ar mums kopā būs sabiedrotie no NATO
valstīm. 

J.Mājenieks 

Arī tev jācīnās par Latviju
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Sporta veterānu spēļu posms
Madonā

10.maijā Madonā sporta un atpūtas bāzē „Smeceres sils” ri-
sinājās 51.sporta veterānu - senioru sporta spēļu posms riteņ-
braukšanā. 

Jaunpiebalgas novadu pārstāvēja Rita Lekse, Māris
Markuss, Ojārs Zeimalis, Jānis Lipiņš, Jānis Upens, Pēteris
Micāns, Norberts Petrovskis. 

Īpaši veiksmīgi solo braucienā startēja Rita Lekse - 1.vie-
ta un Jānis Upens - 3.vieta. Toties krosā Jānim 1.vieta. 

Paldies visiem sportistiem! 
Komandas pārstāve S.Vlodare

JAUNPIEBALGAS
BAZNĪCAS ĒRĢELĒM - 100

Turpinot koncertciklu „Jaunpiebalgas baznīcas ērģelēm - 100”,
aicinām visus uz otro koncertu sestdien, 7. jūnijā, pirms
Vasarsvētkiem. Šķiet, ka nekas nav dzidrāks par zvaniņu – tā-
pēc esam uzaicinājuši Vasarsvētkus iezvanīt Cēsu zvanu an-
sambli.

7. jūnijā plkst. 19.00
Koncerts „Vasarsvētku 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.
Ieeja ir par ziedojumu, kas tiks izmantots ērģeļu restaurāci-

jas pilnīgai pabeigšanai un turpmākai ērģeļu uzturēšanai.

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

Jaunpiebalgas Sv. Toma draudzes muzikālās dzīves vadītāja, vai
mājaslapā www.jaunpiebalga.lv 

Turpmākie koncerti:
5. jūlijā 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 plkst. 17.00
Koncerts: „Mēnessgaismas 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 plkst. 17.00
15. Rudens koncerts, veltīts komponista Emīla Dārziņa

piemiņai 
„Rudens harmonijas”
Koncerts Jaunpiebalgas Sv. Toma dievnama 210 gadu un ēr-

ģeļu simtgades jubilejas svētku ietvaros
Koncertā piedalīsies: Vita Kalnciema – ērģeles; Vidzemes ka-

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

V. Dārziņš, J. Kalniņš, Z. Kargs-Ēlerts, M. Rēgers, V. Smidebergs,
R.Kalsons

5. oktobrī plkst. 17.00
Jaunpiebalgas Sv. Toma dievnama 210 gadu un ērģeļu simt-

gades jubilejas svētku dievkalpojums

Jaunās tehnoloģijas ir neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa,
taču, nonākot to atkarībā, cilvēki zaudē laika izjūtu un bojā savu
veselību. Gandrīz trešā daļa Latvijas iedzīvotāju internetu uz-
skata par nozīmīgu dzīves sastāvdaļu un nespēj iedomāties ik-
dienu bez globālā tīmekļa. Kā atzīst skolotāji un vecāki, īpaši
izteikti tas ir bērnu un jauniešu vidū.

Kā tikt galā ar šo atkarību? Speciālisti uzskata, ka bērnam ne-
vajag pārmest, kategoriski aizliegt sērfot internetā, jo vecāki paši
ir nopirkuši jauno viedtālruni vai planšetdatoru un sākumā pat
priecājas, ka bērns klusi sēž un netraucē. 

Vecākiem ir jārunā ar bērnu par savām sajūtām, par to, kā jū-
tas, ja viņš no virtuālās vides atslēdzas tikai ēdot vai guļot.
Pieaugušiem vajag izrādīt interesi par bērna darbošanos- kopā
noskatīties populārākos video, klausīties mūziku, izlasīt inte-
resantākās sarunas un pārrunāt tās. 

Tāpat vecākiem jau sākumā vajag noteik, ko drīkst darīt in-
ternetā, kā arī laiku, ko bērns dienā pavadīs pie datora.  Ar savu
rīcību pieaugušie rāda piemēru, iesaista bērnus mājas darbos,
kopā izklaidējas, sporto, atpūšas.

Sestdien, 26.aprīļa vakarā, desmit 9 līdz 14 gadus vecas mei-

tenes, kuras ir aktīvas bibliotēkas apmeklētājas un čaklas lasī-
tājas, piedalījās vēl nebijušā pasākumā „Mēs varam iztikt arī bez
interneta!” un pavadīja nakti… Jaunpiebalgas pagasta biblio-
tēkā.

Iepazināmies, nosaucot vārdu un kādu savu rakstura īpašību,
kura sākas ar vārda pirmo burtu. Lielu jautrību sagādāja sava

Nakts Jaunpiebalgas bibliotēkā
jeb laiciņš bez interneta
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vārda lasīšana japāņu valodā. Priecājāmies, ka viena meitene kopā
ar mums bija izvēlējusies pavadīt pat avu dzimšanas dienu.

Sastādījām noteikumu sarakstu un sadalījām pienākumus, mā-
cījāmies saprasties savā starpā un pielāgoties citu vēlmēm un
vajadzībām. Vakara gaitā pastāstījām par lasīšanas paradumiem
un savām mīļākajām grāmatām. Meitenēm ļoti patika orientē-
šanās bibliotēkā- bija jāatrod konkrētas grāmatas. Neizpalika arī
spēles un rotaļas. Tās, kuras nevēlējās piedalīties, klusākā stū-
rītī aizrautīgi lasīja grāmatas. Pirms pusnakts, tumsā stāstot spo-
ku stāstus, bērni samiegojās, taču, iepazīstoties ar bibliotēkas un
novada domes ēkas vēsturi , uzzinot to, ka šajā vietā agrāk bi-
jusi muiža, bet vēlāk slimnīca, sāka baidīties pa īstam.

Guļas vietas ierīkojām starp grāmatu plauktiem. Tā kā sve-
šā vietā un ne pārāk komfortablos apstākļos miegs nav tik salds
kā savā gultiņā, tad modāmies agri. Jau ap 7.00 brokastojām, bet
pirms tam visi bērni kā sarunājuši… lasīja grāmatas. Vēlāk spē-
lējām erudīcijas spēli, kurā vislabāk veicās abām Lāsmām, bet
ap 9.00 draudzīgi šķīrāmies.

Lielākā daļa meiteņu atzina, ka pasākums ir izdevies, tikai
varēja būt vairāk spēļu un atrakciju. Diemžēl ne visi bērni ie-

vēroja noteikumus. Vakarā notika nelaimes gadījums, kurš sa-
bojāja jautro noskaņojumu, taču pasākums tāpēc nebeidzās, jo
neviena meitene nevēlējās doties uz mājām. 

Paldies vecākiem, kuri uzticējās,  atļāva saviem bērniem pie-
dalīties un sarūpēja cienastu vakariņām un brokastīm. Paldies
visām atsaucīgajām, lasītmīlošajām, dzīvespriecīgajām un zi-
nātkārajām meitenēm - Danai, Janai, Sandrai Danai, Silgai, Lienei,
abām Lāsmām, Rēzijai, Gitai un Dārtai! 

Mēs pārliecinājāmies, ka dzīve bez modernajām tehnoloģi-
jām nav nemaz tik slikta, ka arī grāmatās var smelties idejas ra-
došiem darbiem un iedvesmu rotaļām, ka tās var izkliedēt gar-
laicību un palīdzēt atrisināt krustvārdu mīklas. 

Mēs katrs varam sev uzdot jautājumu- cik ilgu laiku pava-
dām internetā un cik lietderīgi to izmantojam. Amerikānis Pols
Millers atteicās no interneta uz vienu gadu. „Tā bija laba sajū-
ta. Es beidzot jutos brīvs,” viņš atzina intervijā. Kaut vairāk mums
visiem izdotos justies brīviem!

Baiba Logina
Attēlos: spoku stāstiņu klausīšanās, dodoties pie miera un ko-

pīgā lasīšana no rīta. 

Muzeju nakts 2014
Sarkanā krāsa – dzintars

2014.gada 17.maijā noslēgsies Muzeju nakts trīs gadu cikls,
kas iezīmēja trejkrāsaino dzintara tapšanas ceļu. Iepriekšējos ga-
dos godinājām dzintara auklētājus – zilo jūru un zaļo mežu. Šo-
gad sārtajam dzintaram jāiemirdzas visā tā spožumā.

To, ko mēs mīlam un ar ko lepojamies, mēs nosaucam dzin-
tara vārdā – tāpēc mums ir Dzintra un Dzintars, mūsu zeme ir
Dzintarzeme. Mēs valkājam dzintara rotas, lietojam dzintara smar-
žas, dziedam dzintara koros un mūziku klausāmies dzintara kon-
certzālēs. Dzintara dziesmas vieno paaudzes Latvijā un latvie-
šus visā plašajā pasaulē.

Mūsu senči, darinot piekariņus, krelles un kulta priekšmetus,
savu pieķeršanos dzintaram ir apliecinājuši jau pirms vairākiem
tūkstošiem gadu. Dzintara brīnumainās spējas izsenis ir novēr-
tējuši arī dziednieki, ārsti un astrologi. Šodienas zinātnieki, māk-
slinieki un komponisti joprojām smeļas iedvesmu dzintara struk-
tūrā, krāsā un zaigojumā.

Lai šī Muzeju nakts ir vēl viens mīlestības apliecinājums mūsu
brīnumainajam saules akmeni!

Pēc interneta materiāliem sagatavoja 
A.Ķīķere.

Muzeju nakts 
Piebalgas muzeju apvienības „Orisāre” muzejos
„Pieci jubilāri. Četras ballītes.”
Aicinām ievērot aktivitāšu secību un laikus!
Antona Austriņa piemiņas muzejs „Kaikaši”
Antonam Austriņam -130, Mudītei Austriņai – 90
Plkst. 19.00 Muzeju nakts atklāšana.
Izstādes „Saulītes tekstilmākslā” atklāšana.

Vecpiebalgas vidusskolas meiteņu ansambļa priekšnesumi.
Plkst. 19.30 Rotaļas, dziesmas bērniem.
No plkst. 20.00 līdz 01.00 radošās darbnīcas:
Tekstilmākslinieces Dzintras Vilks gobelēna darbnīca J. Zālīša

istabā;
Ilzes Braunas  tamborēšanas darbnīca Dibenistabā;
Ivetas Ērgles zīmēšanas darbnīca Dzeltenajā ķēķī;
Ekskursijas pa muzeju Marutas Cīrules vadībā.
E. Dārziņa un J. Sudrabkalna memoriālais muzejs

„Jāņaskola”
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Plkst. 20.30 Literāri muzikāls veltījums „Jānim
Sudrabkalnam – 120”

Jāņa Sudrabkalna dzeju lasa Vecpiebalgas vidusskolas sko-
lēni.

Dzied un spēlē Linda un Edžus Ķaukuļi.
No plkst. 19.00 līdz 01.00
Ekskursijas pa muzeju Ārijas Ozolas vadībā;
Interaktīva spēle. „Olivereto takas noslēpums”.
K. Skalbes memoriālais muzejs „Saulrieti”
Kārlim Skalbem -135
No plkst. 19.00 līdz 01.00 ekskursijas pa muzeju.
Plkst. 22.00 sākas akcija - pārgājiens „Uz Alaukstu pa Kārļa

Skalbes ceļu!” No Saulrietiem līdz Alauksta estrādei un atpa-
kaļ. ( Aicinām līdzi ņemt lukturīšus un ģērbties atbilstoši pār-
gājienam).

Plkst. 01.00 K. Skalbes dzimtās mājas „Incēni” -
Piebalgas Muzeju nakts „Pieci jubilāri. Četras ballītes”

noslēgums.
Brāļu Kaudzīšu memoriālais muzejs „Kalna Kaibēni”
Reinim Kaudzītem - 175

No plkst. 19. līdz 01.00 interaktīva mācību nakts
Kaibēnskolā skolas tēva Aivara Ošiņa vadībā.

Sīkāka informācija pa tel. 26494406
Taurenes estrādē
Foto izstāde, Taurenes filmas prezentācija un popiela

„Leģendas” sadarbībā ar BJC „Dari Vari”. Vakara noslēgumā -
diskotēka.

*Laiks tiks precizēts.
Dzērbenes pagastā
No plkst.20.00 skolas muzejā:
no tradīciju pūra - ierindas skate un nakts orientēšanās;
privāto kolekciju apskate (tēma - dzintars);
apskats „Atvadas latiņam”;
muzeja atbalsta grupu darbu prezentācija par Dzērbenes vēs-

turi.
No plkst. 22.00 līdz 24.00 Dzērbenes pilī Muzeju nakts dzin-

tara dziesmu, deju un karaokes turnīrs; no plkst. 22.00 līdz
23.00 spoku stunda Spoku kambarī.

Laipni aicināti visi interesenti!

Vai esat dzirdējuši Endijas Aleksandras
balsi? Balsi, kuru salīdzina ar pasaulsla-
veno Sāras Braitmenas dziedājumu.

12.aprīlī, kad izstāžu zālē „Velves” tika

atklāta Rasas Ontužānes gleznu izstāde,
Endija viesojās Jaunpiebalgas kultūras
namā, pulcējot uz tikšanos gan piebal-
dzēnus, gan ieinteresētus klausītājus no tā-
lākas apkārtnes. Viņai šī jau otrā uzstāša-
nās pie mums – romantiskā klasiskās mū-
zikas pēcpusdienā. Pirmā reize bija vairākus
gadus atpakaļ kādā rudens dienā toreiz vēl
neremontētajā baznīcā Vēsmas Johansones
grāmatas prezentācijā.

Endijas Aleksandras Rezgales -
Straidomas dzīvesstāsts nav garš, bet no-
tikumiem un likteņa līkločiem bagāts gan.
Kā veidojusies šarmantās dziedātājas per-
sonība? Tas ir stāsts par Salacgrīvas mei-
tenes, daudzsološas sportistes studijām
Amerikā, dzīvi Dienvidāfrikā, ceļu atpa-
kaļ uz Latviju, lai izkoptu balsi un īstenotu
savu sapni dziedāt uz operas skatuves.
Dziedātāju pirmie iepazinuši iedzīvotāji
Dienvidāfrikā, kur viņa debitējusi kā so-
liste muzikālajā teātrī, vēlāk arī uzsākusi
veiksmīgu koncertdarbību. Te izdots viņas
dziesmu disks „Klasika”, kas tagad me-
lomāniem ir kļuvis retums. Kopš atgrie-

šanās Latvijā Endija sniegusi solo koncertus
baznīcās un piedalījusies vairākās Izklaides
producentu grupas 7 organizētajās tema-
tiskajās programmās, sniedzot daudzas kon-
certizrādes Latvijas pilsētās. Repertuārā pa-
saules mūzikas klasika, dziesmas no ki-
nofilmām, mūzikliem, operu ārijas, kā arī
latviešu komponistu dziesmas. Lai gan
Endija ieguvusi maģistra grādu sociālajās
zinībās, viņa turpina vokālās studijas pie
Jeruzalemes mūzikas akadēmijas profe-
sores Rašelas Šulovas Izraēlā un konsul-
tācijas pie operas dīvas Ineses Galantes.

Ja bijāt uz šo muzikālo tikšanos - kon-
certu, tad ceru, ikvienu no jums savaldzi-
nāja viņas balss un sirsnība. Ar Endiju
Aleksandru varēsiet atkal redzēties koncertā
Velēnā 10.augsutā pulksten 11.00.

Paldies par finansiālu atbalstu koncer-
ta sarīkošanā Normundam Brēmeram,
Inārai Dūklavai un Agrim Kažociņam, par
sapratni novada domes vadībai, par palī-
dzību Valentīnai Dolmanei un Ilzei
Stolerei!

Egils Johansons

Muzikāla tikšanās ar Endiju Aleksandru

Pozitīvās emocijas 
senioru satikšanās pasākumā

„Lai sieviete izskatītos labi, viņai vispirms ir jājūtas labi.”
Atkal bijām patīkami pārsteigtas par Zosēnu kultūras nama saimnieces Dzidras Prūses radošajām izpausmēm.
26.aprīlī atsaucāmies uz aicinājumu piedalīties Zosēnu pagasta senioru atpūtas pēcpusdienā. Kārtējo reizi pārliecinājāmies par

Dzidriņas smalko izjūtu, radot gaumīgu zāles ietērpu un mājīgu pasākuma gaisotni.
Mūs iepriecināja uzaicinātā Limbažu vīru vokālā ansambļa nevainojamais sniegums, kā arī Cēsu grupas „Andrejs un drau-

gi” solists Andrejs Ozols, kurš ar savu rotaļīgo vieglumu izdziedāja mīļākās sirds dziesmas, tādējādi savaldzinot vietējās
senijoritas.

Jutāmies patiesi gaidītas, atpūtušās, baudot mākslinieku sniegumu, dejojot un dziedot.
Paldies, Dzidriņa, par uzaicinājumu un dāvāto iespēju justies vienotām, saprastām un mīļi gaidītām!

Abrupes senijoritu vārdā Valda Rubene
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Kultūras afiša
Jaunpiebalgā

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

30.05. Plkst.18.00 Skolēnu Dziesmu un deju svētki „Tuk – tuk brīvā” Cēsu sporta hallē. Piedalās 
Jaunpiebalgas vidusskolas deju kolektīvi.

31. 05. Plkst.19.00 Lizuma amatierteātra „Daiva” viesizrāde – V.Evansa un A.Valentaina 
komēdija „Kaudzēm naudas”. Ieeja: EUR 2.85 / Ls 2.00

Plkst. 23.00  Zaļumballe kopā ar grupu „Vēja radītie”. Ieejas biļete: EUR 4,98 / LS 3,50
07. 06. Plkst.17.00 Lietišķās un tēlotājas mākslas studijas, amatnieku, mājamatnieku radošo darbu izstāde 

„Ceļš uz mājām” Jaunpiebalgas kultūras nama izstāžu zālē „Velves”. 
Sīkāka informācija pa tālruni 29466717

07. 06. Plkst.19.00 Jaunpiebalgas Svētā Toma ev. lut. baznīcā - koncerts „Vasarsvētku 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. Ieeja par ziedojumiem. 
Sīkāka informācija pa tālruni 26412878 

08. 06. Plkst. 16.00 Cēsu deju apriņķa deju koncerts – skate „Kad jaSMĪNS piedurknēs!” Vidzemes koncertzālē „Cēsis”. 
Piedalās JDK „Piebaldzēni” un VPDK „Piebaldzēni”.

13. 06. Plkst. 19.00 Jaunpiebalgas vidusskolas 9. klases izlaidums.
14. 06. Represēto piemiņas pasākums stacijā pie piemiņas akmens.
20. 06. Plkst. 19.00 Jaunpiebalgas vidusskolas 12. klases izlaidums.

Plkst. 22.00 Atklātā balle, spēlēs grupa „Nakts ekspresis”. Ieeja: EUR 2.86/ Ls 2,- 
21. 06. Saulgrieži Viņķu kalnā. Spēlēs muzikantu grupa „Rikši”.

Lūdzu, sekojiet līdzi reklāmai Jaunpiebalgas novada mājas lapā www.jaunpiebalga.lv
Interesēties pa tālruni: 26176257, 64162182, 26114226

Zosēnu pagastā

31.05. Amatierteātru festivāls „Satikšanās prieks 2014” Zosēnos. 
Piedalās teātri: „Mēris” (Bilska), „Radi” ( Taurene), „Triksteri”  (Jaunpiebalga), „Intermēdija” ( Zosēni).

07.06. Pašdarbnieku atskaites koncerts: 1.daļā – Anitas Ozolas radošā darba krājuma „Sapņu šūpolēs” kompozīcija. 
2.daļā – dziesmas un dejas. 

08.06. Plkst. 15.00 Latvijas Sarkanā Krusta Zosēnu nodaļa, sveicot Vasarsvētkos, ielūdz uz tikšanos ar Mariku Svīķi 
un Jāni Žagariņu – dzejā un dziesmā. Ieeja – labs garastāvoklis.

Vai varat mums palīdzēt?
12. klase vēlas labiekārtot Jaunpiebalgas vidusskolas pieturvietu un tās apkārtni.

Bruģa klāšanai, zedeņu žogam un pieturvietas sienu apmešanai, uzraksta atjaunošanai, logu sakārtošanai, 
solu atjaunošanai, stādījumiem 

NEPIECIEŠAMI
naudas līdzekļi materiālu iegādei un speciālistu piesaistei. 

Kopīgā summa - nepilni 3000.- EUR
Pievienojam arī skici. Pašlaik ir aktuāls jautājums, ko spēsim paveikt, kā arī tas, no kā jāatsakās, ja nepietiks finanšu.

Paldies visiem, kuri jau atbalstījuši! Paldies Viktorijas Postolati, Līnas Kurzamnieces, Jutas Pūpolas vecākiem! 
Paldies par izrādīto interesi Pēterim Zivtiņam, Marinai Grīnbergai,

Veltai un Jānim Ciekuržņiem, Normundam Brēmeram!
Pašlaik vēl trūkst 1500.- EUR!

Iespējams palīdzēt arī materiālu veidā, bet tad lūdzam sazināties 
pa tālruni 26615072

Vai palīdzēsi? Priecāsimies par jebkuru ziedojumu līdz 31.maijam!
Ziedojumu var ieskaitīt Jaunpiebalgas novada domes ziedojumu

kontā ar norādi „Jaunpiebalgas vidusskolas pieturvietai”.
Konts: Jaunpiebalgas novada dome,

Jaunpiebalga, Gaujas iela 4
Reģ. nr. 90000031033

LV15HABA 0551031891892



25

Izstāde „Raksti un zīmes” Jaunpiebalgā

Vairāk par izstādi lasiet 17.lappusē!
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Vetārste
Anna Mackeviča
maijā un jūnijā jūs

gaidīs visas dienas, 
izņemot svētdienas

un pirmdienas.
Tālrunis 29409709

Dzīvesprieks ir tas spēks
kas notur mani
tas notur tevi
tas tevī sauli dedz
lai esi tu mīlestībā un laimē
dzīvesprieks tevī gaismu dedz
maiguma spēku pāri sedz...

Jūnija īpašie jubilāri

60 Guntis Eglītis 03.06.1954. Emīla Dārziņa iela 26
65 Jānis Ābels 17.06.1949. „Birzmalas”

Tamāra Griščenko 20.06.1949. Gaujas iela 35-4
Jānis Kārkliņš 01.06.1949. „Purva Lāci”
Juris Rozentāls 03.06.1949. Stacijas iela 15
Vija Vanaga 20.06.1949. Pasta iela 1
Jānis Zvirgzdiņš 27.06.1949. Priežu iela 16
Valda Žukovska 17.06.1949. „Mazskrāģi”

70 Jānis Strods 08.06.1944. Dārza iela 2-9
75 Frīda Guste 04.06.1939. „Tirznieki’

Liega Inesa Rupaine 09.06.1939. „Jērūži”, Zosēnu pagasts
80 Silvija Adlere 13.06.1934. Emīla Dārziņa iela 32
85 Jānis Šūtelis 09.06.1929. „Sila Jānēni”

Apsveicam jūnija jubilārus!

Jaunpiebalgas novada dome

JAUNPIEBALGAS VIDUSSKOLA
uzņem 

audzēkņus pirmsskolas izglītības programmās Jaunpiebalgā un Zosēnos 
un skolēnus

pamatizglītības programmās dienas skolā un
vispārējās vidējās izglītības programmās gan dienas skolā,
gan neklātienē( VAKARSKOLĀ) mācībām 2014./2015.m.g.

Uzziņas 29452860- U.Logina; 26318163 - L.Upmale

Iespējamie papildus piedāvājumi: 
*motivācijas programma jauniešiem
*starptautiskie projekti vairākās Eiropas valstīs - Velsā, Lietuvā u.c.
*regbijs sadarbībā ar klubu „Livonia” un Velsu
*franču valoda

Jaunpiebalgas vidusskolas mājas
lapā http://www.jvdc.edu.lv ir papil-
dināts vidusskolas ABSOLVENTU
SARAKSTS, pievienojot Cēsu arhīvā
gūto informāciju par Cēsu rajona va-
kara (maiņu) vidusskolas beidzējiem
Jaunpiebalgas vidusskolas konsultāci-
ju punktā.

Lūdzu papildinājumus, labojumus!

Direktore U.Logina

Par grozījumiem Krimināllikumā
Šā likuma 248.1 pants noteic, ka jaunu psihoaktīvu vielu vai

to saturošu izstrādājumu, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežo-
ta, izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana vai pār-
sūtīšana realizācijas nolūkā vai realizēšana ir noziedzīgs noda-
rījums, par kuru izdarītājs var tikt sodīts ar brīvības atņemšanu
uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemša-
nu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un ar policijas kon-

troli uz laiku līdz trim gadiem. 
Taču, ja minētās darbības ir izraisījušas smagas sekas, izda-

rītājs var tikt sodīts ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem
gadiem vai piespiedu darbu un ar policijas kontroli uz laiku līdz
trim gadiem.

Dokumenti, kas šajā sakarā saņemti skolā, ir izlasāmi
Jaunpiebalgas vidusskolas mājas lapā http://www.jvdc.edu.lv
sadaļā „Par grozījumiem krimināllikumā”.

Sagatavoja A.Ķīķere.

Dievs ir mīlestība, un, kas paliek 
mīlestībā, tas paliek Dievā 

un Dievs viņā.
(1. Jāņa. 4:16)

Vasarsvētku Dievkalpojums
Jaunpiebalgas Sv. Toma ev. lut.

baznīcā
8. jūnijā plkst. 13.00
Būsiet mīļi gaidīti!

SIA „Mežogles” Abrupē,
Jaunpiebalgas pagastā,

piedāvā darbu kokapstrādes
operatoriem. 

Zvanīt darba laikā pa tālruni
27719744

Piebalgas Latviešu biedrība un
klubs „Harmonija” saka paldies
visiem piebaldzēniem, kuri ļāva

uzplaukt labestībai, došanas 
un saņemšanas priekam 

ikgadējā pasākumā 
„Dāsnās sirdis”, 

kas notika 3.maijā!
Personīgs paldies šī pasākuma
iniciatorei Valdai Žukovskai!
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JAUNO AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA
MŪZIKAS SKOLĀ

Visus bērnus, kuriem interesē mūzika, savā pulkā nākamajā mācību gadā aicina
JAUNPIEBALGAS MŪZIKAS SKOLA

Mūzikas skolā iespējams apgūt:
klavieru, ērģeļu, vijoles, flautas, klarnetes, fagota, trompetes, eifonija, tubas un

ģitāras spēli.
Gaidīsim jaunos audzēkņus kopā ar vecākiem uz konsultācijām mūzikas skolā

2. un 3. jūnijā
no plkst. 15.00 līdz 17.00

Uzņemšana - 5. jūnijā plkst. 17.00

Kas smagāks vēl var būt, pa dzīves 
taku ejot,

Kā atdot zemei to, kas sirdij tuvs un 
dārgs.

Vēlamies pateikt sirsnīgu un mīļu
paldies visiem radiem, draugiem, 

paziņām, kas palīdzēja un bija kopā
ar mums grūtajā un smagajā brīdī, 

dēlu Jāni Ziediņu guldot zemes
klēpī.

Mamma, tētis, māsa Baiba

Nu mūžs ir noslēdzies,
Stāv ozols pagalmā un skatās,

Kā aiziet tēvs caur vārtiem
Savās mūžības takās.

Skumju brīdī esam kopā ar  
Aldi Duļbinski un viņa ģimeni,

tēti aizsaulē pavadot.

Jaunpiebalgas mākslas 
skolas kolektīvs

Pār tevi smilšu klusums klāts,
Vien paliek atmiņas un tava
mūža stāsts.

Pēc Jaunpiebalgas Dzimtsarakstu
nodaļas reģistra datiem 

mūžības ceļu gājuši:

Aloizijs Duļbinskis 
77 gadu vecumā,
Pēteris Kušķis 73 gadu vecumā,
Indulis Voldemārs Bondars 
85 gadu vecumā.

Pēc citu Dzimtsarakstu nodaļu 
reģistru datiem:

Vitālijs Logins 65 gadu vecumā,
Maiga Jurjāne 91 gada vecumā.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

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

jums…
Mīļš paldies Zintim, Zigmundam,

Artūram ar kolēģiem, Inesei par atva-
du vārdiem, vissirsnīgākais paldies
radiem, draugiem, kaimiņiem, pazi-

ņām, bijušajiem darba kolēģiem, kuri
atnāca pavadīt uz balto 

smilšu kalniņu 
mūsu mīļo vīru, tēti, vectētiņu

Aloiziju Duļbinski! 
Paldies kafejnīcas „Kāpnes”

kolektīvam par bagātīgi klātajiem
galdiem!

Patiesā cieņā sieva, dēls ar ģimeni

Jaunpiebalgas izstāžu zālē „Velves” ap-
rīļa sākumā tika atklāta jaunās māksli-
nieces, jaunpiebaldzietes  Rasas
Ontužānes personālizstāde „Raksturojot!”. 

Rasa Ontužāne līdztekus mācībām pa-
matskolā uzsāka zīmēšanas un gleznoša-
nas pamatu apguvi Jaunpiebalgas mākslas
skolā pie skolotājas un mākslinieces
Sandras Strēles. Pēc pamatskolas un māk-

slas skolas pabeigšanas Rasa mācības tur-
pināja Rīgas Dizaina un mākslas vidus-
skolā, apgūstot materiālizstrādājumu di-
zainu, specializējoties tieši ādas apstrādē.
Kā atzina jaunā māksliniece, tad tieši sājā
skolā iemācījusies precizitāti, rūpību, cen-
tību, izturību, kā arī spēju pieņemt kritis-
ku savu darbu vērtējumu no citiem. 

Pašlaik Rasa mācās Latvijas
Universitātes Pedagoģijas fakultātes
3.kursā, kā arī pirmo gadu strādā Rīgas
64.vidusskolā kā 1.klases skolotāja un au-
dzinātāja. Lēmums par darbu skolā nācis
impulsīvi, kā jauns izaicinājums sev. Drīz
mācību gads beigsies, Rasa domā, ka va-
rētu turpināt mācīt un audzināt šo klasi arī
tālāk.

Izstādes atklāšanā piedalījās pārsteidzoši
liels apmeklētāju skaits– Rasas vistuvākie
cilvēki – ģimene, tāpat skolas kolēģi un
audzināmie bērni no Rīgas skolas, drau-
gi, paziņas un citi interesenti. Šajā dienā
neilgi pirms izstādes atklāšanas kultūras

namā koncertu sniedza Endija Aleksandra.
Tā bija lieliska iespēja arī kādu dziesmu
nodziedāt izstādes apmeklētājiem. Šar-
mantā dziedātāja pajokoja, ka šajā reizē iz-
nākusi nejauša sakritība – viņas skaistais
sarkanais tērps, rotāts ar rozēm, sasaucas
ar Rasas gleznotajiem ziediem. 

Jautāta par tehniku, kādā glezno, Rasa
atbildēja, ka tā esot autortehnika, kas nav
ne akvarelis, ne eļļa, ne pastelis, viņai pa-
tīk eksperimentēt, droši vien pienāks brī-
dis, kad būs kāda viena no tehnikām.
Gleznās dominē ziedi, īpaši sarkanās ma-
gones, arī rudzupuķes. Ziedi māksliniecei
tuvi un mīļi jau no mazotnes. Pieļauj iespēju,
ka nākotnē varētu pievērsties arī ainavu glez-
nošanai. Izstādē apkopoti darbi, kas glez-
noti, sākot no 2005.gada līdz pat šodienai. 

„Šī diena man ir prieks!” tā izstādes at-
klāšanā atzina Rasa.

A.Ķīķere
Attēlos 28. lpp.: dažas no Rasas

gleznām.
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