
ÐAJÂ NU MURÂ:
* Jaunākais novada domē

*Gada cilvēks – 2014

* Saruna ar tautskolas vadītāju

* Skolas ziņas

*Koncertu cikls „Jaunpiebalgas 

baznīcas ērģelēm 100” 

noslēdzies

* Sporta aktivitātes

*Kultūras afiša

*Dažādas ziņas

Oktobris – veļu mēnesis
26.10. Pulksten 04.00 notiek pāreja uz ziemas laiku.
Pulksteņa rādītāji jāpagriež par vienu stundu atpakaļ.

Novembris – salnu mēnesis
10.11. Mārtiņdiena. Skolās, kultūras centros un folkloras kopās, kā arī daudz
kur citur šie svētki mūsdienās nav aizmirsti un katru gadu tiek atzīmēti.
Būtiski, ka Mārtiņos arī vecāki un vecvecāki iesaistās svētku sagatavoša-

nas procesos, kopīgi ar bērniem gatavojot maskas un preces
svinību gadatirgum. Tas ir laiks, lai rastu iespēju pabūt kopā
ar ģimeni, apmeklētu Mārtiņdienai veltītus pasākumus, ko-
pīgi atminoties senās latviešu tradīcijas. Rudenīgais drūmums
bieži cilvēkos rada depresīvas, pelēkas domas, taču mācīsimies

no senajiem latviešiem, kuri, beidzoties rudens darbiem, sevi garīgi un fi-
ziski attīstīja un kopīgi lustējās. 
11.11. Lāčplēša diena. Ik gadu šajā dienā visā Latvijā tiek iedegtas ne-
skaitāmas sveces, pieminot Latvijas valsts armijas uzvaru pār
Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919.
gada 11. novembrī. 
17.11. Latvijas Republikas proklamēšanas 96. ga-
dadienai veltīts svinīgs sarīkojums, „Gada cilvēks
2014” godināšana Jaunpiebalgā.
18.11. Latvijas Republikas proklamēšanas diena.
18.11. LR proklamēšanas dienai veltīts pasākums

Zosēnu kultūras namā.

Avîze
Piebaldzçniem

Avîze
Piebaldzçniem

10 (199) 2014. gada oktobris Jaunpiebalgas novada izdevums

2014.gada 29. septembrī
dzimusi

Rasa Kazaka.
Apsveicam laimīgos vecākus

un vecvecākus!

Mīliet visus dzīves gaišos ceļus,
Mīliet vēju, kas pār laukiem slīd,
Mīliet savus darba draugus, dzīvi,
Mīlu saaudzējiet kā skaistu

ziedu līdz!
2014.gada septembrī 

laulības noslēdza:
Liene Lācgalve 
un Raitis Eglītis,

Agrita Kondrahova 
un Agris Usāns.

Apsveicam!

Jaunpiebalgas Sv. Toma ev. lut baznīcas ērģelniece, koncertu
cikla „Jaunpiebalgas baznīcas ērģelēm 100” organizatore Aija Petrovska.

V. Johansones foto
Vairāk par svētku pasākumiem baznīcā lasiet 13., 14.  lappusē!



2

- Pārdomas
Mūsu ikdiena ir kļuvusi tik sa-

springta, aizņemta, steidzīga, vārdu sa-
kot, stress ik mirkli – ir darbs, ir stress,
nav darba – tāpat, mazi bērni – uz-
traukumi, lieli – atkal. Un tā varētu tur-
pināt. Tad, kad nākas satikties un ap-
runāties ar vecāka gadagājuma cilvē-
kiem, tad nereti atklājas pavisam kas
cits – tas ir kā pretstats ikdienas ner-
vozitātei un steigai.

Tā septembrī apciemoju apaļo jubi-
lāri – 90 gadus svinēja Marīte Viņķos.
Viņu iepazinu jau vairāk nekā pirms di-
viem gadu desmitiem, sākot strādāt
Piebalgas skolā. Neko daudz jau ikdienā
nesanāca tikties un parunāt, kad es no
rīta atnācu uz darbu, viņa savus darbiņus
jau bija padarījusi. Gadi ātri paskrēju-
ši, arī satikšanās kļuva arvien retākas,
pēdējā – pirms daudziem gadiem, kad
pēc kartupeļu talkas Miesnieku mājās
kopā ar skolas bērniem cienājāmies ar
pusdienām un, protams, Marītes cep-
tajiem pīrāgiem. 

Gadu gaitā daudzkārt bija doma, ka
jāapciemo Marīte, jāaprunājas, bet... nu
negadījās iemesls, lai to izdarītu. Taču
šī jubilejas reize gan bija īstā, lai ietu
ciemos.

Kas mainījies šo gadu laikā? Ja nu
mati kļuvuši vēl baltāki, kustības lē-
nākas. Taču nemainīga joprojām ir la-
bestība, rāmais miers, pozitīvais ska-
tījums uz lietām un cilvēkiem, pašas
prieks par šo jubilejas reizi un dau-
dzajiem ciemiņiem, kas jau atnāku-
ši un vēl atnāks. Uz manu jautājumu
– kādas zāles ikdienā jālieto – Marīte
tā nevērīgi atbild, ka – nu kādus pi-
lienus jau iedzerot, reizēm kāds vi-
tamīns gadās. Un viss! Kādreiz lie-
tojusi kādas tabletes, lai kājām
vieglāk, bet tad sapratusi, ka nav vērts.
Kaut ko tādu dzirdēt no cilvēka tik
cienījamā vecumā! 

Izrunājām daudz ko, apbrīnojama ir
Marītes atmiņa, labvēlība pret cilvēkiem.
Nekādas žēlošanās, aizvainojuma...
Vien skumjas un sāpes par Pētera aiz-
iešanu šī gada pavasarī.

Un pats svarīgākais – cienasts, pašas
ceptā plātsmaize, bet tūlīt dzirdēju at-
vainošanos, ka šoreiz nav izcepti pīrā-
gi. Ko lai te vēl piebilst? Mīļums, lab-
sirdība, miers...

Lai mēs visi tik gaiši, iejūtīgi un la-
bestīgi!

Aija Ķīķere

2014.gada 8.septembra
sēdē nolēma:

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2014.gada 8.septembra Saistošos notei-
kumus Nr.10 „Par grozījumiem 2014.gada 13.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2014. gadam”.

Dzēst papildus aprēķinu par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamu zemi
2011.gadā nekustamajam īpašumam „Avotiņi 2”, kadastra apzīmējums: 4298 003 0177,
489,30 EUR (četri simti astoņdesmit deviņi euro, 30 centi) apmērā.

Piedzīt no V. H. p.k.dzēsts, dzīvojošas dzēsts, nekustamā nodokļa parādu 631,22
EUR (seši simti trīsdesmit viens euro, 22 centi) apmērā par nekustamo īpašumu
„Lielmagones”, kadastra numurs: 4298 003 0018, 4298 003 0019, 4298 003 0020,
4298 003 0021, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošu
kustamo un nekustamo mantu.

Piedzīt no J. F. p.k.dzēsts, dzīvojošs dzēsts, nekustamā nodokļa parādu 729,28 EUR
(septiņi simti divdesmit deviņi euro, 28 centi) apmērā par nekustamajiem īpašumiem
„Ceļa Ķīši”, kadastra numurs: 4298 005 0092, „Kalna Bukaņas” kadastra numurs: 4298
004 0054, „Lielmelnbārži” kadastra numurs: 4298 003 0048; 4298 003 0049,
„Mazmurdēni”, kadastra numurs: 4298 005 0059, piedziņu vēršot uz parādnieka nau-
das līdzekļiem un tam piederošu kustamo un nekustamo mantu.

Piedzīt no A. K. p.k. dzēsts, dzīvojoša dzēsts, nekustamā nodokļa parādu 539,02
EUR (pieci simti trīsdesmit deviņi euro, 02 centi) apmērā par nekustamo īpašumu
„Stepeļi”, kadastra numurs: 4298 005 0126, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas lī-
dzekļiem un tam piederošu kustamo un nekustamo mantu.

Piedzīt no R. B. p.k.dzēsts, dzīvojošas dzēsts nekustamā nodokļa parādu 264,76
EUR (divi simti sešdesmit četri euro, 76 centi) apmērā par nekustamo īpašumu
„Vecmurdēni”, kadastra numurs: 4298 004 0045, piedziņu vēršot uz parādnieka nau-
das līdzekļiem un tam piederošu kustamo un nekustamo mantu.

Piedzīt no J. B. p.k.dzēsts, dzīvojošs dzēsts, nekustamā nodokļa parādu 134,89 EUR
(viens simts trīsdesmit četri euro, 89 centi) apmērā par nekustamo īpašumu „Vecmurdēni”,
kadastra numurs: 4298 004 0045, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošu kustamo un nekustamo mantu.

Piedzīt no P. B. p.k.dzēsts, dzīvojošs dzēsts nekustamā nodokļa parādu 179,13 EUR
(viens simts septiņdesmit deviņi euro, 13 centi) apmērā par nekustamo īpašumu „Gaujas
iela 20”, kadastra numurs: 4256 006 0247, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas lī-
dzekļiem un tam piederošu kustamo un nekustamo mantu.

Piedzīt no S. S. – B. p.k.dzēsts, dzīvojošas dzēsts, nekustamā nodokļa parādu 319,50
EUR (trīs simti deviņpadsmit euro, 50 centi) apmērā par nekustamo īpašumu „Jaunģeisti”,
kadastra numurs: 4256 010 0002, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošu kustamo un nekustamo mantu.

Apstiprināt velotūres „Pāri Piebalgas pakalniem 2014” nolikumu.

Anulēt V. L., p.k.dzēsts, ziņas par deklarēto dzīves vietu dzēsts, anulēt L. R. – L.,
p.k. dzēsts, ziņas par deklarēto dzīves vietu dzēsts.

Anulēt R. Š., p.k.dzēsts, ziņas par deklarēto dzīves vietu dzēsts.
Anulēt I. K., p.k.dzēsts, ziņas par deklarēto dzīves vietu dzēsts.

Anulēt V. L., p.k.dzēsts, ziņas par deklarēto dzīves vietu dzēsts.

Anulēt I. E. – Š.,  p.k.dzēsts, ziņas par deklarēto dzīves vietu dzēsts, anulēt M. Š.
– E.,  p.k.dzēsts, ziņas par deklarēto dzīves vietu dzēsts, anulēt I. Š. – E.,  p.k.dzēsts,
ziņas par deklarēto dzīves vietu dzēsts.

Anulēt I. Š. – E., p.k.dzēsts, ziņas par deklarēto dzīves vietu dzēsts, anulēt M. Š.
– E., p.k.dzēsts, ziņas par deklarēto dzīves vietu dzēsts, anulēt I. Š. – E., p.k.dzēsts,
ziņas par deklarēto dzīves vietu dzēsts.
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Intervija ar novada domes priekšsēdētāju
Laimi Šāvēju

- Tagad, rudens pusē, ir atkal atsākušies darbi pie kapu mūra
atjaunošanas. Cik daudz paredzēts šogad vēl izdarīt?

- Budžets pildās plānotajā apjomā, tādēļ atradām iespēju ne-
lielu naudas summu šogad vēl novirzīt kapsētas mūra remonta
darbu turpināšanai. Tad nu līdz ceļa malai būsim tikuši. Nākamajam
gadam paliks 348 metri, pašlaik būs atjaunoti vairāk nekā 70%
visa mūra garuma. Domāju, ka līdz 2016.gada kapu svētkiem un
pasaules jaunpiebaldzēnu salidojumam šo mūri izdosies pilnībā
atjaunot. Līdzās pārējām sakoptajām un skaistajām vietām mūsu
novadā pievienosies arī šī.

- Jaunā apkures sezona ir klāt, vai sagaidāmas kādas izmaiņas
apkures tarifos?

- Esam izanalizējuši iepriekšējā gada faktiskās izmaksas kat-
lumājā, beidzies arī iepirkums granulām šai sezonai. Tā rezul-
tātā ir skaidrs, ka apkures tarifi nemainīsies, paliks iepriekšējie.
Protams, maksājumi absolūtajos skaitļos būs atkarīgi no āra gai-
sa temperatūras, un diezin vai šī ziema būs tik silta kā iepriek-
šējā... Aktuāla joprojām ir māju siltināšana. Ceru, ka nākamajā
gadā parādīsies iespēja piesaistīt ES fondu līdzekļus māju silti-
nāšanai, bet tā ir tikai viena jautājuma puse. Otra – vajadzīga māju
iedzīvotāju vēlme kopīgi risināt šo jautājumu. Tas nav vienkāršs,
jo pirmajos gados atdeve nebūs tūlītēja, ietaupītā starpība aizies
siltināšanas izmaksu segšanai, pēc tam, protams, apkures izde-
vumi būs mazāki, jo par 30 -50 % samazināsies siltuma daudzums,
kas vajadzīgs mājas apsildīšanai.

- Kā ar ūdens kvalitāti daudzdzīvokļu mājās?

- Pašlaik tiek veikta ūdensvada skalošana, atkārtoti pārbau-
dīta filtru darbība. Problēmas nav ūdens akās, bet gan tajā, ka garā
ūdensvada tīklos sakrājušās nogulsnes, bet nav iespējams visu
izskalot ārā, kas tur sakrājies 20 gadu laikā. Tāpēc arī veicam pa-
pildus skalošanu, dažas dienas jānogaida, lai nosēdumi, kuri nav
izskalojušies, nosēžas. Cerams, ka ūdens kvalitāte uzlabosies. Vēl
ir daži tehnoloģiskas dabas jautājumi par to, kurā vietā VUGD
mašīnas pieslēdzas ūdens ņemšanai un kādu ietekmi atstāj šis hid-
rauliskais trieciens sistēmā. Ūdens sagatavošanas iekārtas atbilst
visiem parametriem un prasībām. Problēmas radīja tieši šīs duļ-
ķes ūdensvada tīklos.

- Ir notikušas kultūras komitejas sēdes, kādas svarīgas lie-
tas iedzīvotājiem tika pārrunātas?

- Izskatīts pasākumu plāns nākamajai sezonai, raisījās daudz
diskusiju, kā šo darbu labāk organizēt. Varu teikt, ka esam izlu-

tināti ar labiem pasākumiem, gribam arvien labākus. Tai pašā lai-
kā apmeklējums nav pietiekams, jāsaprot, ka visu nav iespējams
finansēt no novada domes budžeta līdzekļiem. 

Nenoliedzami – daudzveidība ir – pasākumi mūsu un Zosēnu
kultūras namā, baznīcā, izvēle liela. Arvien esam gatavi uzklausīt
iniciatīvas bagātus cilvēkus ar idejām par to, kādus pasākumus
vēlētos rīkot, nevis tikai saņemt visu gatavu un kritizēt. Var taču
arī paši piedalīties organizēšanā. Labs piemērs ir šī gada februārī
sarīkotā kolhoznieku balle.

Runājot par pašdarbības kolektīviem, to vadītājiem šajā se-
zonā būs jauni darba līgumi ar noteiktu darba laika uzskaiti, sa-
sniedzamajiem mērķiem, tas nozīmē, ka katram kolektīvam būs
ieviests nodarbību un veikto darbu uzskaites žurnāls, līdzīgi,
kā tas ir skolā. Tātad viss tiks piefiksēts, arī dalība skatēs un
konkursos. Obligāta prasība ir nodarbību apmeklējuma reģis-
trācija. Esmu jau teicis, ka pašvaldības finansētajiem kolektī-
viem obligāti jāpiedalās skatēs, tos, kuri to nedarīs, mēs arī ne-
finansēsim.

Tāpat kultūras komitejas sēdēs skatījām sporta pasākumu prog -
rammu ziemā. Ir skaidrs, ka būs jāvienojas par prioritātēm spor-
ta jomā, veidojot nākamā gada budžetu, jo visam finansējuma
nepietiks, kā zinām, pašlaik sportiskās aktivitātes novadā ir lie-
las. Velosporta, slēpošanas un volejbola sacensības būs iekļau-
tas kopējā kultūras pasākumu plānā, lai šie notikumi ir savstar-
pēji saskaņoti un neveidotos pārklāšanās, arī kultūras darba or-
ganizatoriem obligāta ir prasība interesēties par pasākumiem un
norisēm kaimiņu pagastos, lai pasākumi nav vienlaicīgi vairā-
kās vietās.

- Vai jaunajā pludmales volejbola laukumā viss ir kārtībā?

- Jā, tīkla balsti tika nomainīti, tie ir regulējami, tagad atbilst
visām noteiktajām prasībām.

- Ko vēl gribētu piebilst?

- Turpinot par kultūras jautājumiem, gribu teikt, ka arī tuvā-
kajā laikā būs daudzi un dažādi pasākumi, nāk taču valsts svēt-
ki. Aicinu iedzīvotājus balsot par gada cilvēku, izvirzot tam sa-
vus kandidātus. Esiet aktīvi, vērtējiet, rakstiet, aizpildiet anke-
tas, darot to līdz 10.novembrim! Viss jūsu rokās!

- Paldies par sarunu!

A.Ķīķere

Atļaut K. D., personas kods dzēsts, dzīvojoša dzēsts, izstrā-
dāt projekta dokumentāciju dzīvojamās mājas būvniecībai ne-
kustamā īpašumā „Rīti”, kadastra Nr.4298 005 0112, zemes vie-
nībā ar kadastra apzīmējumu 4298 005 0045, saskaņā ar Zosēnu
pagasta teritorijas plānojuma Apbūves noteikumiem. Projektētai
jaunbūvei uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4298 005
0045 piešķirt jaunu adresi „Betlēme“, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas novads.

Precizēt valstij piekrītošās zemes vienības autoceļš V-339, ka-
dastra apzīmējums 4256 006 0342, Jaunpiebalgas pagasts, pla-
tību saskaņā ar grafisko pielikumu – 0.56 ha.

Atļaut A. T., personas kods dzēsts, dzīvojošs dzēsts, nekus-

tamā īpašumā „Ozola Murdēni”, kadastra Nr. 4298 004 0055,
Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, izstrādāt projekta do-
kumentāciju kūts (kadastra apzīmējums 4298 004 0035 001) un
šķūņa (kadastra apzīmējums 4298 004 0035 002) rekonstruk-
cijai saskaņā ar Zosēnu pagasta teritorijas plānojuma Apbūves
noteikumiem.

Atļaut L. A., personas kods dzēsts, dzīvojoša dzēsts, izstrā-
dāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumā “Mazdruvnieki”,
kadastra Nr.4256 009 0033, Jaunpiebalgas pagasts, sakaņā ar gra-
fisko pielikumu, atdalot zemes gabalu ~ 5.0 ha platībā, ar jau-
nu nosaukumu „Meža Mazdruvnieki”.

Sagatavoja Anita Auziņa.
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Datumi, kuri lauksaimniekiem 
jāatceras tuvākajā laikā

Valsts atbalsts lauksaimniecībā

Pieteikšanās termiņš atbalstam par zīdītājgovīm – 15.novembris
Pieteikšanās termiņš atbalstam dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā – 1.novembris

ES atbalsts lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares
konkurētspējas uzlabošanai

No 17.oktobra līdz 19.novembrim lauksaimnieki aicināti pieteikties atbalsta programmai 
„Lauku saimniecību modernizācija”

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

No 31.oktobra līdz 1.decembrim var pieteikties atbalsta pasākumam „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”. 
Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir 2015.gada 15.augusts.

Plašāka informācija Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv
vai konsultatīvajās iestādēs.

Maija Ķīķere,
Jaunpiebalgas novada

lauku attīstības konsultante 
(Mob. 29131170)

12.Saeimas vēlēšanu rezultāti 
Jaunpiebalgas novadā

Balsstiesīgie: 2045
Nobalsojušie: 1247 jeb 60,98 % balsstiesīgo pilsoņu

1. „Latvijas attīstībai” - 11

2. „SUVERENITĀTE” - 4

3. Partija „Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām” - 2

4. Partija „VIENOTĪBA” - 195

5. „POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME” - 1

6. Partija „Vienoti Latvijai” - 8

7. Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” - 247

8. Latvijas Reģionu Apvienība - 62

9. Jaunā konservatīvā partija - 35

10. „Latvijas Krievu savienība” - 1

11. „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija - 31

12. Zaļo un Zemnieku savienība - 594

13. No sirds Latvijai - 54
Izmantoti CVK dati

Lauku ziòas
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ORGANIZĒTĀJS

Jaunpiebalgas novada dome 
Reģistrācijas Nr. 90000031033
Adrese: Gaujas 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts,

Jaunpiebalgas novads

APBALVOJUMA MĒRĶIS

Apzināt un izvērtēt cilvēku ieguldīto darbu nolikumā noteiktajās
nominācijās.

Motivēt ikvienu piedalīties novada tālākā attīstībā.
Veicināt jaunu, progresīvu ideju realizēšanu.
Godināt labākos sava aroda, amata, radošā darba veicējus un

novada attīstības un pozitīvā tēla veidotājus.

NOMINĀCIJAS PRETENDENTI

Bijušie vai esošie Jaunpiebalgas novada iedzīvotāji.

APBALVOJUMA NOMINĀCIJAS

„Gada cilvēks izglītībā, kultūrā un sportā” - par nozī-
mīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes audzināšanā, kul-
tūrā un kultūras mantojuma apzināšanā, aktīvu radošu dar-
bu, novada sporta dzīves attīstībā un popularizēšanā - 3 no-
minācijas.

„Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” – par nozīmīgu ieguldīju-
mu uzņēmējdarbības attīstībā novada administratīvajā teritori-
jā – 1 nominācija.

„Gada cilvēks lauksaimniecībā” - par nozīmīgu ieguldīju-
mu lauksaimniecības attīstībā novada administratīvajā teritori-
jā – 1 nominācija.

„Gada cilvēks apkalpojošā sfērā” (medicīna, tirdzniecība,
pakalpojumu sniegšana) - par godprātīgu attieksmi pret savu no-
vadu, sabiedrību un veicamo darbu - 1 nominācija.

„Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā” – par nozīmīgu ie-
guldījumu un nesavtīgu darbu novada sabiedrības labā - 1 no-
minācija.

„Gada cilvēks mecenātismā” - par nozīmīgu mecenātismu
savā novadā - 1 nominācija.

„Gada jaunietis” (vecumā no 15 līdz 25 gadiem) - par no-
zīmīgiem sasniegumiem mācībās, sportā, ārpusklases darbā, kas
veicinājuši Jaunpiebalgas novada atpazīstamību valsts un pasaules
mērogā – 1 nominācija.

„Mūža ieguldījums” - par ilggadēju godprātīgu darbu savā
novadā - 1 nominācija.

PRETENDENTU PIETEIKŠANA

Pretendentus nominācijām var pieteikt:
Jaunpiebalgas novada domes deputāti;
darba kolektīvi;
reģistrētas biedrības un nodibinājumi;
iedzīvotāju grupas;
individuāls pieteicējs.
Pieteikumā jānorāda:
pretendenta vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese;
nominācija, kurā pretendents tiek nominēts un pamatojums

par panākumiem un ieguldījumu novada labā kalendārajā gadā,
izņemot nomināciju „Mūža ieguldījums”;

pamatojums nominācijai;
pieteicējs:
fiziska persona – vārds, uzvārds, nodarbošanās, dzīvesvieta;
juridiska persona –nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā

adrese;
pieteicēju paraksti – ar vārda un uzvārda atšifrējumu.

Nepilnīgi aizpildīti pieteikumi netiks ņemti vērā.

Pieteikumu par pretendentu iesniegt līdz 2014.gada 10.no-
vembra plkst. 10.00 novada domes sekretārei vai ievietot kas-
tītēs Jaunpiebalgas pagasta pasta nodaļā, Gaujas iela 4,
Jaunpiebalga; Zosēnu pagasta pārvaldē, „Jūrnieki”, Melnbārži,
Zosēnu pagasts.

Pieteikumus var aizpildīt elektroniski Jaunpiebalgas novada
domes mājas lapā www.jaunpiebalga.lv

Pieteikuma anketas pieejamas pie novada domes sekretāres,
informatīvajā biļetenā „Avīzē „Piebaldzēniem” vai domes mā-
jas lapā www.jaunpiebalga.lv

.
PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANA

Pieteikuma atbilstību nolikumam un pieteiktajai nomināci-
jai izvērtē Jaunpiebalgas novada domes novembra mēneša sēdē,
balstoties uz saņemtajiem pieteikumiem pa nominācijām.

Katrā nominācijā tiek apbalvots nominants, kurš ir izvirzīts
vairākas reizes un atbilst apbalvojuma nolikumam.

Pretendentu neizvirzīšanas vai neatbilstības gadījumā no-
minācija netiek piešķirta.

NOMINĀCIJU SAŅĒMĒJU PAZIŅOŠANA 
UN GODINĀŠANA

Rezultātus paziņo katra gada novembra mēnesī informatīvajā
biļetenā „Avīze Piebaldzēniem” un domes mājas lapā
www.jaunpiebalga.lv

Nomināciju saņēmēji tiek godināti Latvijas Republikas
Proklamēšanas dienai veltītajā svētku pasākumā Jaunpiebalgas
kultūras namā.

Apstiprināti 
ar Jaunpiebalgas novada domes 

2011. gada 10.oktobra sēdes
lēmumu Nr.4. § (protokols Nr. 10)

Jaunpiebalgas novada apbalvojuma
„G a d a  c i l v ē k s” 

NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar likuma

„Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu
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PIELIKUMS

pie Jaunpiebalgas novada apbalvojuma

„GADA CILVĒKS” 

nolikuma

Lūdzam aizpildīt drukātiem burtiem

PIETEIKUMS 
Jaunpiebalgas novada apbalvojumam

„GADA CILVĒKS” 
2014.gada __._________

Pretendenta vārds  _________________________________      Uzvārds ______________________________________

Adrese ____________________________________________________________________________________________

Nominācija: (atzīmēt nomināciju, kurā pretendents tiek izvirzīts)

Gada cilvēks izglītībā, kultūrā un sportā

Gada cilvēks uzņēmējdarbībā

Gada cilvēks lauksaimniecībā

Gada cilvēks apkalpojošā sfērā

Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā

Gada cilvēks mecenātismā

Gada jaunietis

Mūža ieguldījums

Pamatojums ________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(īsi jāraksturo pretendenta atbilstība nominācijai)

Pieteicējs __________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(fiziska persona – vārds, uzvārds, nodarbošanās, dzīvesvieta; juridiska persona –nosaukums,

reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)

___________________________________________________________________________________________________

Paraksti (ar vārda un uzvārda atšifrējumu), ja aizpilda elektroniski, tad pieteikums derīgs bez parakstiem
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Pirmā šīs sezonas kultūras un dabas mantojuma cikla aktivitā-
te tautskolā tika veltīta kultūrvēsturiskajiem akmeņiem
Jaunpiebalgas novadā un Latvijā. Ciemos tika aicināts vēsturnieks
un dabas pētnieks Andris Grīnbergs, kura viena no galvenajām dar-
bības sfērām saistīta tieši ar dažādu kultūrvēsturisku akmeņu pēt-
niecību.

Tā 7.oktobrī devāmies aplūkot vairākus nozīmīgus novada ak-
meņus, kā arī vienu dižkoku. Pēc ekspedīcijas A.Grīnbergs lekci-
jā iepazīstināja ar kultūrvēsturisko akmeņu veidiem, to pazīmēm,
nozīmību un saglabāšanas problēmām Latvijas ainavā. Ekspedīcijas
laikā uzzinājām, kā akmeņi pareizi jāmēra, kā tiek aprēķināts to
tilpums, kā arī tika izvērtēti daži līdz šim neapsekoti akmeņi. Jāatzīmē,
ka Latvijā par valsts nozīmes dižakmeņiem uzskata tos akmeņus,
kuru tilpums virs zemes ir 10 un vairāk kubikmetri. 

Rezultātā noskaidrojām, ka Niklāvu dižakmens, saimniekam vei-
cot akmens attīrīšanu, ir kļuvis lielāks – tagad tā tilpums ir 25mᶟ
(agrāk reģistrēto 18mᶟ vietā). Tātad mūsu novadā ir pats lielākais
dižakmens visā Piebalgas reģionā, kā arī kādreizējā Cēsu rajonā
(otrā vieta ar 23mᶟ ir Cukuru akmenim Vecpiebalgas novadā). Tālāk
tika apsekots Strumpītes akmens, kas arī atbilst valsts nozīmes diž -
akmens statusam – tā tilpums 10mᶟ. Tāpat izdevās fiksēt Velna pēd -
akmeni, kas gan neatbilst dižakmens statusam, bet tā vērtība ir tei-
kas, kā arī paša akmens savdabība. Šis akmens noteikti pieskai-
tāms kultūrvēsturisko akmeņu kategorijai. 

Bez akmeņiem apsekojām, iespējams, vienu no nozīmīgākajiem
kokiem mūsu novadā – Dravas priedi. Priedes apkārtmērs – 3,57m
(valsts nozīmes dižkoka statuss priedēm noteikts, sākot ar 2,5m
apkārtmēru). Šī dižkoka vērtību palielina tas, ka tajā kādreiz bi-
jusi ierīkota bišu dore. Šādi bišu vai dravas koki mūsdienās valstī
ir liels retums, tādēļ arī A.Grīnbergs ieteica pievērst uzmanību šī
koka saglabāšanai (netālu no dižkoka abās pusēs ir kailcirtes). Jau
tuvākajā nākotnē būtu ļoti nepieciešams izvietot dižkoka tuvumā
informatīvas zīmes, kas varētu pasargāt priedi no nejaušas no-
postīšanas.

Ja arī jūsu īpašumos ir diži vai teiksmaini akmeņi, arī koki –
saudzējiet tos, kā arī, lūdzu, ziņojiet Jaunpiebalgas tautskolā Vitai
Žīgurei ( mob. 29230240) vai Edgaram Žīguram ( mob. 29181219).
Informācija par šīm vietām tiks iekļauta Jaunpiebalgas novada kul-
tūras un dabas mantojuma datu bāzē.

Tautskolas kultūras un dabas mantojuma cikla vadītājs 
Mag. Hist. Edgars Žīgurs

Attēlos: Niklāvu dižakmens,
Strumpītes dižakmens,
Velna pēdas akmens.

Tautskolas cikla – kultūras un dabas mantojums – aktivitāte

Kultūrvēsturiskie akmeņi

Tautskolas ziòas

Ir apritējis gads, kopš Jaunpiebalgas reģionālajā tautskolā dar-
bu uzsāka tās vadītāja Vita Žīgure. Tas bija par iemeslu, lai do-
tos uz sarunu un noskaidrotu, kā veicies šajā laikā, kāda bijusi
iedzīvotāju atsaucība, kuri pasākumi bijuši interesantākie.

- Kā vērtējat aizvadīto gadu?
- Runājot par aizvadīto gadu šai darbā, jāteic, ka pirmais pus-

gads pagāja, lai saprastu, kas vispār ir tautskola, kā tā darbojas,
kādas bija Valentīnas Dolmanes ieceres, kam vajadzētu palikt
un ko turpināt, kam - nākt no jauna klāt. Ne mazāk svarīgi bija
saprast, kā tad īsti uzrunāt cilvēkus. Tas, kā izrādījās, ir visai grūts
jautājums.

Uzskatu, ka gads bijis samērā raibs, piedāvājums plašs, ar jau
tradicionālām lietām, nāca klāt arī tā saucamās vienreizējās no-
darbības. Ko turpināt šogad? Tās noteikti ir vecāku sarunas. Vecāku
atsaucība sākumā bija lielāka, tad pieklusa, lai gan pieci seši cil-
vēki regulāri nāca kopā. Jāsaprot, ka šī nav tikai vecāku lieta,
jebkurš kaut vai nedaudz jūtas kā vecāks un skolotājs, ja saskaras
ar bērniem ikdienā. Tie ir dažādi audzināšanas jautājumi, arī tas,
kā bērnam palīdzēt, lai viņš nepazaudē zinātkāri, vēlmi izzināt.
Vecāki tad nu ir tie, kas var palīdzēt bērniem. Žēl, ka daudzi ne-
izmantoja izdevību, jo pie mums brauca cilvēki, kuri spējīgi pie-
dāvāt radošas idejas, padomus, kā strādāt pašam ar sevi. Līdzko

Tautskola – cilvēkiem, kas interesējas par dzīvi
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cilvēks tiek skaidrībā pats ar sevi, uzreiz
daudz kas arī atrisinās. Nav jādomā, ka šais
vecāku sarunās notiek kaut kāda mācīša-
na, kā būtu pareizi, jo ideālā varianta ne-
maz nav. 

Esam pieraduši prasīt no bērniem aug-
stākas prasmes nekā no sevis – disciplī-
nu, kārtību, iejūtību, mīlestību u.t.t. – ne-
redzot, ka pieaugušo sabiedrībā tā vispār
nav. Kādi mēs esam savā lielajā pasaulē,
tādi ir bērni savā. Būtu godīgāk prasīt aug-
stākas emocionālās un intelektuālās pras-
mes pašiem no sevis un tikai tad to paģē-
rēt no bērniem gan mājās, gan skolā, gan
sabiedrībā. Nevar jau prasīt no bērna to,
ko paši neradām.

- Kas ir tautskolas apmeklētāji – tikai
mūsu novada cilvēki, vai arī brauc no kai-
miņu pagastiem?

- Ļoti dažādi. Piemēram, biodeju no-
darbībās vislielākais apmeklētāju skaits ir
no Rankas puses. Savukārt uz Māra
Pirktiņa nodarbībām „Sievišķīgas/ vīriš-
ķīgas sarunas ar ķermeni” vairāk brauc no
Vecpiebalgas. Bija pat tā, ka viņš pats brau-
ca uz Vecpiebalgu vienreiz nedēļā, jo mūsu
zāli pamatā izmantoja Vecpiebalgas sie-
vietes. Skolotājiem piedāvātajās nodarbībās
ieradās pedagogi no Drustu, Cesvaines,
Rīgas skolām. Protams, arī uz turpmāk rī-
kotajiem semināriem aicināšu jau minē-
to skolu skolotājus. Tikai atkal ir žēl, ka
daudzi skolotāji piedāvātās lekcijas un se-
minārus izmantoja papīra pēc.

Jāteic, ka apmeklētāju loks ir diezgan
plašs, bet vienmēr gribas, lai ir vairāk.
Protams, dzīve piedāvā daudzas un dažā-
das iespējas, interesantus pasākumus, cil-
vēki apjūk no tā, rezultātā neaiziet nekur.
Gribu aicināt uz tautskolu ikvienu, kurš ir
gatavs dalīties savās prasmēs ar citiem.

- Vai ir bijuši kādi iedzīvotāju ierosi-
nājumi?

- Jā, piemēram, pateicoties Baibai
Loginai, biodejas ir atnākušas uz
Jaunpiebalgu. Pasniedzēja Elīna Seipulova

brauc pie mums div-
reiz mēnesī, viņai
šeit patīk, tādēļ pa-
sniedzēja turpinās
iesākto. Savukārt at-
saucoties Genovaites
kundzes ierosināju-
mam, esam noorga-
nizējuši datorapmā-
cības senioriem, tas
ir Lattelecom rīkots
sociālās atbildības
projekts „Pieslēdzies,
Latvija!”. Ir pietei-
kušies 20 interesen-
ti. Beidzot esam ti-
kuši tik tālu, lai jau oktobrī sāktos šīs no-
darbības.

- Kuras no nodarbībām bijušas inte-
resantākās gada laikā?

- Pašai likās interesanta tikšanās ar
Zuargusu ( Viesturu Dūli). Žēl, ka daudzi
neatnāca uz šo lekciju. Viņš pabija gan vi-
dusskolā, gan arī šeit, tautskolā. Diemžēl
skola neizmantoja viņa piedāvājumu, kurā
bija paredzēta sadarbība ar sabiedrībā, un
tieši jauniešu vidū, populāriem cilvēkiem.
Viņi arī strādā ar jauniešu auditoriju. 

Otra lieta, kas iedzīvinājās – kultūras
un dabas mantojums Jaunpiebalgā. Mums
ir muzejs, kura uzturēšanā lielu darbu ie-
guldījusi Vēsma Johansone, ir skaistā at-
jaunotā baznīca, taču joprojām ir lietas un
vietas, kas līdz šim nav sakārtotas, mēs ne-
apzināmies tās kā savu vērtību, kā po-
tenciālu, ko varam un ko vajag rādīt arī ci-
tiem. Tās ir šīs kultūrvēsturiskās vietas.
Tūrisms mums ir kā baltais plankums, jo
nav tūrisma maršrutu. Tajos var iekļaut tū-
risma takas gan nūjošanai, gan velo brauk-
šanai. Gaujas sakopšanas projekts „Samīļo
Gauju!”, kuru iedzīvināja Inese Leite, nu
ir izaudzis līdz konkrētam projektam tie-
ši labiekārtošanas darbu dēļ. Tās ir lietas,
kas dotu tieši praktisko pienesumu.

Interesanta bija tikšanās ar Jūliju
Muraškovski vidusskolā. Speciālists ar mil-
zīgu pieredzi radošajā domāšanā, perso-
nības izzināšanā. Viņa vadīto nodarbību
vairāk izmantoja skolotāji. Taču atkal gri-
bu uzsvērt, ka jebkas, ko organizē tautskola,
nav domāts šauram klausītāju lokam, bet
gan plašai sabiedrībai, cilvēkiem, kas in-
teresējas par dzīvi.

Noteikti jauka un aizraujoša bija eko
sveču liešanas nodarbība pirms
Ziemassvētkiem. Tā radīja lielu atsaucī-
bu, dalībniekiem bija neviltots prieks par
sveču liešanu, par smaržu burvību. Šādu
darbnīcu noteikti rīkošu arī šogad, bet tas
būs jau plašāks darbnīcu loks. Klāt nāks
arī eko kosmētikas gatavošana. Tā būs laba
iespēja ikvienai ģimenei pavadīt laiku kopā
– kamēr mamma gatavo krēmiņu, tikmēr
tētis kopā ar bērniem var gatavot eko sve-
ces. Tai pat laikā iespējams sarūpēt dāvanas

ģimenes locekļiem. Protams, laipni gaidīti
būs visi!

- Tautskolas nodarbības ir par mak-
su. Tā nav liela, bet tomēr, mūsdienās cil-
vēki skaita katru centu un eiro.

- Daudzkārt labās ieceres atduras tieši
pret finansējumu. Mums nav tāda mak-
sātspēja kā Rīgā vai citās pilsētās. Parasti
rakstu, ka nodarbības apmeklējums ir par
ziedojumu, nevis maksu. Ja arī tas ir viens
eiro, tad nenozīmē, ka tieši tik jāziedo, kāds
varbūt šoreiz to nevar samaksāt, bet kāds
var atļauties viena eiro vietā noziedot pie-
cus. Cita lieta ir praktiskās nodarbības, jo
tajās izmanto dažādus materiālus, kuri arī
maksā zināmu naudas summu.

- Vai visi interesenti var tikt uz no-
darbībām?

- Jā, tā varētu būt problēma. Tāpēc ai-
cinu – zvaniet, sakiet, ja nav transporta, ar
ko atbraukt, visu var atrisināt. Ir taču kāds,
kas brauc garām un var paņemt, arī es pati
to varu izdarīt. Taču tas pašiem ir jāsaka,
jo kā gan citādi par to var uzzināt? Te ne-
būtu jākautrējas vai jājūtas neērti.
Izmantojiet jebkuru izdevību!

- Kā ar vīriešiem – arī nāk?
- Vīrieši ir praktiķi. Ja šeit būtu prak-

tiskās nodarbības makšķerēšanā, amat-
niecībā, tad noteikti nāktu daudzi. Taču
uz šādu intelektuālu patērgāšanu – lai-
kam nē. Lai gan arī viņiem ir labs pie-
dāvājums – Māra Pirktiņa vadītās no-
darbības  „Vīrišķīgas sarunas ar ķerme-
ni”. Zinām taču, vai katram ir problēmas
ar muguras sāpēm u.tml., tad šajās no-
darbībās ir iespēja kaut ko uzlabot savā
veselībā. Var nākt tēvi ar dēliem, nav ne-
kāda vecuma ierobežojuma, pie tam arī
brīnišķīgi pavadīt laiku. Jā, vīrieši nāk –
pa vienam, pa diviem, arī uz sarunām, pro-
tams, viņi nekad nav vairākumā. Arī plā-
notajos datorkursos senioriem vīrieši būs. 

Lūdzu, vīrieši, zvaniet, jautājiet, paudiet
savas vēlmes, tādēļ jau tautskola pastāv!

- 21.septembrī notika Gaujas sakop-
šanas talka. Vai šoruden vēl kaut kas lī-
dzīgs paredzēts?

- Pati jau tradicionāli vāru zupu talci-
niekiem, taču, cik zinu, tad ieplānotais
darbs tajā tika izdarīts. 18.oktobrī būs kār-
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Latvijas čempionāts orientēšanās stafetēs
Arta Glāzere (11.kl.) – 2. vieta.
Starpnovadu rudens kross
Evelīna Brikmane (2.kl.) – 2.vieta, Izabella Kvecko (8. kl.)

– 2.vieta, Madara Grasimoviča (6. kl.) – 2. vieta.

Piedalījās: Dārijs Rozenblats (2.kl.), Eduards Šrēders (3.kl.),
Brenda Beķere (12. kl.), Roberts Brikmanis (10. kl.), Salvis
Pajats (11. kl.), Mārtiņš Mickevičs (8. kl.), Egmonds Ērglis
(6. kl.).

Sagatavoja Arnis Ratiņš.

tējā talka – akmeņu likšanas talka Gaujas upē, lai realizētu at-
veseļošanas programmu. To palīdzēs darīt Loreta un Andris Urtāni.
Kā ierasts – visi laipni aicināti! Cerēsim, ka būs labs laiks, pēc
darba sasildīsimies ar karstu tēju, bet tad tautskolas telpās sa-
pulcēsimies, lai ieklausītos Loretas un Andra sacītajā - viņi pau -
dīs savu redzējumu šai lietā.

Tāpat uz šo pasākumu gribu aicināt līdzdarboties arī pašus
mazo HES īpašniekus. Mūsu mērķis nav sanākt kopā un kalt kaut
kādus pretplānus, lai cīnītos ar viņiem. Tieši otrādi – saprast, kā
esošajā situācijā varam savai Gaujai palīdzēt. Arī HES darbība
var būt ekoloģiska, videi draudzīga, ar minimālu kaitējumu ap-
kārtējai videi. Īpašnieki lai nāk un stāsta savu redzējumu. Bija
prieks, ka pagājušajā gadā ieradās HES īpašnieks ar dēlu no Gaujas
Rēveļiem. Veidojās produktīva diskusija. Ir jānāk kopā visām
ieinteresētajām pusēm un jārunā, vienmēr var rast risinājumu.

- 27.septembrī tautskola vēra durvis jaunajai sezonai. Uz ko
jūs aicinātu iedzīvotājus?

- Neturiet sveci zem pūra, nāciet, zvaniet, rakstiet, paudiet sa-
vas domas, ieceres, idejas! Tikai tā var īstenot lietas, kas nepie-
ciešamas Jaunpiebalgai. Tautskola ir labs resurss, kā var papildināt
vispārizglītojošo skolu piedāvājumu, pilnveidot dažādas prasmes.
Tāpat tā ir lieliska iespēja vietējiem uzņēmējiem, ja nepieciešams
rīkot seminārus darbiniekiem – rakstiet, zvaniet, meklēsim atbilstošus
risinājumus! Varbūt arī senioru grupai ir kādas savas ieceres, vēl-
mes – dariet tās zināmas! Tikai tā varam Piebalgas vidi, cilvēkus
šeit saglabāt. Lai arī nākotnē mēs šeit būtu, jāizmanto visi resur-
si, kas pieejami novadā. Tautskola – viens no tādiem. Pašiem jā-
saprot, ko gribam, jāmeklē resursi tā īstenošanai, pašiem arī jā-
dara, jo neviens no malas mums neko gatavu nedos. 

- Paldies par sarunu!
A. Ķīķere

Attēlos: tautskolas atvērto durvju dienā; biodejas ievadno-
darbībā, kurā varēja piedalīties ikviens klātesošais.

Skolas ziòas

6.oktobra pēcpusdienā, dienu pēc Starptautiskās skolotāju die-
nas, izstāžu zālē „Velves” kopā pulcējās visu skolu pedagogi no
Jaunpiebalgas novada – pirmsskolas, vidusskolas, mūzikas un
mākslas skolas, pensionētie skolotāji, lai īpaši sveiktu tos, kuri
pedagoga darbā nostrādājuši 10, 15, 20, 25 gadus. 

Jaunpiebalgas vidusskolas direktore Ulla Logina un direktores
vietniece izglītības jomā sākumskolā Laima Upmale ar dzejas rin-
dām un ziediem sveica pedagogus. Ir patīkami, ka darbu skolā
uzsāk arī kāds jaunais skolotājs, un tā šogad savu pirmo mācī-
bu gadu uzsāka Ilze Dūmiņa, pārņemot stafeti no pirmsskolas gru-
piņas mīļās un atsaucīgās auklītes Elgas Balodes, kura bērnudārza
vismazākajiem audzēkņiem veltījusi raženus darba gadus. 

Skolotāja Dace Circene savā profesijā nostrādājusi 10 gadus,
Aivars Stankevičs – 15 gadus, Sandra Strēle, Arnis Ratiņš – 20
gadus, Gunta Graudiņa, Zane Althabere, Māra Brasava, Jolanta
Glāzere savā pedagoģiskajā darbā aizvadījušas 25 gadus.
Neizpalika arī kolēģu un novada domes priekšsēdētāja L.Šāvēja
un izpilddirektores D.Bišeres – Valdemieres dāvātie ziedi un ap-
sveikuma vārdi. 

Kā jauks sveiciens un pārsteigums visiem skolotājiem bija
koncerts, ko sniedza Valmieras drāmas teātra aktieri – Ģ.Rāviņš,
I.Strads un komponists E.Zilberts jeb humora kopa „Žerāri”.

Visa skolotāju kolektīva vārdā liels paldies Jaunpiebalgas no-
vada domei un kultūras nama darbiniecēm Lāsmai un Ilzei par

sarūpēto jauko vakaru!
A.Ķīķere

L.Grobiņas foto

Attēlā: no kreisās Ilze Dūmiņa, Jolanta Glāzere, Sandra Strēle,
Arnis Ratiņš, Gunta Graudiņa, Māra Brasava, Elga Balode, Zane
Althabere. Klāt nebija skolotāji Dace Circene un Aivars Stankevičs.

Novada skolotāji tikās savas profesijas svētkos

Radošo darbu
konkurss
noslēdzies

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas izsludinātajā radošo lite-
rāro darbu konkursā bērni varēja izpausties un rakstīt par visu,
kas viņiem ir svarīgs un aktuāls. Diemžēl konkursā piedalījās

tikai seši dalībnieki ar 9 darbiem- pasakām, dzejoļiem, stāstiem
un lugu.  Vislielākā atsaucība bija no Jaunpiebalgas sākumskolas
4.klases audzēkņiem. Cerējām, ka dalībnieki sadarbosies ar drau-
giem un radiem, bet tikai vienas grāmatiņas ilustrācijas ir zīmējusi
mamma. Darbi ir rakstīti gan ar roku, gan datorrakstā, gandrīz
visi ir papildināti ar zīmējumiem. Lielākā daļa darbu ir glīti un
rūpīgi noformēti.

Pirmā dzejoļu grāmatiņa tika iesniegta drīz pēc konkursa iz-
sludināšanas -  februāra beigās. Tās autors ir vienīgais puisis,
kurš piedalījās konkursā - Ivars Bojārs. Viņš šogad mācās
Vecpiebalgas vidusskolā. Savus darbus iesniedza arī Liene un
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Mani vecāki ceļ māju... viņiem nav
laika. Kādas skolnieces teiktais
nodarbībās Jaunpiebalgas vidusskolā ir
iespiedies dziļi atmiņā, un vēl šodien urda
jautājums, kas jau tobrīd uzplaiksnīja
galvā: „Kad māja būs uzcelta, vai tā
bērnam būs vairāk vajadzīga nekā vecāku
klātbūtne šodien?”

9. septembrī ar nodarbībām Jaun -
piebalgā viesojos jau otro reizi, pirmo
reizi tikāmies pavasarī, vienā no pēdējām
skolas dienām. Ar pārliecību varu teikt, ka
jaunieši ir gudri, ļoti zinoši, un gandrīz ar
simts procentu precizitāti atbild uz
jautājumiem par noteikumiem un
atbildību. Tātad VISS it kā būtu kārtībā?!
Diemžēl nē! Neatbildēts paliek jautājums
- ja jau viņi ir tik gudri un uzvedības zelta

likumu („Nedari otram to, ko tu negribi,
lai dara tev”) jau 1. klasē apguvuši, kāpēc
nelaimes turpina notikt, kāpēc bērni
aizskar viens otru gan fiziski, gan
emocionāli, pārkāpj skolas iekšējās
kārtības noteikumus, ignorē skolotāju
prasības, vada velosipēdus, ja nav
nokārtojuši tiesības, uzturas uz ielas pēc
pulksten desmitiem vakarā, smēķē, lieto
atkarību izraisošas vielas?

Un, ja tas turpina notikt, tad kur un kam
būtu meklējama atbilde uz jautājumu, kā
panākt, lai vārdi saskan ar darbiem?
Atbildi uz šo jautājumu rosinājām meklēt
vecāku sapulcē. 

Kāpēc policijas darbinieki vērsās pie
skolām ar aicinājumu piedalīties vecāku
sapulcēs? Darbs policijā uzskatāmi

Bagātais vīrs
Rudentiņš

Un atkal klāt ir rudens... Dzestrās naktis koku lapas iekrāsojušas
dzeltenīgi sārtos toņos. Ir nedaudz žēl rudens ziedu zaudētā krāš-
ņuma, bet tas viss paliks atmiņās un fotogrāfijās. Pašlaik dār-
zos kuplo miķelīši un nākas piekrist, ka laiks nesteidzīgi iet savu
gaitu, lai atkal pēc gada atgrieztos rudenī. Galvenais ir nenokavēt
papriecāties par Dieva doto dabas krāšņumu.

Šajā nolūkā Zosēnu bērnudārza bērni un viņu vecāki sanā-
ca kopā, lai papriecātos par rudens ražas interesantajām veltēm
un svinētu Miķeļdienu. Bērni kopā ar vecākiem bija ļāvušies fan-
tāzijas lidojumam un kopīgi uzbūruši ziedu, dārzeņu un augļu
kompozīcijas. Izvērtējot katru darbiņu, iznākums bija prieks par
padarīto. Bērni vecākiem bija sagatavojuši nelielu teatrālu uz-

vedumu ,,Zem sēnītes’’. Dziedot un ejot rotaļās, pavadījām prie-
ka pilnu rudens pēcpusdienu. Audzinātāja vēlas pateikt paldies
vecākiem par atsaucību un radošo domu bagātību realizēšanu.  

Vineta Pogule
Attēlos: Miķeļdienas svinēšana Zosēnu bērnudārzā.

Lāsma Slaidiņas, Dārta Berķe, Ieva Bojāre un Amanda Agija
Orlovska.

Daži bērni atspoguļo lauku dzīvi, mājdzīvniekus un dabu. Viena
pasaciņa vēsta par pavāra darbu, bet kāds stāsts ir par frizieri.
Iespējams, ka tās ir šo meiteņu sapņu profesijas.  Bērni vēlas ce-
ļot, iepazīt pasaules skaistākās pilsētas un interesantākās vietas,
iepirkties un draudzēties. 

Visi darbiņi ir tikai kā pirmie mēģinājumi rakstīt - līdz ga-
lam nenoslīpēti un nepabeigti. Ir vajadzīgs laiks, pacietība un
liels darbs, lai tos varētu publicēt, tāpēc šoreiz vietas netiek pie-

šķirtas. Taču īpaši gribas uzslavēt Lieni, kura konkursam iesniedza
trīs grāmatiņas ar pašas zīmētām ilustrācijām. Varēja redzēt, ka
viņa ir ļoti centusies.

Paldies visiem konkursa dalībniekiem! Domājam, ka grāmatas,
kuras visiem jaunajiem autoriem dāvināja izdevniecība
Zvaigzne ABC, palīdzēs attīstīt un pilnveidot radošās un māk-
slinieciskās prasmes.

Visiem piebaldzēniem novēlam Ievas rakstīto: „Lai sirsniņa
ir skaidrāka un gaišāka ar katru dienu!” 

Baiba Logina

Kāds ir jūsu, vecāku, piemērs?
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apliecina - bērniem izvirzītās prasības
diemžēl netiek saskaņotas. Nereti veidojas
situācijas - skola saka „balts”, vecāki -
„melns”, policijas darbinieki māca, ka
mašīnā ir jāpiesprādzējas, bet vecāki
nosmīn - kas par muļķībām, policijas
ekipāža šodien pilsētā nav manīta”,
audzinātāja saka lai nemet zemē papīru,
lai nespļauj un nelamājas, bet tētis
nospļaujas un papīru izmet pa mašīnas
logu. Bērns apjucis sēž un domā - kā tad
īsti ir pareizi? Un te nu jāatzīst, ka jūsu,
vecāku piemērs, vienmēr tiks likts
pirmajā vietā!

Tāpat gribu atgādināt, ka skolēnu
dienasgrāmatās zem informācijas par
skolas iekšējās kārtības noteikumiem
blakus bērna parakstam skatāms arī
vecāku paraksts, un likums nosaka, ka
tieši vecāki ir tie, kam vispirms jāuzņemas

atbildība par bērna uzvedību un attieksmi
pret mācību darbu un skolotājiem, kla-
sesbiedriem. Ļoti šaubos, vai nodarbību
laikā pārrunātais šķita bērniem nozīmīgs,
ja mājās viņiem bija jāuzklausa vecāku
komentāri par došanos uz vecāku sapulci,
kas, visticamāk, skanēja apmēram tā: „Ko
tā policija man vispār jaunu un noderīgu
var pateikt?” Vienmēr atcerieties - bērni
VISU dzird, un tagad ar dziļu neizpratni
viņi var uztvert faktu, ka viņiem taču gan
bija jāpiedalās nodarbībās! Tad jautājums
- KĀPĒC?!

Gribu izteikt vislielāko paldies
skolotājiem un skolas vadībai, kas
pieņēma policijas uzaicinājumu tikties,
organizēja un paši piedalījās nodarbībās,
īpaši Aldai Ozerei, tāpat visiem, kas
ieradās un tādējādi apliecināja saviem
bērniem, ka nav un nevar būt nekā

svarīgāka par bērnu drošību. Savukārt
tiem, kas vāca sīpolus, raka kartupeļus vai
vienkārši pavadīja laiku dīvānā ar
televizora pulti rokās, gribētu uzdot vienu
jautājumu: „Vai tad, kad jūsu bērns
saskarsies ar problēmām skolā, iekļūs
satiksmes negadījumā, pats izdarīs
pārkāpumu vai cietīs no citas personas
prettiesiskas rīcības, jūs arī vāksiet
sīpolus?” 

Lai visiem veiksmīgs un sekmīgs
jaunais mācību gads! Visiem vecākiem
varu teikt- jums ir lieliski bērni, tikai
neaizmirstiet, ka viņiem nav un nevar būt
nekas svarīgāks par jūsu klātbūtni, interesi,
uzmanību un atbalstu gan ikdienā, gan
svētkos, gan priekos, gan bēdās! 

Dace Jukāma,
Valsts policijas prevencijas grupas

vecākā inspektore

Katru rudeni mēs, mākslas skolas audzēkņi un pedagogi, jau
tradicionāli devāmies mācību ekskursijā. Tas ir pierādījies kā lie-
lisks veids, kā dažādot mācību procesu, bagātināt skolēnu pie-
redzi un zināšanas, radīt viņos interesi par apkārtējo pasauli, ie-
pazīstināt ar dažādiem objektiem un vietām. 

Šogad laiks septembrī mūs lutināja, tāpēc izvēlējāmies brau-
cienam ziedot divas dienas! Pirms nopietna mācību darba de-
viņu mēnešu garumā vēl jāuzņem pozitīvas emocijas un jā-
iegūst jaunas idejas, un tā- apbruņojušies ar pārtiku, guļam-
maisiem, zīmēšanas blokiem un krītiņiem - 19. septembra rītā
devāmies ceļā. 

Pirmā pietura - Rīgas Zooloģiskais dārzs. Dienas pirmajā
pusē dzīvnieki ir visaktīvākie, tāpēc viņus bija interesanti vē-
rot, viegli iegaumēt izdarības, meklēt skicēs un zīmējumos kat-
ram raksturīgo. Pie izejas viens otram rādījām, salīdzinājām uz-
zīmēto, pārrunājām pieredzēto.

Pēc ieskata daudzveidīgajā dzīvnieku pasaulē mūsu ceļojums
tālāk veda uz Zemgali - Rundāles pili. Kā zināms, tas ir viens
no Latvijas izcilākajiem baroka laikmeta arhitektūras piemi-
nekļiem. Izstaigājot parādes zāles, hercoga parādes un privātos
apartamentus, hercogienes apartamentus, bērnu sejās bija vērojams
pārsteigums un apbrīna. Tik grezni! Ārā varējām priecēt acis un
gūt baudījumu dvēselei – arhitekta Rastrelli projektētais fran-
ču regulārais parks ar lielāko vēsturisko rožu dārzu
Ziemeļaustrumeiropā, Zaļo teātri, ornamentāliem parteriem un
strūklaku nevienu neatstāja vienaldzīgu.

Jaukai diena jauki jābeidzas! Kur? Naksnīgās Jelgavas ro-
mantiskākajā vietā Jāņa Čakstes bulvārī - izstaigājot Mītavas til-
tu - unikālo gājēju tiltu Baltijas valstīs, izskraidot divu līmeņu
promenādi, noglāstot nabaga studenta skulptūru, kam vienam
jāklīst vēlā un lietainā vakarā, apstājoties skatu laukumos un prie-
cājoties par daudzkrāsainajiem ūdenskritumiem. Piedzīvojumi
turpinājās- naktsmājas pie skolotājas Sandras! Iekārtojot guļvietas,
stāstot spoku stāstus pie ugunskura dārzā, lielajā katlā tapa ko-
pīgas vakariņas, gaisā tika palaistas laternas ar klusām un ska-
ļām vēlmēm... Ar labu nakti!

Sestdienas rītā, kārtīgi ieturējuši brokastis un pateikuši LIE-
LU PALDIES par sirsnīgo uzņemšanu Pogu laukos, devāmies
uz Tērvetes dabas parku. Informācija vēstīja, ka tā ir labākā

Skatījāmies, skicējām, zīmējām...
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un draudzīgākā vieta ģimenēm ar bērniem un tiem, kuri pasau-
lē prot lūkoties ar bērna acīm, priecājoties par dabas un pasa-
kas saspēli. Tā arī bija! Mūs gaidīja tikšanās ar vairāk nekā 100
koka skulptūrām un objektiem Rūķīšu mežā un Pasaku mežā,
nopietnas nodarbes Rūķu sētas darbnīcā, Sila Raganiņas jaut-
rās izdarības, 39 metrus augstais skatu tornis, atrakciju laukums
ar spēka un veiklības izmēģināšanu Sprīdīša un Lutauša trasēs,
koka pils daudzajos atzaros, meklējot ceļu labirintā un, kad kā-
jas vairs nenes- Pasaku bānītis, kas mūs aizvizināja līdz auto-
busam. Atā, rūķīši, mēs jūsu lūgšanu izlasījām un centīsimies
to ievērot arī ikdienā!

Kā tad vidzemniekiem visvairāk pietrūkst? Pareizi! Jūras!
Senais zvejniekciems- Lapmežciema jūrmala mūs sagaidīja ar
ļoti siltu un vasarīgu garastāvokli. Kurpes nost un jūrā iekšā!
Pamazām visi nomierinājāmies un sākām noskaņoties darbam.

Tik daudz iedvesmas apkārt! Skicējām, zīmējām, ķērām krāsu
noskaņas, veidojām smiltīs ciļņus... Tikmēr liedagā uz uguns-
kura lielajā katlā sildījās launags, Mārtiņš Rītiņš teiktu- kas var
būt labāks par šo! Nekas! Tiešām! 

Paldies visiem par KOPĀ būšanu! Mācīsimies un pilnveidosim
arī turpmāk savas prasmes un attieksmi pret līdzcilvēkiem- cie-
ņu, pieklājību, atbildību, iejūtību, līdzjūtību un draudzību! Labi?

Paldies šoferītim Jānim! Viņam ordenis par pacietību, iztu-
rību un palīdzību! Paldies novada domei par atbalstu! Līdz nā-
kamajam rudenim! 

Zanda Liedskalniņa,
Jaunpiebalgas mūzikas un māksla skolas skolotāja

Attēlos: ekskursijas laikā Rundāles pilī un Tērvetes dabas
parkā.

Atsaucoties Māras Muižnieces Rīgas mākslas skolas aicinā-
jumam, Jaunpiebalgas mākslas skolas audzēkņi Līga Daniela
Kīne, Eduards Šrēders, Haralds Šrēders, Liāna Rusova, Zanda
Loginova, Daniels Millers, Elīna Millere, Līga Džīnija Rubene,
Lāsma Slaidiņa, Liene Slaidiņa, Emīls Markuss Morozs,
Daniela Macola, Endija Romanova, Gerda Johansone, Justīne
Skutāne, Krista Marta Kundrate, Silga Radvinskaite un
Sandra Dana Radvinskaite ar saviem radošajiem darbiem pie-
dalījās 9. Starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas izstādē „Šo-
dienas stāsti”, kuras atklāšana notika 4. oktobrī Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā. 

Izstāde veltīta komunikācijai mūsdienu pasaulē, saziņai starp
cilvēkiem caur mūziku, literatūru, mākslu. Šī sazināšanās var
izpausties visdažādākajās formās. Ikdienā ienāk modernās teh-

noloģijas un mūsu komunikācija vairs neaprobežojas ar runā-
šanu, lasīšanu. Vārds, skaņa, zīme ir ieguvuši jaunu mērogu un
attēlošanas veidu.

Izstādi „Šodienas stāsti” veido divas patstāvīgas daļas – „Vārds”
un „Skaņa”-1. daļa ietver mākslas darbus, kas radīti, inspirējo-
ties no literāra darba vai arī izlasot kādu citu tekstu, 2. daļa ap-
tver mākslas darbus, ko ietekmējusi mūzika vai kāda skaņa, vai
skaņu kopums.

Tajā piedalījās Latvijas mākslas skolu audzēkņi un citu valstu
bērni un jaunieši no organizācijām, kas īsteno mākslas izglītī-
bas programmas. „Šodienas stāstos” ieraugāms 891 mākslas darbs
no 16 valstīm: Latvijas, Gruzijas, Ungārijas, Čehijas,
Rumānijas, Serbijas, Kipras, Kazahstānas, Īrijas, Azerbaidžānas,
Vācijas, Lietuvas, Dānijas, Krievijas, Ukrainas, Austrālijas.

Šodienas stāsti Gaismas pilī
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Izstādi organizēja Māras Muižnieces Rīgas mākslas skola sa-
darbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departa-
mentu, Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolu, Bolderājas mū-
zikas un mākslas skolu un Latgales priekšpilsētas mūzikas un
mākslas skolu. Izstādes darbi skatāmi ekspozīcijās Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā, Bolderājas mūzikas un mākslas skolā,
Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolā, Latgales priekšpilsē-
tas mūzikas un mākslas skolā.

Izstādes atklāšanā fantastiski un emocionāli spēlēja Rīgas mū-
zikas skolu apvienotais orķestris. Klātesošo uzmanībai tika pie-
dāvātas etīdes - performances par komunikācijas tēmu Rīgas sko-
lēnu pils teātra jauno aktieru sniegumā. Ar lielu interesi apska-
tījām arī starptautisko izstādi „1514.Grāmata.2014” un latvie-

šu mākslinieka Jāzepa Pīgožņa (1934–2014) jubilejas izstādi
„Krāsas un līnijas”. 

„Šodienas stāsti” ir veltīti Rīgai- 2014. gada Eiropas kultū-
ras galvaspilsētai, un tie Gaismas pilī būs skatāmi līdz 2. no-
vembrim. Aizbrauciet! Apskatiet!

Zanda Liedskalniņa,
Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas skolotāja

Attēlos: Jaunpiebalgas mākslas skolas audzēkņi
9.Starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas izstādē „Šodienas
stāsti” Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Es vēlos jums pateikties –
tikai nezinu – kā?

...dziedot... spēlējot...
Varbūt vienkārši – turpinot.

Tā saka:
„Visam sākums un beigas.”

Lai citi runā, ko grib,
es saku:

„Sākums!”
Beigas lai paliek tiem,

kas aiz manis.
Kaut gan, nē –
arī aiz manis

es novēlu
sākumu!

Jo, ja ir sākums –
tad ir, ko turpināt!

/A. Petrvoska/

Ar krāšņu ērģeļmūzikas un simfoniskās
kamermūzikas koncertu 4. oktobrī
Jaunpiebalgas Svētā Toma ev. lut. baznīcā no-
slēdzās piecu koncertu cikls – JAUNPIE-
BALGAS BAZNĪCAS ĒRĢELĒM 100.

Ļoti ceru, ka katrs, kas atnāca uz šo kon-
certu, daudzveidīgajā koncerta program-
mā atrada to, kas sirdij tuvāks. Gan ērģe-
ļu iespaidīgais skanējums ērģelnieces Vitas
Kalnciemas izpildījumā, par kuru kāda kun-
dzīte bija jautājusi draudzenei: „Vai šī baz-
nīca nav par mazu tik iespaidīgām ērģe-
lēm?”, gan Ingus Pētersona dziedātās brī-

nišķīgās latviešu komponistu solo dzies-
mas, gan Vidzemes kamerorķestra stilis-
tiski un tembrāli krāsainā kamermūzikas
programma ar Andri Veismani pie diriģenta
pults un solistiem - Elzu Skutāni
(Jaunpiebalgas mūzikas skolas 6. flautas
spēles klase) un Mārtiņu Circeni (klarne-
te), bija brīnišķīgs muzikāls baudījums un
svētku kulminācija.

Arī pa dienu baznīca bija atvērta skais-
tiem notikumiem – baznīcas tornī un bē-

niņu telpā tika atklātas 2 ekspozīcijas:
„Baznīca laikmetu griežos” un
„Jaunpiebalgas baznīcas ērģeles un ēr-
ģelnieki”. Tāpat bija skatāms smilšu kino
un smilšu aplikācijas, kuras nodrošināja
ciemiņi no Jēzus draudzes Rīgā – Zane
Pumpure – Prāmniece. Muzikālo nofor-
mējumu smilšu kino veidoja Cēsu mūzi-
kas vidusskolas meitenes.

Par šī koncerta atbalstīšanu vislielākais
paldies Jaunpiebalgas novada domei.
Personīgs paldies par lielo atbalstu kon-
certu organizēšanā Tamārai Gončoronokai.

Paldies vēlos pateikt arī tiem, kas pie-
dalījās šī notikuma tapšanā, jo vēsture pa-
sākumam aizsākās pirms 15 gadiem –
1999. gadā ar Garīgās mūzikas dienu
Jaunpiebalgā. Tās izveidotājs un galvenais
organizators bija Pēteris Micāns ar do-
mubiedriem – režisori Daci Micāni
–Zālīti, Sarmu Petrovsku, Vēsmu
Johansoni, mācītāju Uldi Jumeju. Koncerti
rudens sākumā Jaunpiebalgas baznīcā bija
pamudinājums, lai 2008. gadā uzsāktu ēr-
ģeļu restaurācijas darbus, kuri vēl nav pa-
beigti un noris visu laiku. Pateicoties tam,
ka ērģeles tiek restaurētas un uzturētas, savā
simtgades koncertā tās skanēja spoži un
pārliecinoši.

Pašreiz ērģelēm ir pilnībā restaurēts pa-
minu mehānisms, lai elektrības traucēju ga-
dījumā tik un tā varētu instrumentu spē-

Mūsu ērģelēm 100
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lēt. Ir sakārtotas 1. manuāļa stabules – trūkstošās izgatavotas no
jauna, bojātās - salabotas un neatbilstošās - nomainītas. 2008.
gadā tika uzstādīts jauns ērģeļu motors. Vēl ir jāturpina darbs
pie 2. manuāļa stabulēm un jāremontē spēles galds un spēles gal-
da žalūzija. Tāpēc ikviens var atbalstīt tālākos ērģeļu restaurā-
cijas darbus ar savu ziedojumu:

Reģ. Nr.: 90000976826
AS „Citadele banka”
IBAN: LV95PARX0000283810001
Norādot ziedojuma mērķi: Jaunpiebalgas baznīcas ērģeļu

restaurācijai.

Par padarītajiem darbiem PALDIES
ikvienam,

kas jau ir ziedojuši, bet jo īpaši:
SIA „Pielbagas alus” un

Jānim Dūklavam
Valsts Kultūrkapitāla fondam

Rietumu Bankas Labdarības fondam
Andrim un Annai Tauriņiem (Latvijas goda konsulam 

Velsā ar kundzi)
Tālavam un Jautrītei Jundžiem

Mārim un Ingai Eihentāļiem
Ērģeļu meistaram – restauratoram – Alvim Melbārdim

Ar šo koncertu jau nekas nebeidzas – viss sākas no jauna un
turpinās... Jau novembrī Jaunpiebalgas baznīcā atkal skanēs ēr-
ģeles – tāpat kā laiks, tā arī mūzika laikā ir nepārtrauktā kustībā.

Uz tikšanos dievnamā!
Ērģelniece Aija Petrovska

Vēsmas Johansones foto
Attēlos: atklātās ekspozīcijas fragments baznīcas tornī; drau-

dzes mācītāja Intara Jonīša uzruna pirms koncerta; Vidzemes ka-
merorķestris Andra Veismaņa vadībā un soliste Elza Skutāne -
Jaunpiebalgas mūzikas skolas 6. flautas spēles klases audzēkne.

Oktobra pirmās nedēļas nogale Jaunpiebalgā aizritēja vietē-
jā dievnama zīmē. Ar dažādiem pasākumiem un svētku diev-
kalpojumu atzīmētas divas jubilejas: Jaunpiebalgas Sv. Toma diev-
namam – 210 un Jaunpiebalgas baznīcas ērģelēm – 100.

Sestdien baznīcas tornī atklāja izstādes “Baznīca laikme-
tu griežos”, “Jaunpiebalgas baznīcas ērģeles un ērģelnieki”, bet
vakarpusē skanēja koncerts “Rudens harmonijas”, veltīts ērģe-
ļu simtgadei. Pie instrumenta sēdās Vita Kalnciema, dziedāja Ingus
Pētersons, uzstājās Vidzemes kamerorķestris.

Svētdien notika jubilejām veltītais dievkalpojums Pļaujas
svētkos, kurā kalpoja Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas
arhibīskaps Jānis Vanags, Cēsu iecirkņa prāvests Didzis Kreicbergs,
draudzes mācītājs Intars Jonītis. 

Sprediķī J. Vanags, runājot par baznīcas gadadienu, norā-
dīja, ka dievnams ir vieta, kur pulcēties Kristus mācekļiem un
viņa draudzei: “Manuprāt, dievnams ir kā magnēts. Cilvēki, kuri
neko nezina par Dievu, ienāk, jo viņiem gribas ienākt, jo kaut
kas sauc un aicina. Dievnams ir kaut kas vērtīgs ikvienā vietā,
arī Jaunpiebalgā, un jūs gudri esat rīkojušies, to glabādami un
atjaunodami.” 

Jaunpiebalgas draudzes mācītājs I. Jonītis dievkalpoju-
mā aizlūdza par tiem draudzes mācītājiem, kuri šajos 210 ga-
dos kalpojuši baznīcā. Pēc dievkalpojuma viņš atzina: “ Ja
esi tādā pēctecībā, tas dod spēku. Neesi viens, bet ir bijuši
pirms tevis, un būs pēc. Tas ir vienojošais, kas parāda, ko va-
ram paveikt kā draudze. Tas ir veids, kā Dievs izvēlējies dar-
boties šajā pasaulē, proti, savus darbus darīt tieši caur cilvēkiem.
Viņš pieskaras, aicina, iedrošina, ļauj sapņot lielus sapņus,
un ir cilvēki, kas uzdrīkstas ne tikai sapņot, bet gatavi atro-
tīt piedurknes un darīt, pulcināt domu biedrus, un te ir rezultāts.
Dievnama atjaunošana uzskatāmi ļauj redzēt, kā notiek šis
Dieva darbs. Tāpēc arī ielūgumos rakstījām vārdus no 66.psal-
ma: “Nāciet un raugiet Dieva darbus, kas ir tik liels Savā varā,
valdīdams pār cilvēku bērniem!”

Pērn noslēdzās vērienīgais dievnama rekonstrukcijas pro-
jekts, tika atjaunots baznīcas jumts, restaurēts tornis, pabeigti
sienu apdares darbi un pilnībā restaurēts interjers. Jautāts, vai
mācītājam vieglāk kalpot šādā, restaurētā baznīcā, I. Jonītis at-
gādina arhibīskapa savulaik teikto, ka skaists dievnams ir pilns
dievnams: “Protams, prāts priecīgāks šādā baznīcā, bet gribas,
lai tik brīnišķīgās telpās ir vairāk dievlūdzēju. Pirms rekonstrukcijas
sajūtas bija nedaudz nospiedošas, viss bija tumšs, drūms, tagad
viss tapis daudz tīkamāks.” 

Pēc dievkalpojuma izskanēja Gabriela Forē “Rekviēms”,
kura atskaņojumā piedalījās “Latvijas Bankas” koris un koris

“Dziesmu vara”, solisti, bet pie ērģelēm - Ērika Jonīte. Arī šis
unikālais instruments piedzīvojis restaurāciju, lai pilnībā atgū-
tu savu agrāko skanējumu. Sv. Toma baznīcas ērģeles, kas ir vācu
meistara Šteinmeijera darbs, ir vienīgais šāda veida instruments
Latvijas lauku baznīcās. 

“Varam būt lepni, ka mums ir šāds autentisks instruments,
jo tagad uzbūvēt jaunas ērģeles ir neiespējami. Pārsvarā pāriet
uz digitālajām ērģelēm, bet mums ir šāda unikāla vērtība,” no-
rāda Ē. Jonīte. 

Ērģelniece atzīst, ka šim instrumentam ir īpaša skaņa: “Tas
ir patiešām romantisks instruments, uz kura patīkami spēlēt. Ir
ērģeles, uz kurām viegli atskaņot Bahu, baroku, bet rodas grū-
tības ar lielās formas darbiem, bet uz šīm ir ļoti patīkami atskaņot
arī tādus skaņdarbus. Ērģelēm ir liels potenciāls, un tagad, kad
dievnams atjaunots, to var jo īpaši izmantot. Te var rīkot brīnišķīgus
koncertus, jo zāle spēj pulcēt 850 klausītājus.” 

Draudzes mācītājs norāda, ka šogad ir vēl kāda jubileja, pro-
ti, aprit arī 15 gadi “Rudens koncertiem”, kas aizsākās kā garī-
gās mūzikas diena 1999.gadā. Tās ietvaros radušās arī pirmās
idejas par dievnama atjaunošanu, ērģeļu restaurēšanu. 

“Vācot ziedojumus ērģelēm, dzima baznīcas rekonstruk-
cijas projekts. Sākumā tā mums likās nepaceļama lieta, toreiz
tā sniega bumba sāka velties, vienā brīdī sniedzot redzamu re-
zultātu, ko tagad var baudīt pilnībā,” norāda I. Jonītis.

Jaunpiebalgas baznīca kļūst par mūziķu un klausītāju ie-
cienītu vietu. Šogad noticis piecu koncertu cikls, kas aizsākās
Lielajā Piektdienā un noslēdzās Pļaujas svētkos. Cilvēki uz kon-
certiem braukuši no tuvienes un tālienes.

Svētku dienas noslēgumā neiztika arī bez sveikšanas, jo laba
vēlējumus dievnama un ērģeļu jubilejā bija ieradušies teikt pār-
stāvji no Cēsu Sv. Jāņa draudzes, Straupes draudzes, Skujenes
draudzes, Lubānas draudzes un citām. Vecpiebalgas draudzes
pārstāvji, pasniedzot ziedus, vēlēja, lai katrā dievkalpojumā būtu
tik daudz baznīcēnu kā šajā dienā. 

Raunas baznīcas draudzes locekļi atzina, ka uz Jaunpiebalgas
dievnamu gribējuši atbraukt jau sen, bet tikai tagad izdevies to
īstenot: “Braucot pa Jaunpiebalgas galveno ielu un nonākot pie
šī skaistā nama, sapratām, ka šī ir Jaunpiebalgas skaistākā pēr-
le. Mums patiess prieks, ka esat to sargājuši un lolojuši, un vē-
lam arī turpmāk pulcēties šajā namā un meklēt patiesās pērles,
ko dod dzīvais Dievs!”  

Jānis Gabrāns,
laikraksta „Druva” žurnālists

(„Druva” 07.10.2014.)

Pērle Jaunpiebalgas vidū
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Par to varēja pārliecināties katrs, kurš
19. septembra pievakarē iegriezās rude-
nīgajās noskaņās dekorētajā Jaunpiebalgas
kultūras nama izstāžu zālē „Velves”, lai pie-
dalītos dzejas dienām veltītajā pasākumā
„Zvaigzne būs man sirds”. 

Šim vakaram starptautisku skanējumu
ar savu mūziku un dziesmām pievienoja
latviešu izcelsmes komponists no tālās
Dienvidamerikas zemes Venecuēlas Gio
Saule. Mēs ar lepnumu varam teikt, ka
mūsu pašu skaņraži Jānis Žagariņš un
Pēteris Pacēvičs ar savām melodijām bija
līdzvērtīgi izcilajam viesim. 

Jaunpiebalgas dzejnieki un mākslinie-
ki ir pamanīti un atzīti arī citos novados.
Cēsu kultūras biedrības „Harmonija” krāš-
ņajā izdevumā, kurā ir apkopoti ap sešiem
desmitiem Vidzemes labāko dzejnieku,
rakstnieku un gleznotāju darbu, sešas vie-
tas ir atvēlētas arī mūsu novada radošajiem
ļaudīm. Nesen iznākušajā garīgo tekstu grā-
matā „Pieskāriens 2” arī ir ievietotas divu
jaunpiebaldzēnu dzejas.

Lai izceltu dzejas skaistumu un ie-
spējami pārliecinošāk uzrunātu klausītā-
jus, pasākumā bija talkā aicinātas ama-

tierteātra „Triksteri” atraktīvās aktrises.
Inese Dzene lasīja Sarmītes Āboltiņas,
Dzidras Kuzmanes, Pētera Pacēviča un
Liesmas Elsiņas vārsmas. Valda Žukov-
ska  tēlaini atklāja Talitas Rozenblates sav-
dabīgā stilā rakstītās tēmas. Jolanta
Glāzere ar savu pievilcību un skaidro dik-
ciju spēja vēlreiz pārliecināt publiku par
savas kaimiņienes Valentīnas Dzinējas ta-
lantu. 

Lai dzeja spētu lidot, tai spārnus rada
mūzika, tādējādi padarot par dziesmu.
Pirmā ar Pētera Pacēviča dziesmu „Līst
lietutiņš” skatītājus priecēja 4. klases
skolniece Alekse Pallo. Talantīgā jau-
nā soliste Madara Kārkliņa pārsteidza
ar savu vokālo meistarību un tēlainību,
izpildot Pētera Pacēviča un Gio Saules
melodijas. Kā dziedošā aktrise sevi ap-
liecināja Ineta Elksne ar Gio Saules
dziesmām, kur vienai tekstu bija sace-
rējis kāds piebaldzēns. Vēl savus
priekšnesumus sniedza Cēsu kultūras
biedrības pārstāvji: vadītāja un dzejniece
Astrīda Kamša, plaši pazīstamā un cie-
nījamā dzejniece un grāmatu izdevēja
Dzidra Olengoviča, dzejnieks un kom-

ponists Jānis Rīts, dzejnieks un glez-
notājs Leons Staris, kā arī dzejnieces
Lauma Daugiša, Andra Gulbe un
Sarma Enere. Jāuzteic jaukās vokālā an-
sambļa meitenes Egita Zariņa, Inese
Vīķele, Inga Eihentāle un Oksana
Ostrovska, kuras no skaņu ierakstiem
bija iemācījušās četras Gio Saules dzies-
mas un pierunāja arī pašu autoru ar savu
balsi padarīt šo priekšnesumu skanīgā-
ku. Tas viss gan vokāli, gan vizuāli bija
brīnišķīgi. 

Vissirsnīgākais paldies par atbalstu pa-
sākumam jāsaka kultūras nama darbinie-
cēm un personīgi Ilzei Stolerei, kā arī tiem
daudzajiem piebaldzēniem, kuri ar savu
klātbūtni un atsaucību pierādīja, ka mūsu
bagātība ir talantīgi cilvēki, kuri ir atrodami
katrā mājā, tikai vajag tikai viņus iedroši-
nāt rādīt savas spējas plašākai publikai. 

Šai jaukajā piebaldzēnu talantu skatē
klāt bija un dažus vārdus teica arī dzejnieks

Slēģu Jānis.     

Attēlā: dzejas dienu pasākuma
„Zvaigzne būs man sirds” dalībnieki.

Piebalga - talantu zeme
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No 29.septembra līdz 5.oktobrim 38 Eiropas valstīs, tajā skai-
tā Latvijā norisinājās ikgadējā Veselības nedēļa jeb MOVE Week.
Latvija šajā kampaņā piedalās jau trešo gadu, un tās dalībnie-
ku skaits ar katru gadu aug, šogad sasniedzot jau 35 000 cilvē-
ku. Projekta mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un ie-
saistīt pēc iespējas vairāk cilvēku fiziskajās aktivitātēs.

Latvijā Veselības nedēļas laikā notika vairāk nekā 1000 dažā-
di bezmaksas pasākumi un aktivitātes, kurās bija aicināti piedalī-
ties visi iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma, dzimuma un sportiskās
sagatavotības. Pasākumu organizatori piedāvāja fiziskās aktivitā-
tes iedzīvotājiem visas nedēļas garumā, piemēram, skriešanu, nū-
jošanu, pārgājienus, riteņbraukšanu, lēkšanu ar lecamauklu u.c. 

Šis pasākums ir lieliska iespēja mudināt visus Latvijas ie-
dzīvotājus būt fiziski aktīviem, jo, kā zināms, regulāras fiziskas
aktivitātes ir lētākais un efektīvākais veids, kā novērst dažādas
saslimšanas un uzturēt sevi labā fiziskā formā.

MOVE Week jau trešo gadu organizē Starptautiskā Sporta un
kultūras asociācija (ISCA) sadarbībā ar Eiropas Riteņbraucēju
Federāciju un Eiropas valstu tautas sporta nacionālajām orga-
nizācijām. Latvijā Veselības nedēļu koordinē Latvijas Tautas spor-
ta asociācija (LTSA). 

Šogad pasākumu dalībnieku skaits ir dubultojies un Latvijas
Veselības nedēļā piedalījās ap 100 dažādas pašvaldības, skolas,
sporta klubi un citas organizācijas. To vidū arī Jaunpiebalgas no-
vads. Veselības nedēļu rīkoja Jaunpiebalgas Attīstības fonds sa-
darbībā ar novada pašvaldību. Visas nedēļas garumā notika da-

žādi sportiski pasākumi: piemēram, jauniešu vidū populārais reg-
bijs, aktivitātes Melnbāržu jauniešu centrā, skrējiens, volejbo-
la spēle, nūjošana, savukārt ceturtdien vidusskolā ieradās Latvijas
Tautas sporta asociācija un Ziemeļvidzemes atlētu savienība, lai
sarīkotu sacensības skolas sporta zālē.

Stāsta pasākuma koordinatore Egita Zariņa:
„Šī nedēļa pagāja patiešām spraigā ritmā un enerģiskā gai-

sotnē. Galvenokārt jau šīs aktivitātes ir ieguvums mums pašiem,
mūsu labsajūtai un veselībai, možam prātam un garam! Un te
nu vietā ir atziņa: „Kas ir kustīgs, tas ir lustīgs!” Par to pārlie-
cinājāmies sākumskolas sportisko aktivitāšu pasākumā, kas pa-
tiešām izvērtās ļoti kustīgi lustīgs! Ļoti priecājos par skolotāju
entuziasmu, atsaucību un radošo pieeju šim pasākumam!

Līdzīgi kā pērn, arī šogad visi Latvijas novadi ar savām ve-
selības nedēļas aktivitātēm sacenšas savā starpā. Pagājušo gadu
mēs tikām pārsteidzoši augstu novērtēti. Kā būs šogad, nezinu,
jo vēl nav beidzies atskaišu iesniegšanas termiņš un nav apko-
poti visi dati. Sporta asociācijas vadītāja pačukstēja, ka konkurence
šogad trīskāršojusies! Bet, manuprāt, mēs uz kopējā fona iz-
skatāmies ļoti labi.

Paldies jums visiem! Kopā mēs varam!”
A.Ķīķere

Attēlos: Jaunpiebalgas vidusskolas sākumskolas un vecāko
klašu audzēkņu sportiskās aktivitātes Veselības nedēļā
Jaunpiebalgā un Melnbāržos.

Sportiskā nedēļa ikvienam
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2.oktobrī Latvijas Tautas sporta asociācija kopīgi ar sporta
klubu „Ziemeļvidzemes atlētu savienība” (ZAS) rīkoja sacen-
sības vispārējā fiziskajā sagatavotībā, tās notika Jaunpiebalgas
vidusskolas sporta zālē. Sacensības pulcēja vairāk nekā 150 da-
lībniekus. 

Visi sacensību dalībnieki lieliski spēja izpildīt plānotās dis-
ciplīnas un pārliecināties par savām spējām, ko var izdarīt pēc
normatīviem atbilstoši savai vecuma grupai. Īpaši pārsteidza un
iepriecināja tie jaunieši, kuri izpildīja spēka vingrinājumus ar
ļoti labiem rezultātiem. Šīs sacensības ļāva novērtēt jauniešu spē-
ku, veiklību un ātrumu.

Daudzi pusaudži un jaunieši šodien pievērš uzmanību spor-
ta spēlēm, tomēr retāk mēs pārbaudām savas spējas sacensību
rakstura atmosfērā tieši vispārējā fiziskajā sagatavotībā, kas ir
pamats visām sporta aktivitātēm. 

Jaunpiebalgas vidusskolas sporta zāle ir mūsdienīga, un tajā
ir palīgtelpas, kurās varētu ierīkot trenažieru zāli. Manuprāt, jau-

niešiem tas ļoti noderētu. Profesionāli aprīkota smagatlētikas zāle
kalpotu arī sporta spēļu sagatavošanas un bāzes treniņu cikliem.   

Liels paldies par atbalstu pasākuma organizēšanā LTSA ģe-
nerālsekretārei Gaļinai Gorbatenkovai, Jaunpiebalgas novada do-
mei, Jaunpiebalgas Attīstības fonda vadītājai Egitai Zariņai, reg-
bija kluba „Livonia” trenerim Uldim Ozoliņam un tiesnešu pa-
līgiem. Uz tikšanos nākamajās sacensībās Jaunpiebalgā! Aicinām
jauniešus piedalīties mūsu sporta kluba rīkotajos pasākumos un
sacensībās, vairāk informācijas mājas lapā: www.zas.lv. 

Gribu izteikt novēlējumu ar pasaules slavena trenera Džo
Vaidera atziņu:

„Atlēts nav tas, kas sludina atlētisma principus, bet gan tas, kas
realizē tos dzīvē.” 

Haralds Bruņinieks,
sacensību galvenais tiesnesis, 

„Ziemeļvidzemes atlētu savienības” valdes priekšsēdētājs

Noslēgušās „VFS - 2014” sacensības Jaunpiebalgā

Noslēgušās 12. Saeimas vēlēšanas, un
jāsaka paldies visiem, kuri aizgāja un no-
deva savu balsi par Latvijas valsti un sta-
bilitāti, nevis par tramvaja biļeti, kuru
mums piedāvā pagaidām vēl uzvarējusī
partija. Liels paldies arī tiem, kuri nobal-
soja par Nacionālās apvienības sarakstu un
tās politiku, kura balstīta uz to, lai sagla-
bātu un attīstītu latviešu tautas svarīgā-
kās vērtības, kā valodu, kultūru, arī de-
mogrāfiju.

Protams, nav jācer uz brīnumiem un
kaut kādu ekonomisku izrāvienu, gal-
venais ir saglabāt lauku apdzīvotību, ne-
pieciešams stimulēt katra piebaldzēna pie-
dalīšanos sabiedriski ekonomiskajos
procesos, apzinoties, ka mums garīgo vēr-
tību ir daudz vairāk nekā materiālo. Tādā
veidā varētu pierādīt, ka Piebalga nav ne-
kāds balts plankums, bet gan spožs sau -
les stars Latvijas kartē. 

To varam panākt, jo mums ir lieliski un
talantīgi cilvēki, ko pierādīja arī 27. sep-
tembra labdarības pasākums „Dalies iz-
audzētajā”. Tajā dalību ņēma ZS
„Ķelmēni”, zemnieku saimniecība

„Uzvaras Kalns” un viens no lielākajiem
vietējo bišu dravu īpašniekiem. Pasākumā
tika dalīti āboli, kartupeļi, burkāni, bietes,
kāposti, ķirbji, kabači, tomāti un graudaugi,
kā arī dažādi puķu un augu stādi un sēk-
las. Noteicošais jau nebija piedāvāto pro-
duktu daudzums vai to vērtība naudas iz-

teiksmē, bet gan cilvēku vēlme dalīties ar
citiem, pretī neprasot neko. Arī tā ir mūsu
vērtība!

J.Mājenieks

Attēlā: labdarības pasākumā „Dalies
izaudzētajā”. 

Vēlreiz par vērtībām

SIA „ZAAO” aicina izmantot
Jaunpiebalgā pieejamo infrastruktūru -
otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu
bezmaksas nodošanai.

PET pudeļu režģis, kas paredzēts
saplacinātām plastmasas dzērienu
pudelēm atrodas Rūpniecības ielā 1, tam
blakus atrodas konteiners papīram, PET
pudelēm, polietilēnam, sadzīves ķīmijas
un kosmētikas plastmasas iepakojumam,
metālam un pudeļu un burku stiklam.

Gaujas ielā 29a novietots konteiners
papīram, PET pudelēm, polietilēnam,
sadzīves ķīmijas un kosmētikas
plastmasas iepakojumam, metālam, bet
Gaujas ielā 2a un 27a novietoti
konteineri pudeļu un burku stiklam. 

EKO laukums atrodas Brāļu
Kaudzīšu ielā 9. Tajā iespējams nodot
dažādus otrreizējai pārstrādei derīgus
atkritumus, tai skaitā pudeļu stiklu,

Samazini nešķirotu sadzīves atkritumu 
izvešanas rēķinu! 
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papīru, kartonu, plastmasu, PET pudeles, metālu, kā arī
nolietoto sadzīves tehniku un logu stiklu. Laukumā var nodot
arī bīstamos atkritumus: krāsu bundžas, luminiscentās lampas,
baterijas un akumulatorus. 

EKO laukuma darba laiks:

Pirmdiena 10.00 -14.00 Piektdiena 14.00 – 18.00
Otrdiena 10.00 – 14.00 Sestdiena 10.00 – 14.00
Trešdiena - brīvs Svētdiena - brīvs
Ceturtdiena 14.00 – 18.00

Būtiski atzīmēt, ka kopš vasaras sākuma mainīta EKO
laukuma pārziņa kabineta atrašanās vieta, tagad tā atrodas dažu
soļu attālumā no laukuma, tādējādi EKO laukuma pārzinis
uzreiz redz klienta ierašanos un nekavējoties dodas sniegt
konsultācijas. 

Atlaižu karte - nogādājot uz EKO laukumu vismaz 0.25 m3

otrreizējās izejvielas (papīru, kartonu, polietilēna plēves, PET
dzērienu pudeles, pudeļu stiklu vai metālu), var saņemt
zīmodziņu atlaižu kartē. Sakrājot 10 zīmodziņus, ir iespēja

saņemt 2,85 EUR atlaidi maksai par nešķirotu sadzīves
atkritumu izvešanu.

Informāciju sagatavoja 
Zane Leimane,

SIA „ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste.

Naktī pirms vēlēšanām tika sagriezta kvalitatīva
plēves siltumnīca. Esmu neizpratnē par to, vai tā ir at-
riebība man, vai vienkārši huligānisms? Kam tad īsti
varēja traucēt šāda siltumnīca, kura jau 15 gadus ne-
mainīgi atrodas uz manas privātās zemes? 

Ilze Koļesņikova

SIA „MEŽOGLES’’

ABRUPĒ, JAUNPIEBALGAS PAGASTĀ

PIEDĀVĀ DARBU KOKZĀĢĒTAVĀ.
VĪRIEŠIEM – PALĪGS PIE LENTZĀĢA,

SIEVIETĒM - PIE KAMĪNMALKAS
RAŽOŠANAS.

ZVANĪT DARBA LAIKĀ.

Mob. tel. 27719744

Vēsturisko deju
nodarbības

Šī gada 25. un 26.oktobrī
Jaunpiebalgas kultūras namā sāksies
horeogrāfes Gunas Ezermales vadī-
tās Vēsturisko deju nodarbības, ku-
rās mācīsimies 15.-18.gadsimta deju
mākslu. Tās tiek plānotas četras rei-
zes mēnesī, norises laiks no pulksten
9.00 līdz 12.00, līdzi jāņem maiņas
apavi (deju čības u. tml.) un kustībām
piemērots apģērbs. Kursi ir bez mak-
sas un vecuma ierobežojumiem.

Pieteikties pie kultūras nama va-
dītājas Lāsmas Skutānes, mob.
26178257

Lielais brīvdienu pārgājiens
Apkārt Jaunpiebalgai

Šā gada 25.oktobrī aktīvā tūrisma cienītāji aicināti pie-
dalīties pārgājienā, kurš vedīs pa Gaujas kreisā krasta me-
žiem un vecajiem ceļiem, iepazīstinot ar dabas objektiem
un tradicionālo kultūrvidi. Pulcēšanās pulksten 9.00 pie
Jaunpiebalgas mākslas skolas. 

Maršrutu plānojam šādu:  Jaunpiebalgas dzirnavas -
Jaunzemi - Mostenes ezers - Lejasniklāvu akmens (lie-
lākais bijušajā Cēsu rajonā!) - Ķieģeļceplis – Strumpes
upīte - Strumpītes akmens - Naudēļi - atgriešanās
Jaunpiebalgas centrā. Maršruta kopgarums ~11 kilomet-
ri, piemērots jebkurai vecuma grupai. 

Līdzi jāņem pusdienas, lietusmētelis, silts dzēriens ter-
mosā un ūdensizturīgi apavi (arī maiņas zeķes).
Ekskursija tiek organizēta Jaunpiebalgas reģionālās taut-
skolas šogad uzsāktā kultūras un dabas mantojuma cik-
la ietvaros. Dalības maksa nav paredzēta, bet savu iera-
šanos lūdzam pieteikt pie gida vai tautskolā.

Ekskursiju vadīs tūrisma gids un novadpētnieks 
Gints Skutāns, mob. 29196952; 
e-pasts: skutans@inbox.lv
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Kultūras afiša
Jaunpiebalgā

16. 10. Plkst. 17.00 Dokumentālā filma „Nāc ar mani padejot”.
16. 10. No plkst. 18.00 līdz 22.00 Diskotēka „Rudens”. Ja vēlies - 

vari iejusties DJ lomā ar savu izmeklētu mūziku, kuru jāpiesaka pie 
Leldes BJIC „Tagad”.

24. 10. Plkst. 22.00 Balle - spēlēs grupa „Bruģis”. Ieeja: 3,- EUR.
7. 11. Plkst.19.00 Teātra izrāde „Karavīrs”. Ieeja: 3,- EUR
11. 11. Plkst. 18.00 Lāčplēša diena, lāpu gājiens. Līdzi ņemsim savu lāpu, 

svecīti, ar ko izgaismot baznīcas dārzu, un dziesmu. Pēc gājiena 
un piemiņas brīža pie Kārļa Zāles pieminekļa Brīvības cīņās kritušajiem
karavīriem baznīcā mūzikas skolas audzēkņu koncerts.

17. 11. Plkst. 19.00 Valsts svētki, Latvijas Republikas proklamēšanas 
96. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums, „Gada cilvēks 2014” 
godināšana.

17. 11. Plkst. 22.00 Balle - spēlēs grupa „Kraujas Storm  Band”. 
Galdiņu rezervācija pa telefonu 26114226.

29. 11. Plkst. 19.00 Jaunpiebalgas amatierteātra „Triksteri” pirmizrāde - 
Pauls Putniņš „Miljonāra ugunsvieta”. Ieeja: 3,- EUR

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

Interesēties pa tālruni: 26176257, 64162182, 26114226

Zosēnu pagastā

01.11. Plkst.17.00 Taurenes amatierteātra „Radi” izrāde 
„Pacelt vabolīti”.

18.11. Plkst. 15.00 LR proklamēšanas dienai veltīts pasākums: 
apsveikuma uzruna, pateicības līdzcilvēkiem un 
atbalstītājiem, koncerts valsts svētkos – Eriņu ģimene.

29.11. Deju grupas „Vēlais pīlādzis” 5 gadu jubilejas koncerts.



20

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

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

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

Tās atmiņu pēdas vienmēr būs siltas,
Kur laika pļavās bērnība skrien,
Kur svešs bija dzīves rūgtums un viltus,
Joprojām šis laiks sirdi dardedzē sien.

Novembra īpašie jubilāri

60 Dace Avotiņa 12.11.1954. Gaujas ielas 6-14
Valentīns Babris 16.11.1954. „Vecnaukšēni”
Dace Brēmere 10.11.1954. Brāļu Kaudzīšu iela 3-10
Inesis Rozentāls 08.11.1954. „Murdēni”, Zosēnu pagasts
Edgars Ziediņš 25.11.1954. „Gaujas Magonas”, Zosēnu pagasts

65 Voldemārs 
Alkšers 06.11.1949. Emīla Dārziņa iela 8
Valdis Gansons 26.11.1949. „Birzmalas”
Skaidrīte Klāva 08.11.1949. Gaujas iela 35-3
Kārlis Tučs 28.11.1949. „Kalna Baltiņi”
Jānis Upmalis 01.11.1949. „Lejas Kaņepi”

70 Jautrīte 
Bormane 23.11.1944. „Oglītes”
Sofija Cīrule 03.11.1944. „Kameņi”
Egils Andrejs 
Johansons 22.11.1944. Raiņa iela 18
Biruta Puķīte 26.11.1944. Gaujas iela 52-2

75 Velta Ābele 21.11.1939. „Birzmalas”
Rasma Ruta 
Bērziņa 13.11.1939. „Lejas Strupiņi”
Pēteris Loža 12.11.1939. „Jaunmigļi”, Zosēnu pagasts

85 Gunārs 
Erdmanis 10.11.1929. Krasta iela 3
Ilga Rasma 
Ferstere 12.11.1929. Gaujas iela 2, Zosēnu pagasts
Gaida Skaidrīte 
Podiņa 03.11.1929. „Tautieši”
Laimons Zoss 13.11.1929. Stacijas iela 9D-6

90 Vera Medvede 14.11.1924. „Kalna Lāci”
96 Anna Spiranda 22.11.1918. „Doriņi”, Zosēnu pagasts

Apsveicam novembra jubilārus!

Jaunpiebalgas novada dome

Aiz padebešiem putnu bari
Ved promiešanas valodas.
No rokām izkrīt darbs, ko dari.
Sver mūžu smalki rudens svari.
Aiz padebešiem putnu bari
Kā mājiens skumjš no mūžības...

Pēc citu Dzimtsarakstu nodaļu 
reģistru datiem

mūžības ceļu gājusi
Rita Līvija Mūrniece

83 gadu vecumā.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Paldies radiem, draugiem, 
kaimiņiem, paziņām, 

kuri atcerējās un sveica mani
90.dzimšanas dienā! 

Paldies, mīļie, par skaistajiem
ziediem, dāvanām, 
labajiem vārdiem! 

Lai jums visiem labi klājas!
Marīte Viņķos

a a a

Paldies Piebalgas Latviešu 
biedrībai un klubam

„Harmonija” par ik gadu rīkoto
kopā sanākšanu „Dāsnās sirdis”

septembra beigās, lai dalītos
izaudzētajā ražā!

Īpašs paldies Jānim Mājeniekam
par dāvātajiem raženajiem

ķirbjiem!
Ozeru ģimene

Vetārste
Anna Mackeviča

oktobrī un novembrī
jūs gaidīs visas dienas, izņemot
svētdienas un pirmdienas.

Tālrunis 29409709
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