
ÐAJÂ NU MURÂ:

* Jaunākais novada domē
* „Gada cilvēks – 2014” 

nominācijas
* Tautskolas ziņas
* Jaunumi skolās
* Elektroenerģijas tirgus 

atvēršana mājsaimniecībām
* Tumšajā laikā – atstarojošās 

vestes
* Kultūras afiša
* Dažādas ziņas

Novembris – salnu mēnesis
17. 11. Latvijas Republikas proklamēšanas 

96. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums un 
„Gada cilvēks 2014” godināšana Jaunpiebalgas kultūras namā.

18. 11. Latvijas Republikas proklamēšanas diena. LR proklamēšanas
dienai veltīts pasākums Zosēnu kultūras namā.

30.11. Pirmā Advente.

Decembris – vilku mēnesis
07.12. Pret latviešu tautu vērstā totalitārā 

komunistiskā režīma genocīda upuru 
piemiņas diena.

14.12. „Labo siržu Ziemassvētki” un labdarības 
tirdziņš Jaunpiebalgā.

22.12. Plkst. 1.03 – ziemas sākums.

Avîze
Piebaldzçniem

Avîze
Piebaldzçniem

11 (200) 2014. gada novembris Jaunpiebalgas novada izdevums

„Sargājiet savu valsti, iz-
kopiet to, jo ziniet – ja nebūs
Latvijas, nebūsiet arī jūs!” 

/J.Čakste/

Cienījamie novada 
iedzīvotāji!

Valsts proklamēšanas
96.gadadienā savās 

mājās iedegsim sveces 
un godināsim Latviju!
Pieminēsim cilvēkus, 

kuri ticēja neatkarīgas 
valsts idejai un drosmīgi

cīnījās par to!
Lai gaišums, ko 

18.novembrī izstaro
sveču liesmas, vienmēr
ir jūsu sirdīs, domājot 

par mūsu Latviju!

Jaunpiebalgas novada dome

Mūsu skaistās vietas. Jaunpiebalgas centrs no putna lidojuma.
Foto: Jānis Šāvējs
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- Pārdomas
Zeme Baltijas jūras austrumu krastā,

valsts ar vairāk nekā 64 000 kvadrātki-
lometru platību. Vairāk nekā 12 000 upju,
vairāk nekā 2000 ezeru. Zeme, kas bagāta
ar plašiem mežu masīviem, augu valsts
dažādību, tūkstošiem dzīvnieku sugu. Tā
katram no mums ir milzu vērtība, tā ir
mūsu zeme un valsts, kurā dzīvojam.
Daudz kas var neapmierināt, varam dus-
moties par to, kā mums trūkst. Taču tā ir
vienīgā vieta, kas mums tuva, kurai esam
vajadzīgi, kur labi jūtamies. Svešas zemes
var sniegt labu materiālo nodrošinājumu,
taču nevar iedot piederības sajūtu tām, tas
vienkārši nav iespējams. 

Novembris atkal nāk ar valsts svēt-
kiem, kad, gribot vai negribot, vairāk
nekā citkārt aizdomājamies par savu val-
sti. Īpaši svarīgi tas ir mūsdienu nedro-
šajā pasaulē. Domājam par to, vai un kā
mēs kaut kādos x- apstākļos spētu no-
sargāt savas zemes brīvību un neatka-
rību. Nepiekrītu tiem, kuri uzskata, ka
jaunajai paaudzei pietrūkst patriotisma,
viņi nekādā gadījumā nav vienaldzīgi par
savas dzimtenes likteni. 

Lūk, daži fragmenti no 9.klases skol-
nieces Kristiānas Annijas rakstītā kon-
kursa darba: „Latvija. Tā ir mana dzim-
tene. Tās ir manas mājas. Tā ir vieta, kur
es arvien gribu atgriezties un kur jūtos labi.

Latvieši ir maza, bet stipra tauta.
Varbūt no malas izskatās, ka latviešiem
sava zeme nav svarīga, jo daudzi no
mums spiesti aizceļot. Viņi meklē dar-
bu un laimi svešās zemēs. Tomēr, ja
Latvijai draudētu briesmas vai notiktu
kaut kas ļauns, manuprāt, visi sadotos
rokās, aizstāvētu savu zemi, savu Latviju. 

Ne tik sens notikums, kas par to lie-
cina, ir Zolitūdes traģēdija. Tā parādī-
ja, cik latvieši nelaimē var būt saliedē-
ti. Visa Latvija skuma. Arī es. Es nebi-
ju nolikt ziedus Zolitūdē, es neziedoju
naudu, taču es klausījos un lasīju ziņas,
un man bira asaras par notikušo. Bija tāda
sajūta, ka tas noticis ar maniem tuvi-
niekiem. No vienas puses tā arī ir, jo
Latvija taču ir manas mājas un latvieši
ir mana ģimene. 

Spilgtākais un cēlākais latviešu sa-
liedētības piemērs ir barikādes. Tas mani
pārsteidz. Tas ir apbrīnojami. Nedod
Dievs, bet, ja kaut kas tāds atkārtotos,
es nešaubos, ka mūsu tauta atkal rīko-
tos tāpat. Pat es savos 15 gados dotos
un palīdzētu, kaut vai dalītu ēdienu, bet
mājās sēdēt es negribētu.”

Šajā patriotisma mēnesī, sagaidot
valsts svētkus, der atcerēties Kārļa
Ulmaņa sacīto: „Ja gribam, lai mūsu
valsts būtu stipra, tad mums pašiem arī
jābūt stipriem, jābūt spēka pilniem!”

Aija Ķīķere

2014.gada 13.oktobra sēdē nolemts:
Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2014.gada 13.oktobra Saistošos no-

teikumus Nr.11 „Par grozījumiem 2014.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2014. gadam”.

Piedzīt no M. M., p.k. dzēsts, dzīvojoša dzēsts, nekustamā nodokļa parādu 186,26
EUR (viens simts astoņdesmit seši euro, 26 centi) apmērā par nekustamo īpašu-
mu „Ķieģeļceplis”, kadastra numurs: 4256 003 0053, piedziņu vēršot uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošu kustamo un nekustamo mantu.

Piedzīt no K. Z., p.k. dzēsts, dzīvojoša dzēsts, nekustamā īpašuma nodokļa pa-
rādu 658,28 EUR (seši simti piecdesmit astoņi euro, 28 centi) apmērā maksāju-
mus par nekustamajiem īpašumiem ar kadastra numuriem: 4256 006 0077; 4256
009 0024; 4256 014 0063; 4256 006 0400, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošu kustamo un nekustamo mantu.

Piedzīt no E. I., p.k. dzēsts, dzīvojošas dzēsts, nekustamā nodokļa parādu 222,16
EUR (divi simti divdesmit divi euro, 16 centi) apmērā par nekustamo īpašumu
„Mazpaupi”, kadastra numurs: 4256 002 0034, piedziņu vēršot uz parādnieka nau-
das līdzekļiem un tam piederošu kustamo un nekustamo mantu.

Piedzīt no F. Z., p.k. dzēsts, dzīvojošas dzēsts, nekustamā nodokļa parādu 124,55
EUR (viens simts divdesmit četri euro, 55 centi) apmērā par nekustamo īpašumu
„Naukšēni”, kadastra numurs: 4256 007 0160, 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 155,73
EUR (viens simts piecdesmit pieci euro, 73 centi) apmērā par nekustamo īpašu-
mu „Priežu iela 4”, kadastra numurs: 4256 006 0231, piedziņu vēršot uz parād-
nieka naudas līdzekļiem un tam piederošu kustamo un nekustamo mantu.

Piedzīt no I. K., p.k. dzēsts, dzīvojošs dzēsts, nekustamā nodokļa parādu 249,66
EUR (divi simti četrdesmit deviņi euro, 66 centi) apmērā par nekustamajiem īpa-
šumiem: „Gaujas iela 27-2” kadastra numurs: 4256 900 0055; „Kļavas”, kadastra
numurs: 4256 012 0079; „Mežmalas”, kadastra numurs: 4256 006 0155; „Stacijas
9F”, kadastra numurs: 4256 006 0249, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas lī-
dzekļiem un tam piederošu kustamo un nekustamo mantu.

Piedzīt no D. K., p.k. dzēsts, dzīvojošas dzēsts, nekustamā nodokļa parādu 192,58
EUR (viens simts deviņdesmit divi euro, 58 centi) apmērā par nekustamo īpašu-
mu „Tīreļi”, kadastra numurs: 4256 012 0046, piedziņu vēršot uz parādnieka nau-
das līdzekļiem un tam piederošu kustamo un nekustamo mantu.

Piedzīt no A. O., p.k. dzēsts, dzīvojošs dzēsts, nekustamā nodokļa parādu 171,64
EUR (viens simts septiņdesmit viens euro, 64 centi) apmērā par nekustamo īpa-
šumu „Vecboļi”, kadastra numurs: 4256 009 0042, piedziņu vēršot uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošu kustamo un nekustamo mantu.

Piedzīt no I. T., p.k. dzēsts, dzīvojošas dzēsts, nekustamā nodokļa parādu 587,72
EUR (pieci simti astoņdesmit septiņi euro, 72 centi) apmērā par nekustamo īpa-
šumu „Veckanāži”, kadastra numurs: 4256 014 0064, piedziņu vēršot uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošu kustamo un nekustamo mantu.

Piedzīt no K. R., p.k. dzēsts, dzīvojoša dzēsts, nekustamā nodokļa parādu 527,98
EUR (pieci simti divdesmit septiņi euro, 98 centi) apmērā par nekustamo īpašu-
mu „Ziedoņdārzi”, kadastra numurs: 4256 011 066, piedziņu vēršot uz parādnie-
ka naudas līdzekļiem un tam piederošu kustamo un nekustamo mantu.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes vispārējās izglītības iestāžu izdevu-
mu tāmi uz vienu audzēkni no 2014.gada 1.septembra pašvaldību savstarpējiem

Novada domē
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Jaunpiebalgas novada dome apbalvojumam 
„Gada cilvēks 2014” 

apstiprināja nominācijas:
Zanda Liedskalniņa – izglītībā

Ilze Stolere- kultūrā

Deniss Koltašovs- sportā

Egita Zariņa - sabiedriskajā darbā

Ilva Grauze- apkalpojošā sfērā

Māris Eihentāls- lauksaimniecībā

Ināra Dūklava- uzņēmējdarbībā

Baiba Lasmane- mūža ieguldījums

Gints Cīrulis- gada jaunietis

Apsveicam!

norēķiniem par Jaunpiebalgas novada domes izglītības iestā-
žu sniegtajiem pakalpojumiem.

Anulēt D. B., p.k. dzēsts, ziņas par deklarēto dzīves vietu
dzēsts; anulēt A. B., p.k. dzēsts, ziņas par deklarēto dzīves vie-
tu dzēsts; anulēt J. Z., p.k. dzēsts, ziņas par deklarēto dzīves
vietu dzēsts; anulēt A. L., p.k. dzēsts, ziņas par deklarēto dzī-
ves vietu dzēsts; anulēt L. M., p.k. dzēsts, ziņas par deklarē-
to dzīves vietu dzēsts; anulēt I. Z., p.k. dzēsts, ziņas par dek-
larēto dzīves vietu dzēsts; anulēt T. Z., p.k. dzēsts, ziņas par
deklarēto dzīves vietu dzēsts; anulēt I. L., p.k. dzēsts, ziņas
par deklarēto dzīves vietu dzēsts; anulēt R. L., p.k. dzēsts, zi-
ņas par deklarēto dzīves vietu dzēsts.

Slēgt līgumu ar nodibinājumu „Pievienotā vērtība” par dzī-
vokļa Dārza ielā 2-15, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts,
izīrēšanu.

Veikt izmaiņas mākslas skolas štata vienībā, sākot ar
2014.gada 15.novembri: direktores vietniece 0,6 slodzes, at-
algojums pēc tarifikācijas.

Izveidot jaunu štata vietu, sākot ar 2014.gada 1.novembri:
pakalpojuma punkta pārzinis 0,4 slodzes, mēnešalga 130,40
EUR.

Ar 2014.gada 15.novembri mākslas skolā - vizuāli plastiskās
mākslas programmas vadītājs 04 slodzes, atalgojums pēc ta-
rifikācijas.

Papildināt, sākot ar 2014.gada 15.novembri, amatu
klasifikācijas rezultātus Jaunpiebalgas novada domē ar šādu

amatu: direktores vietniece - amatu saime 1, līmenis IIB, mē-
nešalgu grupa 12; vizuāli plastiskās mākslas programmas va-
dītājs - amatu saime 29, līmenis II, mēnešalgu grupa 11; pa-
kalpojuma punkta pārzinis - amatu saime 39, līmenis I, mē-
nešalgu grupa 3.

Precizēt Jaunpiebalgas novada domei piekrītošai zemes vie-
nībai Pasta iela, kadastra apzīmējums 4256 006 0350, platī-
bu - 1.05 ha.

Ierakstīt zemesgrāmatā uz Jaunpiebalgas novada domes vār-
da neprivatizētos, pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā esošos dzī-
vokļus – „Dzelmes” dzīvoklis Nr.9, dzīvoklis Nr.10, dzīvok-
lis Nr.14, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Lūgt VZD Vidzemes reģiona nodaļas Cēsu birojam veikt
izmaiņas zemes lietojumā „Gaujaskrogs”, kadastra apzīmē-
jums 4298 002 0069, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Noslēgt zemes nomas līgumu ar S. G., personas kods dzēsts,
dzīvojoša dzēsts, par zemes vienību „Abrupe 1”, kadastra ap-
zīmējums 4256 007 0115 – 0.6 ha platībā, pamatojoties uz man-
tojuma apliecību Nr.3815, Cēsis 02.10.2014., uz mājīpašumu
„Abrupe 1”, Abrupe, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam
„Mazdruvnieki”, kadastra Nr.4256 009 0033, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads, saskaņā ar izstrādāto zemes
ierīcības projektu.

Sagatavoja Anita Auziņa.

Dzīvo 
ar Latviju,

elpo 
ar Latviju!

Tev par pilsoni, pasaule, nederu,
kaut man kabatā pases un kartes,
jo es zinu, ka jābūt man Latvijā

augustā, decembrī, martā.
Jo bez manis tur lazdas neziedēs,
jo bez manis tur neizdīgs bekas,
jo bez manis rakstītās kamanās
Ziemsvētki nesabrauks –
pasaulīt, tādas būs sekas.
Tev par pilsoni, pasaule, nederu,
kaut man kabatā vīzas un hartas,
jo es zinu, ka jābūt man Latvijā
janvārī, jūnijā, martā.
Jo bez manis tur lazdas neziedēs,
jo bez manis sniegs aizpūtīs tekas,
jo bez manis drebošā kumeļā

Jānītis neatjās –
pasaulīt, tādas būs sekas.
Tev par pilsoni, pasaule, nederu,
kaut man kabatā pases un kartes,
jo es zinu, ka jābūt man Latvijā
septembrī, novembrī, martā.
Jo bez manis tur lazdas neziedēs,
jo bez manis sals pekaiņiem pekas,
jo bez manis svecītes krastmalā
vēji nopūtīs –
tādas būs, pasaulīt, sekas.

¨ / Māra Zālīte/
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Atsaucoties novada domes priekšsēdētāja Laimja Šāvēja ide-
jai, kuru viņš pauda pedagoģiskās padomes sēdē augustā pirms
jaunā mācību gada sākuma, brīvdienu nedēļā domes zālē pul-
cējās vidusskolas skolotāji un tehniskie darbinieki, lai izrunā-
tu dažādus jautājumus, kas skar ikdienas dzīvi. Tieši tā vislabāk
uzzināt par sasāpējušiem jautājumiem un svarīgām lietām, ku-
ras jārisina, bet līdz novada domei informācija par tām neatnāk.
Tikšanās reizē līdz ar priekšsēdētāju piedalījās domes amatpersonas
– izpilddirektore Dace Bišere – Valdemiere, komunālās saim-
niecības vadītājs Jānis Smilgins, bāriņtiesas priekšsēdētāja Rita
Lekse, sociālā dienesta vadītāja Līga Ābelniece.

Tikšanās sākumā L.Šāvējs iepazīstināja klātesošos ar situā-
ciju budžeta izpildes jomā, norādot, ka tas pildās veiksmīgi, pat
pārsniedzot plānoto apjomu, protams, joprojām ir maksājumu
parādnieki, kā arī sniedza ieskatu jautājumā par to, kādus pro-
jektus nākotnē būs iespējams realizēt. Bažas sagādā darbs pie
Jaunpiebalgas ambulances ēkas rekonstrukcijas, lai tajā iekār-
totu mūsdienu prasībām atbilstošas telpas mākslas skolai, lie-
tišķās mākslas studijai un saglabātu zobārstniecības un medi-
cīnas pakalpojumu telpas. Tehniskais projekts ir gatavs, bet pa-
gaidām nav saredzamas reālas iespējas, kur rast līdzekļus, lai pie-
saistītu finanses. Summa tomēr ir pārāk liela, lai tikai pašval-
dība viena to spētu veikt.

Tikšanās laikā tika izrunāti dažādi jautājumi. Joprojām ir ne-
apmierinoša ūdens kvalitāte daudzdzīvokļu mājā Brāļu
Kaudzīšu ielā 7. Jānis Smilgins paskaidroja, ka šai mājai pie-
nāk lielā ūdens caurule, kura ir jau izskalota, tas darīts, nogai-
dot, līdz nāks tīrs ūdens. Tiešām, no šīs caurules nosēdumu bi-
jis visvairāk. Ja ūdens joprojām nav kvalitatīvs, tad skalos vēl-
reiz. Ūdens analīzes arī ir veiktas. Ne mazāk svarīgs ir tas fak-
tors, ka, ugunsdzēsējiem ņemot ūdeni no hidranta, tiek sakus-
tināti palikušie nosēdumi. Kas attiecas uz kaļķi, tad tas analī-
zēs uzrādās kā duļķainība. Atdzelžošanas iekārta un filtri uz kaļ-
ķi nedarbojas. 

Daudz jautājumu bija sakarā ar ceļu, ielu un trotuāra stāvokli.

D.Bišere – Valdemiere pastāstīja, ka trotuāra atjaunošana nav
iespējama tikai ar pašvaldības finansējumu, te noteikti vajadzīga
kāda projekta līnija, diemžēl dome pašreiz neredz iespēju, kā to
varētu izdarīt, taču plānos tas ir paredzēts. Tāpat izskanēja ie-
rosinājumi sakārtot teritorijas daļu, kas piederīga veikalam „Top”,
par „guļošā policista” nepieciešamību Brāļu Kaudzīšu un
Rūpniecības ielā, par grantētās ielas posma bedrēm uz sākum-
skolu – šajā posmā greiderēšana vien neko nedod, ir jārok arī
grāvji. Šī problēma ir apzināta, tā iekļauta darba plānā, vistica-
māk, šoruden to vairs nevar pagūt izdarīt, būs jāatliek uz nāka-
mo gadu.

Sākumskolas skolotājas bija gandarītas par ēdināšanas kva-
litātes uzlabojumiem, te paldies jāsaka gan vadībai, gan skolas
medmāsai Olgai Ivaņinai, gan vecākiem. Tāpat skolotājus sa-
trauc atsevišķu skolēnu smēķēšana, taču klases audzinātājs ne-
var būt uzraugs starpbrīžos, kad skolēni dodas uz benzīntanku
un pa ceļam uzsmēķē, ģimene un vecāki tomēr ir tie, kuri no-
saka un kontrolē, kā viņu bērns tērē naudu. Tas pats attiecas arī
uz balles vakariem, vai arī brīvdienu vakariem pie kafejnīcas.
Diemžēl atsevišķos Jaunpiebalgas veikalos nepilngadīgajiem tiek
pārdoti alkoholiskie dzērieni.

Izvērtās diskusija par klaiņojošajiem suņiem, dažkārt, pie-
mēram, bērni nevar droši aiziet no mākslas skolas uz mājām,
jo baidās no kāda klaiņojoša suņa. Un atkal – katram saimniekam
ir jābūt atbildīgam par savu dzīvnieku. Taču arī iedzīvotājiem
jābūt aktīviem un jāraksta iesniegums par šādiem nepieskatī-
tiem suņiem, minot arī viņu saimnieku. Kā norādīja
Administratīvās komisijas priekšsēdētāja Zane Althabere, ad-
ministratīvās komisijas sēdē tiek izskatīti administratīvo pār-
kāpumu protokoli, ir uzlikti arī reāli naudas sodi nepieskatīto
suņu saimniekiem.

„Šī pirmā tikšanās ar domes pārstāvjiem varētu kļūt par labu
tradīciju turpmāk, tādēļ sanāksim kopā atkal pavasara brīvdie-
nās,” atzina skolas direktore Ulla Logina.

A.Ķīķere

Satikšanās ar domes pārstāvjiem

Tautskolas ziòas
Jaunpiebalgas reģionālajā tautskolā 

21.novembrī plkst.18.00

DABĪGĀ KOSMĒTIKA 

Krēmu un losjonu gatavošana

• No kā sastāv krēms un kas ir tā sastāvā.
• Krēmu un losjonu gatavošana.
• Svarīgāko sastāvdaļu apskats un raksturojums:
° bāzes sastāvdaļas,
° aktīvās vielas un citas sastāvdaļas.

Praktiski būs iespēja pagatavot sev vienu individuālu krē-
mu pēc izvēles - rokām, ķermenim vai sejai - pie bāzes pie-
vienojot dažādus vitamīnus, aktīvās vielas, ēteriskās eļļas,
sēkliņu eļļas. 

Dalības ziedojums 5,-EUR + praktiskie materiāli
Ja būs vēlēšanās, par papildus samaksu varēs pagatavot

arī vairākus krēmus.

Tautskolas vadītāja Vita Žīgure
Mob. 29230240 

e-pasts: vita.zigure@jaunpiebalga.lv

30.oktobrī Valmierā Vidzemes Augstskolā (ViA) uz 5. Pedagogu
konferenci-praktisko semināru pulcējās aptuveni 250 skolotāji
un izglītības interesenti no visas Vidzemes, lai iepazītos ar jau-
nākajām tendencēm izglītības jomā. Šī gada konferences gal-
venā tēma bija: „Veselīgas izglītības nozīme mūsdienās”.

Konferences ievadā klausītāji tika iepazīstināti ar dažādu in-
teliģenču attīstošām aktivitātēm veselīgai izglītībai. Veselība jau
nav tikai ēdiens vai fiziskās aktivitātes, bet lielā mērā arī tas, kā
un ko mēs domājam un jūtam un kā protam tikt galā ar nepatī-
kamiem pārdzīvojumiem.

Konferences norises gaitā bija iespēja uzklausīt viedokli par
jaunās t.s. digitālās paaudzes īpatnībām un ar to saistītiem iz-
glītības izaicinājumiem, kurā lielā mērā kā galvenais atslēgas
vārds tika minēts radošums, spēja radīt. Dzirdētais apgalvojums,
ka „klases kultūra ir skolotāja ēna” lika vēlreiz pārdomāt, cik
lielā mērā bērni atspoguļo mūsu, pieaugušo, sabiedrības kultū-
ru, uzvedību, saskarsmi… 

Pārsteidzoša bija Anša Jurģa Stabinga (psihoterapeits, Latvijas
Psihoterapeitu biedrības prezidents) uzstāšanās par mentālo hi-
giēnu un apzinātības praksi. Tika apspēlētas divas latviešu tau-

Veselīga un radoša izglītība. Vai arī Jaunpiebalgā?
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tas parunas: „Tas jau nav pie pilna prāta!” un „Prātiņ, nāc mā-
jās!” Pirmā senču gudrība liecina, ka jau sendienās tika pama-
nīts t.s. uzmanības deficīts, nespēja koncentrēties, pievērst un
ilgstoši noturēt uzmanību. Mūsu domas, prāts bieži vien klīst sa-
vus ceļus, lai gan mēs it kā ieklausāmies sarunu biedrā vai pie-
dalāmies konferencē. Otrā savukārt norāda, ka prasmi kontro-
lēt savas domas un prasmi dzīvot apzināti mēs varam attīstīt un,
galvenais, mācīt to arī bērniem. Vairākkārt tika uzsvērts, ka men-
tālā higiēna ir tikpat nozīmīga veselībai kā fiziskā ķermeņa kop-
šana.

Kā papildinājums minētajai lekcijai bija Tijas Kazākas
(Leipcigas Universitātes sertificēta stresa vadības, jogas prak-
ses pasniedzēja) vadītā praktiskā nodarbība, kurā varēja iepa-
zīt pirmos soļus dziļās elpošanas apguvē, tādējādi mācoties va-
dīt un valdīt sevi stresa situācijās. Nevilšus bija jādomā par tau-
tas gudrību - aizskaiti līdz 10!

Dana Narvaiša (Cēsu Jaunās sākumskolas direktore) iepa-
zīstināja ar savas skolas pieredzi, sniedzot atbalstu pedagogiem.
Bieži vien tiek runāts par atbalstu skolēniem, kuriem katram ir
individuālās vajadzības, kas noteikti jāapmierina mācību pro-
cesā, taču tiek aizmirsts vai nelabprāt pieminēts atbalsts peda-
gogiem. Un ne jau formālu kursu veidā, kura beigās var iegūt
„papīru”, bet gan patiešām nozīmīgs profesionāls atbalsts jeb-
kurā jomā – intelektuālajā, praktiskajā, emocionālajā… 

Pēc konferences teorētiskās daļas sekoja praktiskie seminā-
ri. Interese par to, ko tad nozīmē radoši mācīties, rosināja pie-
teikties darba grupā „Mērķtiecīgs radošums labam rezultātam”.
Grupu vadīja Ērgļu vidusskolas direktore Inese Šaudiņa un Ērgļu
vidusskolas skolotāja, karjeras konsultante Inese Zlaugotne. Jau
pirmajās minūtēs bija skaidrs, ka te nekāda tamborēšana vai adī-
šana nebūs! Radošums tiek likts lietā tieši mācību procesā, pro-
vocējot bērnus ar dažādiem, dažbrīd pat nesakarīgiem apgal-
vojumiem, uz kuriem nevar atbildēt ar vienkāršu un kodolīgu
JĀ vai NĒ, bet gan soli pa solim atrast to, kas atrodas starp di-
vām robežām – apstiprinājumu vai noliegumu. Šo pozitīvo pro-
vokāciju izmantojot JEBKURĀ mācību priekšmetā, tātad izkāpjot
no izglītības standartrāmjiem, skolēni tiek virzīti uz mērķtiecī-
gu darbību, iniciatīvu, uzņēmību, kā rezultātā viņi iemācās kļūt
par radītājiem, nevis izpildītājiem.

Darba grupas izskaņā radās secinājums: radošums ir drosme,
jaunas idejas, citāds domas lidojums, uzdrīkstēšanās! Ļoti vē-
lētos, lai arī mūsu skolā radošums aizvien vairāk un vairāk ra-
doši rosītos!

Citā darba grupā tika aplūkotas iespējas, ko sniedz neformālā
izglītība (vairāk balstīta uz interesēm un pieprasījumu: intere-
šu grupas, jauniešu centri, klubi, mācību centri, NVO, darbnī-
cas, kori, pulciņi, radošās darbnīcas…) kā vērtīgs atbalsts for-
mālajai izglītībai (programmu apguvi apliecina valsts atzīts iz-
glītības vai profesionālās kvalifikācijas dokuments: bērnudārzs,
pamatskola, vidusskola, arodskola, augstskola…). Lai gan jē-
dzienu izpratnē starp šiem diviem izglītības ieguves veidiem ir
konkrētas atšķirības, tomēr aizvien vairāk tiek runāts un disku-
tēts par neformālās izglītības metožu plašāku izmantošanu arī

vispārizglītojošās skolās. Neformālās izglītības četri pamatprincipi
jau vairākus gadus ir kā pamatu pamats ikviena mācību priekš-
meta apguvē:

mācīties būt – apzināties sevi un savu vietu pasaulē un spēt
realizēt sevi;

mācīties būt kopā ar citiem - pieņemt apkārtējos un sadarboties
ar tiem;

mācīties darot - iegūt dažādas prasmes un iemaņas praktis-
kā rīcībā;

mācīties mācīties - apgūt prasmes, analizēt savu pieredzi, gūt
jaunas zināšanas, atrast informāciju un spēt to izmantot, nonā-
kot jaunās dzīves situācijās.

Tāpat skolās tiek izmantotas neformālās izglītības metodes
kā diskusijas, prāta vētras, piemēru analīze, problēmrisināšana
u.c. Te jāpiebilst, ka metodes izmantošana vien nedod rezultā-
tu, ir vajadzīga atbilstoša klases vide, kas pietuvināta neformā-
lai gaisotnei, un procesa vadītāja - skolotāja radošā vēlme. Un
vislabāko rezultātu, t.i., zinātkāru, iniciatīvas bagātu, uzņēmī-
gu skolēnu mēs varam gaidīt tad, ja skolotāji strādā vienotā ko-
mandā, pārrunājot veiksmes un neveiksmes vienas vai otras ne-
formālās izglītības metodes izmantošanā, sniedzot viens otram
atbalstu un iedrošinājumu formālās izglītības rāmīša radošā de-
korēšanā! 

Pēc konferences raisījās pārdomas - kas ir veselīga izglītība,
kas ir radoša domāšana, kāda ir 21.gadsimta izglītība, cik LIE-
LA nozīme patiesībā ir skolotājam mūsu dzīves izaugsmē…

Ir skaidrs, ka 21.gadsimta izglītība ir izaicinājumu pilna, aiz-
vien vairāk ārpus uzliktajam izglītības rāmītim izejoša. Lai bēr-
niem, uzsākot skolas gaitas, ātri vien nepazustu lielā zinātkāre,
skolotājam nepārtraukti ir jāpilnveido sava personība, jāuzdrīkstas
pārkāpt izglītības standarta rāmīšus, jāapgūst aizvien jaunas mā-
cīšanas metodes un, galvenais, jāliek tās lietā, mācīšanas pro-
cesu aizvien vairāk pielāgojot reālai dzīvei, jo dzīve diemžēl (vai
par laimi!) nav testiņš ar atbildēm JĀ vai NĒ.

BET - lai skolotājs varētu radoši strādāt, viņam nepietiek ti-
kai ar inovatīvu mācību līdzekļu iegādi un prasmi ar tiem rīko-
ties. Vissvarīgākais - skolotājam ir jābūt drošam, ka kopā ar viņu
ir komanda – kolēģi, kas uzklausīs jaunas idejas un kopā mek-
lēs tām īstenojumu, radušās problēmas tiks kopīgi risinātas. Skolai
ir jābūt kā labam pulkstenim, kur katrs zobratiņš dara savu dar-
bu vienam kopīgam mērķim un kura kopīgā darbības uzturēša-
nā iesaistās arī vecāki, pašvaldības pārstāvji, uzņēmēji, ikviens
interesents.

TĀPĒC AICINĀM UZ KOPĪGU DISKUSIJU PAR JAUN-
PIEBALGAS VIDUSSKOLAS RADOŠO IZAUGSMI!

Tiekamies Jaunpiebalgas reģionālās tautskolas telpās 26.no-
vembrī plkst.18.00, lai kopā sarunātos un saredzētu mūsu sko-
las radošo iespēju loku. Aicināti vecāki, pašvaldības pārstāvji,
skolotāji, jaunieši, uzņēmēji, vecvecāki… IKVIENS, kas vēlas
un uzdrīkstas dzīvot plašāk, krāsaināk, radošāk!

Pārdomās par konferenci „Veselīgas izglītības nozīme mūs-
dienās” dalījās un uz sadarbību aicina 

Marika Šube un Vita Žīgure.

Skolas ziòas
K.Skalbes pasaku konkurss
Piedalījās: Elizabete Strade (5.kl.), Lotārs Jānis Dzenža,

Laura Dapševiča ( abi 6.kl.), Gunda Glāzere (7.kl.), Marta
Marika Irša (8.kl.), Kristiāna Annija Spirģe (9.kl.).
Skolotājas Z.Althabere, J.Glāzere, A.Ķīķere.

Konkursā „Jaunais amatnieks 2014” piedalījās Adrians
Vīķelis (6.kl.). Skolotājs D.Šulcs.

K.Skalbes 135.dzimšanas dienai veltītajā radošo darbu kon-
kursā (dzejoļi, stāsti, pasakas, tēlotājmākslas darbi) piedalījās:

Emīlija Līberga, Sandis Pajats, Samanta Seržāne - 5.kla-
se;

Ramona Napre, Aleksandrs Grigorjevs, Adrians Vīķelis,
Anna Marija Kārkliņa, Madara Grasimoviča, Kristaps
Eihentāls, Diāna Jakobija, Beāte Valdemiere – Bišere, Liene
Slaidiņa, Simona Madara Putniņa, Lotārs Jānis Dzenža –
6.klase;

Gunda Glāzere, Kitija Šakuma – 7.klase;
Kristiāna Pogule, Marta Marika Irša – 8.klase;
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Jūlija Postolati, Kristiāna Annija Spirģe – 9.klase;
Alise Lazdiņa, Amanda Zariņa – 10.klase. 
Skolotājas Z.Althabere, J.Glāzere, A.Ķīķere, B.Kalniņa.
Jaunpiebalgas vidusskolas organizētajā konkursā „Kas ir

svarīgi” piedalījās 119 skolēni no 5.-8. un 10.-12.klasēm. 
Veiksmīgākie šajā konkursā: Alise Lazdiņa (10.kl.) – 1.vieta;
Armanda Azace, Roberts Brikmanis, Vita Skosa,

Amanda Zariņa ( visi 10.kl.), Rāmulis Žīgurs (11.kl.) – 2.vie-

ta; Ivanda Keiša (10.kl.) – 3.vieta;
Agnese Paula Brence (10.kl.) – atzinība, Arta Glāzere (11.kl.)

– atzinība, Salvis Pajats (11.kl.) – atzinība; Alīna Šķestere –
Kaša (11.kl.) – atzinība; Izabella Kvecko (8.kl.) – atzinība;
Gunda Glāzere (7.kl.) – atzinība; Aleksandrs Grigorjevs (6.kl.)
– atzinība; Brenda Beķere (12.kl.) – atzinība; Marija Ose (5.kl.)
– atzinība. Skolotāja I.Elksne.

Sagatavoja Arnis Ratiņš.

No 5.novembra atsākās ES finansētā programma „Skolas aug-
lis”, paredzēts skolēniem no 1.līdz 9.klasei. Piedāvājumā – ābo-
li, burkāni, kāļi, kāposti.

Tāpat novembrī atsākās otra ES finansētā programma „Skolas
piens”. Šis produkts paredzēts visiem skolas bērniem – sākot
no bērnudārza, līdz pat 12.klases skolēniem. Programma mu-
dina bērnus lietot piena produktus un ievērot sabalansētu diē-
tu. Veicinot pareizas ēšanas un uztura paradumu veidošanos,

kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, tā spēlē arī zināmu iz-
glītojošu lomu. 

Jaunpiebalgas vidusskolā ir uzstādīts kafijas automāts, sko-
lēni var iegādāties karsto šokolādi, tēju, triju veidu kafiju. Diemžēl
skolēni nav pārāk bieži rīkojušies ar šādu aparātu, tādēļ tas bie-
ži vien bojājas un nav izmantojams.

Dainis Šulcs,
direktores vietnieks saimnieciskajā darbā

Atsākas „Skolas auglis” un „Skolas piens”

24. septembrī Strenču mūzikas skolā
notika flautas spēles meistarklase, kurā pie-
dalījās mūsu skolas audzēknes Keita
Rukmane un Lelde Ješkina (1. klase), Kate
Katerīna Ruņģe un Tīna Rukmane (2. kla-
se). Paldies flautas spēles skolotājai Aijai
Dimzai!

10.un 11. oktobrī Vidzemes kon-
certzālē  Cēsīs noris inājās  VII
Starptautiskais jauno ērģelnieku festivāls.
Jaunpiebalgas mūzikas skolu tajā pār-
stāvēja 4. klases audzēkne Daniela
Macola (Skolotāja A. Petrovska). Bija
prieks redzēt, ka bijušie mūsu skolas au-

dzēkņi arī turpina mācīties ērģeļspēli.
Klinta Āboliņa to apgūst Alfrēda
Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā pie pa-
sniedzējas un ērģelnieces Leldes
Krastiņas, bet Zane Alksnīte - Latvijas
Mūzikas akadēmijā pie pasniedzējas un
ērģelnieces Vitas Kalnciemas. Lepojamies
un priecājamies!

Skolas direktore Aija Petrovska

Attēlā: Vidzemes koncertzāles ērģeļu
zālē Klinta Āboliņa, skolotāja Aija
Petrovska un Daniela Macola.

Jaunumi mūzikas skolā

2012.gadā Lielās Talkas ietvaros, pateicoties piebaldzēnu ak-
tivitātei un uzņēmībai, notika pirmā talka „Samīļo Gauju”. Kopš
tā laika, lai sāktu iepazīt, izzināt un kopt savu vērtību upi, ir no-
tikušas 7 talkas, 4 aktivitātes un 3 sarunas par Gauju. Ir piesaistīti
Latvijā zinoši upju speciālisti, Jaunpiebalgā izveidojusies „Samīļo
Gauju” atbalsta grupa. Tāpat ir zināma pieredze un redzējums
par to, kā veidot savas attiecības ar upi. Ar prieku pieņēmām uz-
aicinājumu doties pieredzes apmaiņā uz Latvijas mazāko pilsētu
Durbi, kur ir realizēts projekts „Durbes ezera istaba”, lai runā-
tu par to, kas Durbes iedzīvotājiem ir svarīgs, bet arī lai mācī-
tos par savu teritoriju un resursu. 

Uz turieni mūs ved hidrobioloģe Loreta Urtāne. Viņa ir Lielās
Talkas ūdens tilpņu sakopšanas konsultante. Ezeru sabiedriskā
monitoringa izstrādes vadītāja kopā ar Andri Viesturu Urtānu iz-
strādājusi vadlīnijas ūdeņu un ūdens malu plānošanai, kā arī ir
ar lielu praktisku pieredzi upju un ezeru apsaimniekošanā.  

7.oktobra rītā, sakāpuši autobusā, cauri Latvijai dodamies uz
Durbi. Ceļš piepildās ar sarunām. Loreta kā ūdens bagāta un pil-
na upe ik pa brīdim ar piemēriem stāsta, kā dzīvot, lai ūdeņi būtu
dzīvi, lai cilvēks vēlētos ar tiem sadzīvot un nenodarītu pāri da-
bai. Durbes centrā, vēsturiskā ēkā, kur savulaik skolojies Atis
Kronvalds, mūs sagaida nesen durvis vērusī Durbes ezera ista-
ba. Uzskatāmā veidā ikvienam ir iespēja iepazīt ne tikai ezera
bagātības, bet arī tā veidošanās procesus un nākotnes apdrau-
dējumus.

„Mūsu vēlme un vīzija, ka cilvēki ierosmi savām turpmā-
kajām darbībām gūst šeit, istabā, bet tālāk iet dabā, ezerā un tur
pētī,” stāsta ekspozīcijas saturiskās daļas veidotāja Loreta Urtāne.
Ideja par šādas istabas veidošanu noskatīta Igaunijā pie Peipusa.
Princips – vietējā dabas vērtība tiek apskatīta no dažādiem as-
pektiem, pētīta tās vēsturiskā attīstība, ietekme uz vidi un cil-
vēkiem, savstarpējā līdzās pastāvēšana un izmantošana, attīstī-
bas iespējas un aizsardzība. Tas lika paskatīties un saprast, kas
ir mūsu Durbes ezers, kas tajā notiek, ko mēs kā cilvēki varam
darīt tā labā, izrādās, mēs katrs varam izdarīt ļoti daudz. 

Bioloģijas skolotāja Daiga Rubene par to pārliecinās, redzot
Loretas demonstrējumus un pārnesot uz mūsu iecerēto Gaujas

Iepazīstot projektu „Durbes ezera istaba”
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istabas projektu, līdz ar to nostiprinās pārliecība par tās no-
derīgumu. Skolotāja atzīst: „Redzētais liek apbrīnot Loretas
radošumu, izdomu, apņēmību un ziedošanos sabiedrības in-
teresēm.

Šāds projekts ( Piebalgā par Gauju) skolēniem un skolotājiem
dotu:

1. mācību procesā izmantot jaunas un inovatīvas metodes; 
2. iegūt papildus informāciju par dabaszinību tēmām - augi,

dzīvnieki, ekoloģija, dabas aizsardzība utt.;
3. mācīties citādākā vidē, kas varbūt radītu lielāku interesi par

mācību procesu;
4. teorētiskās zināšanas sasaistīt ar praktisku pētniecisko

darbību;
5. iespēja darboties dažāda vecuma bērniem;
6. apzināties savas darbības un rīcības seku ietekmi uz ap-

kārtējo vidi;
7. lepoties, ka mūsu novadā un skolā ir šāda iespēja iz-

glītoties.”
Ezera istabas izveidi īstenojusi sabiedriskās vides pārvalde

„Durbe”, ar Liepājas rajona Lauku partnerības atbalstu pie-
saistot Eiropas zivsaimniecības līdzekļus. Ekspozīcijā ar vis-
dažādākajiem līdzekļiem stāstīts par to, kas svarīgs cilvēkam
un ezeram, lai maksimāli izmantotu telpu, asprātīgi risināti vei-
di, lai atklātu dažādus uzskates materiālus – šķirstāmās plan-
šetes, magnētiskos laukumus, zivju maketus. Kā ruļļveida aiz-
kari telpā nolaižas izziņas materiāls par atbilstošo tēmu – augu
sugas, gliemeži un zivis. 

Interjers veidots, lai rastos ezera sajūta, gaismas ķermeņi
- kā ūdensrožu lapas, logu aizdare – vitrāža, it kā tu būtu zem
ūdens. Lielformāta izdruka pa visu sienu – ezers ar tā piegu-
ļošo apkārtni un mājām, cilvēkus tas uzrunā, viņi redz, ka tā
ir viņu māja un jūtas piederīgi. Uzskatāmā veidā ikvienam ir
iespēja apskatīt ne tikai ezera veidošanās procesus, bet arī nā-
kotnes vīzijas un apdraudējumus.

Vēl 30.gados ezerā dzīvojušas 14 zivju sugas, taču nākotne
tām ir apdraudēta, senāk ezera dziļums sasniedzis 8 m, tagad dzi-
ļākā vieta ir 2 m. Caurspīdīgā caurulē sabērtais iekrāsotais ma-

teriāls uzskatāmi parāda, kādā attiecība uz šo brīdi ir ūdens, dūņu
slānis un zem tā esošais 5 m dziļais sapropeļa slānis, tas īstenī-
bā ir melnais zelts, vēl neizmantots resurss, te ir ko domāt, kā
to pielietot. 

Interesanti risināts vēsturiskais aspekts. Pašreizējo stāvokli
raksturojošo informāciju paredzēts salīdzināt ar vēsturisko. Lai
to izdarītu, ģimenes albumos un muzejos iedzīvotāji aicināti mek-
lēt senas fotogrāfijas, kur redzams, kā ezers un apkārtne ir iz-
skatījusies agrāk. No tā paša skatu punkta ezeru nofotografēt un
iegūtos attēlus salīdzināt ar vēsturiskajiem. Tiek vākta informācija
par ezera aizaugumu un to krastu stāvokli šobrīd. Iedzīvotāju pie-
saiste šim projektam ir brīvprātīga un balstīta uz rūpēm par ap-
kārtējo vidi un vēlmi to saglabāt un aizsargāt. 

Jaunpiebalgas reģionālās tautskolas vadītāja Vita Žīgure:
„Durbes ezera istaba sniedza ne mazumu ideju Gaujas istabas
iekārtošanai. Aplūkojot Durbes ezera lielo foto pie sienas, do-
mās jau redzama Gauja ar tai raksturīgo ainavu. Redzot daudzos
informatīvi izglītojošos stendus, kas kā uz burvju mājienu no-
slīd no griestiem un atkal paslēpjas, varam vēlēties arī Jaunpiebalgā
īstenot šādu radošo ideju, kas sniedz iespēju gan vietējiem ie-
dzīvotājiem, gan viesiem dažādās vecuma grupās iepazīt Gauju
un tās iemītniekus no vismazākajiem vienšūņiem līdz lielajām
zivīm. Pārsteidza arī dažādo materiālu izmantojums - no puz-
lēm līdz skārienjūtīgam ekrānam, kas izmantojams ģimenēm un
skolēnu grupām gan patstāvīgam, gan grupu darbam. Brauciens
uz Durbi un Grobiņu kopumā vēlreiz pierādīja, ka ikviens pa-
gasts, novads, pilsēta, neskatoties uz mazo iedzīvotāju skaitu
(Durbe ir Latvijas mazākā pilsēta ar ~ 300 iedzīvotājiem!), var
gan sev, gan viesiem atklāt, parādīt un lepoties ar tieši sev rak-
sturīgām kultūras, vēstures, dabas, ainavas pērlēm, kas veicina
tūrisma jomas attīstību un „it kā” mazā novada izaugsmi kopumā.”

Vēsturnieks Gints Skutāns aicina realizēt ideju par vēstu-
riskās dabas takas izveidošanu Jaunpiebalgā ar iezīmētiem punk -
tiem Gaujas krastā, kur atklātos senās apmetnes un tiktu de-
monstrēts seno iedzīvotāju dzīves veids.

Durbes piemērs rāda, ka, apzinot savas vērtības, var radīt kva-
litatīvu produktu tūrismam šī gada muzeju naktī, to apliecinā-
ja cilvēku milzīgā interese par ezera istabu, tā kļuva par tādu kā
kultūras centru gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem. Nešaubīgi
par tādu var kļūt arī mūsu radītā Gaujas istaba, esam iedvesmas
pilni uzsākt tās veidošanu sākotnēji mūsu reģionālajā tautsko-
lā, tālākā attīstībā tā varētu būt vesela māja – muzejs. Varbūt va-
ram kļūt par Vidzemes reģionālo upju izpētes centru, piesaistot
ES fondu naudu, Latvijas labākos speciālistus, vietējos iedzī-
votājus, lai kopīgi meklētu labāko veidu, kā pētīt, atveseļot savu
dabas resursu. 

Gaujas patriote Egita Zariņa, kas projektā līdzdarbojas un
pārstāv Jaunpiebalgas Attīstības fondu, ieinteresēti vēroja, kā cit-
viet Latvijas ļaudis, kaut ko darot, dod reālu labumu savai dzī-
ves telpai: „Mani Durbē pārsteidza šī informatīvi izglītojošā, ar
modernām tehnoloģijām aprīkotā Durbes ezera istaba!

Apbrīnojami bagāta ekspozīcija par ezera augiem, zivīm, eze-
ra vēsturi un ekoloģiskajām problēmām un draudiem. Tas liek
aizdomāties par savu attieksmi un savas ikdienas ietekmi uz da-
bas procesiem. Par šo Durbes ezera istabu uzslavu ir pelnījusi
hidrobioloģe Loreta Urtāne. Nevar nepamanīt viņas milzīgo en-
tuziasmu un mīlestību pret dabu. Jācer, ka tikpat ļoti viņa iemīlēs
mūsu Gauju un ka arī mēs paveiksim līdzīgas lietas!”

Gaujas istabas realizēšanai ir sperts pirmais reālais solis. Ģirts
Baranovskis no biedrības „Balta daba” iesniedza projektu un
saņēma finansējumu tā realizēšanai, sadarbībā ar skolu projek-
ta ietvaros jau ir notikušas aktivitātes. Ja bērni no mazotnes tiks
iepazīstināti ar dabas lietām reālā saskarē, viņiem veidosies pa-
visam savādāka attieksme pret dabu, kam klātesoša ir piederī-
bas un atbildības sajūta par to.”

Klātienē visu vēroja jaunā paaudze - Brenda Beķere, Amanda
Zariņa, Armanda Azace, Rītavs Žīgurs. Jaunieši pārliecinājās,
ka tās nav tikai mūsu idejas par Gauju, bet tas ir ļoti svarīgs pro-
cess, lai, cilvēkam līdzdarbojoties ar darbu, tās vērtības paliktu
dzīvas un darbotos. Cerams, ka redzētais iedvesmos šo tēmu ri-
sināt kādā no skolas programmā paredzētajiem projektiem.

Ņemot Durbi par piemēru, redzam, ka cilvēkam vajag apzi-
nāties, cik liela ir viņa ietekme uz Gauju, ne tikai šausmināties
par to, ka citi izdarījuši slikti. Jāapzinās, kas ir tas, ko cilvēks
pats var izdarīt upes labā, vai ir kāda jēga no tā, ko darām, kādu
un cik daudz lietot sadzīves ķīmiju, lai notekūdeņi Gaujā nonāktu
tīri. Visas atbildes meklēsim kopā ar speciālistiem, veiksim pēt-
niecības darbu un ar uzskatāmiem piemēriem motivēsim cilvē-
ku darboties upes labā. 
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Meklēsim iespējas atjaunot zivju sugas, skatīsimies, kā pa-
pildināt zivju resursus, kompensējot Gaujai izdarīto kaitējumu. 

Meklēsim iemeslus, kāpēc notiek upes aizaugšana ar ūdens
augiem.

Būtu labi elektrostacijām piesaistīt ekoloģisko kalkulatoru,
tādā veidā mēs varam izrēķināt, cik lielu iespaidu – kādu ietekmi
atstājam uz vidi.

Jaunpiebalgas novadā ap Gauju ir 20 lielas un mazas zem-
nieku saimniecības. Arī tām ir jārūpējas un jābūt atbildīgām par
to, kādas vielas no saimniecībām nokļūst līdz Gaujai. Lauku at-
tīstības programmā ir iespējams apgūt līdzfinansējumu uz vidi
vērstu projektu īstenošanā. To izmantojot, var sakārtot lauk-
saimniecības ūdeņu attīrīšanas sistēmu, veidojot: mitrzemi, se-
dimentācijas dīķus, divpakāpju grāvjus u.t.t.

Ģirts Baranovskis: „Durbes ezers ir aizaugošs ezers, kas,
iespējams, tuvākajā nākotnē pavisam izzudīs. Šaubos, vai kāds
pirms 100 gadiem to paredzēja. Arī Gauja cilvēku darbības re-
zultātā pārdzīvo būtiskas negatīvas izmaiņas. Ceru, ka tas nav
neatgriezenisks process. Durbes ezeram ir sava istaba - ļoti prak-
tiska, interesanta un izglītojoša. Arī Gaujai būs sava istaba (var-
būt pat māja). Ceru, ka tas nebūs Gaujas muzejs, kurš stāsta skum-
ju piemiņas stāstu par Gauju, kas ir izzudusi vai tuvākajā nā-
kotnē izzudīs. Vēlos, lai Gaujas istaba iedvesmo cilvēkus rīko-
ties tās labā, savienojot cilvēku enerģiju, idejas un darbus mūsu
Gaujas labā.”

Vienā no pirmajām tikšanās reizēm Jaunpiebalgā, kad tika pie-
aicināti eksperti, profesionāļi un HES īpašnieki, meklējām vei-
dus, ko darīt un kā rīkoties, sarunas tik drīz nebeidzās, un tad
vienā brīdī Loreta teica: „Ir iestājusies nākamā diena”.

Pēc ekskursijas, sakot Loretai paldies, atzinām, ka mums ir
laimējies, jo ir iespēja sadarboties ar tik brīnišķīgu un zinošu cil-
vēku. Loreta atbildēja, ka Gaujai ir laimējies ar mums, ne jau
visur cilvēki saprot un ir gatavi paši darīt kaut ko savas upes labā,
varbūt tāpēc, ka esam gatavi kopīgi sagaidīt jaunas dienas ie-
sākšanos, meklējot risinājumus. Loreta Urtāne ir tik altruistis-
ka attiecībās ar mums un nesavtīgi dalās ar savām zināšanām
un pieredzi, viņa neatsaka kļūt par Gaujas istabas krustmāti.

Brauciena laika Inese Leite ar siltumu sirdi klausījās saru-
nas un izbaudīja kopā būšanu šoreiz vienkārši kā dalībniece. Tikai
viņa vien zina, cik daudz pūļu prasījušas visas tās reizes, kad
organizēja un realizēja notikumus projekta „Samīļo Gauja” ie-
tvaros. Ir patīkami gūt pozitīvu apliecinājumu par savas auklē-
tās idejas nepieciešamību un nozīmi.

Inese atzīst: „Talku un notikumu cikls „Samīļo Gauju” ir iz-
audzis. Man liels prieks, ka esam vienojušies kopīgā projektā
„Gaujas istaba” ar biedrību „Balta daba” un Jaunpiebalgas taut-
skolu, un domi. Prieks, ka ūdeņu eksperti Loreta un Andris Urtāni
ir tik atvērti radošai sadarbībai ar piebaldzēniem. Domāju, ka
ieinteresēto pulks augs un mēs šī projekta ietvaros veiksim la-
bas un, ceru, arī lielas lietas.

Kaut pamazām, bet jāiet uz priekšu. Durbes ezera istaba ir

labs iedvesmas avots Gauja istabas izveidē. Novēlu mums har-
monisku mijiedarbību un veiksmi!”

Janvārī tiek plānota ziemas saruna par Gauju, sīkāka infor-
mācija par gaidāmo tikšanos atrodama novada domes mājas lapā.

Jaunpiebalgas iedzīvotāji! Jūs tiekat aicināti līdzdarboties
Gaujas istabas tapšanā gan ar savām idejām, gan praktiskiem
padomiem, ierosinājumiem un vēsturiskā materiāla veidošanu.
Aicinām nest uz tautskolu jebkādu informāciju:

l par Gaujmalā dzīvojošām dzimtām un to likteņiem;
l par Gaujas krastos veikto saimniecisko darbību senatnē

un tagad;
l par pirtīm Gaujas krastā un pēršanās tradīcijām;
l par visu dzīvo radību, kas apdzīvo Gaujas krastus;
l par zvejas paražām, zvejas rīkiem un zvejniekiem;
l par stāstiem, teikām un notikumiem, dzeju un dziesmām,

kas tapušas Gaujas krastos.

Visas upes klusu tek
Mūs’ upīte skanēdama.
Citas upes dūņas nes,
Mūs’ upīte sudrabiņu.

Kas kaiš man nedzīvot
Gaujas kalna galiņā?
Pati Gauja man arama,
Gaujas kalni ecējami.

Vai tie mūsu Gaujas līči
Visi lieti nederēja?
Pate Gauja zeltu nesa
Gaujas līči sudrabiņu.

( Latviešu tautasdziesmas)

Sandra Strēle

Attēlos: pieredzes apmaiņas laikā Durbē.

Jau ilgāku laiku nepatīkams skats pavērās, uzbraucot uz Gaujas
tilta Meža ielas posmā – salauztas margas, apdrupusi nomale.
Tilts izskatījās bīstams gan braucējiem, gan gājējiem, īpaši dien-
nakts tumšajā laikā. 

Kādā no septembra Gaujas sakopšanas iniciatīvas grupas tik-
šanās reizēm, kas bija saistīta ar projektu „Gaujas istaba”, sa-
runa aizskāra arī šī tilta posma vizuālo stāvokli, un izskanēja ie-
rosinājums par VAS „Latvijas Valsts ceļi” informēšanu. Ģirts
Baranovskis, biedrības „Balta daba” valdes priekšsēdētājs un pro-

Salabots tilts pār
Gauju
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jekta „Gaujas istaba” koordinators, nosūtīja vēstuli, kurā VAS
„Latvijas Valsts ceļi” tika iepazīstināta ar neapmierinošo tilta stā-
vokli, kā arī pievienotas fotogrāfijas. 

Jau septembra beigās VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” vei-
ca nepieciešamos pasākumus un nomainīja bojāto margu pos-
mu. Oficiālajā atbildes vēstulē tika norādīts, ka „šī brīža finan-
siālā situācija neļauj nekavējoties veikt nepieciešamos remont -
darbus, lai novērstu visus ekspluatācijas laikā radušos tilta de-
fektus, tilta remonta darbi tiks plānoti iespējami ātrākā laikā at-
bilstoši piešķirtajam valsts pamatbudžeta finansējumam auto-
ceļu uzturēšanai”. 

Kā redzat, ikviena iedzīvotāja vēlme sakopt savu apkārtējo
vidi var nest ilgtermiņa ieguldījumu kopējā Jaunpiebalgas un
Gaujas ainavas uzlabošanā! Paldies Ģirtam par uzņēmību! 

Vita Žīgure
E.Zariņas foto Attēlos: Gaujas tilts pirms un pēc remontdarbiem.

2015. gada 1.janvārī brīvai
konkurencei tiks atvērts elek-
troenerģijas tirgus mājsaimnie-
cībām, sniedzot iespēju izvēlē-
ties sev piemērotāko piedāvā-
jumu. 

Nepieciešams izanalizēt savu
esošo un prognozēt sagaidāmo elektroenerģijas patēriņu, jo tir-
gotāju piedāvājumi ir atšķirīgi dažādiem patēriņa līmeņiem. Jāņem
vērā, ka ikmēneša patēriņš vasaras un ziemas periodā var ievē-
rojami atšķirties.

Tāpat jāņem vērā, ka, neatkarīgi no izvēlētā tirgotāja, elek-
troenerģijas piegādes ceļš nemainās - to joprojām nodrošina AS
„Sadales tīkls”, paliekot visu elektroenerģijas tirgotāju partne-
ris. Arī pēc 2015. gada 1. janvāra mājsaimniecības ik mēnesi sa-
ņems tikai vienu rēķinu, kurā būs iekļauta maksa par visām kom-
ponentēm.

Lai arī teorētiski pastāv iespēja mainīt tirgotāju kaut vai kat-
ru mēnesi, to ierobežo līguma nosacījumi, atsevišķos gadījumos
paredzot līgumsodu par līguma laušanu pirms termiņa. Dažādiem
piedāvājumiem līgumsods ir atšķirīgs, un dažkārt tas var būt pat
virs 100 eiro, tāpēc noteikti rūpīgi jāiepazīstas ar līguma nosa-
cījumiem.

Izdarot izvēli, jāņem vērā visas izmaksas - gan kopējo elek-
troenerģijas cenu, gan iespējamo pakalpojuma nodrošināšanas
vai abonenta mēneša maksu, rēķina nosūtīšanas maksu, soda nau-
das, līgumsodus u.c. izmaksas.

Tāpat nepieciešams izvērtēt, cik izdevīgi un pieņemami būtu
izmantot piedāvājumu elektroenerģiju iegādāties komplektā ar
citiem pakalpojumiem (televīziju, internetu, telefonsakariem).

Ja mājsaimniecība skaidri zina, ka nozīmīgu daļu elek-
troenerģijas patērē vai patērēs darba dienu naktīs - laikā no
plkst. 23 līdz plkst. 7- un nedēļas nogalēs, tad ir vērts ap-
svērt bezmaksas divu laika zonu skaitītāja uzstādīšanu. Maksa
par elektrību šajā gadījumā būs dalīta - dienā augstāka, nak-
tīs un nedēļas nogalēs zemāka. Piemēram, pie elektroener-
ģijas patēriņa mēnesī 400 kWh un 16A ievadaizsardzības apa -
rāta strāvas lieluma, laika zonu dalīta uzskaite izdevīgāka kļūst
tikai brīdī, kad vismaz trešdaļa patērētā ir naktīs un nedēļas no-
galēs.

Lai saņemtu pakalpojumus no izvēlētā elektroenerģijas
tirgotāja jau no 1.janvāra, līgums ar šo uzņēmumu jāno slēdz
ne vēlāk kā 15.decembrī. Ja tas nav izdarīts, tad elektroe-
nerģijas piegādi turpinās nodrošināt esošais tirgotājs AS

„Latvenergo” pēc „Universālā” piedāvājuma līdz brīdim, kad
veiksiet izvēli.

Lai saņemtu valsts atbalstu, kas paredzēts trūcīgajiem un maz-
nodrošinātajiem, 2015.gadā jāpaliek AS „Latvenergo” klien-
tam. Atbalsts tiek piešķirts par elektroenerģijas patēriņu līdz 100
kWh/mēnesī, nodrošinot cenu 0,1164 euro/kWh. Par patēriņu
virs 100 kWh/mēnesī - atbilstoši izvēlētājam tirgus piedāvāju-
mam. Trūcīgā vai maznodrošinātā statusu personai (ģimenei) pie-
šķir konkrētās pašvaldības sociālais dienests, kas par to tālāk in-
formē AS „Latvenergo”.

Lai saņemtu valsts atbalstu, kas paredzēts daudzbērnu ģi-
menēm, 2015.gadā jāpaliek AS „Latvenergo” klientam.
Atbalsts tiek piešķirts par elektroenerģijas patēriņu līdz 300
kWh/mēnesī, nodrošinot cenu 0,1164 euro/kWh. Par patēriņu
virs 300 kWh/mēnesī - atbilstoši izvēlētājam tirgus piedāvāju-
mam. Šajā gadījumā jāvēršas pie AS „Latvenergo”, apliecinot
atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam.

Lai arī izskanējusi informācija, ka elektroenerģiju būs iespējams
iegādāties pat no sešiem dažādiem uzņēmumiem, pašlaik cenas
nosaukuši tikai trīs. Iedzīvotājiem, kuri neizskata iespēju iegā-
dāties elektroenerģiju komplektā ar citiem pakalpojumiem no
SIA „Baltcom TV”, izvēle ir tikai starp diviem tirgotājiem - AS
„Latvenergo” un SIA „WIN Baltic”.

Līdz ar tirgus atvēršanu lielai daļai mājsaimniecību jārēķi-
nās ar elektroenerģijas izmaksu pieaugumu. Visbūtiskāk to iz-
jutīs mājsaimniecības, kas patērē līdz 100 kWh/mēnesī, tādē-
jādi līdz šim iekļaujoties „Starta tarifā”, un kas neatbilst daudz-
bērnu ģimenes vai trūcīgā/maznodrošinātā statusam. Piemēram,
ar vismaz 16% sadārdzinājumu jārēķinās mājsaimniecībai, kas
vidēji mēnesī patērē 400 kWh elektroenerģijas, neatbilst daudz-
bērnu ģimenes vai trūcīgā/maznodrošinātā statusam un nevēlas
iegādāties elektroenerģiju komplektā ar citiem pakalpojumiem.

Salīdzinājumā attiecīgai mājsaimniecībai ar vidējo mēneša
elektroenerģijas patēriņu 100 kWh - ar vismaz 43% sadārdzi-
nājumu.

Ja mājsaimniecība apsver iespēju iegādāties fiksētu elek-
troenerģijas apjomu komplektā ar citiem pakalpojumiem (internetu,
televīziju vai telefonsakariem), ir vērts izskatīt SIA „Baltcom
TV” piedāvājumu. Tomēr izdevīgumu vispārīgi novērtēt grūti,
jo fiksētā summa būs jāmaksā arī gadījumā, ja komplektā iekļautais
elektroenerģijas apjoms mēneša laikā pilnībā netiks iztērēts. Šajā
gadījumā lēmumam jābūt jo īpaši rūpīgi pārdomātam, ņemot vērā
augsto līguma pirmstermiņa laušanas maksu.

AS „Sadales tīkls”

Atvērts elektrības tirgus – ko tas nozīmē
un kā jārīkojas iedzīvotājiem?
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Aizmirstie
varoņi

No Latvijas vēstures zinām, ka kaujās
par Rīgas aizstāvēšanu pret Bermonta ar-
miju 1919.gada naktī no 14.uz 15.oktob-
ri simts brīvprātīgo latviešu karavīru no
8. Daugavpils kājnieku pulka izdarīja de-
monstrācijas uzbrukumu pāri Daugavas
dzelzceļa tiltam, lai radītu iespaidu, ka šeit
sekos plašāks latviešu vienību uzbrukums. 

Viņi gāja bojā, bet ienaidnieks bija
spiests atvilkt savus spēkus no
Daugavgrīvas, tādejādi veidojās iespēja šeit
forsēt Daugavu galvenajiem Latvijas ar-
mijas spēkiem. Kas bija šie simts varoņi,
kāpēc mēs nezinām viņu vārdus? 

Simts dvēseles
Kad novembra naktī pie Rīgas
No Daugavas migla veļas,
Tad liekas, ka atkal debesīs
Simts varoņu dvēseles ceļas.

Tās jauno kareivju dvēseles,
Kas gāja un atdeva dzīvi,
Lai latviešu tauta varētu
Reiz dzīvot un uzelpot brīvi.

Un naktī, kad Daugavas krastmala
Deg tūkstošu svecīšu liesmās,
Mēs kritušo varoņu simtu
Tik pieminam domās un dziesmās.

Bet jūtam, ja vēlreiz šai zemei
Kāds ienaidnieks virsū māksies,
Simts kritušo varoņu dvēseles
Ar mums tad ierindā stāsies.

Šeit nekad nezudīs tauta,
Kam svēta ir dziesma un spīts.
Tā droši caur gadsimtiem dosies,
Jo ausis tai brīvības rīts.

Slēģu Jānis

Turpmāk gājējiem un velosipēdu
vadītājiem diennakts tumšajā laikā ār-
pus apdzīvotām vietām būs jālieto
apģērbs (veste) ar labi redzamiem
gaismu atstarojoša materiāla ele-
mentiem.

Šāds apģērbs diennakts tumšajā lai-
kā būs jāvalkā arī apdzīvotās vietās
posmos, kuri nav pietiekami un vien-
mērīgi apgaismoti.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss uzsver: „Uz Latvijas ceļiem
joprojām cieš un iet bojā cilvēki, puse no kuriem ir tieši maz -
aizsargātie satiksmes dalībnieki. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka pa-
gājušā gada rudens statistika uz ceļiem atkārtotos. Domāju, ka
ikviens autovadītājs no savas pieredzes ļoti labi zina, ka lietai-

nos rudens vakaros ir grūti pamanīt gājējus un velosipēdistus,
kuri pārvietojas gar brauktuves malām ārpus apdzīvotām vie-
tām, un viņi man piekritīs, ka atstarojošās vestes ir veids, kā maz -
aizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem sevi pasargāt un kļūt
pamanāmiem autovadītājiem.” 

Šāda prasība ceļu satiksmes noteikumos tiek ieviesta, atbil-
stoši 2013.gada 2.decembra Ceļu satiksmes drošības padomes
sēdē nolemtajam.

Savukārt bērniem līdz 12 gadu vecumam
no šī gada 1.oktobra, braucot ar velosipē-
du, jāvalkā aizsargķivere.

Ilze Svikliņa,
Satiksmes ministrijas 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Gājējiem un velosipēdistiem 
jāvelk atstarojošas vestes

Liesma Elsiņa

Gaidīšana
Visi gaida debesu dāvanas,
Tik pavērsim mutes un – rau,
Tās katram ir ļoti svarīgas,
Kaut cits pelnījis, cits ar’ nav.
Augšā tai katliņā liksim
Pa domai, idejai, darbiņam,
Tā pie mākoņu dāvanām 

ātri tiksim,
Jāprot pašiem būt gaišiem 

un labiņiem.
Katliņš burbuļo pāri malām,
Taisām mutes vaļā –
Viss mums tajās sakritīs
Kā zelta lapkritis...

Advents un Ziemassvētku gaidīšana ir labdarības laiks, un
Jaunpiebalgas novada domes Sociālās aprūpes komiteja orga-
nizē labdarības akciju „Labo siržu Ziemassvētki”. 

Aicinām mūsu novada ļaudis un arī visus labas gribas cilvēkus
piebiedroties Ziemassvētku labdarības tirdziņa tapšanā, dāvā-
jot savus darinājumus – adītus, margotus, pērļotus, tamborētus,
šūtus, gleznotus, virpotus… praktiskas vai vienkārši skaistas lie-
tas, kuras Ziemassvētku tirdziņā atrastu savus jaunos saimnie-
kus, varbūt tas nebūs roku darinājums, bet savā dārzā izaudzē-
ti āboli vai paša bišu dravas saldais vākums, vai pēc īpašas re-
ceptes gatavots ievārījums, vai kāda cita ēdama/neēdama lieta… 

Ziemassvētku labdarības tirdziņš sāksies jau 5. decembrī
Jaunpiebalgas novada pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 4, (2. stāva

zālē), un tam paredzētās dāvaniņas lūdzam iesniegt novada domē
Anitai Auziņai vai JIC „Tagad” (Jaunpiebalgas vidusskolā) Leldei
Grobiņai darba laikā. Tirdziņš ir lieliska iespēja jau laikus ie-
gādāties īpašas un mīļas, neparastas un pārsteidzošas
Ziemassvētku dāvanas, kā arī iepriecināt sevi un mājiniekus ar
dažādiem gardumiem. 

Visi pirkumi tirdziņā ir ziedojums Jaunpiebalgas novadā dek-
larētajiem ar celiakiju slimajiem bērniem un bērniem ar īpašām
vajadzībām. 

Uz labdarības akcijas „Labo siržu Ziemassvētki” noslē-
guma pasākumu aicinām š.g.14. decembrī plkst. 16.00
Jaunpiebalgas kultūras namā.

Iepriecināsim sava novada bērnus Ziemassvētkos! 

Labo siržu Ziemassvētki
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Pieteikties var ikviens, kurš gatavs palīdzēt un iesaistīties lab-
darībā. 

Kopā mums izdosies!
Gaidām arī jūsu ziedojumus (ar norādi Ziemassvētku labda-

rībai). 
Konta Nr. LV15HABA0551031891892 

Sīkāka informācija, zvanot pa tālruņiem: 29131170 (Maija
Ķīķere); 26345624 (Zane Althabere); 64162440 (Anita
Auziņa); 28448588 (Lelde Grobiņa)

Jaunpiebalgas novada domes 
Sociālās aprūpes komiteja

Paziņojums
Sākot ar šī gada 3.novembri,

Zosēnu kultūras un sabiedriskā 
centra pakalpojumu punkts -

veļas mazgāšana, dušas,
lietoto mantu apmaiņa -

strādās:

PIRMDIEN         14.00 -18.00
OTRDIEN        14.00 -18.00
TREŠDIEN     14.00 -18.00
CETURTDIEN  14.00 -18.00
PIEKTDIEN      ————

Kultūras afiša
Jaunpiebalgā

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
Plkst. 22.00 Balle – spēlēs grupa „Nakts ekspresis”. Ieeja 3,- EUR

06.12. Plkst. 19.00 Žetonu vakars.
07.12. Plkst. 18.00 Lielās egles iedegšana Jaunpiebalgas tirgus laukumā. Ziemassvētku tirdziņš.
14.12. Plkst. 16.00 „Labo siržu Ziemassvētki” un labdarības tirdziņš.
20.12. Plkst. 19.00 Ziemassvētku koncerts „Tavas pēdas sniegā” – Evita Zālīte, Andris Ērglis, Jānis

Strazds, Ilze Grunte un Andris Grunte. Biļetes iepriekšpārdošanā 7,- EUR, 8,- EUR, 10, - EUR.
Biļetes var iegādāties Jaunpiebalgas kultūras namā. Kontakttālruņi: 26178257, 26114226.

21.12. Plkst. 13.00 Jaunpiebalgas novada pirmsskolas bērnu Ziemassvētku eglīte Zosēnu kultūras namā. 
Mīļi aicināti Jaunpiebalgas pagasta pirmskolas bērnu vecāki pieteikties uz bērnu eglīti, kas šogad notiks

kopā ar Zosēnu pirmsskolas bērniem Zosēnu kultūras centrā.
25. 12. Plkst. 14:00 Jaunpiebalgas novada Senioru Ziemassvētku eglīte.

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

Interesēties pa tālruni: 26176257, 64162182, 26114226

Zosēnu pagastā

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

28.11. Deju grupas „Vēlais pīlādzis” 5 gadu jubilejas koncerts.
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Jaunpiebalgas novada domes izdevums
Redakcija: Aija Íîíere tâlr. 64162437 (darbâ), 26409543 (mob.),  e-pasts: piebaldzeniem@jaunpiebalga.lv;

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

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

No mūsu dvēseliskā siltuma šai dienā
Lai visi tavi gadu sniegi kūst,
Un, vijot tālāk mūža pavedienu,
No mūsu mīlestības sirds lai spēku gūst!

Decembra īpašie jubilāri

60 Ilmārs Baldzēns 23.12.1954. „Meža Viekšeles”
Rasma Gansone 07.12.1954. „Birzmalas”

65 Anatolijs Ēķis 10.12.1949. „Lejas Mauragi”
Jānis Slavens 30.12.1949. „Dzelmes”-19, Zosēnu 

pagasts
70 Egils Dambergs 06.12.1944. „Slāķi”, Zosēnu pagasts

Jānis Žvīgurs 03.12.1944. „Lejas Slāķi”, Zosēnu 
pagasts

75 Sarmīte Keiša 07.12.1939. Dzelzceļa ēka 58. km-1
Genādijs Molotkovs 19.12.1939. „Mācītājmuiža” - 8

85 Zelma Vilciņa 15.12.1929. Gaujas iela 33-7
90 Zelma Nedēļa 12.12.1924. „Tīrumpaupi”
93 Austra Zemiša 11.12.1921. Raiņa iela 6
97 Marta Sproģe 27.12.1917. „Stūrīši”

Apsveicam decembra jubilārus!

Jaunpiebalgas novada dome

Nav kādas balss un soļu blakus,
Un rudens vējš top divkārt ass.

Pēc citu Dzimtsarakstu nodaļu
reģistru datiem

mūžības ceļu gājusi

Ina Murāne 75 gadu vecumā.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Vetārste

Anna Mackeviča
novembrī un decembrī

jūs gaidīs visas dienas, izņemot
svētdienas un pirmdienas.

Tālrunis 29409709

No mūža kamola pa dzijai attinusi,
Iet tālus ceļus vecmāmuļas sirds...

Skumjajā brīdī izsakām līdzjūtību
klasesbiedram Aleksim Loginovam, 

vecmāmiņu zaudējot.

6.klase un audzinātāja

Radošā darbnīca
5.decembrī no plkst. 9.00 līdz 18.00
6.decembrī no plkst.10.00 līdz 14.00
Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā 

notiks radošā darbnīca.
Gatavosim Ziemassvētku apsveikumus.

Aicināti gan lieli, gan mazi rūķīši.
Līdzi var paņemt salvetes ar

Ziemassvētku attēliem, krāsainu 
kartonu, skalpeli vai kartona 

nazi, līmi.
Baiba Logina
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