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1 (202) 2015. gada janvāris Jaunpiebalgas novada izdevums

ÐAJÂ NU MURÂ:

* Jaunākais novada domē
* Izmaiņas sociālajā jomā 

2015.gadā
* Lauku ziņas
* Jaunumi skolās
* Jaunpiebalgas katoļu 

baznīcas jubilejā
* Decembris Zosēnos
* Izstāde „Raksti un zīmes” 

jau trešo reizi
* Kultūras afiša
* Dažādas ziņas

Janvārī
20.01. 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres 

diena. 
26.01. Latvijas Republikas starptautiskās 

(de iure) atzīšanas diena.

Februārī
02.02. Sveču diena. Ziemas Māras diena. Svece ir 

siltuma un gaismas simbols. Nenoliedzami 
tai piemīt arī kaut kas maģisks un netverams.

17.02. Meteņi jeb Metenis - seni latviešu pavasara 
gaidīšanas svētki, kas beidzās Pelnu dienā.

18.02. Pelnu diena. Sākas Lielais gavēnis.
19.02. Saskaņā ar ķīniešu horoskopu iestājas Kazas gads.

Tas turpināsies līdz 2016.gada 7.februārim, kad 
to nomainīs ugunīgais Mērkaķis.

Un tavs ceļš būs manējais,
Tava māja un tavs liktenis – 

mans.
Kur iesi tu, tur iešu es,
To šodien solos -
Laicīgi un mūžīgi.

2014.gada 27.decembrī
laulības noslēdza

Baiba Kalniņa un
Jānis Eglītis.
Apsveicam!

3.janvārī Jaunpiebalgas Katoļu baznīcas 75.jubilejas
svinībās viesojās

Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps –
metropolīts Zbigņevs Stankevičs.

Vairāk par šo notikumu lasiet 8.,9. lpp.!

2014.gada nogalē dzimuši:
Mareks Sandijs Usāns

26.novembrī,
Adele Hanna Zirne

25.decembrī.
Apsveicam laimīgos vecākus

un vecvecākus!
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- Pārdomas

Tuvojoties Jaunajam gadam, viens ot-
ram vēlam laimi un laimīgu gadu.
Daudzi ir mēģinājuši uzminēt laimes no-
slēpumu, saprast, kas un kā jādara, lai
cilvēks būtu patiesi laimīgs. Kādā no
„Dvēseles stāstiem” Gudrais ierāda it kā
pavisam vienkāršus soļus, kas mums
jāsper ik dienu un visu dzīvi, lai būtu
laimīgi.

Vispirms jāsaprot, ka itin visās lie-
tās dzīvē klātesošs ir Dievs, Viņš jāmīl,
Viņam par visu jābūt pateicīgam. Tad –
jāmīl sevi pašu, tādējādi sevi ik brīdi ie-
drošinot kaut ko darīt. Jāsaprot un jā-
apzinās sava vērtība. Taču – ne tikai jā-
domā, bet noteikti un ar stingru apņē-
mību jārīkojas. Nu, piemēram, ja
domā, ka esi gudrs, tad arī gudri rīko-
jies, ja izvirzi sev noteiktus mērķus, tad
cīnies, līdz sasniedz tos, neatmet ar roku
un nepaliec pusceļā.

Lai cik grūti tas ir, bet jāmēģina ne-
apskaust citus, domājot un tirdot sevi,
kāpēc gan man tā nav. Ja mērķtiecīgi
īstenosim savus sapņus, tad arī mums
būs. Ja nē – vai tad tie ir īstie sapņi un
mērķi? 

Savā sirdī neglabāt ļaunas, atriebīgas
domas un plānus. Ir jāmāk piedot un aiz-
mirst. Neņemt to, kas pieder citam, jo,
iespējams, ka visai drīz mums atņems
kaut ko vēl vērtīgāku. Nevienam neda-
rīt pāri, bet gan atbalstīt, iedrošināt, prie-
cāties par otra veiksmi. Galu galā – die-
nu aizvadīt ar smaidu, jo ko līdz rūpju
sarauktā piere un drūmās domas?

Un tas ir viss, lai būtu laimīgi? Daudz
vai maz? Kā uz to skatās. Tas jau nenieka
nemaksā, ir pilnīgi par brīvu, tikai jā-
sakārto domas un darbi, uz visu jārau-
gās pozitīvi. Un vēl – prieks. Ik dienu
atrast, par ko priecāties, tā sevi uz-
mundrinot. 

Man patīk reiz izlasītā atziņa: „Ja jūs
visā apzināti meklēsiet ļauno un slikto,
tad noteikti to arī atradīsiet, savukārt, ja
jūsu mērķis būs atrast labo, nešaubieties,
labais pats atnāks pie jums!”

Lai mums visiem šajā gadā izdodas
būt laimīgiem!

Aija Ķīķere

2014.gada 8.decembra sēdē
nolemts:

Kļūt par „Gaujas fonda” līdzdibinātāju ar nosacījumu, ka tā dibināšanas lēmumā
tiek paredzētas Jaunpiebalgas novada domes tiesības darbam nodibinājuma valdē de-
leģēt vienu savu pārstāvi; deleģēt darbam „Gaujas fonda” valdē Jaunpiebalgas no-
vada domes deputātu Miku Spalviņu; šis lēmums neuzliek Jaunpiebalgas novada do-
mei nekādas finansiālas saistības attiecībā uz izdevumiem, kas saistīti ar „Gaujas fon-
da” dibināšanu.

Pieņemt izstrādāto novada kultūras darba plānu par pamatu 2015.gada darba plā-
nam. Izveidot darba grupu kultūras, sporta un brīvā laika pasākumiem saistīto prob-
lēmu risināšanai un koordinēšanai.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2014.gada 8.decembra Saistošos no-
teikumus Nr.15 „Par grozījumiem 2014.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 „Par Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2014.
gadam”.

Izveidot komisiju darījumiem ar lauksaimniecības zemi 7 cilvēku sastāvā.
Izveidot lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistru. Nomas līguma reģistrā

iekļaut: nomas objektu, platību, nomnieku, nomas līguma termiņu;
Apstiprināt pārskata par stingrās uzskaites kvīšu kustību veidlapu.
Izdarīt nolikumā „Jaunpiebalgas novada grāmatvedības organizācijas un kārtoša-

nas Nolikums” grozījumus.
Atzīt par spēku zaudējušu Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas nolikumu, kas

apstiprināts ar Jaunpiebalgas novada domes 14.10.2013. lēmumu Nr.76 (protokols Nr.6;
20.§). Apstiprināt Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas nolikumu.

Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvokļa Br. Kaudzīšu iela 7A – 1,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra Nr. 4256
900 0250, izsoles noteikumus. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles sākum-
cenu 4500.00 EUR.

Nodot atsavināšanai P. Z., p.k. dzēsts, zemes gabalu „CATAs objekts”, Jaunpiebalgas
pagastā, Jaunpiebalgas novadā, kadastra numurs: 4256 006 0122. Apstiprināt atsa-
vināmā zemes gabala nosacīto cenu - EUR 1 200,00 (viens tūkstotis divi simti euro,
00 centi) apmērā.

Anulēt V. L., p.k. dzēsts, deklarēto dzīves vietu dzēsts.
Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes darbinieku atalgojumu 2015.gadā atbil-

stoši domes atlīdzības sistēmai.
Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētāja atalgojumu. Apstiprināt

Jaunpiebalgas novada domes komiteju un komisiju priekšsēdētāju stundas likmi ar
2015. gada 1.janvāri. Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes deputātu/ komiteju un
komisiju locekļu stundas likmi ar 2015. gada 1. Janvāri. Apstiprināt maksimālo ap-
maksājamo stundu skaitu, par kurām deputāts var saņemt atlīdzību, tās ir 20 stundas
mēnesī, pastāvīgo komiteju, komisiju priekšsēdētājiem - 25 stundas mēnesī.

Izslēgt no Jaunpiebalgas novada domes pamatlīdzekļu sastāva (bilances) katlu māju-
Rūpniecības iela 1, Jaunpiebalga.

Izslēgt no Jaunpiebalgas novada domes pamatlīdzekļu sastāva (bilances) „Artēzisko
aku” Br. Kaudzīšu iela 3, Jaunpiebalga.

Iekļaut Jaunpiebalgas novada domes pamatlīdzekļu sastāvā (bilancē) neprivatizē-
tos dzīvokļus, kā atsevišķus īpašumus, dzīvojamā mājā „Dzelmes” kadastra Nr. 4298
503 0021, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Izslēgt no Jaunpiebalgas novada domes pamatlīdzekļu sastāva (bilances) „Malkas
nojumi” Gaujas iela 4, Jaunpiebalga. 

Biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”, reģ. nr.40008002279, uz 3 (trīs) gadiem no-
dot bezatlīdzības lietošanā Pētera pamatskolas (kadastra apzīmējums: 4298 003 0159
007) mājturības kabineta telpu 22,2 m2 platībā Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā,
ar mērķi nodrošināt sociālās palīdzības sniegšanu Zosēnu pagasta iedzīvotājiem, par
ko slēdzams telpu lietošanas līgums. 

Norakstīt un izslēgt no uzskaites šādus debitoru parādus: G. Ķ., p.k. dzēsts, –82,60
EUR- vairāk nekā 10 gadus vecs parāds; A. L., p.k. dzēsts, 17,42 EUR - parādnieks
miris, piedziņa nelietderīga; A. C., p.k. dzēsts, –45,25 EUR - parādnieks miris, pie-
dziņa nelietderīga.

Novada domē
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Atļaut A. J., personas kods dzēsts, G. L., personas kods dzēsts,
E. B., personas kods dzēsts, izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Meža Zariņi”, kadastra Nr.4256 011 0048
- 27.4 ha platībā, sadalīšanai - atdalot zemes vienību 20.4 ha pla-
tībā.

Atļaut J. J., personas kods dzēsts, saskaņot būvvaldē būvdarbu
apjomu un būves vietu dīķu ierīkošanai bez ūdens līmeņa re-
gulējošām būvēm – līdz 0,3 ha platībā, nekustamā īpašumā „Krasta
Abrupi”, kadastra Nr.4256 007 0131, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, atbilstoši Jaunpiebalgas pagasta terito-
rijas plānojuma „Apbūves noteikumiem”.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Kalna Melnbārži” Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, ka-
dastra Nr.4298 003 0074, sadalīšanai - zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4298 003 0074- 7,5 ha platībā, atdalot mājīpašu-
mu „Kalna Melnbārži” ar zemi 1,0 ha platībā un ūdenstorni ar
zemi aptuveni 1,0 ha platībā, un zemes vienības ar kadastra Nr.4298
003 0075 - 29,0 ha platībā sadalīšanai, atdalot ēkas
„Galdniecības cehs” ar zemi 0,8 ha platībā.

Atļaut z/s „Krikši”, reģ. Nr.410103079, juridiskā adrese
„Jaunjaunzemi”, Jaunpiebalgas pagasts, īpašniekam J. O., per-
sonas kods dzēsts, izstrādāt projekta dokumentāciju saimniecī-
bas ēkas 50 m2 ar nojumi 30 m2 un nojumes 270 m2 būvnie-
cībai nekustamā īpašumā „Jaunjaunzemi”, kadastra Nr.4256 003
0028, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, pamatojo-
ties uz Nekustamā īpašuma patapinājuma līgumu Nr.01-12/2014,
kas noslēgts ar zemes īpašnieci A. O., personas kods dzēsts, dzī-
vojoša dzēsts, pamatojoties uz Jaunpiebalgas pagasta teritori-

jas plānojuma „Apbūves noteikumiem”.
Atcelt Jaunpiebalgas novada domes 2014.gada 10.novembra

lēmumu Nr.218 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Kalēji”, kadastra Nr.4256 006 0005, sa-
dalīšanai. Atļaut V. H. L., personas kods dzēsts, dzīvojošs dzēsts,
izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kalēji”,
kadastra Nr.4256 006 0005, sadalīšanai – atdalot zemes gaba-
lu 27,3 ha platībā un zemes gabalu ar jaunbūvi aptuveni 2 ha
platībā.

Precizēt Jaunpiebalgas novada domei piekrītošām vai tiesiskajā
valdījumā esošām zemes vienībām platību.

Noteikt zemes lietošanas mērķi – zemes vienībām ar kadas-
tra apzīmējumu 4256 007 0183- 0,22 ha platībā un 4256 007 0184
– 0,18 ha platībā, kuras ieskaitītas rezerves zemes fondā- ar ze-
mes lietošanas mērķi - maģistrālā elektropārvades un sakaru lī-
niju apbūve (šifrs 1201) Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads.

Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. E., personas kods dzēsts,
dzīvo dzēsts, par zemes vienību „Jaunspundēni”, kadastra ap-
zīmējums 4256 007 0125 – 3,18 ha platībā, kā dzīvojamās mā-
jas īpašniecei.

Saskaņot pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides (A)
programmu „Jā-nē spēles universālās iespējas inovatīva mācī-
bu procesa veidošanā”.

Apstiprināt Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas attīs-
tības plānu 2015.–2017.gadam.

Sagatavoja Anita Auziņa.

Jaunpiebalgas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2014.gadā tika
sastādīti 24 dzimšanas reģistrācijas akti, kuros tika reģistrētas
13 meitenes un 11 zēni. Salīdzinot ar 2013.gadu, ir par desmit
reģistriem vairāk. Jaundzimušajiem doti ne tikai ļoti latviski un
spēcīgi vārdi kā Jānis, Jurģis, Aigars, Gustavs, Marta, Elīza, bet
arī mūsdienīgi vārdi - Enija, Rasa, Kitija, Unda.

2014.gadā sastādīti 18 miršanas reģistri, tas ir par astoņiem
reģistriem mazāk nekā 2013.gadā.

2014.gadā noslēgtas četrpadsmit laulības, no kurām septiņas
reģistrētas baznīcā un septiņas - Dzimtsarakstu nodaļā, starp tām
ir arī vienas laulības ar ārzemnieku. Laulībā stājušies pārsvarā

gados jauni cilvēki.
2014.gads ir bijis bagāts ar laulību ceremonijām, tāpēc vē-

los teikt paldies savai komandai - Anitai Auziņai un Jānim Ža-
gariņam, kuri man palīdz tās vadīt, piedodot krāsainību un sir-
snīgo noskaņu. Paldies par jūsu atsaucību un gatavību vienmēr
būt klāt! Paldies!

2015.gadā novēlu visiem trīs lietas: mīlestību, ticību un ce-
rību, lai šīs trīs lietas jums palīdz saskatīt labo, sajust skaisto un
notvert netveramo, bet tik kāroto!

Jaunpiebalgas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Dace Bišere – Valdemiere

Pārskats par paveikto Jaunpiebalgas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 2014.gadā 

Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības,
bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku
ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija
(LM) informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stāsies spē-
kā 2015.gadā. 

No 2015.gada 1.janvāra:
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta mak-

simālais apmērs būs 48 600 eiro.
Slimības, maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstus, kā

arī bezdarbnieku pabalstu izmaksās bez līdz šim noteiktajiem
ierobežojumiem. Tas nozīmē, ka daļai cilvēku pieaugs pabal-
stu apmērs, jo tos pilnībā izmaksās atbilstoši cilvēku veiktajām
sociālajām iemaksām.

Ģimenes valsts pabalsta apmērs būs noteikts atkarībā no
bērnu skaita ģimenē. Par pirmo bērnu - 11,38 eiro mēnesī, par
otro bērnu ģimenē pabalsts būs 22,76 eiro (2 reizes lielāks), par
trešo bērnu un nākamajiem bērniem – 34,14 eiro jeb 3 reizes lie-
lāks nekā par pirmo bērnu ģimenē.

Valsts atbalstu celiakijas slimniekiem izmaksās arī bērniem,
kuriem ir noteikta invaliditāte. Tāpat atbalstu izmaksās celiakijas
slimniekiem, kas pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas mācās vis-
pārējās vai profesionālās izglītības iestādēs un nav vecāki par
20 gadiem vai studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klā-
tienē) un nav vecāki par 24 gadiem.

Pabalstu par asistenta izmantošanu cilvēkiem ar I grupas
redzes invaliditāti turpmāk maksās Valsts sociālās apdrošinā-
šanas aģentūra (VSAA). Pabalsta apmērs būs līdzšinējā apmē-
rā, proti, 17,07 eiro nedēļā. Līdz šim minēto pabalstu maksāja
Nodarbinātības valsts aģentūra.

Valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobi-
ļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģi-
menēm pieaugs no 85,37 līdz 100 eiro. Līdz 2015.gada 31.mar-
tam piešķirtos valsts sociālos pabalstus VSAA pārrēķinās un
izmaksās līdz 2015.gada 30.aprīlim.

Ieviesīs pilnveidotu, starptautiskajiem kritērijiem atbilstošu

Izmaiņas sociālajā jomā 2015.gadā 
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invaliditātes noteikšanas sistēmu. Tas nozīmē, ka cilvēkiem
no 18 gadiem līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai, nosakot
invaliditāti, ņems vērā ne tikai veselības traucējumus, bet arī to
radītos aktivitāšu un funkcionēšanas ierobežojumus. Tādējādi
noteiks gan invaliditātes grupu, gan arī darbspēju zaudējumu pro-
centos.

Minimālā mēneša darba alga būs 360 eiro. Minimālā stun-
das tarifa likme būs 2,166 eiro, pusaudžiem un cilvēkiem, kuri
ir pakļauti īpašam riskam, minimālā stundas tarifa likme būs 2,477
eiro.

Ieviesīs sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (psihosociālais
atbalsts) vardarbībā cietušiem pieaugušiem cilvēkiem un arī
pašiem vardarbības veicējiem. Tas nepieciešams, lai sniegtu at-
balstu gadījumos, kad ģimenē notiek vardarbība, kā arī situā-

cijās, kad cilvēks atzīts par cietušo administratīvā pārkāpuma
lietvedības vai kriminālprocesa ietvaros, ir pieņemts tiesas vai
tiesneša lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, vai po-
licijas lēmums par nošķiršanu.

2015.gadā trūcīgie cilvēki bez maksas varēs saņemt trīs vei-
du pakas jeb komplektus - pārtikas preču komplekts, indivi-
duālo mācību piederumu komplekts un higiēnas un saimnie-
cības preču komplekts. Palīdzības izdalīšanu vistrūcīgākajām
personām nodrošinās biedrības, nodibinājumi, reliģiskas or-
ganizācijas un pašvaldības vai to iestādes, iepriekš piedalo-
ties Sabiedrības integrācijas fonda organizētajā atlasē.

Informāciju sagatavoja
Marika Kupče.

Ziemassvētki ir laiks, kad pierimst darba steiga un atliek vai-
rāk laika ieklausīties citos un arī sadzirdēt sevi. Visā valstī ļau-
žu sirdis atveras labdarībai.

Eņģeļi pār Piebalgu. Varbūt skan skaļi, taču lielā iedzīvotā-
ju atsaucība to apstiprināja. 14.decembrī noslēdzās labdarības
pasākums „Labo siržu Ziemassvētki” Jaunpiebalgā.

Labdarības akciju, kuras sākums sniedzas 2010.gadā un ku-
ras iniciatore mūsu novadā ir Valda Pumpure, organizējam nu
jau piekto gadu. Šogad akcijas mērķis bija sniegt atbalstu bēr-
niem ar īpašām vajadzībām.

Paldies ziedotājiem, kuri labdarības akciju atbalstīja finan-
siāli, paldies amatniekiem un mājražotājiem, kas tik dāsni pie-
dāvāja savus izstrādājumus labdarības tirdziņam. Paldies arī vi-
siem, kuri izvēlējās iegādāties tieši šos ražojumus, nenosaukšu
jūs visus personīgi, jūsu bija ļoti daudz.

Aptuveni pusi no saziedotajiem līdzekļiem guvām noslēguma
pasākuma laikā. Paldies par jauko uzvedumu un sirsnīgo muzi-
kālo priekšnesumu, kā arī par pasākuma tehnisko nodrošinājumu!

Paldies bibliotēkas un novada domes darbiniekiem par sapratni
un atbalstu, kā arī visiem pārējiem, kas piedalījās akcijas nori-
sē. Katrs darīja to, ko prata un kas tobrīd bija vajadzīgs. 

Mums kopā izdevās. Par akcijas rezultātā saziedotajiem 873
EUR ir iegādātas un izsniegtas dāvanu kartes medicīnisko līdzekļu
iegādei bērniem ar īpašām vajadzībām.

Ne vienmēr dzīvē notiek tā, kā esam to gribējuši, kādam pa-
veicies vairāk, bet kādam šobrīd klājas ne visai labi, neviens no
mums neko nevar paredzēt uz priekšu. Jaunpiebalgas cilvēki ir
pauduši savu attieksmi un labo gribu.

Labdarības akcija kļuvusi par labu tradīciju, un tā ir jāturpi-
na. Gaidām iedzīvotāju priekšlikumus un ierosinājumus šī gada
pasākuma norisei! Ceram uz tikpat sirsnīgu atsaucību!  

Lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā, bet spēkus lai atjau-
no tuvu un mīļu cilvēku klātbūtne!

Visu labo domu piepildījumu Jaunajā gadā vēlot,
novada domes vārdā Maija Ķīķere

Noslēgusies labdarības akcija
„Labo siržu Ziemassvētki”

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda (LKIF) programmas
„Plaukstošu kopienu attīstībai” rīkotajā konkursā ir apstiprināts
nodibinājuma „Pievienotā vērtība” projekts. Konkursa mērķis
ir atbalstīt nevalstiskās organizācijas – kopienu centrus Latvijas
reģionos, kuru darbības mērķis ir vietējo iedzīvotāju dzīves kva-
litātes uzlabošana, kas īsteno dažādas iniciatīvas sociālā atbal-
sta vai pakalpojumu, veselības veicināšanas un izglītības jomā.

Nodibinājums „Pievienotā vērtība” sadarbībā ar Jaunpiebalgas
novada domi un Pēteri Zivtiņu piedalās konkursā ar projektu „Ko
darīt, ja nav ko darīt?!”, un tā galvenā ideja ir uzrunāt jaunie-
šus, viņu iedvesmas personas un sabiedrību kopumā, populari-
zējot uzskatu, ka būt brīvam no jebkādām atkarībām ir stilīgi un
daudz interesantāk nekā tad, ja esi atkarīgs no šķietami patīka-
mām vielām un procesiem.

Projekta īstenošanas gaitā Jaunpiebalgas novadā no
2014.gada novembra līdz 2015.gada jūnijam tiek īstenotas ne-
formālās izglītības apmācības jauniešiem un viņu iedvesmas per-

sonām, šo apmācību ietvaros dalībnieki veido radošu performanci
„Ko darīt, ja nav ko darīt?!”, kas tiks rādīta izglītojošos piere-
dzes apmaiņas pasākumos 2015.gada maijā kaimiņu novados. 

„Ko darīt, ja nav ko darīt?!” – jautājums, ko uzdod ikviens.
Nekad nebeidz jautāt. Pat nevajag atbildes, tikai dzīves ziņ-

kārību. Ja ir jautājums, atbildes pašas nāk. Visa dzīves gudrība
ir rakstīta starp rindiņām, jo vārdi ir vienas dimensijas informācija,
kas kairina mūsu asociācijas. Jo plašāka ir mūsu iztēle un in-
formācijas lauks, jo vairāk mēs spējam vienā teikumā izlasīt.

Mūsu realitāte ir tik plaša, cik paši to vēlamies. Mēs to va-
ram paplašināt, bet arī varam vārīties savā sulā līdz mūža ga-
lam. Mūsu griba nosaka visu. Savukārt rīcība atļauj tam notikt.
Te katram pašam ir jāpieņem lēmums. Katrā no mums ir mil-
zīgs spēks, milzīgs potenciāls. Bet mums trūkst drosmes un pa-
cietības. Lēnām ķimerējoties, mēs varam atklāt savu spēku. VISS
IR MŪSU ROKĀS!!!

Jābūt pacietīgam uz pārmaiņām. Katra pozitīvā doma ir kā
ūdens lāse bambusa saknei, un katra šaubīšanās - kā maza brem-
ze mūsu pārmaiņām. Galvenais - nezaudēt cerību un ticēt savai
izaugsmei! 

Informāciju sagatavoja
projekta koordinatore Gunta Grīnhofa.
E – pasts: pievienotavertiba@gmail.com 

Projekts „Ko darīt, ja nav ko darīt?!”



5

Šādas un vēl daudz citas izmaiņas mūs sagaida 2015.gadā,
par to vairāk uzzināsim mācībās un semināros, kas notiks tuvākajos
mēnešos.

lPagarināts pārejas periods dzīvnieku novietnes nodrošināšanai
ar kūtsmēslu krātuvēm. 

l Samazināta algas nodokļa likme no 24 % uz 23%.
l Ar 2015.gadu stājas spēkā minimālais nodoklis. 
l Nodokļa maksātājs, kurš ir reģistrēts kā saimnieciskās dar-

bības veicējs, ne vēlāk kā 15 dienu laikā no likumā noteiktās dek-
larācijas iesniegšanas dienas iemaksā valsts budžetā 50 eiro, ja tak-
sācijas gadā nav gūts ar nodokli apliekams ienākums no saimnieciskās
darbības vai ja aprēķinātā nodokļa summa nepārsniedz 50 eiro.

l Ar 2015.gada 1.janvāri stājas spēkā grozījumi Meža liku-
mā (zemes īpašnieka pienākums – reģistrēt ar kokiem aizaugušās

platības). 
l Mikrouzņēmuma nodoklis ir 11%.
Pārskats par stāvokli ganāmpulkā uz 2015.gada 1.janvāri jā-

iesniedz lauksaimniecības datu centrā līdz 1. februārim (bišu sai -
mes, kažokzvēri, savvaļas dzīvnieki, savvaļas putni, mājputni,
akvakultūras). Informācija nav jāiesūta par liellopu, aitu, kazu,
zirgu u.c. ar krotālijām apzīmētu dzīvnieku skaitu.

Lauku atbalsta dienests lūdz klientus savlaicīgi, negaidot ap-
rīļa vai maija mēnešus, iesniegt pieteikumus lauku bloku pre-
cizēšanai. 

Maija Ķīķere,
Jaunpiebalgas novada

lauku attīstības konsultante 
Mob. 29131170

Daudziem notikumiem bagāts ir bijis šī mācību gada pirmais
pusgads sākumskolā. Uzsākot jauno mācību gadu, skolēniem un
vecākiem bija dota brīnišķīga iespēja tikties ar Valsts policijas
Vidzemes reģiona prevencijas grupas vecāko inspektori Daci
Jukāmu. Par šo iespēju jāsaka paldies skolotājai A. Ozerei. Lai
palīdzētu saviem bērniem, vecāki varēja tikties ar mikrologo-
pēdi Āriju Baumani.

26. septembrī visa skola piedalījās Olimpiskajā dienā. Rīts
sākās ar Olimpiskā karoga pacelšanu un kopīgu vingrošanu 1.-
12. klasei skolas sporta zālē. Pēc tam skolēni piedalījās pretstafetēs
un tradicionālajā rudens krosā – ieskaitē 300 m 1. – 4. klašu sko-
lēniem.

Attēlā: skolēni gatavi Olimpiskās dienas pasākumiem.

Sākumskolas skolēni un skolotājas piedalījās Veselības ne-
dēļā jeb Move Week.

1. oktobrī visi devāmies pārgājienā. Jaunajā tirgus lauku-
mā mūs rīta rosmē izvingrināja regbija treneris Uldis Ozoliņš.
Tālāk devāmies uz estrādi „ Taces”, kur notika jautrs stafešu skrē-
jiens. Par katras stacijas jautrām aktivitātēm bija padomājušas

sākumskolas skolotājas. Pēc tām mūs gaidīja veselīgas pusdie-
nas. Par garšīgo putru parūpējās sākumskolas saimniecītes.

Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.
Kā katru gadu skolā tiek svinēti arī Mārtiņi. Šogad 12. no-

vembrī skolotāju D. Circenes, D. Alksnītes un S. Petrovskas va-
dībā devāmies ķekatu gājienā pa dažādām Jaunpiebalgas iestā-
dēm. Vispirms ķekatu gājiens veda pie mūsu zobārstītēm Mudītes
un Dainas. Tālāk ejot, pie lielveikala „ Nodus” mūs sagaidīja
Ilze Ontužāne un Ieva Majore. Pa ceļam iegriezāmies arī mū-
zikas skolā. Te mūs mīļi sagaidīja skolas direktore Aija Petrovska.
Jautrais ķekatu gājiens devās uz Jaunpiebalgas kultūras namu
un domi. Pie kultūras nama budēlīšus gaidīja Lāsma un Ilze.
Savukārt domē ķekatnieku uzdotās mīklas minēja un ticējumos
ieklausījās tās darbinieki. 

Ziņas zemniekiem un lauku
iedzīvotājiem

2014./2015. mācību gada 1. semestris 
sākumskolā

Lauku ziòas

Skolas ziòas

Attēlā: Veselības nedēļa – stafetes brīvdabas estrādē „Taces”.
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Attēlā: jautrā Mārtiņdiena.
Sagaidot Latvijas dzimšanas dienu, notika konkurss „ Latvija

– mana Dzimtene”. Katrs sākumskolas skolēns parādīja savas
zināšanas par Latviju. Vislabāk veicās:

Evelīnai Spirģei, Keitai Rukmanei, Keitai Grīnbergai, Ancei
Dārziņai (1. kl. meitenes);

Haraldam Žuravļovam, Elgaram Tenčam, Kristeram
Ozolam, Viesturam Damrozem, Ulvim Uldim Pērkonam,
Evelīnai Brikmanei ( 2. kl. 1. grupas skolēni);

Leldei Ješkinai, Amandai Vītolai, Dārijam Rozenblatam,
Līvai Zirnei, Deividam Jurim Vietniekam (2. kl. 2. grupas sko-
lēni);

Veronikai Monikai Stūriškai, Katei Martai Vīksnai, Reinim
Dravantam, Danielam Milleram, Regnāram Šteinam (3. kl.
skolēni);

Lāsmai Ciekurznei, Danielai Macolai, Annijai Bedeicei,
Paulai Aleksai Pallo, Elīnai Zariņai, Endijai Romānovai
(4. kl. skolēni).

Attēlā: sagaidot Latvijas dzimšanas dienu.

Sākumskolas skolēni piedalījās dažādos konkursos. 2. – 4.
klases skolēni darbojās zīmējumu konkursā „ Ātrā palīdzība bēr-
na acīm” ( skolotājas D. Mačukāne un J. Beķere). Ecolin iz-
sludinātajā konkursā „ Sapņu ekskursija” piedalījās 4. klases sko-
lēni (R.Intenberga). Sadarbībā ar Jaunpiebalgas bibliotekāri B.
Loginu 2. – 4. klašu skolēni piedalījās Bērnu žūrijā, centīgi la-
sot un vērtējot savai grupai domātās grāmatas.

Šajā pusgadā skolēniem bija dota iespēja apmeklēt dažādas
teātra izrādes gan skoliņā, gan kultūras namā. Pirms
Ziemassvētkiem visi devāmies kopīgā braucienā uz Rīgu, lai ap-
meklētu Nacionālā teātra izrādi „ Sudraba slidas” un apskatītu
uz svētkiem izgaismoto un saposto galvaspilsētu.

Attēlā: Rīgā pie vienas no skaistajām svētku eglēm.

Skolā Ziemassvētkus svinējām pie savām klašu eglītēm. 1.
klase savu priekšnesumu parādīja arī vecākiem. Pārējās klases
kopā ar audzinātājām gāja rotaļās, minēja mīklas, rādīja pašu sa-
gatavotus priekšnesumus savās klasēs. Noslēdzot šī mācību gada
1. semestri, par centīgu mācību darbu skolēni saņēma atzinības
un „ Laimas” šokolādi:

1. klasē – Ance Dārziņa, Keita Rukmane, Evelīna Spirģe,
Arta Krūmiņa, Pēteris Loža;

2. klasē 1. grupā – Evelīna Brikmane, Elīza Seržāne, Mikus
Ļulēns, Gundega Kalašinska;

2. klasē 2. grupā – Lelde Ješkina, Justīne Irša;
3. klasē – Tīna Rukmane, Regnārs Šteins, Rihards Ansbergs,

Gerda Johansone, Kate Marta Vīksna, Raivis Broks, Veronika
Monika Stūriška, Ance Liliāna Lazdiņa;

4. klasē – Lāsma Ciekurzne, Elīna Zariņa, Daniela Macola,
Lāsma Slaidiņa, Kate Smilga, Kate Katerīna Ruņģe.

Arī sākumskolas skolotājām šis pusgads ir bijis darbīgs. Skolēnu
brīvdienās skolotājas savas zināšanas papildināja dažādos kur-
sos un semināros. Skolēnu rudens brīvdienās tikās LU PPMF
docētāju Ēriku Lanku lekcijā „ Konfliktu risināšana skolā.
Pedagoģiskās darbības tipiskās kļūdas, to cēloņi un korekcijas
iespējas”. Ziemas brīvdienās bija tikšanās ar profesori Zentu
Anspoku seminārā „Pamatnostādnes latviešu valodā, kā integ-
rētā kursa apguve sākumskolā”. Janvāra sākumā apmeklēja taut-
skolas rīkotos kursus „JĀ – NĒ spēles universālās iespējas ino-
vatīva mācību procesa veidošanā”. Sadarbībā ar Annu Reinolds
notika tikšanās ar Radošuma pils pārstāvjiem par „Jēgpilnas un
ilgtspējīgas izaugsmes veicināšanu jeb koučingu izglītībā”.
Pateicoties Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētāja L. Šāvēja
iniciatīvai, bija lieliska iespēja visam skolas kolektīvam tikties
ar domes darbiniekiem, tādējādi varēja rast atbildes uz dažādiem
gan ar skolu saistītiem, gan sev interesējošiem jautājumiem.

Lai arī nākošais pusgads ir tikpat darbīgs un radošs! 

Metodiskās komisijas vadītāja sākumskolā 
Daiga Melece
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5.klase:
Ēriks Ralfs Blaubergs, Liliāna Kondrahova, Diāna Ozoliņa,

Annija Rēdmane, Ralfs Rubenis, Samanta Seržāne, Aelita
Traupele, Ance Urbāne, Elizabete Zariņa.

6.klase:
Ernests Damroze, Laura Dapševiča, Lotārs Jānis

Dzenža, Kristaps Eihentāls, Aleksandrs Grigorjevs, Anna
Marija Kārkliņa, Krista Marta Kundrate, Amanda Agija
Orlovska, Agnese Pipcāne, Elīna Elva Prīse, Silga
Radvinskaite, Liene Slaidiņa, Samanta Terēze Spirģe, Adrians
Vīķelis.

7.klase:
Karīna Azace, Gunda Glāzere, Tīna Beāte Kurzemniece,

Nora Marija Misiņa, Kristaps Ozols, Elza Skutāne, Liene
Zaķe.

8.klase:
Agija Ābelniece, Kristīne Baltkaula, Marta Demija Brence,

Viktorija Brikmane, Dagnija Goldberga, Izabella Kvecko,
Elīna Millere, Klinta Ostrovska, Sindija Ozola, Kristiāna
Pogule, Haralds Šrēders, Kaspars Žēpers.

9.klase:
Sabīne Ābelniece, Elvis Dapševičs, Anna Gajevika, Ance

Krūmiņa, Jūlija Postolati, Roberts Ruško, Kristiāna
Annija Spirģe.

10.klase:
Armanda Azace, Ivanda Keiša, Alise Lazdiņa, Amanda

Zariņa.
11.klase:
Salvis Pajats, Alīna Šķestere - Kaša, Arta Glāzere, Edgars

Dapševičs.
12.klase:
Brenda Beķere, Elvita Potapova, Alise Smilga, Guna Sūcīte.
Biedrības GoBeyond sadarbībā ar portālu Delfi.lv un Cālis.lv

izsludinātajā radošo darbu konkursā piedalījās:
8.klases skolēni Viktorija Brikmane, Dagnija Goldberga,

Ričards Pērkons. Skolotāja J. Glāzere.
12.klases skolniece Laura Jakovļeva. Skolotāja Z.

Althabere.
CSDD konkursa „Gribu būt mobils” neklātienes

konkursā piedalījās 
divas 6.klases komandas

Komandā „Būsim redzami” piedalījās: Anna Marija
Kārkliņa, Elīna Elva Prīse, Samanta Terēze Spirģe, Kristaps
Eihentāls, Aleksandrs Grigorjevs.

Komandā „Piebalgas atstarotāji” piedalījās: Adrians Vīķelis,
Lotārs Jānis Dzenža, Ernests Damroze, Krista Marta
Kundrate, Amanda Agija Orlovska. Šī komanda iekļuva des-
mit labāko skaitā un ir uzaicināta uz pusfināla sacensībām
Valmierā. Skolotāja I.Balode.

Ziņas apkopoja Arnis Ratiņš.

Attēlā: skolas Ziemassvētku pasākumā tika nominēti „Gada
skolniece 2014” un „Gada skolnieks 2014”. Par tiem kļuva 10.kla-
ses skolniece Amanda Zariņa un 9.klases skolnieks Roberts
Ruško.

15.decembrī arī Jaunpiebalgas vidusskolā skolēni, skolotāji
un vecāki varēja noskatīties dokumentālo filmu „Caur adatu”,
ko veidojuši Edgars Aivars un Artūrs Lapinskis. Filma savu die-
nasgaismu ieraudzīja tikai šī gada sākumā. 

„Tikko pamostoties, viņa pirmā darbība ir – nevis nomazgāt
seju, bet gan ielaist asinīs narkotikas. Ja viņš to neizdarīs, tad
nevarēs normāli sākt kustēties. Taču patiesībā arī viņa darbības
visas dienas garumā lielākoties būs tikai naudas meklējumi nā-
kamajai devai. Viņš ir Edijs, Latvijas vieglatlētikas izlases at-
lēts. Kādreizējais.

Pazaudējot savu tuvāko cilvēku, kuru mīlēja, Edijs pazaudēja
arī sevi, viltus mierinājumu atrodot narkotikās. Filmā redzam,
kā šim kādreiz tik perspektīvajam jaunietim paiet dienas - viņš
domā tikai par narkotikām. Mēs sekojām līdzi, kādā vidē viņš
atrodas, ar kādiem cilvēkiem kontaktējas, no kā pārtiek. Filmēšana
gada garumā noritēja Rīgas dažādos mikrorajonos – Ķengaragā,
Sarkandaugavā, Pļavniekos. Jā, arī šāda Latvija ir mums tepat
līdzās, bet kuru ikdienā mēs neredzam. Vai izvēlamies neredzēt,”
šādi īsumā par filmas tapšanu stāsta tās veidotāji.

Filmas garums – stunda un četrpadsmit minūtes. Jaunieši to
noskatījās, protams, katram bija savas domas par redzēto, taču
arī pārsteigums neizpalika – līdz ar abiem filmas veidotājiem

uz tikšanos bija atbraucis galvenais varonis Edijs. Nu viņam ir
cita, tīra dzīve, jau vairāk nekā gadu viņš nelieto narkotikas. Šī
atveseļošanās, cīņa ar narkotiku varu būs visa mūža garumā. Edijs
sešas reizes ir bijis tuvu nāvei, jau pirmajā filmēšanas dienā pār-
dozējis narkotikas, un tikai tas, ka klāt bija cits narkomāns, kurš

Nemēģiniet pat vienu reizi!

Skolēni ar labām un teicamām sekmēm 
2014./2015.mācību gada 1.semestrī
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Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skola
aicina ikvienu radošu personību piedalīties

skolas LOGO ideju konkursā!

Konkursa mērķis ir izveidot logo, kas veicinātu skolas at-
pazīstamību un kopējo tēlu.

Darba izmērs - ne lielāks kā A 5 (puse A4 lapas), klāt pie-
vienojot autora vārdu, uzvārdu, telefona numuru.

Ieteikumi - logo jābūt vienkāršam, atraktīvam, viegli uz-
tveramam, bez sarežģītām formām, vēlams izmantot nosauku-
mu (Jaunpiebalgas MMS), krāsas - ne vairāk kā trīs.

Darbu iesniegšana līdz 23.
februārim (ieskaitot): 

Jaunpiebalgas mūzikas skolā
pie direktores (tel. 26412878) 

elektroniski: e-pasts:
muzikas.skola@jaunpiebalga.lv 

Balvas būs!

Konkursa uzvarētāju paziņošana skolas 
Pavasara koncertā 7. martā
Jaunpiebalgas kultūras namā.

Direktore Aija Sila

Darīt pēc Dieva taisnības!
Pašā jaunā gada sākumā Vissvētākās Jaunavas Marijas ka-

toļu baznīca Jaunpiebalgā svinēja 75 gadu jubileju. Tā tika ie-
svētīta 1939.gada 25.decembrī. 

Svētajā Misē par godu šai jubilejai piedalījās Romas katoļu
baznīcas Rīgas arhibīskaps - metropolīts Zbigņevs Stankevičs,
prāvesti, kā viesi baznīcas jubilejas reizē bija uzaicināti Smiltenes
katoļu draudzes pārstāvji, Jaunpiebalgas Sv.Toma ev. lut. baz-
nīcas mācītājs Intars Jonītis un citi. Protams, baznīcā pulcējās
liels skaits draudzes locekļu.

Savā uzrunā arhibīskaps apsveica visus klātesošos šajā jubilejas
reizē. Viņš atgādināja, saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, ka katrs
cilvēks savā dzīvē ir aicināts darīt pēc Dieva taisnības. Taisnīgums
– katram dot to, kas viņam pienākas, bet arī Dievam dot to, kas

Viņam pienākas. Visi cilvēki ir Dieva bērni, bet vai ikdienā mēs
to pilnībā apzināmies? Ar faktiem no dzīves arhibīskaps darīja
tuvāku un saprotamāku šo taisnīguma jēdzienu. Tāpat akcentē-
ja divas problēmas, kuras vērojamas cilvēku vidū. Vispirms –
mazvērtības sajūta, savas vērtības apzināšanās trūkums, te jā-
saprot, ka ikviens esam Dieva bērns, tādēļ vajag atjaunot sevī
sajūtu, ka man ir vērtība, ja jau esmu Dieva bērns. Un otra lie-
ta – cilvēks iedomājas sevi pārāku par citiem. Katram jāliek lie-
tā savas spējas un varēšana, bet jāpieņem un jāsadarbojas arī ar
citiem.

Pēc Mises noslēguma draudzes locekle Emīlija Abuce klāt -
esošos iepazīstināja ar katoļu draudzes vēsturi, norādot, ka pir-
mos dievkalpojumus katoļticīgajiem sāka noturēt dekāns Alberts
Piebalgs 1936.gadā. Laika gaitā prāvesti, kas te kalpojuši, brau-
kuši no Cēsīm, Siguldas, Gulbenes, Raunas. Interesanti, ka
2011.gadā baznīcā par vikāru, bet vēlāk par prāvestu kalpojis

mācēja palīdzēt, glāba Ediju. Kaifs no narkotiku lietošanas? Tas
esot tikai pirmajā reizē un ilgst vien 5 minūtes. Un viss, tad jau
rodas atkarība. Tādēļ Edijs stingri piekodina – nemēģiniet pat
vienu reizi! Jaunietis teic, ka gada laikā jau septiņi viņa pazi-
ņas, kas lietojuši narkotikas, ir miruši! Pašlaik Edijs turpina mā-
cības, lai iegūtu vidējo izglītību, strādā celtniecībā, taču savu dzī-
vi vēlas saistīt ar tuvu un interesantu profesiju. Edijs stāstīja par
pieredzēto, pēc tam jaunieši uzdeva visdažādākos jautājumus.
No viņu puses interese bija ļoti liela. Pēc tikšanās beigām dau-
dzi skolēni devās vēl individuāli aprunāties ar Ediju, arī nobil-
dēties kopā.

Lūk, skolēnu atsauksmes par filmu un tikšanos ar Ediju:
„Šī filma jāredz katram, lai liktu aizdomāties. Man ir patiess

prieks par filmas veidotājiem Edgaru un Artūru, par to, ko viņi
dara. Ir neizsakāmas emocijas! Vislielākais paldies Edijam, kurš
ļāva sevi filmēt. Bija jauki satikt arī pašu Ediju.”

„Kolosāla filma! Ļoti, ļoti patika tas, ka varēja satikt pašu Ediju,
uzzināt daudz ko par viņu, uztaisīt selfiju. Filma noteikti liek aiz-
domāties par narkotiku postu.”

„Filma bija iespaidīga! Edijs ir sev noticējis, ka var cīnīties
un dzīvot bez narkotikām. Priecājos, ka viņu nepameta draugi,
bet ir žēl, ka šī gada laikā septiņi viņa paziņas ir miruši, jo tur-
pināja lietot narkotikas.”

„Laba filma, liek domāt par dzīvi ikvienam. Ļoti jauki bija tas,
ka līdzi atbrauca arī galvenais varonis Edijs, pastāstīja, kā viņš
tagad dzīvo, jūtas u.t.t. Iesaku šo filmu noskatīties ikkatram!”

„Filma ir pamācoša, liek nopietni aizdomāties, vai tiešām ir
vērts mēģināt narkotikas. Es domāju, ka jābūt milzu spēkam, lai
cīnītos pret šo atkarību. Esmu priecīga par Edija apņēmību un
cīņas sparu, visu cieņu, lai viņam veicas turpmāk un lai sasniedz
iecerēto!«

„Bija interesanti, ka pats Edijs bija atbraucis un atbildēja
uz daudzajiem jautājumiem. Viņš pilnīgi godīgi dalījās savā
pieredzē. Manuprāt, tas ļoti ieinteresēja skolēnus, jo pirmo rei-
zi es redzēju, ka skolēni uzdeva tik dažādus jautājumus. Tas

bija pamācoši!”
„Priecē, ka ir tāds cilvēks, kurš var cīnīties ar atkarību. Mēs

katrs ar kaut ko lepojamies, bet tas, ko Edijs izdarījis un dara,
tas ir vienreizēji un apsveicami! Mēs lepojamies ar tevi! Tu pa-
teici nepārprotami – nemēģiniet pat vienu reizi!”

„Filma bija labs piemērs, ka nevajag pat mēģināt ko tādu. Liels
prieks, ka Edijs ir atkopies, vairs nelieto narkotiskās vielas, tur-
pina sportot. Es domāju, ka daudzi guva iedvesmu neuzsākt šādu
dzīvi. Man tā ir laba pieredze- filmas noskatīšanās un saruna.
Paldies!”

„Varēja redzēt, cik ļoti Edijs ir mainījies un cik liels gribas-
spēks tam vajadzīgs!”

„Es brīnījos, ka tiešām visu var mainīt, vajag gan lielu gri-
basspēku. Visu cieņu, ka Edijs sāka ārstēties, atrodot tam mo-
tivāciju un gribasspēku!”

„Filma lika domāt un saprast tos cilvēkus, kuri dažādu iemeslu
dēļ kļuvuši narkomāni. Pašam liekas, ka nekad nekļūsi atkarīgs,
taču narkotikas ir spēcīgākas par visu!”

„Filma bija pārdomu un emocionālu izjūtu pilna. Varu tikai
apbrīnot Ediju par viņa apņēmību un izturību, par to, kā viņš
šobrīd turpina pozitīvās pārmaiņas.”

„Bija interesanti, dažu brīdi sajutu pat tādus kā drebuļus, bet
ne jau aukstuma dēļ... Man vienmēr šķita, ka no šī purva vairs
nevar tikt ārā, bet Edijs pierādīja, ka tomēr var. Cik viņš pirms
tam filmā likās nesakopts, tik pārsteidza ar savu tagadējo labo
izskatu, kad ienāca zālē. Tas ir pavisam cits Edijs!”

„Redzētā filma man lika apdomāt pilnīgi visu. Man tiešām
ir ļoti, ļoti liels prieks par šo cilvēku, kurš joprojām veiksmīgi
turpina ārstēties no narkotiku atkarības. Pēc redzētā un stāstītā
es nekad vairs negribētu un negribu lietot narkotikas!”

Skolēnu viedokļus uzzināja Ineta Balode.
A.Ķīķere

Attēlā: pēc filmas noskatīšanās. Priekšplānā Edijs, aizmu-
gurē – filmas veidotāji Artūrs un Edgars.
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Pāvels Kamola no Polijas. Pirmajā reizē draudzi uzrunājis poļu
valodā, taču nepilna gada laikā priesteris sāka runāt, dziedāt un
rakstīt latviski.

Uz svinīgo pasākumu bija ieradušies prāvesti Bernards
Kublinskis no Cēsīm un Vjačeslavs Bogdanovs no Gulbenes.
Pašlaik ( sākot ar 2014.gada 21.septembri) draudzē kalpo prā-
vests Juris Škapars, kurš iepriekš kalpoja Madonas katoļu drau-
dzē. Arvien priesteriem svētdienas bijušas ļoti noslogotas, jo
Jaunpiebalgā bijis jānotur jau trešais dievkalpojums dienā, taču,
kā atzina prāvests V.Bogdanovs, lai arī te bijis fiziski grūti, bet
toties emocionāli ļoti patīkami. Mīlestība, atsaucība – tas šeit
ir vislabākais. Bijušie prāvesti atskatījās uz viņu laikā paveik-
tajiem darbiem baznīcas labiekārtošanā, un to ir bijis daudz.

Jaunpiebalgas Sv. Toma ev. lut. baznīcas mācītājs Intars Jonītis
apsveica draudzi jubilejā, vēlot piepildījumu visā, kas tiek da-
rīts. „ Skaists dievnams ir pilns dievnams – tā teicis ev. lut baz-
nīcas arhibīskaps Jānis Vanags. Šodien dievnams ir ļoti skaists,
jo tas ir pilns, taču lai ik svētdienu tas pildās ar Dieva lūdzējiem!
Šī ir vieta, kur tā Kunga godība mājo, nāciet un sviniet to lielo
iespēju, ka Kungs ir ar jums šeit, jūsu vidū! Lai jums daudz spē-
ka kalpošanā Kungam, cilvēkiem par svētību, pašiem par stip-
rinājumu!”

Savukārt ar skaistu dzejoli visus klātesošos sveica Cēsu kul-
tūras biedrības „Harmonija” literāte, dzejniece Eva Dortāne, dā-
vājot arī dzejoļu krājumu „Pieskāriens”. 

Pasākuma laikā neizpalika arī skaisti muzikālie priekšnesumi.
Noslēgumā arhibīskaps Z.Stankevičs teica atzinīgus vārdus par

šo svētku pasākumu, tas bijis pārdomāti veidots, sirsnīgs un jauks,
nevienam nav bijis iemesla garlaikoties šo pāris stundu laikā.

Jubilejas pasākuma saviesīgajā daļā ikviens no klātesošajiem
tika mīļi aicināts uz kultūras namu. Arī tur sagaidīja pārsteigums
– neliels mūzikas skolas audzēkņu koncerts.

Attēlā: arhibīskaps Z.Stankevičs, uzrunājot klātesošos Svētās
Mises laikā.

Attēlā: arhibīskaps un prāvesti.
A.Ķīķere

Foto: V.Johansone

Dievs, dod man tādu mīlestību,
Kas otram dod, bet nevis ņem!
Dod, lai es laimi vēlēt gribu,
Bet nevis noskaust, ko Tu lem!
Jaunpiebalgas Vissvētākās Jaunavas Marijas Romas katoļu

baznīca 3.janvārī svinēja 75 gadu jubileju. Svinībās piedalījās
Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps - metropolīts Zbigņevs
Stankevičs un baznīcā kalpojošie priesteri – pr. Bernards
Kublinskis, pr. Vjačeslavs Bogdanovs, luterāņu mācītājs Intars
Jonītis un citi viesi. 

Pasākums izdevās. Svinības noritēja jauki. Par to jāpateicas
draudzes pārstāvjiem Gunitai, Ilzītei, Regīnai, Ludim,
Svjačeslavam par piedalīšanos svinību organizēšanā un baznī-
cas dekorēšanā svētkiem. Paldies Smiltenes katoļu baznīcas ēr-
ģelniecei un solistēm par muzikālo pavadījumu Svētās Mises lai-
kā! Paldies Malnaču ģimenes bērniem par sniegto priekšnesu-
mu baznīcā!

Liels paldies lielākajiem sponsoriem: Jaunpiebalgas novada
domei un Mārītei Karpai! Paldies sponsoriem Inārai Dūklavai,
Marutai Līviņai, veikalam „Nodus”! Paldies atbalstītājiem: Aldim
Duļbinskim, veikalam „Sava puķe”, kultūras namam, saimnie-
cei Sandrai un palīdzei Lienei Ezergailei, Aijai Ķīķerei un Vēsmai
Johansonei! Sirsnīgs paldies mūzikas skolotājiem Aijai
Petrovskai, Ingai Eihentālei, Jānim Žagariņam un audzēkņiem
par sniegto koncertu kultūras namā! 

Pateicamies visiem, kas atrada laiku atnākt uz baznīcas svēt-
kiem. Paldies par mīlestību, labestību pret mūsu baznīcu un drau-
dzi! Vēlam visiem jaunpiebaldzēniem Dieva palīdzību, stipru
veselību un prieku Jaunajā gadā!

Jaunpiebalgas katoļu draudzes vārdā - Emīlija

Regbija gads Decembris bija īpašs laiks Jaunpiebalgas
regbija komandas lielajai saimei, jo apri-
tēja gads, kopš sporta pasākuma
Jaunpiebalgas vidusskolā, kurā regbija
klubs „Livonia” prezentēja jaunu sporta
veidu - regbiju. Lielākā daļa cilvēku tad
nemaz nezināja, kas tas regbijs tāds ir.
Tas  ir komandu sporta veids, kas ra-
dies Anglijā, Ragbi pilsētā. Latvijā tiek spē-
lēts kopš 1960. gada. Spēles mērķis ir pie-
zemēt ovālo bumbu aiz pretinieka vārtiem.
Regbijā katrā komandā spēlē septiņi spē-
lētāji. 2016.gada olimpiskajās spēlēs

Brazīlijā regbijs ir iekļauts kā olimpiskais
sporta veids. 

Jauniešu treneris Uldis Ozoliņš, kurš ti-
kai 2013. gadā no Rīgas pārcēlās dzīvot uz
Jaunpiebalgu, pagājušā gada janvārī sāka
pulcināt jauniešus uz pirmajiem treniņiem.
Tagad Uldis atzīst: „Bija jāpieliek pietie-
kami daudz pūļu, lai pārliecinātu jaunie-
šus un it sevišķi viņu vecākus par to, ka reg-
bijs kļūdaini tiek uzskatīts par brutālu un
traumatisku sporta veidu. Patiesībā regbijs
traumatisma ziņā ir apmēram pa vidu citu
sporta veidu sarakstā. Kā saka angļi - reg-
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bijs ir īstu vīru spēle
džentlmeņiem. Šis spor-
ta veids ir ļoti dinamisks
un sevī apvieno vairākus
sporta veidus, līdz ar to
tas, kurš nodarbojas ar
regbiju, fiziski attīstās ļoti
vispusīgi. Nu jau vairākus
gadus Latvijā ar regbiju
nodarbojas arī sievietes.”

Gads ir paskrējis ātri, ir gūti arī ievērojami panākumi. Lai vēl-
reiz atskatītos uz paveikto, visi, gan paši regbija spēlētāji, gan
vecāki, tika aicināti uz svinīgo pasākumu laikā pirms
Ziemassvētkiem. Kā īpaši viesi tajā bija uzaicināti novada do-
mes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs, izpilddirektore Dace Bišere
– Valdemiere, vidusskolas direktore Ulla Logina, kā arī regbi-
ja kluba „Livonia” prezidents Vigo Valdavs. Pasākumu atrak-
tīvi vadīja Jaunpiebalgas Attīstības fonda vadītāja Egita Zariņa
un regbija treneris Uldis Ozoliņš.

Savā uzrunā Vigo Valdavs pateicās regbija komandas dalīb-
niekiem, atzīmējot, ka aizvadītais gads patiesi bijis ražens, jo gada
vidū jau bijušas pirmās uzvaras. Ir parādīts apbrīnojams cīņas
spars, vēlme uzvarēt, gribasspēks, drosme, neskatoties uz to, ka
neizpalika arī dažādas traumas. Tāpat kluba prezidents pateicās
par atbalstu jaunajiem sportistiem, ko sniegusi novada dome un
vecāki.

Regbija treneris Uldis Ozoliņš uzsvēra, ka šis patiešām bijis
īpašs gads, jo Latvijas čempionātā regbija kluba „Livonia” jau-
nieši pārstāvēja visas vecuma grupas. Iegūtas labas vietas, bet
jāsaprot, ka viss nemaz nenāk tik viegli. Jauniešiem jāturpina
nopietns darbs, jāattīsta zināšanas un prasmes, jāpārvar slinkums
un obligāti jāapmeklē treniņi.

Pasākuma laikā bija iespēja noskatīties filmu par jauniešu gai-
tām gada garumā, spēlējot regbiju. Video veidojuši paši spēlē-
tāji, samontējot kluba fotogrāfa Zigismunda Zālmaņa fotogrā-
fijas visas sezonas garumā.

Par veiksmīgo gadu liecināja daudzie diplomi un pateicības.
Par svarīgākajiem panākumiem aizvadītajā gadā stāsta tre-

neris Uldis: „Jaunpiebalgas jaunieši 2014. gadā startēja Latvijas
čempionātā, Latvijas kausu izcīņās un Starptautiskajā jauniešu
turnīrā Lietuvā. Mūsu jaunieši piedalījās gandrīz visās vecuma
grupās: U13- vecums līdz 13 gadiem; U15- vecums līdz 15 ga-
diem; U17- vecums līdz 17 gadiem; meitenes U18- vecums līdz
18 gadiem; sievietes – vecums virs 18 gadiem. 

Regbija kluba „Livonia” jauniešu kopīgajā pasākumā tika pa-
sniegtas medaļas un balvas. Kopumā Jaunpiebalgas jaunieši ļoti
īsā laikā sasniedza atzīstamus panākumus. Sevišķi gribētos iz-
celt mūsu meitenes, kuras Latvijas čempionātā U18 vecuma gru-
pā izcīnīja trešo vietu. Meitenes piedalījās Latvijas sieviešu iz-
lasē pret Lietuvas sieviešu izlasi. Latvijas sieviešu nacionālajā
izlasē regbijā R- 7 tika iekļauta Izabella Kvecko. 2014. gadā ir
uzsākti treniņi arī mazajiem regbistiem, tiek uzņemti zēni un mei-
tenes, kuri dzimuši, sākot no 2008. gada. Visiem, kuri apmek-
lē regbija pulciņu, nodarbības ir bezmaksas.”

Vairāki jaunieši saņēma diplomus no Latvijas Tautas sporta aso-
ciācijas, jo arī tās rīkotajā pasākumā „Latvijas Veselības nedēļa”
labus rezultātus uzrādījuši  tieši Ulda Ozoliņa trenētie  jaunieši.

A.Ķīķere

Attēlos: paši jaunākie regbija komandas dalībnieki (6 līdz 10
gadi);

U 13 vecuma grupas jaunieši;
U 17 vecuma grupas jaunieši;
Vidusskolas direktore Ulla Logina, novada domes priekšsē-

dētājs Laimis Šāvējs un U 18 vecuma grupas meitenes.
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Pašā gada nogalē Latvijas Tautas sporta asociācija un
Jaunpiebalgas Attīstības fonds aicināja ikvienu uz Ģimeņu spor-
ta festivālu. Ja atceramies, tad līdzīgs pasākums bija jau 2013.gada
nogalē, bet vasarā tas notika brīvdabas estrādē un pulcināja lie-
lu dalībnieku skaitu.

Kā ierasts, sporta pasākumā bija paredzētas dažādas sportiskās
izdarības, no kurām prieku guva gan liels, gan mazs. Diemžēl
vecāku šoreiz nebija daudz, kas arī būtu saprotams, jo tā bija gada
pēdējā darba diena. Tā kā šis joprojām bija svētku laiks, tad da-
lībniekus sagaidīja pārsteigumi no Ziemassvētku vecīša.

Stāsta Latvijas Tautas sporta asociācijas vadītāja Gaļina
Gorbatenkova: „ Sadarbība ar Jaunpiebalgu mums izvērtusies
patiešām veiksmīga. Šeit ir atsaucīgi organizatori, domes priekš-
sēdētājs un domes darbinieki, jo saprot, ka fiziskās aktivitā-
tes ir neatņemama cilvēka dzīves daļa. Ja jau mums būtu tāda
brīnumtabletīte, kura palīdzētu pret mazkustību, lieko svaru,
tad nebūtu nekādu problēmu. Diemžēl tādas nav, tādēļ viss cil-
vēkam jāpanāk pašam ar saviem spēkiem.  Jaunpiebalgā ir ra-
dīti visi nepieciešamie apstākļi, lai notiktu šādi sporta pasā-
kumi. Oktobrī veicām vispārējās sagatavotības testu ( dažādi
vingrinājumi) skolas vecuma jauniešiem, tad varu teikt, ka, pie-
mēram, salīdzinoši ar Apes vidusskolu, jūsu skolēniem ir la-
bāki rādītāji.

Runājot par šodienas pasākumu, varēja būt vēl vairāk dalīb-

nieku, bet ir garas brīvdienas, ziema, katram savi plāni. Lai nu
kā, bet vairāk nekā 100 dalībnieku ir. Visi priecīgi, piedāvājam
daudz dažādu spēļu. Domāju, ka neviens nenožēlos, ka te ir pa-
vadījis savu brīvo laiku.”

Jautāta par nākamā gada plāniem, asociācijas vadītāja norā-
dīja, ka atsevišķi sportiskie pasākumi būs arī jaunajā gadā,
tostarp jau zināmā Veselības nedēļa ( Move week) oktobra sā-
kumā. Šajā pasākumā Jaunpiebalgas novads jau divus gadus pēc
kārtas ir guvis pirmās vietas. Jaunums būšot Eiropas sporta ne-
dēļa, par to gan lielāka skaidrība būs februārī, jo tad G.Gorbatenko
dosies uz semināru, lai tajā arī visus jaunumus uzzinātu. Vēl viņa
piebilda, ka mobilās brigādes turpinās braukt pa Latviju, lai cil-
vēkiem stāstītu par fizisko aktivitāšu nozīmi.

Asociācijas vārdā G.Gorbatenko pauda lielu paldies sponsoram
– SIA „Latvijas Dzelzceļa ritošā sastāva serviss”. Pateicoties viņu
atbalstam, tika sarūpētas balvas, arī medaļas un diplomi sporta
pasākuma dalībniekiem.  

Jaunpiebalgas Attīstības fonda vadītāja Egita Zariņa par aiz-
vadīto Ģimeņu sporta festivālu saka: „Tā bija ar jautrību, dzī-
vesprieku, enerģiju un pozitīvām emocijām piepildīta diena!
Apbrīnoju sporta asociācijas darbinieku bagāto izdomu - it kā
ar vienkāršām un sadzīviskām lietām var izveidot tik  interesantas
stafetes. Priecājos par ikvienu, kas atsaucās un vēlējās šo gada
nogales dienu pavadīt tik spraigā garā un sparā.”

Aija Ķīķere

Fiziskās aktivitātes – neatņemama
cilvēka dzīves daļa

Decembris Zosēnos
Decembra mēnesis ir ļoti sasteigts, bet radošs mēnesis kultūrā un ikkatrā ģimenē. Vecākiem ir neskaitāmas eglītes skolā,

bērnu dārzā, notiek labdarības pasākumi, profesionālie koncerti, tādēļ ir jūtams nogurums gan lielajos, gan mazajos. Taču Ziemassvētki
ir kaut kas īpašs, tas satuvina cilvēkus un apstaro viņus ar gaišumu un prieku. Gribu novēlēt, lai mēs nepazaudētu šo mīlestī-
bas un gaišuma sajūtu visa Jaunā 2015. gada garumā!

Esmu gandarīta par tikšanos ar Jaunpiebalgas ģimenēm, kuras apmeklēja pirmsskolas bērnu eglīti Zosēnos, gan par katru
pasākuma apmeklētāju visa 2014. gada garumā. Cieša sadarbība ir izveidojusies ar LSK Zosēnu nodaļu, kas rūpējas par au-
džu ģimenēm un visiem, kam nepieciešama palīdzība. Priecājos par viņu rīkotajiem pasākumiem, kuri ir plaši apmeklēti. Bērni
un vecāki ir pateicīgi par sarūpētajām dāvanām no Austrijas bērniem.

Dzidra Prūse, Zosēnu kultūras un sabiedriskā centra vadītāja
(Turpinājums 12. lpp.)

Attēlā: Pirmajā rindā no kreisās sporta asociācijas vadītāja
Gaļina Gorbatenko, Jaunpiebalgas Attīstības fonda vadītāja Egita
Zariņa, brīvprātīgie palīgi un Ziemassvētku vecītis.

Attēlā: Ģimeņu sporta festivāla noslēgumā – no kreisās
Jaunpiebalgas novada domes izpilddirektore Dace Bišere –
Valdemiere, Attīstības fonda vadītāja Egita Zariņa, sporta aso-
ciācijas vadītāja Gaļina Gorbatenko, regbija treneris Uldis Ozoliņš,
novada domes deputāts Mikus Spalviņš.
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Attēlā: Ināra Slavēna un „ADRA Latvija” pārstāvis Druvis
Gredzens dala ģimenēm svētku paciņas Ziemassvētku labdarī-
bas pasākumā.

Attēlā: novada pirmsskolas bērnu Ziemassvētku eglīte ar Rikšu
rūķiem.

Attēlā: pašdarbības kolektīvu ekskursija pie „Gaujmalas rū-
ķiem” „Lielkrūzēs”.

Attēlā: LSK Zosēnu nodaļas Ziemassvētku pasākums, kuru
vada Inese Ivanova un Jānis Žagariņš.

Attēlā: 100 latviešu stāstu stāstītājs un pasaules apceļotājs
Ģirts Smelters ciemojās Melnbāržu jauniešu centrā.

Attēlā: Austrijas delegācija, kas atveda dāvanas no šīs valsts
bērniem.
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Ne jau cilvēki veido straumi, 
bet gan notikumi, vēlmes, 

centieni, plāni un vajadzības. 
Cilvēks ir sīks, taču viņš 
var iespaidot straumi...

Tas, kurš dara labu citam, vēl vairāk dara labu
sev pašam. Un ne jau tāpēc, ka viņu par to gai-
dītu balva, bet gan apziņa, ka padarīts labs darbs,
un tā sniedz lielu prieku. Tāpēc mans ieteikums
būtu ikvienam darīt pēc iespējas vairāk labos
darbus. Mēs neviens neesam tik bagāti, lai no-
vērstu trūkumu vai nelaimes, bet kopā mēs spē-
jam to visu mazināt un dot kādam cerību un pār-
liecību, ka visas mūsu vajadzības un vēlmes tiks
piepildītas.

2014.gada Ziemassvētku laikā ar Latvijas
Sarkanā Krusta biedrības gādību pie Zosēnu pa-
gasta bērniem viesojās Ziemassvētku rūķis un par labiem dar-
biem bija sarūpējis dāvanas, ko Austrijas un Amerikas ģimenes
vēlējās nogādāt Zosēnu pagasta ģimenēm ar bērniem.

Savukārt bērnu vecāki un Ziemassvētku pasākuma apmek-
lētāji piekrita aicinājumam ziedot līdzekļus projektam „Eņģeļi
pār Latviju”, kā rezultātā tika saziedoti 90,80 EUR, kurus LSK
Cēsu komitejas pārstāve Marina Orlova nogādāja attiecīgā pro-
jekta bankas kontā, par to LSK Zosēnu nodaļai izsniedzot zie-
dojuma čeku.

Paldies pasākuma vadītājiem, organizētājiem, kā arī Ineses
Ivanovas ģimenes teātrim un mūziķim Jānim Žagariņam!

Lai jaunā gadā katrai dienai 
Ziemas baltuma miers, 
Pavasara ūdeņu skanīgums, 
Vasaras saules siltums,
Un rudens ziedu krāsainība!

LSK Zosēnu nodaļas vadītāja 
Ināra Slavēna

Kopā mēs spējam daudz!

Aizvadītā gada nogale Jaunpiebalgā aizritēja labestības zvaig-
znes gaismā. Pensionāru kluba „Harmonija” un Piebalgas Latviešu
biedrības dalībnieki bija sarūpējuši nelielas dāvaniņas, kuras tika
nogādātas vientuļiem un vecāka gada gājuma piebaldzēniem.
Novada dome šim pasākumam piešķīra arī autotransportu. Šai
dienā iznāca tikties un parunāties ar cilvēkiem, kurus mums ik-
dienā nākas sastapt visai reti, jo viņi pamatā uzturas savās dzī-
ves vietās. Dažviet sagaidīja ar prieka, citur ar bēdu asarām. Tā
kāds kungs ar skumjām pavēstīja, ka dēls viņu pēdējo reizi ap-
ciemojis pirms diviem gadiem. Citur cilvēki žēlojās par atstumtību
un neizpratni no jauno puses.

Novada dome un kultūras nama meitenes bija ļoti centušās,
lai iepriecinātu Jaunpiebalgas seniorus, un tieši 25.decembrī sa-
gaidīja savus ļaudis ar koncertu „Ziemassvētki arfas skaņās”, kuru
sniedza mūziķe Dārta Tisenkopfa. Tam sekoja dažādas izdarī-
bas, dziesmas un pat dejas pie krāšņi izrotātas eglītes. Tika dzie-
dātas arī senas dziesmas Jāņa Žagariņa pavadījumā. 

Mūsu aicinājumam atsaucās Nacionālās apvienības jaunie-
šu grupa un 21. decembrī apciemoja divas Jaunpiebalgas daudz-
bērnu ģimenes, kur katram bērniņam tika pašu sarūpēta un skais-
ti iesaiņota dāvaniņa. Tās paša dienas novakarē tika apciemoti
arī daži vecāki vīri. Tikšanās reizē runāja par netaisnīgo attiek-
smi no Rīgas puses pret lauku reģionu pensionāriem. Ja Rīgā
deklarējušies pensionāri var pilsētas transportu izmantot par brī-
vu, tad mūsu vecie ļaudis, kuriem tāpat ir jāapmeklē galvaspil-
sēta, ir spiesti par to maksāt pilnu cenu. Jājautā, kur šādam po-
pulistiskam pasākumam Rīgas dome ņem līdzekļus? Daļēji tie
ir mūsu bērnu un mazbērnu ienākuma nodokļi, kuri savu dzī-
ves vietu ir deklarējuši Rīgā. Lai neatbalstītu šādu vecākā gada
gājuma lauku ļaužu diskrimināciju, būtu jāaicina Rīgā strādā-
jošie radinieki un draugi deklarēt savas dzīves vietas laukos. Tāds
lozungs varētu būt: „Deklarējies Jaunpiebalgā!” No tā iegūtu gan

novada budžets, gan netiktu apdalīti lauku pensionāri. Par to būtu
jārunā ar VARAM pārstāvjiem. 

Darbosimies, lai labestības zvaigznes gaisma spīd pār Piebalgu
visa šī gada garumā. 

J.Mājenieks

Attēlā: mūziķe Dārta Tisenkopfa koncertā „Ziemassvētki ar-
fas skaņās”.

Foto V.Johansone

Labestības zvaigzne
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Februāra beigās
atklāsim 3. izstādi
„Piebalgas raksti un
zīmes”. Apzināsim
savas vērtības un
rādīsim tās citiem.
2013.  un 2014.gadā
tika aizsākta seno lie-
tu apzināšana, kas at-
rodas jūsu mājās.

Iepriekšējās iz-
stādes bija organi-
zētas kā vienas die-
nas pasākums, kuru
laikā Jaunpiebalgas
iedzīvotāji no savām
mājām atnesa dažā-
das lietas. Izskanēja
viedoklis, ka šāda izstāde varētu būt ska-
tāma ilgāku laiku. Šogad minēto ideju at-
tīstām jaunā kvalitātē. Ekspozīciju veidosim
izstāžu zālē Velves, un tā būs skatāma trīs
mēnešus - no 27. februāra līdz 27. maijam.

Lietas, kas gājušas cauri paaudzēm, ir vēr-
tīgas un dārgas katrai ģimenei ar to, ka sa-
vās rokās tās turējuši, darinājuši un ikdienā
lietojuši nu jau aizsaulē esošie ģimenes lo-
cekļi, bet priekšmeti vēl glabā pieskārienus
un atmiņas par tiem. Citviet tikai kādu senu
stāstu, kas saistīts ar kādu lādīti, krēslu, krū-
zi. Pārsteidzoši skaisti un vērtīgi parādījās
daudzi rokdarbi, kas nāk no pūra darināta-

jiem darbiem. Atliek vien brīnīties par meis-
tarību, izdomu, pacietību. Un pats galvenais
- kur tam visam atradās laiks!

Tie, kuri nav piedalījušies iepriekšējās
izstādēs, lūdzu, paskatieties vērīgi savos
skapjos un plauktos, varbūt šogad arī no
jūsu mājām uz izstāžu zāli atnāk kāds
priekšmets ar savu stāstu par jūsu māju un
cilvēkiem. Tas var būt jebkāds sadzīves
priekšmets, trauks, izšūts drēbes gabals vai
auduma raksts u.c. lietas, uz kurām var re-
dzēt rakstu zīmes vai rotājošus elementus.
Seni amatnieku izgatavoti priekšmeti, kuri
liecina par seno amatniecības esamību un

labo līmeni. Priecāsimies, ja priekšmetiem
līdzi nāks stāsti no to mājām un cilvēkiem.
Ja iespējams, pieminēsim to darinātājus. 

Tiem, kuri vēlas ar saviem priekšme-
tiem piedalīties izstādē, lūgums tos nest
uz kultūras namu 13. un 14. februārī lai-
kā no pulksten 16.00 līdz 18 00.

Pie darbu nodošanas lūgums aizpildīt
darbu pieņemšanas anketu.

DALĪSIMIES AR SAVIEM ATRA-
DUMIEM, ĢIMENES VĒRTĪBĀM, SE-
NATNES LIECĪBĀM! 

Uz tikšanos! Sandra Strēle
Mob. 29466717

Piebalgas raksti un zīmes 

Straujajā tehnoloģiju attīstības laikmetā
bieži vien diezgan nepelnīti tiek piemir-
stas senākās vērtības. Latvieši vienmēr zi-
nājuši zīmju spēku un izmantojuši tās, sar-
gājot sevi, saimi un mājokli. Īpašās aiz-
sargzīmes liktas pie dzīvojamām un saim -
niecības ēkām, pagalmā un dārzā- gan ak-
menī kaltas, gan kokā grebtas, ieaustas jos-
tās un segās, ieadītas zeķēs, izšūtas vai vien-
kārši uzzīmētas. 

Grafiskās zīmes ir pati senākā un la-
koniskākā informācijas un enerģijas iz-
teiksmes forma. Zīmes konkrētā iedarbī-
ba var būt tikai saistībā ar domu, zemap-
ziņu un Dabu, tā ietekmē vidi, cilvēku un
notikumus. Zīmju ietekmi pazinuši jau
mūsu senči, kuri, dzīvojot harmonijā ar
Dabu, apzināti pratuši tās izmantot. Par to
liecina gan izrakstītie cimdi, kurus adīja
ar attiecīgu ornamentu konkrētam gadī-
jumam, gan rakstainās jostas, gan orna-
mentiem rotātie sadzīves priekšmeti, gan
svētvietu iekārtojums, gan rituāli.

Pirmās latvju zīmes veidojušās pirms
vairāk nekā 3000 gadiem, kad
Austrumbaltijas novados veidojās ciltis ar

savu kultūru: savdabīgām auglības kulta
un dabas reliģijas tradīcijām. Ornamentu
veidošanās laikā to svarīgākā funkcija bija
simbolika jeb pirmatnējā jēga.

Senlatviešu rakstu zīmes ir mūsu sen-
ču mantojums, kas liecina par dažādajiem
kulta rituāliem, arī sadzīves un garīgās dzī-
ves sakārtošanai. Zīmes jeb ornamenti lie-
toti kā simboli, kā elementi, kā informā-
cijas nesēji un enerģijas izteiksmes veidi. 

Senlatvieši veidoja t.s. mezglu rakstus,
kur ar mezglu un krāsainu diegu palīdzī-
bu iekodēja ziņas. Katrai saimei raksturī-
gi bija savi mezglu kombinējumi. Satītus
mezglu rakstus glabāja kamolos. Tā pie-
rakstīja arī dziesmu ritmus, veidoja ka-
lendārus. Mezglu rakstu pazinuši un lie-
tojuši arī senie inki.

Tekstilizstādes „Dzīvei jābūt kā rituālam
un rituālam kā dzīvei” norise

Izstādi organizē: TLMS KRIMULDA
Izstādē paredzēts eksponēt tekstiliju an-

sambļus (interjera vai apģērbu), kas ga-
tavoti dažādās rokdarbu tehnikās, izman-

tojot jau zināmus un arī netradicionālus ma-
teriālus mūsdienīgam pielietojumam.
Tekstiliju ansambļa vienojošais elements
ir kāda no latvju ornamentikas zīmēm.

Izstādes atklāšanas pasākumā 21.mar-
tā organizēsim dalībnieku tikšanos ne-
formālā gaisotnē, vienlaicīgi daloties ar in-
formāciju par mūsu senču rituāliem un tra-
dīcijām.  

Izstādes norises vieta un laiks:
Krimuldas novada Krimuldas tautas
nams 21.03. - 20.4.2015.

Izstādes dalībnieki: Tautas mākslas stu-
dijas, rokdarbu pulciņi, individuālie rok-
darbnieki. Tekstiliju ansamblis var būt vie-
na autora vai autoru grupas darbs. 

Uzdevums dalībniekiem:
Izmantojot dažādas rokdarbu tehnikas

(aušana, adīšana, tamborēšana, utt.), radīt
tekstiliju ansambli- interjera vai apģērbu,
kas sastāv vismaz no 5 priekšmetiem ik-
dienas lietošanai ar vienojošo elementu-
kādu no latviešu ornamentikas zīmēm.
Vienā no ansambļa priekšmetiem jābūt iz-
mantotiem netradicionāliem materiāliem
(pogas, papīrs koks, polietilēns utt.).

Tekstilizstāde „Dzīvei jābūt kā rituālam
un rituālam kā dzīvei”
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Izstādes darbus nogādāt Krimuldas
tautas namā līdz 17.03.2015. 

Ierasties uz izstādes atklāšanu
21.03.2015. plkst. 13.00.

Katram kolektīvam sagatavot izstādes
atklāšanas pasākumam īsu stāstījumu (ie-

teicams ar humoru) par darba procesā pie-
lietotajiem aizsardzības un veiksmes ri-
tuāliem.

Informācija: Laila Šteinberga, TLMS
KRIMULDA vadītāja, tālrunis 26589412

Laipni aicinām piedalīties!
Esam laipni aicināti piedalīties šajā

izstādē Krimuldā. Interesentus lūdzu
pieteikties, lai varam sagatavot kopīgu
ekspozīciju no Jaunpiebalgas. 

Sandra Strēle, mob. 29466717

Kādu sveci
izvēlēties?
Lai gan Ziemassvētki un Jaunā gada

sagaidīšana ir garām, bet kamēr pastāv
tumšais laiks, turpinām dedzināt sve-
ces, arī Sveču diena vēl tikai 2.februārī.
Paskatoties veikalu plauktos, redzam
tik ļoti dažādu krāsu, formu, smaržu sve-
ces, kur nu vēl tās, kas gatavotas no vas-
ka. Kādu kurā gadījumā labāk izvēlē-
ties? Lūk, daži padomi!

Tuvojoties dzimšanas dienai, stre-
sa situācijās vai brīžos, kad nepiecie-
šams spēks, dziednieki iesaka aizde-
dzināt savai horoskopa zīmei atbilstošas
krāsas sveci:  Aunam – sarkanu;
Vērsim – rozā; Dvīņiem – gaiši pe-
lēku;  Vēzim – sudrabkrāsas; Lauvam
– zelta krāsas; Jaunavai – zaļu;
Svariem – zilu; Skorpionam – tum-
ši sarkanu vai indigo; Strēlniekam –
dzeltenu vai oranžu; Mežāzim – brū-
nu vai melnu; Ūdensvīram – violetu
vai tumši zilu; Zivīm – baltu. 

Ja kādā dzīves situācijā jums ne-
pieciešamas konkrētas rakstura īpašības,
ieteicams izvēlēties attiecīgās krāsas sve-

ci: sarkanās krāsas svece spēcinās ap-
ņēmību;  rozā veicinās pacietību, ie-
cietību; gaiši pelēkādos spēju pielāgoties
situācijām;  sudraba krāsa palīdzēs at-
klāt iekšējos talantus, potences; zeltakrā-
sas svece rosinās vīrišķību; zaļāmudinās
uz neatkarību; zilādos līdzsvaru un mo-
rālo noturību; tumši sarkanā svece dos
skaidrību; dzeltenā vai oranžā norā-
dīs pareizo virzienu; brūnā vai melnā
rosinās kārtības mīlestību, sistemātis-
kumu; violetā vai tumši zilā veidos in-
dividualitāti; baltā veicinās jutīgumu,
saasinās intuīciju. 

Katra krāsa simbolizē arī savu debess
pusi. Baltā svece – ziemeļus, tumši zilā –
rietumus, dzeltenā – dienvidus, sarkanā –
austrumus. Katras krāsas svece ir saistīta
ar savu enerģētiku. Baltā svece nozīmē
tīrību, altruismu, tā modina visu labo, kas
mājo cilvēka sirdī. Sarkanā svece cilvē-
ku iedvesmo, rosina prāta mundrumu, liek
cilvēkam kļūt aktīvākam, uzņēmīgākam.
Dzeltenā svece dod siltumu, mieru, lab-
sajūtu.

Vismaģiskākās ir tumši zilās sveces.
Šo sveci dedzina, lai cilvēks spētu la-
bāk izprast sevi – tā it kā paver ceļu pre-
tim viņa zemapziņai. 

Sagatavoja A.Ķīķere.

Kultūras afiša
Jaunpiebalgā

21. 01.  Plkst. 13.00 Ceļā uz Dziesmu svētkiem. Skolēnu
deju kolektīvu koncerts „Sasien pastalas”. 

Piedalās deju kolektīvi no Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas,
Ērgļu, Raunas un Gulbenes novadiem.

29. 01.  Plkst. 17.00 POP IELA jauniešiem. 
Pieteikties BJIC „Tagad” līdz 21. februārim pie
Leldes Grobiņas, tālrunis 28448588; e-pasts:
leldegrobina@inbox.lv
Maksimālais dalībnieku skaits grupā – 5 cilvēki.  
No plkst. 19.00 līdz 22.00 Diskotēka.

2. 02.  Plkst. 10.00  Izrāde bērniem „Sunīts un kaķīte”. 
Ieeja 2.00 EUR

12. 02.  Plkst. 20.00 Rēzeknes Zaļo pakalnu kora
koncerts. 
Biļetes var iegādāties iepriekšpārdošanā - 7.00
EUR, 8.00 EUR; koncerta dienā - 10.00 EUR

20.02.  Otto Vāliņa koncerts. Skolēnu deju kolektīvu
priekšnesumi.

28.02.  Koru sadraudzības koncerts. Viesi no tuvākas un
tālākas apkārtnes.

„Mēs tiksimies martā” – 20
Šogad dažādu paaudžu vokālistu konkurss „Mēs

tiksimies martā” svin apaļu jubileju, proti, 20 gadus.

Šis dziesmotais pasākums notiks 14.martā.
Februāra „Avīzē Piebaldzēniem” būs plašāka

informācija par to, bet jau šobrīd aicinām visus solistus,
kuri vēlas piedalīties šajā jubilejas koncertā, darīt to
mums zināmu. (26178257 - Lāsma, 26114226 - Ilze)
Ļoti priecāsimies par jaunpiebaldzēnu atsaucību,

ierosmēm, padomu un sadarbību šī pasākuma
veidošanā.

Lai mums izdodas!
Lāsma Skutāne

Pasākuma plānā iespējamas izmaiņas, tāpēc lūdzu, 
sekojiet līdzi reklāmai Jaunpiebalgas novada

mājas lapā www.jaunpiebalga.lv
Interesēties pa tālruni: 26176257, 64162182, 26114226

Zosēnu pagastā
17.01. Plkst.15.00 Jaunpiebalgas vidusskolas 12. klases

uzvedums „Limuzīns Jāņu nakts krāsā’’. Režisore
Sandra Briede. Ieeja - ziedojums 0.70 EUR

24.01.  Plkst.15.00 Koncerts. Harijs Ozols & Santa
Zapacka. 10 gadi uz skatuves.
Biļetes iepriekšpārdošanā 4.00 EUR, pasākuma
dienā 5.00 EUR.

Vairāk informācijas, zvanot pa tālruni 26538154
(Dzidra).

2015. gada 8.janvārī pie Latvijas Valsts pre-
zidenta Andra Bērziņa uz tikšanos bija aicināti
RLB radošo darbu un domrakstu konkursa  “Es
un mana Dzimtene” laureāti kopā ar saviem sko-
lotājiem. Viņu vidū arī Jaunpiebalgas vidussko-
las 10.klases skolniece Amanda Zariņa un lat-
viešu valodas un literatūras skolotāja Zane
Althabere.
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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 dvēseles siltuma šai dienā
Lai visi tavi gadu sniegi kūst
Un, vijot tālāk mūža pavedienu,
No mūsu mīlestības sirds lai spēku gūst!

Februāra īpašie jubilāri

60 Vilnis Brūvers 25.02.1955. „Lejas Augstāri”, 
Zosēnu pagasts

Guntis Artūrs Gailītis 08.02.1955. „Elksniņi”
65 Anela Ķibere 05.02.1950. Stacijas iela 13

Nikolajs Postolati 14.02.1950. Stacijas iela 9
Vija Supe 23.02.1950. Stacijas iela 9-5

70 Irīna Abuce 20.02.1945. „Mācītājmuiža” 7
Aija Pogule 04.02.1945. Gaujas iela 6, Zosēnu 

pagasts
75 Jānis Lēģeris 14.02.1940. Loka iela 9
92 Ilgvars Leimanis 05.02.1923. Dārza iela 4-13

Apsveicam februāra jubilārus!

Jaunpiebalgas novada dome

Tā aizejam pa skujām klāto ceļu
Un nenākam nekad vairs atpakaļ.
Un visu bijušo sedz sniegi salti,
Tik dzenis aizgājušo mūžu kaļ.
Pēc Jaunpiebalgas Dzimtsarakstu

nodaļas reģistra datiem
mūžības ceļu gājuši:

Elza Misiņa 87 gadu vecumā,
Jānis Knāķis 47 gadu vecumā,

Reinis Žuravskis 63 gadu vecumā,
Ilga Antonija Ķīķere 87 gadu vecumā,

Juris Buklagins 73 gadu vecumā,
Ausma Riekstiņa 83 gadu vecumā.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Ceļu tīrīšana
ziemas periodā

Jaunpiebalgas novada dome informē,
ka pašvaldības īpašumā esošie

un nomas ceļi ziemas periodā tiks tī-
rīti ierastajā kārtībā.

Par ceļiem, kas neietilpst pašvaldības
sarakstos, atbild īpašnieks. 
Šajā gadījumā īpašniekiem 

pašiem jāvienojas par ceļu tīrīšanu,
zvanot uzņēmējam 

Ivaram Blūmam (mob. 26379584)
Neskaidrību gadījumos var sazināties
ar atbildīgo par ceļiem mūsu novadā –

Kristapu Dravantu
(mob. 26194646)

31. janvārī plkst. 12.00 
Jaunpiebalgas Sv. Toma baznīcā 

sāksies jaunā iesvētību kursa
nodarbības, uz kurām aicināts

katrs interesents un ikviens, kas
vēlētos pievienoties draudzei,

kristīt bērnus, kļūt par krustvecā-
ku vai laulāties baznīcā.

Pieteikšanās pa tālruni
29440025

Vetārste

Anna Mackeviča
janvārī un februārī

jūs gaidīs visas dienas, izņemot
svētdienas un pirmdienas.

Tālrunis 29409709
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