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ÐAJÂ NU MURÂ:

* Jaunākais novada domē
* Lauku ziņas
* Tautskolas jaunumi
* Skolas ziņas
*Mūzikas skolas audzēkņu 

koncerts
* „Harmonijai” - 15
* Izstāde „Piebalgas raksti 

un zīmes”
*Kultūras afiša
*Dažādas ziņas

Martā
21.03. Pavasara sākums pulksten 0.45.

25.03. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.

29.03. Pūpolsvētdiena. Pulksten 3.00 
notiek pāreja uz vasaras laiku, pulksteņa 
rādītāji jāpagriež par vienu stundu uz 
priekšu.

Aprīlī
03.04. Lielā Piektdiena.

05.04. Mazo vokālistu konkurss „Piebalgas Cālis 2015”.

05.04. Pirmās Lieldienas.

06.04. Otrās Lieldienas.

Pūpola maigumā izplaucēt dienu, aizņemt no saulītes gaismiņu vienu,
Ielikt to sirdī un izbaudīt dienu, kurā nav sāpju, kurā nav naida,

Izbaudīt dienu kā pūpolam maigam,
Izbaudīt dienu, lai atplauksti priekā,

Pūpola maigumā, pūpola laimē, saulīte balta, kad skatās tev vaigā!

Saulītei ir tāda vara,
Ka tā visu dzīvu dara - 
Kokiem, ziediem palīdz plaukt,
Mazam bērnam lielam augt!

2015.gada 26.februārī 
dzimusi

Nikola Jakušenoka.

Apsveicam laimīgos 
vecākus un vecvecākus!
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- Pārdomas

Katram no mums pavasara sajūtas ir
atšķirīgas. Man svarīga saules gaisma,
siltums, nožuvušie dubļi, tad arī pum-
puru plaukšanas trakums, zaļā zāle,
sniegpulkstenītes, vārdu sakot, krāsas
vienmuļajā pelēcībā. Domāju, ka arī ik-
dienas dzīvē pavasaris atnes krāsainību,
prieku, možumu. 

Atkal būs par stundu jāpagriež pulk-
steņa rādītāji, daudzi nekad nezina, vai
uz priekšu, vai atpakaļ. Citi iebilst, ne-
saprotot, kāda tam jēga, vai mūsdienās
tam ir zināms ekonomisks pamatojums?
Izrādās, ka Ekonomikas ministrija pa-
gājušajā gadā veikusi aptauju par laika
grozīšanas ieguvumiem un zaudēju-
miem. Aptaujas rezultāti uzrādījuši at-
šķirīgus viedokļus dažādās personu gru-
pās un tautsaimniecības nozarēs. Kā gal-
venos trūkumus laika grozīšanā aptau-
jātie minējuši dabisko bioritmu traucē-
jumus, kas ietekmē darba izpildes kva-
litāti, savukārt kā ieguvumus - garākus
vakarus saules gaismā un elektroener-
ģijas ietaupījumu. Jā, tas pašlaik varē-
tu būt svarīgi.

Interesanti, ka veselības nozares pār-
stāvji norādījuši, ka papildu gaisma pēc-
pusdienās veicina gan psiholoģisko ve-
selību, gan fizisko – D vitamīna sintē-
zi, kā arī garākas gaišās vakara stundas
palielina iespēju cilvēkiem nodarboties
ar dažādām fiziskajām aktivitātēm
svaigā gaisā. Tomēr daudziem laika mai-
ņa var izraisīt miega traucējumus, kam
savukārt ir ietekme uz uzmanību un mod-
rību, jūtīgāk laika maiņa ietekmē cilvēkus
ar psihiskās veselības traucējumiem.
Protams, katras nozares pārstāvjiem
(transports, būvniecība, komercdarbība
u.t.t.) ir zināmi savi plusi un mīnusi, ko
viņi saskata laika grozīšanā. 

Lai nu kā, bet lielākā daļa sabiedrī-
bas, kas piedalījās aptaujā, esošo kārtī-
bu tomēr neatbalsta un uzskata, ka
Latvijai būtu jāpāriet uz vasaras laiku
un tajā jāpaliek pastāvīgi, jo šī laika jos-
la ir atbilstošākā mums visiem.

Kas zina, kā būs nākotnē, bet
Pūpolsvētdienā – 29.martā - savus mā-
jiniekus nopērsim stundu agrāk. 

Aija Ķīķere

2015.gada 8.janvāra sēdē nolemts:
Iecelt nodibinājuma „Solis Piebalgā” valdi piecu valdes locekļu sastāvā ar šādām

pārstāvniecības pilnvarām:
Askolds Liedskalniņš, personas kods dzēsts, deklarētā dzīves vieta dzēsts, tiesības

nodibinājumu pārstāvēt tikai kopīgi ar 1 valdes locekli vai valdes priekšsēdētāju; 
Laimis Šāvējs, personas kods dzēsts, deklarētā dzīves vieta dzēsts, tiesības nodi-

binājumu pārstāvēt tikai kopīgi ar 1 valdes locekli vai valdes priekšsēdētāju; 
Ulla Logina, personas kods dzēsts, deklarētā dzīves vieta dzēsts, tiesības nodibi-

nājumu pārstāvēt tikai kopīgi ar 1 valdes locekli vai valdes priekšsēdētāju; 
Jānis Antons, personas kods dzēsts, deklarētā dzīves vieta dzēsts, tiesības nodibi-

nājumu pārstāvēt tikai kopīgi ar 1 valdes locekli vai valdes priekšsēdētāju;
Ligita Vietniece, personas kods dzēsts, deklarētā dzīves dzēsts.
Apstiprināt par nodibinājuma „Solis Piebalgā” valdes priekšsēdētāju Ligitu Vietnieci,

personas kods dzēsts, deklarētā dzīves vieta dzēsts, nosakot tiesības nodibinājumu pār-
stāvēt atsevišķi.

Nodibinājumam „Solis Piebalgā”, reģ. nr. 40008189235, uz 5 (pieciem) gadiem no-
dot bezatlīdzības lietošanā Piebalgas pamatskolas ēku 1405,4 m2 platībā un saimnie-
cības ēku ar kopējo platību 382,3 m2 Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, ar
mērķi ierīkot Sociālās rehabilitācijas centru no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem
līdz 18 gadu vecumam, vienlaicīgi nodrošinot iespēju iegūt pamatizglītību.

Uzlikt par pienākumu nodibinājumam „Solis Piebalgā” nodrošināt bezatlīdzības lie-
tošanā nodotās Piebalgas pamatskolas ēkas uzturēšanu, sedzot ar to saistītos izdevumus.

Gadījumā, ja nodibinājums „Solis Piebalgā” līdz 2015.gada beigām neuzsāk so-
ciālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bēr-
niem, bezatlīdzības lietošanā nodotā Piebalgas pamatskolas ēka nododama atpakaļ
Jaunpiebalgas novada domei.

Piešķirt dotāciju Jaunpiebalgas novada domes nodibinājumam „Solis Piebalgā” EUR
5.69 (pieci euro, 69 centi) apmērā. Iepriekš minēto summu ieskaitīt Valsts kasē, re-
ģistrācijas Nr.90000050138, konta Nr.LV84TREL1060190913200, iemaksas mērķis
– Valsts nodeva par nodibinājuma “Solis Piebalgā” izmaiņām valdes sastāvā.

2015.gada 2.februāra sēdē nolemts:
Apstiprināt 2014.gada Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžeta izpildi ar se-

kojošiem rādītājiem:
ieņēmumi - EUR 2 375 934,00
izdevumi - EUR 2 148 689,00
ieņēmumu pārsniegums - EUR 227 245,00
Apstiprināt 2014.gada Jaunpiebalgas novada domes speciālā budžeta izpildi ar

sekojošiem rādītājiem:
ieņēmumi - EUR 97 185,00
izdevumi - EUR 87 331,00
ieņēmumu pārsniegums – EUR 9854,00
Apstiprināt 2014.gada Jaunpiebalgas novada domes ziedojumu izpildi ar seko-

jošiem rādītājiem:
ieņēmumi - EUR 5099,00
izdevumi - EUR 5400,00
ieņēmumu deficīts -EUR 301,00
Apstiprināt iesniegtos Jaunpiebalgas novada domes 2015.gada 2.februāra Saistošos

noteikumus Nr.1 „Par Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu, speciālo budže-
tu un ziedojumu budžetu 2015.gadam”.

Apstiprināt SIA „Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance” 2014.gada pārskatu. SIA
„Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance” peļņu EUR 828.00 (astoņi simti divdesmit
astoņi euro, 00 centi) novirzīt 2012.gada zaudējumu – EUR 2324.97 (divi tūkstoši
trīs simti divdesmit četri euro, 97 centi) segšanai.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes vispārējās izglītības iestāžu izdevumu tāmi
uz vienu audzēkni ar 2015.gada 1.janvāri pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par
Jaunpiebalgas novada domes izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Iekļaut Jaunpiebalgas novada domes bilancē ar 16.12.2014. (pēc konstatētā in-
ventarizācijā) mežaudzes Jaunpiebalgas un Zosēnu pagastos.

Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par komunālo maksājumu piedziņu pret pa-
rādnieku: M. L., personas kods: dzēsts, dzīvokļa īpašums dzēsts, piedzenamā sum-
ma: EUR 244,49.

Novada domē
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Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par parāda piedziņu pret
parādnieku: A. Š., personas kods: dzēsts, nomas maksas parāds
par Piebalgas pamatskolu, piedzenamā summa: EUR 256,12.

Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par komunālo maksā-
jumu piedziņu pret parādnieku: A. K., personas kods: dzēsts, dzī-
vokļa īpašums dzēsts, piedzenamā summa: EUR 354,50.

Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par komunālo maksā-
jumu piedziņu pret parādnieku: I. K., personas kods: dzēsts, dzī-
vokļa īpašums dzēsts, piedzenamā summa: EUR 503,52.

Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par komunālo maksā-
jumu piedziņu pret parādnieku: D. S., personas kods: dzēsts, pie-
dzenamā summa: EUR 314,35.

Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par komunālo maksā-
jumu piedziņu pret parādnieku: M. S., personas kods: dzēsts, dzī-
vokļa īpašums dzēsts, piedzenamā summa: EUR 292,84.

Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par komunālo maksā-
jumu piedziņu pret parādnieku: A. G., personas kods: dzēsts, dzī-
vokļa īpašums dzēsts, piedzenamā summa: EUR 491,36.

Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par komunālo maksā-
jumu piedziņu pret parādnieku: L. L., personas kods: dzēsts, dzī-
vokļa īpašums dzēsts, piedzenamā summa: EUR 744,80.

Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par komunālo maksā-
jumu piedziņu pret parādnieku: P. L., personas kods: dzēsts, dzī-
vokļa īpašums dzēsts, piedzenamā summa: EUR 569,05.

Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par komunālo maksā-
jumu piedziņu pret parādnieku: A. R., p.k. dzēsts, dzīvokļa īpa-
šums dzēsts, piedzenamā summa: EUR 380,25.

Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par komunālo maksā-
jumu piedziņu pret parādnieku: I. Š., personas kods: dzēsts, dzī-
vokļa īpašums dzēsts, piedzenamā summa: EUR 612,59.

Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par komunālo maksā-
jumu piedziņu pret parādnieku: J. P., personas kods: dzēsts, pie-
dzenamā summa: EUR 208,92.

4 istabu dzīvokli „Dzelmes” – 10, Melnbāržos, Zosēnu pag.,
Jaunpiebalgas nov., LV-4133, noteikt kā kopēju dzīvokli, kura
atsevišķi izolētās telpas nododamas īrei kā patstāvīgi īres objekti,
noteikt šādas kopējā dzīvokļa izīrējamās platības:

istaba nr.1 (12,1 m2), kā arī koplietošanas tiesības uz virtu-
vi, vannas istabu, tualeti un citām palīgtelpām;

istaba nr.2 (18,3 m2), kā arī koplietošanas tiesības uz virtu-
vi, vannas istabu, tualeti un citām palīgtelpām;

istaba nr.3 (9,3 m2), kā arī koplietošanas tiesības uz virtuvi,
vannas istabu, tualeti un citām palīgtelpām;

istaba nr.4 (13,7 m2), kā arī koplietošanas tiesības uz virtu-
vi, vannas istabu, tualeti un citām palīgtelpām.

Lēmuma 2.punktā noteiktās dzīvokļa platības izīrējamas at-
bilstoši Jaunpiebalgas novada domes 08.11.2010. Saistošajos no-
teikumos „Par kārtību, kādā Jaunpiebalgas novadā personas at-
zīstamas par tiesībām saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu ri-
sināšanā, reģistrējamas palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas
piedāvājamas īrēšanai” noteiktajai kārtībai.

Atsavināt, pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:
saimniecības „Lielsilakalns” (inventarizācija 764603412) mežā

meža cirsmu (kailcirte), nogabalu Nr. 19 ar kopējo izcērtamo pla-
tību 0.42 ha un aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu
151.85 m3, kas atrodas Jaunpiebalgas novada domes valdīju-
mā esošajā zemes gabalā „Lielsilakans”, zemes kadastra apzī-
mējums 4298 004 0074, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads;

saimniecības „Meža Slieķi” (inventarizācija 764603409) mežā
meža cirsmas (kailcirte), nogabalus Nr. 3; Nr. 10; Nr.13; Nr.16
ar kopējo izcērtamo platību 2.9 ha un aprēķināto kopējo pār-
dodamās koksnes apjomu 791.94 m3, kas atrodas Jaunpiebalgas
novada domes valdījumā esošajā zemes gabalā „Meža Slieķi”,
zemes kadastra apzīmējums 4298 003 0183, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas novads. Apstiprināt cirsmu izsoles sākumcenu EUR
28 000,00 (divdesmit astoņi tūkstoši euro 00 centi).

Atbrīvot deputāti Aiju Silu no Kultūras, izglītības un sporta

komitejas vadītājas pienākumiem. Ievēlēt par Kultūras, izglītī-
bas un sporta komitejas vadītāju deputātu Miku Spalviņu.

Atļaut A. K., personas kods dzēsts, dzīvojoša dzēsts, sadalīt nekustamo
īpašumu „Plienkalns”, kadastra Nr.4256 006 0151, Jaunpiebalgas pa-
gastā, Jaunpiebalgas novadā, atdalot atsevišķas zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 4256 013 0025 – 5,2 ha platībā. 

Mainīt esošo adresi- nosaukumu nekustamam īpašumam - dzī-
vojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0304 001 un ne-
dzīvojamām ēkām ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0304 002 un
4256 006 0304 003 „Dzelzceļa ēka 60.km”, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, LV-4125 uz adresi – nosaukumu „Salamandras”,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam
„Tīrumkalni”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 012
0002, Jaunpiebalgas pagasta, Jaunpiebalgas novads, saskaņā ar
izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

Iekļaut Jaunpiebalgas novada domes pamatlīdzekļu sastāvā ze-
mes vienības, pamatojoties uz Jaunpiebalgas novada domes 2014.
gada 16. decembra pamatlīdzekļu inventarizācijas aktu: „Sprīdīši”,
kadastra apzīmējums 4256 002 0066, 10,76ha platībā, Jaunpiebalgas
pagasts ar kadastrālo vērtību EUR 3562.87, zemes vienībai mai-
nīts nosaukums no „Sprīdīši“ uz „Naudēļu Sprīdīši”, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads. „Krēsliņi”, kadastra apzīmējums 4256
009 0079 – 8,17ha platībā, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads ar kadastrālo vērtību EUR 2128.62.

Atcelt Jaunpiebalgas novada domes 13.02.2012. lēmumu Nr.44
„Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Krēsliņi”, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra apzīmējumu 4256 009
0079, atsavināšanu”. Atcelt Jaunpiebalgas novada domes
13.02.2012. lēmumu Nr.43 „Par pašvaldības nekustamā īpašu-
ma „Sprīdīši”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar
kadastra apzīmējumu 4256 002 0066, atsavināšanu”.

Reģistrēt zemesgrāmatā uz Jaunpiebalgas novada domes vār-
da tirdzniecības nojumi ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0377
002 un tirgus laukumu ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0377
001, Gaujas iela 17A, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, pievienojot zemes īpašumam Gaujas 17A,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ka-
dastra Nr.4256 006 0406, kas reģistrēts Jaunpiebalgas pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000515373.

Apstiprināt izmaiņas pašvaldības autoceļu garumus
Jaunpiebalgas pagastā. Apstiprināt izmaiņas pašvaldības auto-
ceļu garumus Zosēnu pagastā.

Mainīt pašvaldības autoceļu nosaukumus Jaunpiebalgas pa-
gastā:

nosaukumu „Veczariņi – Dzirkstiņi” uz nosaukumu
„Veczariņi – Vanagi”;

nosaukumu „Jaunpiebalga – Lauskas” uz „Jaunpiebalga –
„Kalna Bērzi”;

nosaukumu „Ceļmalkrūzes” - Em. Dārziņa iela” uz „Em.
Dārziņa iela – „Sila Krūzes”;

nosaukumu „Aplociņi” – Naukšēni” uz „Naukšēni –
Maznaukšēni”;

Mainīt pašvaldības autoceļu nosaukumus Zosēnu pagastā:
nosaukumu „Žagatas – Krustiņi – Luranti – Drusti” uz no-

saukumu „Krustiņi – Luranti”;
nosaukumu „Ķenci – Magonas” uz „Magonas”;
nosaukumu „Ormaņi” – Ķīši – Vēveri” uz „Ormaņi – Ķīši”.
Noteikt īpašumam Gaujas iela 2D, Melnbārži, Zosēnu pagasts,

Jaunpiebalgas novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4298 003 0246 – 0,2857 ha platībā – zemes lietošanas mērķi -
lauksaimniecība (šifrs 0101)

Atļaut M. P., personas kods dzēsts, dzīvojošs dzēsts, saskaņot
būvvaldē būvdarbu apjomu un būves vietu dīķu ierīkošanai bez
ūdens līmeņa regulējošām būvēm – līdz 0,5 ha platībā, nekus-
tamā īpašumā „Siliņi” kadastra Nr.4256 006 0148 Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads, atbilstoši Jaunpiebalgas pagas-
ta teritorijas plānojuma „Apbūves noteikumiem”. 
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Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam
„Jaungāršas”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 008
0049, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, saskaņā ar
izstrādāto zemes ierīcības projektu.

Sagatavot zemes vienības „Lielslieķi”, kadastra apzīmējums
4298 004 0061 - 1,5 ha platībā, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas
novads, dokumentāciju īpašuma atsavināšanai.

Iekļaut Jaunpiebalgas pagasta pamatlīdzekļu sarakstā publiskās
lietošanas infrastruktūras objektus - ielas: Raiņa iela - 0,9005
km - asfalta segums - vērtība – EUR 75797.00, 0,302 km - grants
segums - vērtība – EUR 2416.00; Fizkultūriešu iela 0,100 km

- grants segums - vērtība EUR 800.00.
2015. gadā uzsākt mūzikas un mākslas skolas projektā pa-

redzētas ēkas Br. Kaudzīšu ielā 10 rekonstrukciju. Līdz ēkas Gaujas
ielā 15 tehniskā stāvokļa un atbilstības galīgai izvērtēšanai un
nepieciešamības gadījumā līdz jaunās skolas ēkas Br. Kaudzīšu
ielā 10 pilnīgai pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā slēgt no-
mas līgumu uz laiku līdz 1 gadam ar SIA „Gaujas kalns”, re-
ģistrācijas Nr.49503004008, par mūzikas programmu īstenoša-
nai nepieciešamo un prasībām atbilstošu telpu nomu Rūpniecības
ielā 2A, Jaunpiebalgā.

Sagatavoja Anita Auziņa.

Jaunpiebalgas novada dome, reģistrācijas
Nr. 90000031033, izsludina amata vakanci

„Bibliotekāre” uz pilnu slodzi Jaunpiebalgas
pagasta bibliotēkā.

Prasības pretendentiem:
·         augstākā vai vidējā speciālā izglītība;
·         komunikācijas un sadarbības prasmes;
·         prasme strādāt ar klientiem, prasme pasākumu orga-

nizēšanā un publikāciju veidošanā;
·         spēja pieņemt lēmumus, patstāvīgi organizēt darbu;
·         spēja strādāt radoši, komandā, izrādīt iniciatīvu;
·         datora lietošanas prasmes (Word, Excell, Power Point);
·         valsts valodas zināšanas;
·         prasme strādāt par BIS ALISE apakšprogrammām tiks

uzskatīta par priekšrocību.
Galvenie pienākumi:
·         lietotāju apkalpošana, konsultēšana, dokumentu elek-

troniska izsniegšana un saņemšana;
·         novadpētniecības materiālu apkopošana, sistematizē-

šana, analītisko aprakstu veikšana;
·         piedalīties literatūras izstāžu, apskatu un tematisku pa-

sākumu sagatavošanā, organizēšanā.

Motivācijas vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu ko-
pijas, papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas slēg-
tā aploksnē ar norādi „Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas bib-
liotekāres amata vakancei“ jānosūta pa pastu (Gaujas ielā 4,
Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, LV-
4125) vai uz e-pastu: padome@jaunpiebalga.lv, vai jāiesniedz
personīgi Jaunpiebalgas novada domē sekretariātā Gaujas ielā
4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā,
(1.stāva, 6.kabinetā) līdz 2015. gada 20.aprīlim. Tālrunis uz-
ziņām 26482506.

Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu
saņemts līdz 2015. gada 20.aprīļa plkst. 17.00.

- Gada sākumā nodibinājums „Solis Piebalgā” kārtējo rei-
zi startēja iepirkumā par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
sniegšanu no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem. Kādi
šoreiz ir rezultāti?

- Jā, nodibinājums „Solis Piebalgā” piedalījās Labklājības mi-
nistrijas izsludinātajā konkursā uz rehabilitācijas pakalpojumu
sniegšanu no psihoaktīvām vielām atkarīgiem pusaudžiem.
Sagatavojām un iesniedzām pieteikumu, un nupat esam saņē-
muši atbildes vēstuli no ministrijas, ka ir piešķirta tikai daļa no
pasūtījuma, tas ir, 14 vietas. Izanalizējot izmaksas, secinājām,
ka katru mēnesi pat pie pilnas iestādes noslodzes, t.i., 14 klien-
tiem samaksa par pakalpojumu nesedz uzturēšanas izdevumus
un darba algas, starpība jeb zaudējumi sasniedz 2000 EUR, ne-
runājot par investīcijām remontos. 

- Kādā stāvoklī pašlaik ir mūzikas skolas ēka?
- Šoziem atklājām, ka mūzikas skolas ēkas sienās ir parādīju-

šies aizdomīgi bojājumi. Ņemot vērā, ka tā tomēr ir skola un pub-
liska iestāde, uzaicinājām būvekspertu veikt ēkas apsekošanu, no-
vērtēšanu, lai saprastu, vai telpās skola var turpināt savu darbību.

Apsekošanas rezultātā nācās arī daļēji atsegt ēkas apšuvumu,
lai pārliecinātos par koka konstrukciju tehnisko stāvokli.
Secinājums bija tāds, ka, ņemot vērā gan konstrukciju vecumu,
gan būvniecības kvalitāti, gan koka konstrukciju bojājumus, ēkas
kopējā noturība ir tikai daļēji apmierinoša, ēkai nepieciešams
remonts. Lai pilnībā izvērtētu atjaunošanas apjomus, ir jāpār-
trauc ēkas ekspluatācija. Pavasarī plānojam noņemt ārējo ap-
šuvumu un pārbaudīt visas koka konstrukcijas. Jāteic, ka tā ir
daļēji bojāta no mitruma būvniecībā pieļauto kļūdu dēļ. Koka
konstrukcijām varbūt nedraud tūlītēja sabrukšana, bet kā izglī-

tības iestādi to lietot nedrīkstam.
Esam atraduši iespēju uz gadu izvietot mūzikas skolu SIA

„Gaujas kalns” telpās Rūpniecības ielā 2A, telpas tur ir pietie-
kami plašas, piemērotas mūzikas skolas nodarbībām. Pārvākšanās
notiks jau tagad – martā. Ja ir kādi jautājumi, tad var zvanīt mū-
zikas un mākslas skolas direktorei Aijai Silai.

Kā jau ir rakstīts iepriekš, šogad uzsāksim ambulances ēkas
rekonstrukciju, lai tur būtu plašas, mūsdienīgas un piemērotas
telpas mūzikas un mākslas skolai. Mākslas skola savās telpās
atradīsies līdz vasarai, pēc tam, sākot ar septembri, uz rekons-
trukcijas darbu laiku būs jāatrod citas telpas, daļēji tās varētu
būt arī Rūpniecības ielā 2A, daļēji – sākumskolas ēkā.

- Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji sūdzas par laukumu pie
atkritumu konteineriem, jo, tiklīdz lijis lietus, tur sakrājas ūdens,
pie konteineriem nav iespējams piekļūt bez gumijas apaviem.
Līdz ar to bieži vien bērni, kas aiznes atkritumu maisus, tos
nemaz konteinerā neiemet, bet atstāj turpat netālu. Ko darīt?

- Uzdošu komunālajam dienestam noskaidrot šo jautājumu.
Tādas informācijas, diemžēl, par šo problēmu man nav bijis.

- Ko vēl varētu piebilst?
- Gribu teikt paldies Raimondam Dombrovskim un visiem

viņa atbalstītājiem, un brīvprātīgajiem par Vanagkalna slēpojuma
organizēšanu. Pasākums bija kupli apmeklēts, domāju, ka ar kat-
ru gadu slēpojums kļūs arvien populārāks. Cerams, ka nākamajos
gados sniega būs vairāk, tas nekusīs, jo šogad, valdot atkusnim,
situāciju izglāba cilvēki. Šis pasākums ir labs piemērs tam, ko
var izdarīt ar lielu uzņēmību.

- Paldies par sarunu!
A.Ķīķere

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju
Laimi Šāvēju
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Pateicoties novada iedzīvotāju iniciatīvai, kuriem ir aktī-
va interese par mūsu novada attīstības jautājumiem, kuriem
rūp novada vizuālā un estētiskā pievilcība, dabas un cilvēka
mijiedarbībā veidojusies kultūrvēsturiskā vide, 26.februārī taut-
skolas telpās notika jautājumā ieinteresēto iedzīvotāju diskusija.
Diskusijas laikā tika fiksēti vairāki problemātisku jautājumu
aspekti, kuri kā dabas un kultūrvēsturiskais mantojums akcentēti
arī Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plānojumā.

Kā būtiskākais jautājums noformulējās:
Vai un, galvenais, kā pašvaldībai ir iespējams aktīvāk ie-

saistīties nozīmīgāko kultūrvēsturisko un dabas objektu, kuri
galvenokārt ir privātīpašums, sakārtošanā un popularizēšanā?
Saprotot, ka finansiālu atbalstu pašvaldība privātīpašniekiem
nevar sniegt, radās jautājums: „Kādā veidā pašvaldība varē-
tu uzņemties mērķtiecīgu ilgtermiņa sadarbību ar attiecīgajiem
privātīpašniekiem, palīdzot tiem piesaistīt investorus, finan-
sējuma projektus, kā arī popularizējot mūsu novada daudz-
veidīgās vērtības?”

Šim galvenajam jautājumam pakārtojas šāda problemāti-
ka:

l Jaunpiebalgas krogs – viens no garākajiem krogiem
Latvijā. Vai tā pašreizējais fasādes izskats iederas samērā sa-

koptajā Jaunpiebalgas centra ainavā starp restaurēto baznīcu
un tirgus laukumu? Kāds būs kroga turpmākais liktenis?

l Kā tiek pasargātas tās dabas vērtības, ko sevī ietver
Lielmežs un Viņķu sils, kā arī citas ar bioloģisko daudzvei-
dību bagātīgās mežu platības?

l Vai pie nozīmīgākajiem un tūristus interesējošiem ob-
jektiem ir nepieciešamība uzstādīt norādes, kā arī tos sakopt?

l Kāds liktenis sagaida citas Jaunpiebalgas centra vēstu-
riskās ēkas – (bijušo) pienotavu, vilnas pārstrādes cehu, dzir-
navas u.c.?

Diskusijas noslēgumā tika secināts, ka minētie un vēl citi
jautājumi, kas skar Jaunpiebalgas novada dzīves vides, kul-
tūrvēsturiskās un dabas vērtības, ir jāturpina aktualizēt.
Nākamajā pulcēšanās reizē šī gada 17.martā plkst. 16.00 taut-
skolas telpās aicināsim uz diskusiju par šiem un citiem jau-
tājumiem pašvaldības pārstāvjus, kā arī ikvienu interesentu.

Ja arī jums nav vienaldzīga Jaunpiebalgas novada dzīves vi-
des kvalitāte un nākotne, esiet laipni gaidīti tikšanās reizē!  

Kultūras un dabas mantojuma saglabāšanas iniciatī-
vas grupas vārdā

Edgars Žīgurs

Jaunpiebalgas novada dzīves vide 
kultūrvēsturisko un dabas vērtību kontekstā

Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkurss
uzņēmējdarbības veicināšanai 

Jaunpiebalgas novadā

2015.gada 9.martā Jaunpiebalgas novada domes sēdē ar vien-
prātīgu deputātu balsojumu tika pieņemts lēmums par konkur-
sa rīkošanu ar mērķi – uzņēmējdarbības veicināšana
Jaunpiebalgas novadā. Pieteikumu iesniegšana noteikta līdz
2015.gada 1.jūnija pulksten17.00.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Jaunpiebalgas novada
domē un mājas lapā: http://www.jaunpiebalga.lv.

Lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma 
savākšana

ZAAO piedāvā bez maksas savākt:
šķirotu skābbarības ruļļu plēvi ( bez šņorēm vai sietiem);
izlietoto pārklājamo plēvi skābbarības bedrēm;
izlietoto minerālmēslu maisu iepakojumu;
kannas un kanniņas (1x izskalotas un bez korķiem).

Izlietotajam iepakojumam jābūt sakrautam kaudzē brīvi pie-
braucamā vietā.

Savākšanu pieteikt pa tālruni 26132288

1.aprīlī pulksten10.00 novada domes zālē
seminārs lauksaimniekiem

Tēmas: 
novada aktualitātes (Informācija par novada investīciju

programmu nākamajiem gadiem);
platībmaksājumi 2015.gadā;
lauku attīstības programmas atbalsta pasākumi;
aktualitātes bioloģiskajā lauksaimniecībā u.c.

Zemnieki un lauku iedzīvotāji, lai jūs iegūtu zināšanas par
izmaiņām, kas skars mūs šogad un visā nākošajā plānošanas

periodā, aicinu apmeklēt semināru!
Gaidīšu!

Maija Ķīķere,
Jaunpiebalgas novada lauku attīstības konsultante

Lauku ziòas

Tautskolas ziòas

Tikšanās ar dūlu
Sievietes iekšējie resursi gaidībās, radībās un pēcdzemdību

periodā. Kā tos apzināt un stiprināt, kā tajā var palīdzēt dūla, mā-
miņai tuvie cilvēki un viņa pati? 

Pasaules Dūlu nedēļas ietvaros (17. -31. marts) aicinām to-
pošos un esošos vecākus uz tikšanos, lai dalītos savā pieredzē,
sajūtās, kā arī vienkārši pabūtu kopā – 26. martā Jaunpiebalgas
reģionālās tautskolas telpās Gaujas ielā 4 plkst.18.00! Kā dūla

apmācībā dalīšos ar sev zināmo, kā arī būšu priecīga dzirdēt pie-
redzes stāstus no citiem.

Gaidīti gan vecāki gaidībās, gan tie, kam bērniņš nesen dzi-
mis, gan tie, kam bērni jau izauguši, toties ir liela pieredzes ba-
gāža.

Nāciet kopā ar bērniem un baudiet kopā būšanas prieku! Vakara
noslēgumā padziedāsim šūpuļdziesmas un citas tautasdziesmas
sveču gaismā kopā ar Rasu Vītolu. Dalība - par ziedojumu.

Ilze Ulmane – dūla apmācībā
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Par dūlām un
Pasaules Dūlu

nedēļu
Tradicionāli martā tiek rīkota Pasaules Dūlu nedēļa. Arī Latvijas

dūlas jau ceturto reizi aicina visus interesentus uz Dūlu nedē-
ļas pasākumiem, kas šoreiz notiks no 17. līdz 31. martam. Šo-
gad pasākumos vairāk varēs uzzināt par to, kāda veida atbalstu
dūla var sniegt sievietei un ģimenei ne tikai dzemdībās, bet tie-
ši grūtniecības un pēcdzemdību laikā. Vairāk informācijas par
notikumiem citviet Latvijā: http://dulas.lv/dlu-paldzba/38-dlu-
paldzba/422-jauns-jau-marta-beigs-dlu-neda-paskumu-ka-
lendrs.html

Kas ir dūla?
Vārds dūla (doula) cēlies Senajā Grieķijā, kas nozīmē pie-

redzējušu sievieti, kura palīdz citai sievietei. Dūla ir nemedicī-
nas asistents, kura palīdz citai sievietei un nodrošina fizisko, emo-
cionālo un informatīvo atbalstu pirms dzemdībām, dzemdībās
un pēc tām. 

Jaunpiebalgas re ion l s TAUTSKOLAS       MARTS 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Sv tdiena 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
19:00 

SARUNAS AR 
ERMENI 

/vingrošana 

  17:30 
ANG U VALODAS 

klubi š 

17:30 
DAB G  

KOSM TIKA 
-Att rošie l dzek i-

 
12:00 

BIODEJA 

 

9.  10. 11. 12. 13. 14. 15. 
19:00 

SARUNAS AR 
ERMENI 

/vingrošana 

17:00 
ASTROLO IJA 

ies c jiem 

     

16.  17. 18. 19. 20. 21. 22. 
19:00 

SARUNAS AR 
ERMENI 

/vingrošana 

16:00 
KULT RAS UN 

DABAS 
MANTOJUMS 

 

 17:30 
ANG U VALODAS 

klubi š 
19:00 

GONGU medit cija 

 11:00 
AINAVU 

V RT BAS 
SEMIN RS 

LIEL S TALKAS 
IETVAROS 

 

23.  24. 25. 26. 27. 28. 29. 
19:00 

SARUNAS AR 
ERMENI 

/vingrošana 

17:00 
ASTROLO IJA 

ies c jiem 

 18:00 
Sievietes iekš jie 
resursi gaid b s, 

rad b s un 
p cdzemd bu period  

  12:00 
Z U DIENA 

- rstniec bas augu 
semin rs- 

30.  31.      

19:00 
SARUNAS AR 

ERMENI 
/vingrošana 

 

Nodarb bu laiki var main ties, l gums sekot l dzi inform cijai! Ja ir jaut jumi, zvaniet! 

Uz nodarb b m SARUNAS AR ERMENI un GONGU MEDIT CIJA l dzi j em pakl ji š un silta 
sedzi a! 

Gaid šu J su ierosin jumus, ieteikumus un p rdomas – tautskolas vad t ja Vita Ž gure 
t. 29230240 e-pasts vita.zigure@jaunpiebalga.lv 
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Lielā Talka par savu šī gada saukli
ir izvēlējusies Raiņa atziņu –
„Pastāvēs, kas pārvērtīsies” par
godu Aspazijas un Raiņa jubilejas ga-
dam. Lielās Talkas mērķis nav seku
likvidēšana, kas diemžēl notiek
Lielās Talkas dienā, kad tiek vākti at-
kritumi, bet Lielās Talkas mērķis ir
„veikt talku” cilvēku domāšanā, ik-
dienas paradumos; cilvēku atbildības,

apziņas, attieksmes mainīšanā pret vidi. Tikai mums pašiem mai-
noties un pārvēršoties, ir iespējams pastāvēt un būt! (vairāk
http://www.talkas.lv/ )

Lielā Talka izsludina konkursu pašvaldībām ar devīzi „Pastāvēs,
kas pārvērtīsies!“ Rainis ir viedi teicis, ka pastāvēs, kas pārvērtīsies,
un mums ikvienam ir jāpārvēršas, lai Latvija būtu veselīga un
zaļa. Tāpēc arī Jaunpiebalgas novadā Lielās Talkas konkursa iet -
varos no marta sākuma līdz 15.aprīlim notiks daudzveidīgas ak-
tivitātes:

Jaunpiebalgas vidusskolā 5.-12.klašu skolēnu vidū tiek veik-
ta aptauja „Pastāvēs, kas pārvērtīsies”, kas aicina apzināties
esošās vai iespējamās problēmas dabā un vidē kopumā, kā arī
sniegt savus problēmu risinājuma variantus. Arī sākumskolā no-
tiks sarunas un radošas aktivitātes par dabas un vides tēmu. 

Savu viedokli par vides, dabas problēmām un to risinājumiem līdz
10.aprīlimvarat izteikt arī jūs: http://goo.gl/forms/zfic5kVZep un mek-
lēt anketu Jaunpiebalgas novada mājas lapā www.jaunpiebalga.lv .
Cerams, ka aptaujas rezultāti no ierosinājumu sadaļas praktiski īstenosies
arī mūsu ikdienā!

Ainavu seminārs „Ainava kā dzīves telpa un attīstības re-
surss“ Jaunpiebalgas novada reģionālajā tautskolā 21.martā plkst.
11.00. Aicināti lauksaimnieki, domes deputāti, uzņēmēji, sko-
lotāji … ikviens interesents, jo - mūsu novads un tā iedzīvotā-
ji mūsdienu „visaptverošajā apvienošanās bumā“ globalizāci-
jas laikmetā varēs pastāvēt vienīgi tad, ja apzināsimies, spēsim
novērtēt un mainīt attieksmi pret savām bagātībām - vidi, ainavu,
kultūras mantojumu, paskatīties uz šīm vērtībām ar plašāku ska-
tījumu, mācoties visiem kopā ieraudzīt nozīmīgākās, unikālās
ainaviskās vietas, līdz ar to sekmējot to saglabāšanu un attīstī-
bu. Vēl viens ļoti būtisks iemesls, kāpēc būtu jāgūst priekšstats
par ainavu izpratni, ir jaunā mūsu novada teritorijas plānojuma
izstrāde, kuram paredzēta sabiedriskā apspriešana. 

Semināra iespējamā darba kārtība:
11.00 – 11.10 Iepazīšanās
11.10 – 11.15 Īsi par Eiropas Ainavu konvencijas pavērta-

jām iespējām
11.15 – 11.40 Ainavas dažādās uztveres un vērtību veido-

šanās
11.40 – 12.30 Ainava kā zināšanu ieguves resurss: bioloģiskās

daudzveidības un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana
12.30 – 12.45 Ainavas vērtības un piederības sajūtas vei-

došanās
12.45 – 13.15 Kafijas pauze
13.15 – 14.15 Aktivitāte: vietējo ainavas vērtību identificē-

šana un kartēšana. Līdzdarbošanās un lekcijā dzirdētais tiks pār-
vērsts praktiskā pielietojumā - uz pagasta kartes iespēja mode-
lēt vērtīgās ainavu vietas savā pagastā, ko katrs zina, kuras vie-
tas liekas ainaviskas, kāpēc… 

14.15 – 14.45 „Ainavas pieeja” attīstības plānošanas procesā:
līdzdalība darbībā

14.45 – 15.00 Noslēguma sarunas, pārdomas un izvērtējums. 
Lieldienās 5.aprīlī no plkst. 12.00 visi novada iedzīvotāji un

viesi aicināti padzīvot zaļi pie Gaujas un estrādes „Taces” ap-
kārtnē, kur notiks draudzīgs kopā būšanas pasākums
„Ieklausies Dabā!”. Atnāciet uz satikšanos ar:

Meža māti - ieklausīties koku sarunās, darboties ar dabas ma-
teriāliem;

Vēja māti - gatavot un klausīties vēja zvanus un sajust vēju
šūpolēs;

Ūdens māti - spoguļoties un saredzēt sevi Gaujā;
Zemes māti - ar kuru kopā radīt patvēruma vietas putniem

un baudīt citas Putnu dienas norises. 
Būs vēl dažādi kustīgi notikumi un aktīvas darbošanās pār-

steigumi! Gaidīsim gan lielus, gan mazus!

Viss minētais ir kā ievads Lielās Talkas notikumam, kas šo-
gad notiks 25.aprīlī, kad visa Latvija atkal tiks aicināta vieno-
ties kopīgās vides sakopšanas un labiekārtošanas aktivitātēs. Arī
mūsu novadā vēl ir daudz darāmā, tāpēc sakopsim gan savu sētu,
gan pievienosimies dažādām aktivitātēm, kas notiks Lielās Talkas
ietvaros – sekojiet līdzi informācijai novada mājas lapā!

Vita Žīgure
Mob. 29230240 

e-pasts: vita.zigure@jaunpiebalga.lv

Lielās Talkas konkurss ar devīzi
„Pastāvēs, kas pārvērtīsies” arī

Jaunpiebalgas novadā!

Lai apmierinātu cilvēces prasības pēc papīra, pasaulē katru
dienu nocērt miljoniem koku. Nepieciešami aptuveni 20 – 40
gadi, līdz koks no stāda ir izaudzis tik liels, lai to varētu izmantot
papīra ražošanā.

Šodien Latvijā vidēji uz vienu iedzīvotāju tiek patērēti 54 kg
papīra, pie tam patēriņš katru gadu strauji pieaug. Atcerieties -
papīra ražošana tērē enerģiju, piesārņo gaisu un ūdeni, izšķiež
dabas resursus. Izmantotais papīrs sastāda lielu daļu no cilvē-
ces radītiem cietiem atkritumiem.

Kādi ir pirmie soļi videi draudzīgākā papīra izmanto-
šanā?

Lieto mazāk papīra!
Lietot mazāk papīra ir vienkāršākais un arī svarīgākais solis

Taupot papīru, saudzēsim kokus!
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videi draudzīgākā papīra izmantošanā, tā rūpējoties un pasar-
gājot apkārtējo vidi, t.sk. mežu. Ko tu vari darīt, lai, neietekmējot
ikdienā veicamos darbus, patērētu mazāk papīra?

• Strādā vairāk ar datoru un citām elektroniskām ierīcēm!
• Datoros lieto kļūdu pārbaudītājus, lappušu sadalītājus!
• Kopējot un izdrukājot, izmanto papīra abas puses!
•Izmanto vieglāku papīru avīzēm, bukletiem, ziņojumiem un

citiem materiāliem, kas jāpavairo lielā daudzumā!
• Krāj un saglabā papīru, kam neizmantota otra puse, lai to

lietotu uzmetumiem, skicēm, iekšējiem rīkojumiem, vēstulēm,
izgriezumiem!

Pārstrādā vairāk papīra!
Nodot papīru otrreizējai pārstrādei, ir nākamais praktiskais so-

lis, kā realizēt savu sapratni un rūpes par apkārtējo vidi. Pārstrādājot
makulatūru, tiek taupīta enerģija, saglabātas mežu platības, sa-
mazināts izmešu daudzums gaisā un ūdens patēriņš, kā arī kopējais
atkritumu daudzums. Papīru var pārstrādāt vairākas reizes, tā pār-
strādes shēma redzama attēlā.

No 1 tonnas makulatūras var iegūt 1 tonnu jauna papīra. Papīru
un līdz ar to tā izejvielas var arī ietaupīt, apdrukājot to no abām
pusēm, nevis tikai no vienas. Ir aprēķināts, ka viena tonna ma-
kulatūras ietaupa vidēji gandrīz 4 m3 koksnes - tas nozīmē, ka tiek
saglābti 12 – 14 pieauguši koki. ASV zinātnieki ir aprēķinājuši,
ka vienas tonnas avīžpapīra otrreizēja pārstrāde atbrīvo 2,5 m3
zemes izgāztuvē, piesārņo gaisu par 74% un ūdeni par 35% ma-
zāk un nepieciešams par 70% mazāk enerģijas un par 60% ma-
zāk ūdens nekā ražojot no jauna.

Ko tu var darīt?
• Pērc papīru, ko var pārstrādāt otrreiz!
• Nodod vairs ikdienā nevajadzīgu un neizmantojamu papīru

otrreizējai pārstrādei!
Pērc otrreizējās pārstrādes papīru!
Pērkot otrreizējas pārstrādes papīru, iespējams palielināt šādas

produkcijas pieprasījumu, kā arī pakārtoti palīdzēt attīstīt citu cil-
vēku un uzņēmumu nepieciešamību pēc papīra krātuvēm un pa-
pīra nodošanu otrreizējai pārstrādei.

• Pērc papīru ar augstu procentuālo otrreizēji pārstrādātā pa-
pīra saturu!

• Pārdomā papīra ar augstu procentuālo otrreizēji pārstrādātā
papīra saturu izmantošanas iespējas, jo, iespējams, ka tieši šāds
papīrs būs vairāk piemērots tavam mērķim!

Atbalsti tīrāku papīra ražošanu!
Ražojot papīru, sevišķi balinātu baltu papīru, ir jāpatērē liels

daudzums ūdens resursu, ķimikāliju un enerģijas, kā arī tas rada
gaisa un ūdens piesārņojumu. Pērkot papīru, pēc iespējas nepie-
ciešams izvēlēties nebalinātu papīru, šāda ir tava iespēja atbalstīt
videi draudzīgāku papīra ražošanas procesu. Ko tu vari darīt?

• Pērc papīru, kas ražots neizmantojot hloru (TCF – Totally
Clorine Free)!

•Nevarot nopirkt šādu papīru, pieprasi to tirdzniecības vietās
un saviem papīra piegādātājiem!

Domā par mežu!
Neskatoties uz to, cik videi draudzīga būs papīra izmantošana

un ražošana, tomēr ikdienā saglabāsies nepieciešamība pēc liela dau-
dzuma kokmateriālu papīra ražošanai, kaut vai tādēļ, ka ne jau viss
papīrs var būt 100% otrreizēji pārstrādājams. Koku ciršana ietek-
mē meža dabisko sistēmu. Bieži strādājot mežā, cilvēka rīcība ti-
kai un vienīgi aprobežojas ar sava personiskā labuma gūšanu, ne-
domājot par mežu kā dabas sistēmu ar tai piemītošām īpatnībām
un likumsakarībām. Iespējams, ka tieši tava aktīvā rīcība palīdzēs
pilnveidot mūsu mežu apsaimniekošanu. Ko tu var darīt?

• Atlicini laiku sevis un savu bērnu izglītošanai par mežu, tā
nozīmi un izmantošanu!

• Meklē informāciju, jautā saviem papīra piegādātājiem, kāda
ir meža apsaimniekošanas prakse, kur iegūti kokmateriāli tava iz-
mantotā papīra ražošanai! Vai koku audzēšana un kokmateriālu
ieguve atbilst videi draudzīgai mežsaimniecībai un pasaulē atzī-
tam meža apsaimniekošanas standartam?

Ja mēs katrs ievērosim vismaz vienu no šiem padomiem,
pasaule būs nedaudz zaļāka, tīrāka un mums visiem labāka!

Sagatavoja Vita Žīgure.
Avots: Pasaules Dabas Fonds

„Daudz mocekļu bij’ izredzētu
Tev, mana mazā tēvija...”

Kādā pavasarīgā februāra pēcpusdienā devāmies ciemos uz
„Tautiešiem”, lai satiktu un aprunātos ar Gaidu Podiņu. Zinot,
ka atbrauksim, ir atlikts kāds darbs, mūs sagaidot, Gaida iededz
skaistu koka svečturi ar dzeltenām svecēm, tas, izrādās, dāvi-
nāts viņas vecākiem zelta kāzās. 

Gaida Podiņa savu darba mūžu ir aizvadījusi, strādājot sko-
lā, taču, sasniedzot pensijas vecumu, uzsāka kaut ko nebijušu
– apzināt un aptaujāt bijušos izsūtītos cilvēkus mūsu
Jaunpiebalgā, aicināt viņus kopā atceres dienās. Protams, tas bija
iespējams, tikai tuvojoties trešajam atmodas laikam, pirms tam
neviens skaļi nedrīkstēja kaut ko tādu pat pieminēt. 

Kā tas aizsākās? Par to stāsta pati Gaida: „Visu savu mūžu,
strādājot skolās, esmu bijusi vadošos amatos – direktora viet-
niece mācību darbā. Tolaik, sasniedzot 55 gadu vecumu, norā-
dīja, ka nebūtu vēlams šādos amatos strādāt, tādēļ domāju, ka
vienu gadu mēģināšu būt grupas audzinātāja Drabešu skolā. Tikai
sākot strādāt, aptvēru, ka tomēr nespēju šādu darbu veikt – ik
dienu pārbaudīt, vai gultām putekļi noslaucīti, vai bērniem nagi

nogriezti u.tml. Var teikt, ka vienu gadu ar mokām nostrādāju,
taču sapratu, ka tas nav man, gāju prom, atgriezos Jaunpiebalgā.
Toties enerģija jau nekur nepazuda, tā saglabājās. Sākās atmo-
das laiks, vīrs Kārlis iesaistījās dažādās atmodas laika aktivitā-
tēs. Viņš arī mani aicināja sev līdzi, tad sāku saprast, ka man arī
kaut kas ir jādara. Mans tēvs reiz ieminējās, ka mums taču ir tik
daudz izsūtīto cilvēku, nezin kā viņiem tagad klājas. Nolēmu, ka
te kaut kas ir jādara. Izveidoju anketas, izdomāju tekstu tajās, kā-
das ziņas man būtu svarīgas – izsūtītā vārds, uzvārds, no kādām
mājām un kurā laikā izsūtīts, kas vēl pie ģimenes piederēja, kur
tika izsūtīti. Vīrs Kārlis mani vadāja, braukājām pa mājām, ap-
runājāmies ar kaimiņiem. Tā arī noskaidrojām, kuri tika izsūtī-
ti. Informācijas vākšana sākās. Uzzināju arī to vārdus, kuri jo-
projām dzīvoja Krievijā, sameklējām viņu adreses. Kopā iznā-
ca garš saraksts – ap 300 cilvēku. Tāpat pierakstīju ziņas, ja kāds
kaut ko zināja par Sibīrijā mirušajiem, nāca daudz vēstuļu.

Runājot par tikšanās pasākumiem, tad man liekas, ka ļoti sir-
snīga izdevās pirmā kopā sanākšana 1989.gada 25.martā. No vi-
siem izsūtītajiem 120 bija dzīvi, katram no viņiem auseklītī aiz-
dedzām svecīti, bija sirsnīgi un mīļi.

Tāpat radās doma, ka Piebalgas stacijas tuvumā ( no kurie-

25. marts - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
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nes sākās izvešanas ceļš) varētu stādīt kociņus kā piemiņu tiem,
kuri bija gājuši bojā izsūtījumā. Vispirms bija jāsakārto vieta,
plēsām un cirtām ārā vecos akāciju un citus krūmus, rakām. Tika
stādīts ozols katram vīrietim, bet liepa – sievietei. Šo darbu da-
rīja vai nu tuvinieki, vai draugi. Ozoli ieauga labi, bet liepiņas
nācās atjaunot. Birzīti iesvētīja mācītāja Sarmīte Fišere. Jāpiebilst,
ka daudz darba piemiņas akmens veidošanā ieguldīja Guntars
Dolmanis, Aivars Ontužāns, Jānis Eglītis. Toreizējā izpildkomiteja
sarūpēja plāksnīti ar uzrakstu, kurā lasāmi K.Skalbes vārdi: „Daudz
mocekļu bij’ izredzētu/ Tev, mana mazā tēvija,/ Kas līdz ar mā-
tes vārdu svētu/ Čukst sāpju stundā: „Latvija!””

Nedaudz vēlāk noskaidrojām arī tos izsūtītos, kuri miruši un
apbedīti Jaunpiebalgas kapsētā. Kādā sarīkojumā viņus piemi-
nējām, katram veltot kādu piemērotu dzejas rindu. Iezīmējām
leģionāru atdusas vietas, saskaņā ar stāstiem, to darījām, uzlie-
kot sētiņas un baltos krustiņus. Protams, bija atceres pasākumi
11. un 18.novembrī.

No šodienas raugoties, varu teikt, ka tas bija skaists laiks, cil-
vēkiem noteikti ir siltas atmiņas par toreiz, atmodas laikā, pie-
dzīvoto. Noteikti bija vērts visu darīt. Mūsdienās situācija ir
mainījusies, vairs daudz ko nenovērtē, cilvēkus pārņēmusi al-
katība, nekad nav diezgan. Bet – vai visi saprotam, cik bagāta,
piemēram, ir mūsu pašu Piebalgas kultūras dzīve? Nevaram
sūkstīties, ka nav darba, jo sludinājumi avīzēs pierāda pretē-
jo – trūkst darba darītāju. Gribam pārāk lielu atalgojumu, vai
arī varam izdzīvot ar piešķirtajiem pabalstiem un tāpēc nav
jāstrādā? Tāpat skumji, ka daļa jaunatnes domā laimi un pār-

ticību meklēt svešās zemēs, nevis savā dzimtenē.”
Sarunas noslēgumā vēl aprunājamies par sadzīves lietām, par

to, ko Gaida dara brīvajā laikā. Izrādās, patīk adīt, vēl - pa zie-
mu ir izlasītas daudzas nopietnas un vērtīgas grāmatas, nu jau
top saraksts ar nākamajām. „Bet tikai labas grāmatas!” uzsver
Gaida, jo acis vairs neļauj lasīt kaut ko nevērtīgu. Jautāta, kura
atmodas laika dziesma pašai ir mīļākā, Gaida uzreiz atbild –„Še,
kur ozoli, zaļo zemzari”. Savukārt Vēsma ciemošanās reizē uz-
zina sev nepieciešamo informāciju par mammas - šuvējas pras-
mi, par daudzajām māceklēm, kuras mācījušās šuvējas amatu.
Singer šujmašīna, kura iegādāta mammas Annas jaunības lai-
kos, joprojām kalpo kādai vīlītes sašūšanai vai citam nelielam
darbiņam, bet šūšana Gaidai nav iepatikusies tik pamatīgi, kā
to darīja mamma. Gaida labprāt parāda mammas bildes, tajās
redzamas kleitas, ko šuvusi mamma, saglabājusies pat grāma-
tiņa, kurā pierakstīti klientu mēri, bet stāsts par mammu Annu
Pētersoni (par Anci- kā sauca jauko šuvēju ikdienā) tiek apko-
pots pie daudziem stāstiem par Jaunpiebalgas amatniekiem.

Laiks paskrējis ātri, pirms dodamies prom, Gaida cienā ar ve-
deklas cepto kēksu un kafiju. Paldies par jauko uzņemšanu un
stāstu! 

Gaidas Podiņas savāktais un apkopotais materiāls par jaun-
piebaldzēnu smago represiju laiku saglabāsies nākamajām pa-
audzēm. Materiālus izmantoja arī Latvijas Politiski represēto Cēsu
biedrība, 2012.gadā izdodot grāmatu „Atmiņas nākotnei”.

Aija Ķīķere, Vēsma Johansone

Latviešu leģionāru piemiņas diena 16.
marts ir diena, kad bijušie leģionāri, viņu pie-
derīgie un atbalstītāji piemin tos Otrajā pa-
saules karā kritušos Latvijas iedzīvotājus, kuri
Vācijas bruņotajos spēkos cīnījās pret Sarkano
armiju latviešu leģiona sastāvā. Pirmo rei-
zi šo datumu atzīmēt ierosināja Daugavas va-
nagu organizācija1952.gadā, jo 1944.gadā
šai laikā 15. un 19. latviešu leģiona divīzi-
ja vienīgo reizi cīnījās kopā pie Veļikajas upes.
Latvijā pirmais šāds atceres pasākums tika
organizēts 1989.gadā. Latvijas Republikas
Saeima 1998.gadā šo datumu iekļāva oficiālo
piemiņas dienu sarakstā. Tomēr jau
2000.gadā dažādu politisko apsvērumu dēļ
šī diena no saraksta tika izsvītrota. 

Konsekventi par šīs piemiņas dienas at-
zīmēšanu iestājas un pasākumos regulāri pie-
dalās Nacionālās apvienības pārstāvji, kuri
arī vairākkārt ir rosinājusi LR Saeimai at-
jaunot 16.martu oficiālas piemiņas dienas sta-
tusā. Latviešu leģionā karoja ap 150 tūkstošu
latviešu puišu un vīru, no kuriem ap 80 tūk-
stošiem palika kaujas laukos. Latviešu leģions
ir un paliks spilgta lappuse Latvijas vēstu-
rē, un par to jāstāsta mūsu jauniešiem. 

Pirms dažiem gadiem man bija iespēja
Cēsīs tikties ar bijušo latviešu leģionāru
Ādolfu Ķepsni un uzklausīt viņa stāstīju-
mu par kara un pēckara gaitām. Savu stās-
tījumu viņš sāka ar Latvijas okupāciju:
„Pienāca 1940.gada 17. jūnijs, kad es 18 gadu
vecumā, dzīvodams Liepājā, ieraudzīju krie-
vu tankus, kas pa ielām virzījās uz kara ostu.
Dzirdēju saucienus, ka ieradusies neuzva-
ramā Sarkanā armija, lai atbrīvotu mūs no

visa kā. Pie tankiem skrēja vietējie sliņķi, kuri
dienām gulēja ostmalā, un ielas meitas. Man
mute palika vaļā, kad ieraudzīju, kā krievu
zaldāti bija apģērbti- kājas brezenta apavos
un līdz ceļiem notītas ar melniem apsējiem,
brezenta josta ap vidu, cepures ar lupatu zvaig-
zni un puļķīti virspusē. Mūsu latus pielīdzināja
krievu rubļiem, un, tā kā zaldātiem tie bija
vairumā, tad viņi steidzās iepirkt pārtiku.
Nometa uz letes červoncus un pirka desas
vairākus kilogramus, neprasot, cik par to jā-
maksā. Viens man jautāja, kad šī izstāde ar
tik pilniem veikaliem beigšoties. Neilgi pēc
„varenajiem” dzelzceļa stacijā ieradās viņu
dāmas. Tad redzēju, ka tā ir tiešām skrandās
tērpta tauta. Virsnieki tad skrēja pa veikaliem,
pirka drēbes un apavus, nesa uz staciju, lai
tur pārģērbtu savas sievas un draudzenes. 

Reiz ierados kādā ballē Biržu laukumā,
tad arī redzēju, kā šīs virsnieku dāmas bija
sapucētas zīda naktskreklos un kurpēs ar aug-
stiem papēžiem. Domāju, ka viņas kājas iz-
lauzīs, jo dejot neprata, tikai lēca kazačoku. 

Lai okupanti tiktu pie dzīvokļiem un ie-
dzīves, 1941.gadā sākās cilvēku izvešana no
visām Baltijas valstīm. Tā kā Staļins un Hitlers
tai laikā bija draugi, tad no ostas spīķeriem
uz Vāciju ar kuģiem veda graudus, ko zem-
nieki bija pārdevuši valstij. Kādā naktī lat-
viešu patrioti bija aizdedzinājuši spīķeri, kas
dega vairākas dienas. Tur sadega daudz grau-
du. Kad vācieši bez kara pieteikšanas ieso-
ļoja Liepājā, tie sacīja, ka nenoķeramā
Sarkanā armija aizbēgusi, noķeršot to
Maskavā.”

No stāstītā ir skaidri saprotams, ka pēc pie-

redzētām šausmām un nejēdzībām Padomju
savienības sastāvā pavadītā baigā gada lat-
viešu tauta ir apņēmības pilna to vairs ne-
pieļaut. Tāpēc, kad 1943.gadā frontes līni-
ja tuvojās mūsu zemes robežām, veidojās lat-
viešu leģions un pēc kara spēcīga Nacionālās
pretošanās kustība otrreizējai padomju oku-
pācijas varai. 

Turpinot stāstījumu par savām kara un pēc-
kara gaitām, sirmais vīrs stāstīja: „Es, Adolfs
Ķepsnis, piedzimu 1922. gadā. Mani vecā-
ki dzīvoja Kurzemē, Kabiles pagastā. Leģionā
mani iesauca 1943.gada maijā. Pirms brauk-
šanas uz iesaukuma vietu Paplakā kopā ar
citiem puišiem stipri iedzērām. Prom brau-
cot, pasi neņēmu līdzi, jo cerēju, ka mani vēl
atlaidīs pēc pases. Paņēmu tikai iesaukšanas
zīmi un aizbraucu. Mani iedalīja instrukto-
ru rotā. Tad sākās ierindas un kaujas mācī-
bas, pārgājieni ar visu ekipējumu - mugur-
somu, bruņu cepuri, šauteni un gāzmasku. 

Tā gada maijā bija stipri karsts un mēs no
sviedriem bijām slapji. Soļojām 45 minūtes,
un pēc 15 minūšu atpūtas turpinājām ceļu,
tādā veidā pieveicot 30 kilometrus.
Nākamajā dienā bija ieroču un šaušanas mā-
cības Pēc Jāņiem mani paaugstināja un iecēla
par grupas komandieri. Jūnija beigās mūs aiz-
veda uz staciju, kur lopu vagonos devāmies
ceļā uz Volhovu. Gluhojas stacijā mūs izsē-
dināja un nostādīja ierindā. Tad sekoja pavēle,
un mēs turpinājām iet pa ceļu, veidotu no apa -
ļiem kokiem( knipeldambi). Iešana bija ļoti
grūta, jo paralēli gāja sliedes, pa kurām mazs
dīzelītis piegādāja karavīriem pārtiku un mu-
nīciju uz mazapdzīvotu staciju Krečno. 

Latviešu leģionāra stāsts
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Tā soļodami, mēs sasniedzām pulka štā-
bu „Imanta sēta”. Mani iedalīja 19.divīzijas
15.spieru rotā. Pulka komandieris bija
Voldemārs Veiss. Rotu komandēja virsleit-
nants Vildmanis, es komandēju grupu.
Nākamajā dienā mani izsauca rotas ko-
mandieris un pavēlēja ierasties Dorgbušas
sādžā uz sapieru kursiem. Mūs apmācīja vācu
sapieri, kuru sacītais tika pārtulkots latvie-
šu valodā. Apguvām zināšanas par tanku un
kājnieku mīnām, dažādām granātām, tanku
dūrēm, liesmu metējiem, kā arī mīnu mek-
lējamo aparātu uzbūvi un izmantošanas ie-
spējas. Pēc kursu beigšanas atgriezāmies savā
daļā. Mūsu karadarbība notika naktīs, kad
zēni brīvprātīgi pieteicās iet trieciena grupās
pāri starplaukam un spridzināt krievu bun-
kurus. Mēs atbrīvojām starplauku no mīnām
un dzeloņstiepļu žoga, izvedām grupu caur
starplauku un sagaidījām atpakaļ.
Trieciengrupā parasti gāja 6 vai 7 cilvēki, kad
atgriezās, tad ievainotie un arī visi pārējie sa-
ņēma atvaļinājumu, paaugstinājumu vai ap-
balvojumu. 

Septembra sākumā mums pavēlēja ieņemt
krievu grāvjus, jo viņi bija augstākā vietā un
varēja ierakties, bet mēs - purvā un ūdenī.
Ienaidnieka pozīcijas ieņēmām jau pirma-
jā triecienā, bet tad sekoja krievu pretuz-
brukums, kuru mēs nespējām apturēt, jo viņi
nerēķinājās ar saviem karavīriem. Nāca ar
kliedzieniem: „Za roģinu, za Staļina, urrā!”
( Par dzimteni, par Staļinu, urrā!) Mūsu po-
zīcijas viņi neieņēma, jo tās bija stipri mī-
nētas un netālu teicami darbojās liesmu me-
tēji. Šai kaujā krita daudzi latviešu zēni, jo
viņiem nebija kauju pieredzes. Krievu zau-
dējumi bija milzīgi, un viņi pat necentās sa-
vākt savus kritušos un ievainotos karavīrus.
Pēc kaujas krievu ievainotie sauca palīgā vēl
visu nākamo dienu. Tā kā purvā auga smil-
gas un krūmi, tad redzamība bija slikta, un,
kad smilgas kustējās, tad nevarēja saprast,
vai tie ir krievu karavīri vai žurkas, kuras šeit
uzradās neiedomājamā daudzumā. Dažās ne-
dēļās tās arī noēda kritušos krievu karavīrus. 

Pēc septembra kaujām bija diezgan mie-
rīgi. 1944.gada janvārī Ļeņingradas frontē
sākās spēcīgs krievu uzbrukums. Mums vairs
nebija ne dzelzceļa, ne šosejas, tikām no vi-
sām pusēm apšaudīti un palikām purvā, jo
pulkvedis neļāva atkāpties. No gaisa krie-
vu lidmašīnas kukuruzņiki meta bumbas un
šāva ar ložmetējiem, tā ka viss sniegs bija
balts. Spriedām, ka šis varētu būt mūsu gals.
Tomēr ar saviem zēniem izgājām no purva
līdz Gluhojas stacijai. Tur pašreiz dedzinā-
ja visas pārtikas noliktavas un spridzināja mu-
nīciju, jo izvest neko nevarēja. Tālāk atkā-
pāmies līdz Lugai un, savējos nesatikuši, ie-
kāpām vilcienā, kas mūs atveda uz Rīgu. Tur
pieteicāmies komandatūrā, saņēmām pārti-
kas kartiņas un tikām nosūtīti uz Krusta ka-
zarmām. Šeit pavadījām pāris nedēļas, tad
saņēmām pavēli braukt uz Vaiņodi, kur ti-
kām iedalīti vieglās artilērijas pulkā.
Daudzus aizsūtīja uz artilēristu kursiem Če-

hoslovākijā. Es aizgāju pie pulka komandiera
Kripēna un palūdzu atvaļinājumu. Kad pēc
trīs nedēļām atgriezos, mūs aizsūtīja uz
Opočku. Tur 30 kilometrus aiz upes atradās
sādža Medveģi, kur mums vajadzēja nomainīt
kādu vācu vienību. Vēl nebijām sasnieguši
sādžu, kad pretim ar automašīnām brauca
vācu zaldāti un kliedza: „Rusiš pancer komt”.
Krievu tanki bija pārrāvuši vācu fronti un aiz-
steidzās mums garām.

Tad sākās panika un spēcīgas tuvcīņas
kaujas, kuru laikā mēs atkāpāmies līdz upei.
Dzirdējām, kā vācieši uzspridzina tiltu pār
Veļikajas upi (Veļikajas upe ir apmēram kā
mūsu Gauja). Mēs metāmies upē peldus.
Atkal gaisā lidoja krievu lidmašīnas un šāva
ar ložmetējiem. Ceļš bija pilns ar vācu ka-
ravīriem un bēgļiem. Es ielēcu vienā bum-
bu bedrē, kur vēl divi zēni slēpās no lodēm
un šķembām Tie bija Imants Pelēcis no
Rankas un Arvīds Baumanis no Cēsīm. Teicu,
ka esmu no Kurzemes, un mēs nolēmām tu-
rēties kopā. 

Ar kaujām, aizstāvot dzimteni, nonācām
Kurzemes katlā- Džūkstē, Lestenē, Remtē.
Šeit bija visspēcīgākās kaujas, kurās latvie-
šu leģionāri pārsteidza ar savu drosmi un ka-
ramāku, jo visi bijām rūdīti karavīri, un arī
tālāka atkāpšanās ceļa mums nebija. Kad
1945. gadā Vācija kapitulēja( bet ne latvie-
šu leģions), mums sacīja, lai ejot uz Dundagas
mežiem, tur esot daudzi mūsējie. Tad mēs
visi trīs, Baumanis, Pelēcis un es, aizgājām
uz manām mājām, tur pārģērbāmies privā-
tās drēbēs, es paņēmu savu Latvijas pasi, bet
draugiem iedevu zirgu pases, kas bija ļoti lī-
dzīgas cilvēku pasēm, tikai bez fotogrāfijām.
Paņēmām ēdamo un gājām uz mežu. Ceļā
mūs apturēja krievu zaldāti, pēc izskata mon-
goļi vai tatāri, un pieprasīja uzrādīt doku-
mentus. Šie parāda zirgu pases, es savējo.
Viņi gan jautāja, kāpēc neesot visām fo-
togrāfijas, bet tad teica, lai ejot vien. 

Ilgi klīdām pa mežiem, bet nevienu ne-
satikām. Tad atradām kādā pļavā siena šķū-
nīti, kur pavadījām naktis. Dienā turpinājām
meklēt leģionārus, kuri negribēja padoties
un bija izlēmuši turpināt cīnīties kā partizāni.
Pēdīgi pietrūka ēdamā, un es, kā šīs puses
pazinējs ar īstu pasi, pieteicos iet sameklēt
paiku. Izejot uz ceļa, man pretim nāca dau-
dzi vīri privātā un arī vācu armijas formā.
Tos apsargāja krievu zaldāti. Mani apturē-
ja, pārbaudīja kabatas, atņēma pulksteni un
nazi, pasi atdeva atpakaļ, bet pavēlēja stā-
ties kolonnā. Tā mūs aizveda uz Kuldīgu pie
raidstacijas torņa. Tur jau apkārt bija dze-
loņstiepļu žogs. Ceļa pretējā pusē bija ķie-
ģeļceplis, arī tur bija žogs, un to apsargāja
zaldāti ar automātiem. Tad sākās tā sauca-
mā filtrācija. Kuram bija vācu forma vai ne-
bija pases, kā arī tos, kuri vācu laikā bija dar-
bojušies policijā vai aizsargos, pārvietoja ie-
žogojumā pie ķieģeļu cepļa. Man izdevās ie-
stāstīt, ka karā nepiedalījos, bet visu laiku dzī-
voju pa mežu un slēpos. Uzrādīju savu
Latvijas pasi un 1940.gada krievu armijas

jauniesaucamā kartiņu. Uz jautājumu, kāpēc
netiku evakuējies kopā ar Sarkano armiju,
atbildēju, ka tā aizbēga tik ātri un es nepa -
spēju tai līdzi, tā ka nevienā armijā neesmu
bijis. Tad man lika novilt kreklu un pārbaudīja,
vai nav ietetovēta asins grupa. Neko aizdo-
mīgu neatraduši, iedeva spravku un palai-
da mājās. Tomēr mājās nevarēju uzturēties,
jo visi apkārtējie iedzīvotāji zināja, ka esmu
karojis vācu armijā. Tādēļ aizbraucu uz
Jelgavu un iestājos Lielplatones mehanizā-
cijas skolā. 

Pēc skolas 1946.gadā sāku strādāt
Saldus MTS par šoferi, jo man bija šofera
un traktorista tiesības. Tā izkļuvu cauri bez
Sibīrijas. Strādājot MTS, sadomāju aizbraukt
pie mātes un māsas uz laukiem. Arī tēva māsa
Līziņa bija apmetusies pie viņām. Līziņa mani
iepazīstināja ar trim privātās drēbēs ģērbtiem
vīriem, kuri stādījās priekšā kā Arvīds Krusts
ar kolēģiem, un piebilda, ka viņiem ir seg-
vārdi. Šos zēnus interesēja krievu zaldātu ap-
mešanās vietas Saldū, armijas kontrole uz
ceļiem un iedzīvotāju noskaņojums pilsētā.
Es ar viņiem sadraudzējos un bieži apciemoju
māti un māsu.  

Kad 1947.gada vasarā kārtējo reizi aiz-
braucu uz laukiem, māte mani sagaidīja vie-
na, jo māsa bija arestēta un aizvesta uz čeku.
Vēlāk arī notiesāta ar cietumsodu uz pieciem
gadiem par bandītu atbalstīšanu bez pierā-
dījumiem. Es māti no mūsu mājām Kabiles
pagasta „Sosātiem” aizvedu pie sevis uz
Saldu. Mūsu mājā iemitinājās krievu ģimenes,
kuras visu izsaimniekoja un pēc nepilna gada
māju nodedzināja. Meliorējot laukus, arī visu
ābeļdārzu nolīdzināja. Pēc dažiem gadiem
Saldū uz ielas satiku tēva māsu Līziņu, kura
uzaicināja vakarā atnākt pie Kuršinsaka uz
Striķu ielu, lai satiktos ar mūsu draugiem.
Tai vakarā iznāca aizkavēties, un vēlāk, ejot
uz norunāto satikšanās vietu, izdzirdēju Sriķu
ielā drausmīgas ložmetēju un automātu kār-
tas. Cilvēki, kuri nāca pretī, stāstīja, ka tā-
lāk nelaižot, jo no Zvārdes esot izsaukta ar-
mija, kura aplenkusi divas mājas. Šai kau-
jā 1950.gada 24. februārī krita seši nacionālie
partizāni, tai skaitā arī mana tēva māsa Līze
Bergmane, kuru kā prototipu savā doku-
mentālajā romānā „Kad lietus un vēji sitas
logā” izmantojis Arvīds Grigulis. Tagad
Saldū, Striķu un Bērzu ielas stūrī, ir uzcelts
piemineklis šiem nacionālajiem partizāniem,
tajā ir iekalti viņu vārdi.”

Pie stāstītā vēl atliek piebilst, ka Ādolfs
Ķepsnis, tāpat kā daudzi bijušie Latviešu le-
ģionāri, 1991.gada janvārī Rīgā stājās uz ba-
rikādēm, lai cīnītos par Latvijas brīvību un
neatkarību. Par piedalīšanos Latvijas neat-
karības aizstāvēšanā 1991. gada janvārī un
augustā Ādolfs Ķepsnis ir apbalvots ar
1991.gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmi
Nr.21527. 

Stāstīto uzklausīja un savā izpratnē
pierakstīja

J. Mājenieks.
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Skolas ziòas
Apvienoto novadu ķīmijas olimpiādē
9. – 12.kl. piedalījās: Elvis Dapševičs (9.kl.) – 1.vieta, Edgars

Dapševičs (11.kl.). Skolotājs A. Ratiņš.
Apvienoto novadu volejbola sacensības „Lāses kauss – 2015”

piedalījās: zēnu komanda – Salvis Pajats, Edgars Dapševičs,
Jēkabs Brasavs, Kārlis Pētersons, Roberts Brikmanis, Rāmulis
Žīgurs, Dāvis Černovs, Valters Fetings. Skolotājs A.Stankēvičs.

Meiteņu komanda – Arta Glāzere, Armanda Azace, Alīna
Šķestere - Kaša, Brenda Beķere, Ance Krūmiņa, Agnese Paula
Brence, Gunta Vineta Lēģere, Sabīne Ābelniece. Skolotājs
A.Stankēvičs.

Apvienoto novadu volejbola pusfināla sacensībās „Lāses
kauss – 2015” 

piedalījās un ieguva 2.vietu: Alens Rozītis (8.kl.), Edžus
Nedēļa, Deivids Bedeicis, Armīns Zvēriņš, Roberts Ruško,
Rūdolfs Dolmanis-Dravants (visi 9.kl.). Skolotāja S.Vlodare.

Apvienoto novadu matemātikas olimpiādē 5. – 8.klasēm
piedalījās: Ance Urbāne (5.kl.), Adrians Vīķelis (6.kl.),

Kristīne Baltkaula (8.kl.). Skolotāja I.Bērziņa.
Apvienoto novadu angļu valodas olimpiādē 
11. – 12.kl. piedalījās: Brenda Beķere un Dita Jurkeviča

(abas 12.kl.). Skolotāja G.Kundrate.
Perkusiju skatē
piedalījās un ieguva 2. pakāpes diplomu: Amanda Agija

Orlovska, Ernests Damroze, Kristaps Eihentāls, Karīna Azace,
Kristīne Baltkaula, Izabella Kvecko, Elvita Potapova, Megija
Paula Staškeviča, Ivanda Ķīķere. Skolotājs Dz.Vīksna.

Valsts Vācu ģimnāzijas rīkotajā atklātajā angļu valodas olim-
piādē piedalījās: Laura Dapševiča, Adrians Vīķelis (abi 6.kl.)
un Jūlija Postolati (9.kl.). Skolotāja G.Kundrate.

Apvienoto novadu volejbola sacensībās Smiltenē 
piedalījās un 1. vietu ieguva: Karīna Azace (7.kl.), Samanta

Eihentāle (8.kl.), Alens Rozītis (8.kl.), Armīns Zvēriņš, Deivids
Bedeicis, Edžus Nedēļa (visi 9.kl.). Skolotāja S.Vlodare.

Sagatavoja Arnis Ratiņš.

2007.gadā sākās Jaunpiebalgas vidusskolas draudzība ar no-
vadnieku, Latvijas Goda konsulu Velsā Andri Tauriņu un viņa
kundzi Annu. Līdz ar to arī regulāra sadarbība ar Velsas skolām,
Nacionālo Asambleju, Latvijas vēstniecību Lielbritānijā un vēst-
niekiem Induli Bērziņu, Eduardu Stipro, Andri Teikmani.
2009.gadā Jaunpiebalgas vidusskolā viesojās toreizējais
Lielbritānijas vēstnieks Latvijā Ričards Mūns, kurš uzņēma
Tredegaras un Jaunpiebalgas vidusskolēnus un skolotājus vēst-
niecībā Rīgā. Tredegaras vidusskolā vidusskolēnu apmaiņas pro-
jekta ietvaros bijām 2008.un 2010.gadā, bet velsieši Latvijā sa-
darbojās un mācījās 2009.un 2010.gadā. 

2015.gada 26.februārī jaunpiebaldzēni piedalījās svinīgā un
muzikālā pasākumā Kārdifā, ko organizēja Velsas Nacionālā
Asambleja, Latvijas vēstniecība un Goda konsuls A.Tauriņš. Tas
bija veltīts Latvijas prezidentūrai ES Padomē. Muzicēja Latvijas
mākslinieki Reinis Zariņš, Eva Bindere un Kristīne Blaumane.
Velsas Nacionālajā Asamblejā viesojāmies jau trešo reizi, 2008.un
2013.gadā piedalījāmies ES Padomes simulācijas spēlē( Mock
Council) kopā ar labāko Velsas vidusskolu jauniešiem par tā-
dām tēmām kā ES paplašināšanās, atjaunojamās enerģijas po-
tences ES valstīs, klimata pārmaiņas, ES kā suverēnu valstu fe-
derācija. Latviju un Jaunpiebalgas vidusskolu debatēs pārstāvējuši
Liene Šakina, Mikus Spalviņš, Andra Pētersone, Alise Smilga.
Šoreiz Jaunpiebalgas vidusskolas delegācijā bija angļu valodas
skolotāja Gunita Kundrate, 12.klases skolnieces Guna Sūcīte,
Elvita Potapova un 11.klases skolēns Salvis Pajats. 2013.gada
septembrī skolas delegācija tikās ar piecu Velsas skolu pārstāvjiem
jaunas partnerskolas meklējumos. Veiksmīgākā saprašanās un
sadarbības vīzija veidojās ar Llanishen vidusskolu un projekta
vadītāju, fizikas skolotāju James Birchall.

G.Kundrate: „27.februārī jaunajā partnerskolā Llanishen vi-
dusskolā mācījāmies stundās kopā ar draugiem, ko līdz šim pa-
zinām no kopīgiem e-projektiem: „Mans ceļš uz skolu”,
„Nacionālās vērtības”. Priecājāmies, ka mūsu skolas tehniskais
aprīkojums un IT iespējas, kā arī metožu daudzveidība ir līdz-
vērtīga Velsas skolai. Iepazināmies ar izglītības sistēmu Velsā,
prezentējām savu skolu un Latviju. Draugi bija noorganizējuši
plašu un interesantu kultūras un sporta programmu -
Milleniuma centrs, Nacionālais muzejs, Kārdifas pils, mākslas
centrs, vēstures muzejs, futbola spēle stadionā u.c.”

E.Potapova: „Pieredze, ko guvām projekta braucienā, ir mil-

zīga. Un kā nu ne! Skolā vien vairāk par 1600 skolēniem. Cita
mācību sistēma. Liels bija draugu pārsteigums, uzzinot, ka vi-
ņiem ierasto četru pašu izvēlēto mācību priekšmetu vietā mums
līdz skolas absolvēšanai jāmācās ap 20. Velsā pavadītais laiks
vēl jo interesantāks liekas, jo tas bija kopā ar ļoti jaukiem cil-
vēkiem. Britu draudzīgums, pieklājība un laipnība nav tikai mīts.
Velsā tas bija jūtams- smaids rada smaidu, un, ja tev gandrīz katrs
pretimnācējs ir pozitīvs, tad grūti pašam ar šo prieku neuzlādēties.
Apskatījām arī nozīmīgākās Kārdifas vietas, dažu brīdi pat elpa
aizrāvās no skaistuma.” 

S.Pajats: „ Pats brauciens man bija piedzīvojums, jo tik tālu
vēl nekad nebiju braucis. Jutāmies gaidīti. Uzlaboju angļu va-
lodas prasmes. Dienas bija ļoti noslogotas. Projekts palīdzēja iz-
vērtēt mūsu valsts un skolu atšķirības un līdzības, vairāk saskatīt
pozitīvo Latvijā un mūsu skolā.”

Par atbalstu un finansēm paldies Jaunpiebalgas novada do-
mei un Latvijas Goda konsulam Velsā Andrim Tauriņam!

Velsas nacionālo svētku - Sv. Dāvida dienas - noskaņās ceļš
veda mājup.

Nākamais projekta posms būs XI Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētku laikā Rīgā, kad rādīsim mūsu skolas un Latvijas
interešu izglītības sistēmas priekšrocības un rezultātus.  

Jaunpiebalgas vidusskolas direktore 
Ulla Logina

Attēlā: pirmā no kreisās skolotāja Gunita Kundrate, Latvijas
Goda konsuls Velsā Andris Tauriņš, Elvita Potapova, Latvijas
vēstnieks Lielbritānijā Andris Teikmanis, Guna Sūcīte, Salvis
Pajats.

Sadarbības projekts Velsā 
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Attēlā: Jaunpiebalgas un Llanishen vidusskolu skolotāji un
skolēni kopā ar Latvijas vēstnieku Lielbritānijā Andri Teikmani.

Attēlā: Llanishen un Jaunpiebalgas vidusskolu skolēnu un
skolotāju grupa skolā Kārdifā.

Mūzikas skolā
21. februārī Rīgā notika Izglītības programmu

Pūšaminstrumentu spēle Valsts konkursa III kārta.
Mūsu skolu konkursā pārstāvēja Māris Narvils – 6. fagota

klase, pedagogs Tālivaldis Narvils, koncertmeistare Ieva Damroze.
Māris Narvils ieguva II vietu savā instrumentu grupā.
25. februārī Cēsīs norisinājās Vidzemes novada vokālās mū-

zikas konkurss „Balsis 2015” I kārta. Konkursā piedalījās sko-
las vokālais ansamblis „Žagariņi”, iegūstot I pakāpes dip-
lomu un iespēju piedalīties konkursa II kārtā. Vadītāja Aija Sila.

5. martā Salacgrīvā notika Ziemeļvidzemes mūzikas skolu
Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss.

Skolu konkursā pārstāvēja:
Gvido Pelšs – 1. eifonija klase. Pedagogs Jānis Žagariņš, kon-

certmeistare Ieva Damroze.
Tīna Rukmane – 2.flautas klase. Pedagogs Aija Dimza, kon-

certmeistare Inga Eihentāle.
Māris Narvils – 6. fagota klase, pedagogs Tālivaldis Narvils,

koncertmeistare Ieva Damroze.
Tīna Rukmane un Māris Narvils ieguva III vietu savās ve-

cuma grupās.
7. martā Cēsīs notika Vidzemes novada vokālās mūzikas kon-

kurss „Balsis 2015” II kārta. Konkursā piedalījās skolas vokā-
lais ansamblis „Žagariņi”, iegūstot II pakāpes diplomu.
Vadītāja Aija Sila. 

Gribu pateikt paldies skolas lieliskajam kolektīvam par ik-
dienas darbu, par papildus darbu gatavojot skolēnus koncertiem
un konkursiem.

7. martā Jaunpiebalgas kultūras namā notika arī
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas „Pavasara koncerts”.
Apvienojot audzēkņu priekšnesumus ar kolēģu idejām, izdevās
lieliska muzikālā un mākslinieciskā varavīksne. Paldies jums par
radošo darbu! Vecākiem paldies par atsaucību, organizējot bēr-
nu nokļūšanu uz mēģinājumiem un apmeklējot koncertu!

Sakarā ar pārmaiņām mācību procesā MŪZIKAS SKO-
LĀ, aicinu visus vecākus un audzēkņus piektdien, 20. martā
(brīvlaika nedēļā) no plkst. 16.00 līdz 18.00 apskatīt jaunās
pagaidu mācību telpas Rūpniecības ielā 2A 2. stāvā. Pēc brīv-
laika nedēļas (16. – 20. marts) mācības mūzikas skolas tel-
pās Gaujas ielā 15 vairs nenotiks. 

Gaidīšu uz tikšanos jaunajās telpās! 
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas direktore 

Aija Sila

Attēlā: vokālais ansamblis „Žagariņi” mūzikas konkursā
„Balsis 2015” II kārtā.

Pavasarīga noskaņa kultūras namā.
Nedrošības sajūta, uztraukums mazajās sir-
sniņās pirms uzstāšanās un nemiers sko-
lotājos. 

Kā jau ierasts, dodos uz koncertu ar fo-
toaparātu rokās, lai mūzikas skolas au-
dzēkņu uzstāšanās paliktu vēsturei. Tāda
atkārtojuma nekad un nekur vairs nebūs!
Jānoķer mirklis! Paši mazākie uzsāk kon-
certu. Labi saprotams, ka pirmajā uzstā-
šanās reizē galvenais uzdevums, lai no-
spēlē, lai nesajauc. Piedodams, ja arī 1. vai
2. klasītē vēl neizdodas tik gludi.
Skolotāji mierina, jo bērni paši jūt- no-

spēlēju vai mazliet sajaucu. Un vēl četr -
rocīgi- muzicējot ar otru, ir it kā drošāk,
bet jāsaspēlējas. Paskrien laiks, no maza-
jiem mūzikas skolas audzēkņiem izveidojas
mākslinieki, bet katrs jau sācis ar pirma-
jām skaņām...

Mūs priecēja Keita Anna Grīnberga,
Viesturs Damroze, Kārlis Valdemiers -
Bišers, Gvido Pelšs, Agrita Kerija
Medesje, Krista Kristiāna Brence, Keita
Rukmane, Līga Džinija Rubene, Megija
Dijpa, Dita Lauga, Rītavs Žīgurs, Adrians
Vīķelis, Roberts Ruško, Andris Brauers,
Daniela Macola, Kate Smilga, Laura

Dapševiča, Elvis Dapševičs, Samanta
Terēze Spirģe, Amanda Agija Orlovska,
Krista Marta Kundrate, Tīna Rukmane,
Rihards Ansbergs, Māris Narvils, Mareks
Varzilovs, Renārs Vietnieks, Gvido Pelšs,
„Žagariņi”, vijolnieku un flautu ansambļi,
ģitāru trio un vairāki klavieru dueti. Bērnus
koncertam gatavoja skolotāji Ieva
Damroze, Inga Eihentāle, Māra Vīksna,
Jānis Žagariņš, Aija Dimza, bet visu kopā
turēja – Aija Sila - mūzikas skolas direk-
tore.

Pašlaik Jaunpiebalgas vidusskolā vei-
dojam projekta darbu par skolotāju

Skaņas pārvēršas mūzikā
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Arturu Teikmani. Un ienāk prātā Maijas
Kažociņas atmiņās rakstītais: „ Mūsu mū-
zikas skolotājs Arturs Teikmanis bija vie-
na cilvēka mūzikas skola”. No vidussko-
las dibināšanas laika skolā strādājuši 20
mūzikas skolotāji, kuri mācīja īsu brīdi vai
arī apvienoja darbu vidusskolā, sākumskolā
ar darbu mūzikas skolā. Un vēl taču
Piebalgas skolā mūzikas pamatus lika stun-
dās, ansambļos. Tā no mūzikas stundām,
koriem pamazām 1983. gada izveidojās
mūzikas skola, mainījušies bērni un sko-
lotāji, bet nu pienācis laiks arī mūzikas sko-
las ēkas maiņai. Jaunpiebalgas novada do-
mes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs 7. mar-
ta koncerta noslēgumā informēja par jau-
no projektu tagadējai mākslas skolas ēkai.
Tur tad arī pēc pāris gadiem būs viena sko-
la - Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas sko-
la. Katrs mūzikas skolas audzēknis ar sa-
viem vecākiem 20. martā, sazinoties ar mū-
zikas skolas direktori, varēs iepazīties ar
telpām, uz kurām audzēkņi un skolotāji do-

sies pēc brīvlaika. Pārbūves laikā skolas
telpas būs Rūpniecības ielā 2A. 

Tad nu - lieliem un maziem - novēlu iz-
turēt šo nemierīgo laiku, kad būs jāmuzi-
cē citās telpās.

„Dziesma gluži kā pasaule
ir bijusi pirms visiem mums.
Acīs, kas dziedot raugās uz jums,

mutuļo dziesmas visdzīvākā uguns.
Tās pamats ir saknēs,
bet galotnēs - mūžīgais lidojums...”

(Marika Svīķe)
Vēsma Johansone

Attēlā: mūzikas skolas audzēkņi savā
koncertā.

Lai veicinātu ūdenstūrisma attīstību Vidzemes upēs, kas pie-
mērotas laivošanai gan vasarā, gan arī ārpus ierastās sezonas –
pavasaros un rudeņos -, Vidzemes plānošanas reģions šobrīd iz-
strādā ūdenstūrisma kartes Vidzemes upēm, kas ietvers infor-
māciju par ūdenstūrisma maršrutiem, apskates vietām pie
upēm, kā arī informāciju par to, kur laivotājiem meklēt nak-
šņošanas vietas un/vai celt teltis, kā arī baudīt citus Vidzemes
labumus. 

Kopumā plānots izdot 9 Vidzemes upju kartes, tai skaitā arī
par Jaunpiebalgas novadā esošo Gaujas upi.

Ja vien dzīvojat pie upes, un jums ir piedāvājums laivotājiem,
aicinām jūs atsaukties, lai vienotos par informāciju, kas iekļaujama
kartē. 

Aicinām atsaukties arī tos, kas, iespējams, šobrīd tikai ir ap-
svēruši iespēju kaut ko veidot upes krastā, bet pietrūkst pado-
ma, ko veidot un piedāvāt ūdens tūristiem. Labprāt ar jums sa-
zināsimies!

Gaidīsim no jums informāciju līdz 2015. gada 20. martam!
Kontakti: Vidzemes plānošanas reģiona tūrisma eksperte

Ilze Liepa, 29335677, e-pasts: ilze.liepa@vidzeme.lv 

Aicinājums Jaunpiebalgas novada iedzīvotājiem!

Slēpošana
Vanagkalnā
21.februārī notika slēpošanas festivāls

Vanagkalnā – 16 kilometri pāri Piebalgas
kalniem. Pasākumā piedalījās vairāk nekā
400 dalībnieku ne tikai no visdažādākajām
Latvijas vietām, bet bija arī slēpotāji, kuri
pārstāvēja citas valstis, kā Somiju (pat 3 cil-
vēku sastāvā), Vāciju, Zviedriju un Īriju.

Visveiksmīgākie jaunpiebaldzēni izrā-
dījās Daumants Lūsa, Viesturs Eglītis un
sieviešu vidū – Krista Krūmiņa. 

A.Ķīķere
Foto: V.Johansone
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„Harmonijai” - 15
Tieši šāds gadu skaits ir pagājis, kopš Aldas Ozeres piedā-

vāto ideju dibināt Jaunpiebalgā savu pensionāru organizāciju at-
balstīja Ida Bērziņa un sociālā darbiniece Līga Ābelniece. Šī ini-
ciatīvas grupa tad arī aicināja pagasta seniorus uz kopā nākša-
nu un apspriešanos 2000.gada 7. martā. 

Noliktajā dienā un laikā pagasta kultūras namā ieradās liels
pulks ļaužu no tuvas un tālas apkārtnes. Interesi radīja cerība,
ka ar šādas organizācijas palīdzību varēs iegūt kādu taustāmu
labumu. Tika pieņemts lēmums dibināt Jaunpiebalgas pensio-
nāru klubu ar nosaukumu „Harmonija” un ievēlēta valde, kurā
ietilpa Vera Ķiņķere, Ilga Lūse, Ida Bērziņa, Dzidra Kuzmane,
Inta Pelēce, Jānis Šūtelis un Tālis Bite. Par kluba pirmo priekš-
sēdētāju ievēlēja V. Ķinķeres kundzi.

Lai pārrunātu darāmos darbus un analizētu rezultātus, no-
lēma tikties kultūras namā katra mēneša pirmajā otrdienā. Tāpat
nolēma sadarboties ar skolu jaunatni. Par medicīnu ar jaunie-
šiem runāja mediķe Ilga Bobrova, meitenēm iemaņas rokdar-
bos ierādīja Ilga Sudraba, teātra mākslu apgūt aicināja Ilga Lūse.
Harmonijas rokdarbnieču labdarībai adītie cimdi un zeķes no-
nāca bērnunamos, labdarības tirdziņos un baznīcā. Paklausot
Jaunpiebalgas evanģēliski luteriskās draudzes priekšnieces
A.Ozeres kundzes aicinājumam, daudzas dalībnieces tika iesvētītas
un sāka aktīvi darboties draudzē. Izveidojās „Harmonijas” dzies-
mu ansamblis, dalība Jaunpiebalgas amatierteātra izrāžu veidošanā,
notika aktīva sadarbība ar Rīgas pensionēto skolotāju klubu un
Latvijas Pensionāru savienību. 

Tomēr pēc pieciem gadiem kluba aktivitātes sāka apsīkt, jo
daudzi aizgāja viņsaulē, citus mocīja vecuma nespēks un slimības.
Tad „Harmonijas” vadību uzņēmās visiem piebaldzēniem labi
zināmā un enerģiskā R. Dombrovskas kundze ar tikpat aktīvu
līdzpriekšsēdētāju Idu Bērziņu. Kluba darbā iesaistījās Žukov-
sku un Mājenieku ģimenes. Par kluba mērķi tika izvirzīts uz-
devums katram dalībniekam aktīvi darboties sabiedrības labā,
nevis sēdēt mājās, gausties par nekārtībām, bet iespēju robežās
iet un darīt, lai tās novērstu. Piebaldzēni atsaucās aicinājumam
restaurēt veco kapu akmens mūra sētu. Seniors Jānis Rubenis
viens pats saveda kārtībā ap desmit metriem akmens mūra.
Savukārt citi izrādīja apskaužamu uzņēmību un izveidoja zie-
du kompozīcijas baznīcas dārzā, tādejādi piedaloties Vislatvijas
puķu draugu saietā un Valsts prezidenta Andra Bērziņa vizītes
laikā Jaunpiebalgā. 

Lai veicinātu augļu un dārzeņu audzēšanu piemājas maz-
dārziņos un attīstītu daiļdārzniecību, jau sesto gadu aicinām pie-
baldzēnus katru pavasari un rudeni piedalīties labdarības pasā-
kumos „Dāsnās sirdis”, kuru laikā dalāmies ar sēklu materiāliem,
augu un puķu stādiem, kā arī ar izaudzēto ražu. Ziemassvētku
laikā apmeklējam vientuļos pensionārus un cenšamies tos ie-
priecināt ar pašu sarūpētām dāvanām. Ar rokdarbiem un citiem
izstrādājumiem piedalāmies novada izstādes -gadatirgus
„Izvēlies Piebalgu!” pasākumos. Mūsu dalībnieču gleznas, ke-
ramikas izstrādājumus un rokdarbus var aplūkot izstāžu zālē
„Velves”. 

Pateicoties sadarbībai ar Cēsu kultūras biedrību, mūsu lite-
rātiem un māksliniekiem ir iespēja publicēties dažādos izdevu-

mos un piedalīties tēlotājmākslas izstādēs visā republikā. Novada
seniori ar saviem darbiem piedalās arī Jaunpiebalgas kultūras
nama rīkotajos dzejas dienu pasākumos, uz kuriem aicinām pa-
zīstamus māksliniekus ne tikai no Latvijas, bet arī no ārzemēm.
Sadarbībā ar Vītolu fondu atbalstām stipendiju piešķiršanu stu-
dijām mūsu vidusskolas labākajiem absolventiem. Pateicoties
fondam „Ziedot.lv”, kurš pozitīvi novērtē mūsu aktivitātes, se-
nioriem bija iespējams bez maksas apmeklēt koncertus un teāt-
ra izrādes Rīgā, Siguldā un Jūrmalā.

Lai atgādinātu vadošajiem politiķiem piebaldzēnu vajadzī-
bas, katru gadu jūlija pēdējā sestdienā tiek rīkots „Piebalgas fo-
rums”, uz kuru aicināti visu Saeimā pārstāvēto partiju deputā-
ti, esošie un bijušie ministri, sabiedrībā zināmi cilvēki. Nav aiz-
mirsts arī jaunatnes nacionāli patriotiskais audzināšanas darbs.
Katru gadu novembra mēnesī vidusskolā notiek atklātā vēstu-
res stunda, kuras laikā skolēni papildina savas zināšanas par
Latvijas valsts rašanās vēsturi, tiekas ar profesionāliem vēstur-
niekiem un politiķiem, apmeklē Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru
kapus Jaunpiebalgas kapsētā. 

Katru gadu maijā jaunsargiem kopā ar zemessargiem un
Nacionālās apvienības jauniešiem tiek organizēts nakts pārgā-
jiens pa partizānu takām, apmeklētas un sakoptas nacionālo par-
tizānu cīņu un piemiņas vietas. Ar jauniešiem tiekas bijušie lat-
viešu leģionāri un 1991.gada barikāžu aizstāvji. Nav aizmirsti
arī nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un cīņā pret padomju
okupācijas varu kritušie patrioti, kuru piemiņai top pieminek-
lis. Katru gadu „Harmonijas” aktīvisti ar novada domes apmaksātu
autotransportu dodas tuvākās un tālākās ekskursijās. Ir apmek-
lēta Rīga, Ventspils, Madona, Cesvaine, Lielvārde, Ķegums un
citas Latvijas vietas. 

Liels paldies par atbalstu kultūras nama meitenēm Lāsmai
Skutānei un Ilzei Stolerei, kuras mums nodrošina ikmēneša kopā
sanākšanu, vienmēr aprunājas un piedāvā iespēju piedalīties da-
žādos pasākumos. 

Arī turpmāk aicinu seniorus būt aktīviem, negaidīt, kamēr mūs
aicina, bet iet un iespēju robežās darboties tur, kur to uzskatāt
par vajadzīgu. Ar savu rodošo darbu un nacionālo stāju mēs esam
spējīgi palīdzēt Piebalgai un visai Latvijai. Par to ir pārliecināts
arī pensionārs J.Mājenieks.

Attēlā: mūsu pensionāru ekskursija uz Rīgu pagājušā gada
vasarā - pie Saeimas nama. 

Atsākušās sporta
veterānu sacensības

Ir atsākušās sporta veterānu sacensības, slēpotāji sāka pirmie.
Cienījamais Gabrāna kungs savā rakstā laikrakstā „Druva” kļū-
dījās - Jaunpiebalga piedalās otro reizi, un startējam mēs arvien

labāk. 22 komandu sacensībās ierindojāmies 7. vietā. 
Paldies J.Upenam - 3.vieta, S.Vlodarei -1.vieta,

R.Dombrovskim, O.Ivaņinai, G.Brencim, E.Ceplim, N.Svetlovai,
I.Haļinai, I.Treiliņai, K.Spolītim. Paldies par atsaucību! 

2.maijā krosa sacensības Daugavpilī. Visi skrējēji lūgti pie-
teikties. 

Sporta veterānu vārdā 
S.Vlodare
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Liels paldies visiem piebaldzēniem, kuri atnesa savas dzim-
tas senās lietas, no kurām tapa izstāde „Piebalgas raksti un zī-
mes”! Paldies visiem, kas palīdzēja! Īpašs paldies MARIKAI
ŠUBEI par nesavtīgo darbu izstādes iekārtošanā! Viņa izstādes
atklāšanā teica: „ Senču mājās ir bijusi cieņa, darba tikums, mī-
lestība un darba kvalitāte. Lai mums ir spēks sasiet pagātni un

šodienu! Ceru, ka izveidosim pamatīgu apkopojumu, iespējams,
arī grāmatā, kas varētu saukties „ Piebalgas dārgumi””.

Izstāde ir apskatāma 3 mēnešus līdz 15.maijam izstāžu zālē
„Velves” Jaunpiebalgas kultūras namā.

Sandra Strēle
Foto: V.Johansone

Attēlos: izstādes atklāšanā.

„Piebalgas raksti un zīmes”

Jaunpiebalga jau otro reizi piesaka savu dalību  Latvijas mē-
roga pasākumā „Satiec savu meistaru! 2015” Pateicoties tam, ka
Jaunpiebalgā darbojas mākslas skola, kas tika dibināta ar mērķi
atjaunot amatniecības tradīcijas, ir nodibināta Lietišķās un tēlo-
tājas mākslas studija „Piebaldzēni“ un ir radītas iestrādnes šajā
nozarē, arī mēs kaut ko varam rādīt. Šī ir kārtējā reize, kad pa-
skatīties uz sevi un pajautāt sev - kas tad pie mums ir tāds, ko rā-
dīt? Kas ir vērtīgs, kādas prasmes esam kā kultūrvērtību sagla-
bājuši šajā Latvijas vietā? Kā to mākam nest tālāk un rādīt citiem? 

Jāsaka liels paldies tiem cilvēkiem, kuri šodien silda mazo kul-
tūras liesmiņu Jaunpiebalgā šajā nozarē. Auž, gatavo māla trau-
kus, glezno, strādā ar koku, metālu vai dara pēc savas iekšējās
vēlmes jebko radošu, par ko pēc gadiem varēs sacīt - tādas kul-
tūrvērtības tika radītas Jaunpiebalgā 21. gs. sākumā.

„Satiec savu meistaru!” notikumu karte pa visu Latviju rāda,
cik daudzviet cilvēki, sadarbojoties ar pašvaldību un saņemot
tās atbalstu, rada šodienas  kultūru. Paldies arī mūsu pašvaldī-
bai par atbalstu!

Jāsaka arī, ka visu laiku ir manāma neapmierinātība. Ir cil-
vēki, kam kaut kas nav skaidrs- kā un kāpēc kaut ko vispār da-

rām. Cik iztērējam nodokļu maksātāju naudu, cik  tas ir atgrie-
zenisks process pašvaldībai. Pēc kultūras komitejas sēdes, kurā
sniedzu atskaiti par studijas darbu, radās pārdomas. Aicinu tos,
kam interesē, spriest par jautājumiem šajā nozarē, iepazīties ar
Valsts nacionālā kultūras centra, kā vadībā strādājam, darbības
uzdevumiem. Ar prieku uzklausīsim padomus, ieteikumus, lai
paaugstinātu sava radošā darba līmeni Jaunpiebalgā. 

Šis ir izglītības un kultūras izpratnes jautājums. Kā profe-
sionāle šajā jomā esmu gatava runāt un skaidrot cilvēkiem, ku-
riem tas interesē, kā arī aicināt un ieteikt nākt un būt starp tiem,
kas rada. Tad arī viss kļūs skaidrāks, kā arī būs gandarījums par
paša izdarīto lietas labā. Pretējā gadījumā tā ir tikai tukša mē-
les kulšana par lietām, par kurām nav nekādas sapratnes.

Aicinu Jaunpiebalgas radošos cilvēkus rūpīgi iepazīties ar šī
gada „Satiec savu meistaru!” programmu. Varbūt tieši tu būsi
tas, kam radīsies ideja, kā nākamgad  Jaunpiebalga sevi pārstāvēs
šajā pasākumā.

Uz tikšanos „Satiec savu meistaru! 2015”!

Sandra Strēle

„Satiec savu meistaru! 2015”

Marta beigās visā Latvijā 
varēs satikt savu meistaru

No 2015. gada 27. līdz 29. martam visā Latvijā norisināsies
pasākums „Satiec savu meistaru! 2015”. Šajā pavasarī mā-
cekļus pie sevis aicinās rekordliels tautas lietišķās mākslas meis-
taru, stāstnieku, teicēju un muzikantu skaits – pasākums no-

risināsies vairāk nekā 170 vietās.
„Satiec savu meistaru! 2015” ietvaros ikviens aicināts pie-

dalīties meistardarbnīcās, individuālās nodarbībās, atvērtās darb -
nīcās, paraugdemonstrējumos, lekcijās, koncertos vai dančos un
kopīgā muzicēšanā. Pasākumā varēs iepazīt un apgūt dažādas
prasmes, kas saistītas ar tradicionālo amatniecību, muzicēšanu,
dziedāšanu, mutvārdiem un zināšanas, kas saistītas ar dabu un
visumu, rituāliem un svētkiem. Satikt savu meistaru varēs Latvijas
pilsētu un novadu bibliotēkās, muzejos, kultūras centros, izglī-
tības iestādēs un meistaru dzīvesvietās.

„Daudzi no meistariem, ko varēsim satikt šogad, ir regulāri
šī pasākuma dalībnieki, taču priecājamies, ka pieteikušies arī jau-
ni, iepriekš „Satiec savu meistaru!” nepiedāvātu prasmju liet-
pratēji. Šogad ar interesantiem piedāvājumiem pasākumā ie-
saistīsies muzeji – Kuldīgas novada muzejs, Liepājas, Preiļu,
Ventspils muzejs un citi.

Visvairāk meistaru piedāvās apgūt dažādus rokdarbu veidus
un aušanu, ļoti pieprasītas ir arī ēdiena gatavošanas meistarklases.
Pasākumā varēs iemācīties cept plānās pankūkas pēc 20.gadsimta
sākuma receptes, pīrāgus un, protams, sklandraušus,” stāsta
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Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās mākslas ek-
sperte Linda Rubena.

Jau otro gadu pasākums „Satiec savu meistaru!” iekļausies
arī Berga Bazāra tradicionāli rīkotajā amatnieku un zemnieku
tirgū. 28. martā tur būs iespēja tikties ar dažādiem meistariem,
piedalīties rotaļās un dančos, kā arī apmeklēt lekcijas un prak-
tiskās nodarbības par latviešu tautas tērpu valkāšanu un darināšanu.

Berga Bazārā notiks arī „Satiec savu meistaru!” otrā – Latgalei
veltītā DVD atklāšana. 

Piedalīties pasākumā „Satiec savu meistaru!” aicina Latvijas
Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas novadu un pil-
sētu pašvaldībām.

Inga Bika, Sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Aktivitātes Zosēnu
bibliotēkā

Ir labi, ja cilvēks prot 
Sapņot skaistus sapņus,
Bet kāda laime, ja viņam
Dota iespēja tos piepildīt.

Pēc daudzu interesentu pieprasījuma Zosēnu pagasta biblio-
tēkā viena februāra diena tika veltīta auduma ziedu veidošanai.
No šiem ziediem radās dažāda veida piespraudes, matu rotas un
citi aksesuāri. Pateicoties Daigai Kupcei, mēs visas daudz ko ie-
mācījāmies un apguvām. Ar vienkāršu piespraudi var atdzīvi-
nāt tērpu ikdienā un arī svētkos. Šie skaistie ziedi papildinās tēr-
pus deju grupas meitenēm un atsvaidzinās tērpus arī teātra spē-
lētājiem.

Paldies par piedalīšanos, kopā būšanu un strādāšanu Zitai
Volmanei, Dacei Smirnovai, Spodrai Cīrulei, Lailai Bankovai,

Lāsmai Robertai Lērumai!
Ar to jau vēl šis process nebeidzas, mēs to turpināsim mar-

ta mēnesī.
Zosēnu pagasta bibliotēkas vadītāja Irene Prīse

Ziemas sports Zosēnos
Februāra mēnesis mūsu novadā bija gana ziemīgs, ar lielām

kupenām un svārstīgiem laika apstākļiem. Mūsu ieplānotais zie-
mas „Biatlons” noritēja veiksmīgi un jaukā Valentīna dienas at-
mosfērā. Jāteic, ka ar katru gadu pasākums kļūst kvalitatīvāks
un apmeklētāks. Tas priecē un dod iedvesmu jaunām idejām. 

Paldies sporta metodiķim Uldim Ozoliņam un viņa brīvprā-
tīgajām palīdzēm Agijai Ābelniecei, Rasai Lēģerei, Kristīnei
Baltkaulai, Karīnai Azacei un pasākuma vadītājam Intam

Skoboļevam par atbalstu pasākuma organizēšanā! Liels paldies
pasākuma sponsoriem „AVON” un SIA „ Krastiņi”!

Dzidra Prūse

Attēlos: rezultātu apkopošana – Uldis Ozoliņš, Karīna
Azace un Ints Skoboļevs; 

Medaļu ieguvēji. 
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Jaunpiebalgas pagasta
bibliotēkas

rīkotie pasākumi martā
20.martā no pulksten 10.00 līdz 17.00 bibliotēkā notiks

radošā darbnīca, kurā no papīra gatavosim dekorus Liedienu
noformējumam. Aicināti visi - gan lieli, gan mazi!

26.martā no pulksten 9.00 līdz 17.00 senioiri un pārējie
interesenti aicināti apgūt vai papildināt datorprasmes un mek-

lēšanas iespējas internetā.
31.martā pulksten 17.00 Jaunpiebalgas novada domes

zālē Ingunas Baueres grāmatas „Mācītājs un viņa dēls” atvēr-
šanas svētki.  Ieeja bez maksas. Jauno romānu būs iespējams

iegādāties.
Tālrunis uzziņām: 64107903

Baiba Logina

„Mācītājs un viņa
dēls”

Tā kā Ingunas Baueres jaunā romāna „ Mācītājs un
viņa dēls” rakstīšanai izmantoti arī materiāli no
Jaunpiebalgas novadpētniecības muzeja, tad uzaici-
nājums un goda vieta grāmatas atklāšanā Ķīpsalā bija
gan slātaviešiem, gan čangaliešiem. Jānis Žagariņš ar
mūzikas gabaliem, savukārt vecpiebaldzēni ņēma da-
lību grāmatas fragmentu lasījumos.

1831. gads, kad Jaunpiebalgā par draudzes mācītāju
kalpo Kārlis Ludvigs Kēlbrants, pēc tam viņa dēls Emīls.
Viņš gan 11 gadus kalpoja pie sava tēva kā palīgmā-
cītājs, slimības laikā arī aizstāja tēvu.

Grāmatā izmantotas Emīla meitas Marijas Treijas
atmiņas. 19. gs. attēlotie notikumi varēja līdzīgi risi-
nāties visā Latvijā, bet Piebalgas pusē bija visvairāk
saiešanas namu un stipra hernhūtiešu kustība, ko au-
tore atspoguļo itin pamatīgi, arī Kēlbrantu noliedzošo attieksmi
pret to.

Emīla un viņa tēva dzīvesstāstu zinātājiem vieglāk saprotams,
kur sākas fantāzija, kur - patiesība. Bet arī ne par visu. Vai pa-
tiesi Emīlam un Latei bija mīlestība, kuru izjauc draudzenes naids
un sakūdīšana? Kas bija draudzene Anna? Vai tāda vispār bija?
Tas, ka Late ieprecas Bišeros gan ir zināms. 

1867. gadā iesvēta pastorāta kapsētu, un tajā pašā gadā
tur jāgulda Marijas brālis, Emīla pirmdzimtais, kas patie-

šām tā ir bijis.
Lasiet grāmatu! Ar Ingunas Baueres visiem izdotajiem dar-

biem, recenzijām, atsauksmēm iespējams iepazīties mājas lapā:
www.ingunabauere.lv

Jautājumus Ingunai Bauerei varēsim uzdot, tiekoties ar rakst -
nieci Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā 31. martā 17.00

V.Johansone

Attēlā: I.Baueres jaunā romāna atvēršanas svētkos Ķīpsalā.

Jaunpiebalgā

21.03. Plkst. 19.00 Deju kolektīvu sadraudzības kon-
certs „Precinieki”. Viesosies deju kolektīvi no Rīgas,
Ādažiem, Priekuļiem, Cēsīm, Vecpiebalgas un dejos pašmāju
dejotāji. Ieeja: 2,- EUR, skolēniem 1,- EUR

25.03.Plkst. 14.00 Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas diena - tikšanās ar dzejnieci un publicisti Andu
Līci. 

29.03. Plkst.12.00 Skolēnu atlases deju skate
Vecpiebalgā, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes
Dziesmu un deju svētkiem. 

02.04. Plkst. 18.00 Vidusskolas atskaites koncerts
„Iekrāso pavasari”.

05.04. Plkst. 11.00 Mazo vokālistu konkurss „Piebalgas
Cālis 2015”.   

05.04. Plkst. 19.00 Koncerts „Brāļi Auzāni un
Slavenais Jersikas orķestris”. 

Biļetes iepriekšpārdošanā 8,- EUR, pasākuma dienā 10,-
EUR. Biļetes var iegādāties Jaunpiebalgas novada domes kasē
pie Anitas Šūteles (mob. 29353572)

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

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

Zosēnu pagastā
27.03. Pavasara balle, spēlēs grupa „Pergaments”. 
30.03. — 03.04. Kopīgiem spēkiem gatavosim putnu

būrīšus.
04.04. Plkst.14.00 Grundzāles amatierteātris „Cik

jaudas”, Aivars Banka - izrāde „Kredīts”. Ieeja -1.50 EUR.
Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja brīva.

06.04. Plkst. 11.00 Otrajās Lieldienās – Lieldienu
aktivitātes.

19.04. Plkst.13.00 Senioru satikšanās pēcpusdiena. Šīs
dienas viešņa - Anita Ozola dzejā un dziesmās. Novada
seniori, esiet mīļi aicināti! Pieteikšanās līdz 16.aprīlim. 

Vairāk informācijas, zvanot pa tālruni 26538154  (Dzidra).

Kultūras afiša
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Mazo vokālistu konkursa 
„Piebalgas Cālis – 2015”

nolikums
M r is Veicin t pirmsskolas vecuma b rnu vok lo un m ksliniecisko 

sp ju att st bu. 

Organiz t js Jaunpiebalgas kult ras nams 

L sma Skut ne – mob. 26178257  

Ilze Stolere – mob. 26114226 

Dal bnieki Konkurs  var piedal ties b rni l dz 6 gadu vecumam 
(ieskaitot). 

Repertu rs Repertu r  j iek auj 1 dziesma p c br vas izv les, dziesmai 
j atbilst izpild t ja vecuma un balss sp j m. 

Konkursanti dr kst izpild t dziesmu gan a capella, gan m zikas 
instrumentu, gan fonogrammu pavad jum . 

Konkursa norise 
un laiks 

Konkurss notiek 2015. gada 5.apr l  plkst. 11.00 

Jaunpiebalgas kult ras nam . 

V rt šana Konkursa dal bnieku sniegumu v rt  ž rija. 

Pieteikumi Dal bnieki tiek re istr ti p c pieteikuma anket m – t s ir 
pieejamas pirmsskolas izgl t bas iest d , pie novada domes 
sekret res un kult ras nam . 

Pieteikuma anketas l dzam nodot l dz 2015. gada 
23.martam kult ras nam . 

Veiksm gu un radošu darbu, gatavojot „mazos c l nus” konkursam. 

S k ka inform cija www.jaunpiebalga.lv (t. 26178257) 

Veiksmīgu un radošu darbu,  gatavojot „mazos cālēnus”
konkursam!

Sīkāka informācija www.jaunpiebalga.lv 
(t. 26178257)

Paldies Sarkanā Krusta
Jaunpiebalgas nodaļai

un personīgi Indrai Gailei
par dāvātajām galda spēlēm
Jaunpiebalgas vidusskolas

pirmsskolas grupiņām!
Tāpat paldies Madaras Puķītes

mammai par dāvātajām puzlēm!
Pirmsskolas grupiņu 

audzinātājas un bērni

No 9.marta līdz 10.aprīlim
Jaunpiebalgas vidusskolā
makulatūras vākšanas 

pasākums.
Par katru savākto tonnu 

makulatūras klašu skolēni 
saņems dāvanu karti

7 EUR vērtībā kancelejas 
preču iegādei.

Visaktīvākajiem skolēniem - 
pārsteiguma balva 

no izglītības iestādes.
„Latvijas Zaļā punkta“ īpašās 

balvas aktīvākajām
izglītības iestādēm.

Makulatūras pieņemšana
pie skolotājas Lienes Lorences

(mob. 26356109)
katru otrdienu no pulksten 

8.00 līdz 11.00, 
pārējās dienās - no pulksten

15.00 līdz 16.00.
Veiksmi makulatūras vākšanā!

Paldies sociālajam dienestam,
īpaši Līgai Ābelniecei,

maniem draugiem un kaimiņiem,
kas bija kopā ar mani 

dzīves visgrūtākajā brīdī,
pavadot Genādiju pēdējā gaitā!

Paldies Valentīnai
par sirsnīgajiem
atvadu vārdiem! 

Inta
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Mazo bērnu vokālistu
konkurss 

„Piebalgas Cālis – 2015”
Dalībnieka anketa

Mazo b rnu vok listu konkurss  

„Piebalgas c lis 2015” 
Dal bnieka anketa 

Solista VV rds, uzv rds 
 

 
 

Vecums 
 

 

Vad t ja v rds, 
uzv rds 
 

 

Kontaktt lrunis 
 

 

Dziesmas nnosaukums 
 

 

M zikas aautors 
 

 

teksta aautors 
 

 

pavad jums 
(Vajadz go apvilkt) 

 

 A capella 
 Fonogramma 
 Dz vais pavad jums 

Prezent cija par sevi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paldies!!! 

Manas mājas
Cik skaisti tu staigāt vari,
Kad ģimenei, apkārtnei prieku dari.
Kā stirnai apgarotas acis spīd,
Pār zemi savu kad skatiens slīd.
Pavasarī sagaidi strazdu un cīruli savu,
Strauti aiznes saltumu, gādā balvu.
Dzeltenās māllēpēs, purenēs,
Lazdu un alkšņu spurgalās
Vasara siekiem skaistumu dod.
Dvēsele pasmeļas, prieku rod,
Lapkritis dāsnais liek zemi kopt.
Savu mīļoto sētu un ciemu
Sirdī ar mīlas dzīpariem sienu,
Šeit sveikas un ardievas saku,
Šeit mūžam redzu es savu taku.

Liesma Elsiņa

Pārmaiņas Rankas
Profesionālajā

vidusskolā
Izglītības sistēmā šobrīd ir daudz pār-

maiņu. Raiņa teiciens: „Pastāvēs, kas mai-
nīsies” vislabāk raksturo notiekošo.
Demogrāfiskā situācija valstī ir kritiska.
Visu izvērtējot un domājot par tālākajām
attīstības iespējām, Rankas Profesionālās
vidusskolas un Valmieras Tehnikuma va-
dība nolēma par labu izglītības iestāžu ap-
vienošanai, lai izveidotu modernu, mūs-
dienu prasībām atbilstošu profesionālās iz-
glītības materiāli tehnisko nodrošinājumu.

Ar 2015.gada 1.septembri Rankas
Profesionālā vidusskola tiek likvidēta, to
pievienojot Valmieras Tehnikumam, kas
ir izglītības iestāde ar PIKC (profesionālās
izglītības kompetences centrs) statusu.

Rankā turpinās īstenot visas esošās iz-
glītības programmas un pēc uzņēmēju ie-
rosinājuma domās par jaunām izglītības
programmām.

No 2015.gada 1.septembra būsim
Valmieras Tehnikuma struktūrvienība.

J.Daukste,
Rankas Profesionālās
vidusskolas lietvede 

Paldies Gaidai Podiņai, Edītei un
Artūram Tenteļiem, Skaidrītei un Pēterim
Sudrabiem, Martai Sproģei par stāstiem
dzimtu, amatu pētīšanas nolūkā, kā arī
fotogrāfijām ar laipām, tiltiņiem, kuri se-
nāk savienoja abus Gaujas krastus gan
pie Naudēļiem, gan pienotavas, gan cen-
trā pie novada domes. Īpašs bija stāsts
pie Veltas Zadiņas. Pirmās laipas
Naudēļos pāri Gaujai būvēja Laimonis
Iliņš un Veltas mātes brālis Jēkabs
Spolītis. Paldies! 
Arī turpmāk labprāt gaidīšu jūsu zvanus!

Vēsma Johansone 
(Mob. 26615072)



20

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

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

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

Tavi gadi – tava saule,
Tavas dienas – tas tavs vējš.
Tos nevar citiem dāvināt,
Un cits tos nevar izdzīvot.

Aprīļa īpašie jubilāri

60 Aivars Auziņš 26.04.1955. Stacijas iela 9C
Laimons Klapars 08.04.1955. „Kļaviņi”
Jānis Prīsis 28.04.1955. „Vecķiguņi”
Ļubova Stankēviča 06.04.1955. Krasta iela 7
Zinaida Šoldre 11.04.1955. Gaujas iela 4, Zosēnu 

pagasts
65 Zeltīte Graudiņa 06.04.1950. Stacijas iela 9D-1

Visvaldis Jakobijs 21.04.1950. Rūpniecības iela 3-6
Mārīte Logina 29.04.1950. Loka iela 14
Juris Mežulis 27.04.1950. Gaujas iela 48B-6
Māris Petkēvičs 04.04.1950. Brāļu Kaudzīšu iela 7A-3

70 Zenta Cera 17.04.1945. „Lejas Kanāži”
Rasma Plakane 24.04.1945. „Lejas Migļi”, Zosēnu 

pagasts
Maija Ziedīte Smirnova 30.04.1945. „Skubiņi”
Juris Spolītis 23.04.1945. „Jaunžagari”

75 Regina Dombrovska 15.04.1940. Kalna iela 5
Jānis Lācgalva 23.04.1940. „Vecskubiņi”

85 Dzidra Kuzmane 13.04.1930. Gaujas iela 11-6
Aina Poikāne 11.04.1930. „Uplejas”

91 Ilgvars Cukurs 27.04.1924. „Zanderi”
Milda Šenberga 05.04.1924. Raiņa iela 8-1

Apsveicam aprīļa jubilārus!

Jaunpiebalgas novada dome

Lūgsim tavai dvēselītei
Debess ceļā mieru gūt,
Lai ar tevi zvaigžņu starā
Varam domās kopā būt.
Pēc Jaunpiebalgas Dzimtsarakstu

nodaļas reģistra datiem
mūžības ceļu gājis

Anatolijs Ēķis 65 gadu vecumā.
Pēc citu Dzimtsarakstu nodaļu 

reģistru datiem
Skaidrīte Slavēna 65 gadu vecumā.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Cik pasacīts tev, tik ir,
Nu sarunāties ar tevi
Būs – klausīties pašam sevī
Un atmiņu lappuses šķirt.

Izsakām līdzjūtību Robertam Brikmanim,
vecmāmiņu smiltājā guldot!

10.klase un audzinātāja

==
Saņem, labā Zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm!
Esam kopā ar Viktoriju Brikmani šajā skumjajā laikā,

kad viņai jāatvadās no savas vecmāmiņas!
8.klases kolektīvs un audzinātāja

==
Kaut pa vistālāko ceļu
Viena aizgāji, māt,
Es vienmēr būšu tev līdzās,
Tu vienmēr būsi man klāt!

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Dacei Brikmanei,
no mammītes uz mūžu atvadoties!

Darba kolēģi

==
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.

Izsakām līdzjūtību Kitijai, vectēvu pavadot mūžībā!
7.klase un audzinātāja

Vetārste
Anna Mackeviča
martā un aprīlī

jūs gaidīs visas dienas, izņemot
svētdienas un pirmdienas.

Tālrunis 29409709

Februāra avīzītes numurā 
ir ieviesusies neprecizitāte:

pieturas uz P-30 ceļa Abrupē tīra
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs’’,

nevis VAS „Latvijas Valsts ceļi”.
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