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4 (205) 2015. gada aprīlis Jaunpiebalgas novada izdevums

ÐAJÂ NU MURÂ:

* Jaunākais novada domē
*Tirgus laukums „Zem Ķenča 

cepures” – „Gada labākā būve
Latvijā 2014”

* Lielās Talkas aktivitātes
* Lauku ziņas
* Tautskolas jaunumi
* Skolas ziņas
*Veiksmīgā deju skate 

Vecpiebalgā
*Kultūras afiša
*Dažādas ziņas

Maijā
01.05. Darba svētki. LR Satversmes sapulces sasaukšanas diena.
04.05. LR Neatkarības atjaunošanas diena.
Latvijas Republikā šajos valsts  svētkos obligāti jāizkar LR valsts ka-

rogs. Valsts karogu var pacelt vai citādi lietot arī tautas, darba vai ģimenes svēt-
kos, atceres dienās, kā arī citos gadījumos, garantējot pienācīgu cieņu pret
valsts karogu saskaņā ar likumu.
08.05. Nacisma sagrāves diena un Otrā pasaules kara upuru pie-
miņas diena.
09.05. Eiropas diena. 
Katru gadu maijā Eiropā un Latvijā norisinās dažādi informatīvi pasā-
kumi, kuros valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas, ES institūcijas, ES
valstu vēstniecības informē par ES un Latvijas dalību tajās, iepazīstina ar
aktuālajiem jautājumiem, prezentē kultūru un valodas dažādību ES, Latvijas
iedzīvotāju iespējas ES.
10.05. Mātes diena.
15.05. Starptautiskā ģimenes diena - kā oficiāli svētki Latvijā tiek svinēti
kopš 2008. gada. Tajos godina ģimeni un aicina iedzīvotājus aizdomāties
par tās lielo nozīmi cilvēku ikdienā, attiecībās un dzīvē, kā arī vairāk laika
un uzmanības veltīt vecākiem, brāļiem, māsām un bērniem – saviem ģimenes
locekļiem. 
17.05. Ugunsdzēsēju un glābēju diena.

29.martā Vecpiebalgā notika deju lielkoncerta
„Līdz varavīksnei tikt” 

tautas deju kolektīvu skate, kurā īpaši veiksmīgi sevi parādīja
Jaunpiebalgas dejotāji. 

Attēlā – 6.klases deju kolektīva meitenes un skolotāja Lāsma Skutāne.
Vairāk par šo notikumu lasiet 19. lpp.!

2015.gada pavasarī dzimušas:
Krista Makarēviča 10.martā,

Elizabete Goba 27. martā,
Anna Reke 28.martā.

Apsveicam laimīgos vecākus
un vecvecākus!

10.maijs – 
Mātes
diena

Tu mīļuma lāsi un skaistuma lāsi
Dod padzerties mums, kad slāpst.
Tu saudzīgiem vārdiem dvēseli 

glāsti
Un ieliec vasarā zudušo sapni,
Kad liekas - pazaudēts viss. 
Tu tumšākā naktī siltuma avots,
Kad pavards ir nodzisis.
Tu priekos un sāpēs vienīgā, māt,
No dzīves sākuma esi mums klāt.
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- Pārdomas
Siltais, pavasarīgais un sausais laiks,

kas mūs negaidīti pārsteidza un priecē-
ja jau marta sākumā, ātri vien beidzās,
mēneša izskaņā un Lieldienās atgriezās
ziemīgais vēsums, slapjdraņķis. Dažam
labam bija jālūko pēc ziemas drēbēm,
kas jau noliktas skapī kā šosezon vairs
nevajadzīgas. Tāds viltīgs, nebēdnīgs šis
pavasaris, taču viss jau būs tā, kā tam
jābūt, jo nav dzirdēts, ka ziema aizka-
vētos vēl maijā vai jūnijā.

Ja laika apstākļi ir neparedzami un
daž kārt nepatīkami, tad dažādie kultū-
ras pasākumi tieši pretēji. Marts un ap-
rīlis ir īpaši bagāts laiks šai ziņā. Kā visi
labi zinām, skolu jaunatne cītīgi dzied
un dejo, tā gatavodamies savām skatēm,
kurās jāparāda vislabākais sniegums, lai
tiktu uz Dziesmu un deju svētkiem Rīgā
šī gada vasarā. Īpaši veiksmīgs izrādī-
jies mūsu skolas deju kolektīvu sniegums
skatē Vecpiebalgā, tik daudz laureātu un
atzinīgu vārdu no stingrās žūrijas! 

Ne mazāk aizraujoši, interesanti pa-
sākumi risinājās mūsu kultūras namā -
vokālistu konkurss „Mēs tiksimies mar-
tā”, kurš svinēja 20 gadu jubileju, vē-
rienīgais koncerts „Precinieki“, veidots
pēc R. Blaumaņa darba „Brīnumzālīte“
motīviem, kurā iesaistījās arī viesko-
lektīvi, „Piebalgas Cālis 2015”, vidus-
skolas atskaites koncerts „Iekrāso pa-
vasari”, koncerts ar brāļu Auzānu un
Jersikas orķestra piedalīšanos... Ne ma-
zāk interesanti pasākumi risinājušies
Zosēnu kultūras namā – pavasara bal-
le, Grundzāles amatierteātra viesošanās,
Lieldienu aktivitātes... Domāju, ka vis-
skeptiskākais, viskritiskākais skatītājs,
kas arvien nav apmierināts ar kultūras
namā notiekošo, iepriekš nosauktajos pa-
sākumos tomēr bija atradis sev piemē-
roto. Te ir jāpiekrīt mūsu Ķencīša teik-
tajam: „Lai nerodas atkal kāds grauzējs,
kas pats nemaz uz kultūras namu ne-
aiziet, bet uzdrīkstas nelabi runāt. Ja esi
tik gaišs, tad nāc tautas priekšā ar savu
izdomu, saki, ko tu gribētu, saki paldies
par to, kas ir bijis!” Šajā avīzītes numurā
varat izlasīt plašāku rakstu, kurā savās
domās dalās Dzidra Kuzmane, viņai ap-
rīlī skaista jubileja. 

Jā, varam baudīt kultūras pasākumus,
priecāties par mūsu bērnu veikumu de-
jojot un dziedot, jo visai drīz mūs atkal
sagaida dārza darbi, tad jau ar pasāku-
mu apmeklēšanu ir grūtāk. 

Lai izdodas mūsu pavasarīgās iece-
res!

Aija Ķīķere

2015. gada 9.marta novada domes sēdē
nolemts:

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2015.gada 9.marta Saistošos noteikumus
Nr.2 „Par grozījumiem 2015.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2015.gadam”.

Veikt dzīvokļa Br. Kaudzīšu ielā 7A-1, Jaunpiebalgā, remontdarbus, lai nodroši-
nātu tā stāvokli atbilstošu zobārstniecības un zobu protezēšanas pakalpojumu snieg-
šanai. Pēc remontdarbu veikšanas nodot SIA „Jaunpiebalgas pašvaldības ambulan-
ce“, reģ. nr.40003299967, uz 12 (divpadsmit) gadiem bezatlīdzības lietošanā dzīvokli
Br. Kaudzīšu ielā 7A-1, Jaunpiebalgā, ar mērķi nodrošināt veselības aprūpes pieeja-
mību novada iedzīvotājiem (zobārstniecības un zobu protezēšanas pakalpojumi), par
ko slēdzams telpu lietošanas līgums.

Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – apbūvei paredzētās zemes vie-
nības ar adresi Pureņu iela 1;3;5;7;9;11;13;15;16;17;18, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads, nosakot atsavināšanas veidu – mutiska augšupejoša
izsole. Nekustamā īpašuma atsavināšanu organizēt pašvaldības mantas atsavināšanas
un izsoles komisijai.

Apstiprināt „Nolikumu par Jaunpiebalgas novada kultūras pasākumu biļešu cenu
politiku”. Nolikums stājas spēkā ar 2015.gada 1.aprīli.

Veikt grozījumus Jaunpiebalgas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam
Investīciju plānā.

Anulēt I. J., p.k.: dzēsts, deklarēto dzīves vietu dzēsts.
Piešķirt Lietišķās un tēlotājas mākslas studijai nosaukumu „Piebaldzēni”.
Rīkot projekta konkursu „Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkurss uzņēmējdarbī-

bas veicināšanai Jaunpiebalgas novadā”.
Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2015.gada 9.marta Saistošos noteikumus

Nr.3 „Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.septembra Saistošajos
noteikumos Nr.24 „Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā””. Noteikt,
ka Jaunpiebalgas novada domes 2015.gada 9.marta Saistošos noteikumus Nr.3 „Par
grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.septembra Saistošajos no-
teikumos Nr.24 „Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā”” stājas
spēkā ar 2015.gada 1.maiju.

Atļaut V. V., personas kods dzēsts, dzīvojoša dzēsts, sadalīt nekustamo īpašumu „Kalna
Nēķeni”, Zosēnu pagasts, kadastra Nr.4298 005 0019- 38.7 ha kopplatībā, atdalot at-
sevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4298 005 0022- 1.8 ha platībā.

Atļaut I. L., personas kods dzēsts, dzīvojoša dzēsts, izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašumā „Mazkrūzes 2”, kadastra Nr.4256 002 0097, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads, sadalīšanai, atdalot lauksaimniecībā izmantojamo zemi
no meža 6.50 ha platībā.

Mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamam īpašumam „Dzintari 1”, kadastra ap-
zīmējums 4256 006 0138, no vienģimeņu dzīvojamo māju apbūves (šifrs 0601) uz
lietošanas mērķi (piemājas saimniecībai) lauksaimniecībai (šifrs 0101).

Pārtraukt zemes nomas līgumu par zemes vienību „Gaujas Priedes” ar kadastra ap-
zīmējumu 4256 006 0281 – 2.5 ha platībā ar 2015. gada 10. martu.

Atļaut veikt izmaiņas pašvaldības zemes vienībās „Liepas” ar kadastra apzīmēju-
mu 4256 008 0057 un „Liepas 1” kadastra apzīmējums 4256 008 0114, Jaunpiebalgas
pagasts, izmainīt zemes konfigurāciju un platību.

Reģistrēt uz Jaunpiebalgas novada domes vārda zemesgrāmatā zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4256 009 0057 – 10.0 ha platībā, pamatojoties uz likuma
„Pārvaldību pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to reģistrēšanu Zemesgrāmatā”
3.panta piektās daļas 2.punktu.

Atļaut z/s „Jaunjaunzemi”, reģistrācijas Nr.44101030791, juridiskā adrese
„Jaunjaunzemi”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, īpašniecei K. O., per-
sonas kods dzēsts, dzīvojoša dzēsts, izstrādāt projekta dokumentāciju saimniecības
ēkas 60m2 platībā rekonstrukcijai un divu atsevišķu nojumju (līdz 60m2) būvniecī-
bai nekustamā īpašumā „Jaunjaunzemi”, kadastra numurs 4256 003 0028, Jaunpiebalgas
pagasts, pamatojoties uz Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plānojuma „Apbūves no-
teikumiem”.

Atļaut A. L., personas kods dzēsts, dzīvojoša dzēsts, sadalīt nekustamo īpašumu
Bērzu iela 5, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads ar kadastra Nr.4298
003 0092 - 3.475 ha kopplatībā, atdalot atsevišķas zemes vienības ar kadastra apzī-

Novada domē
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mējumu 4298003 0093 – 1.00 ha platībā un 4298 003 0094 –
0.8 ha platībā.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam
„Dzirnavas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 006
0396, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads.

Iznomāt kapličas ēku Miera ielā 2, Jaunpiebalgā (kadastra ap-
zīmējums: 4256 006 0134 002), A. T., p.k. dzēsts, uz vienu gadu,
nosakot nomas maksu EUR 5,60 (pieci euro, 60 centi, tajā skai-
tā PVN) mēnesī.

Sagatavoja Anita Auziņa.

Saistošie noteikumi Nr.3
Apstiprināti ar Jaunpiebalgas novada domes 

2015.gada 9.marta sēdes
Lēmumu Nr.45 (protokols Nr.3; 10.§)

PAR GROZĪJUMIEM JAUNPIEBALGAS NOVADA DOMES
2009.GADA 14.SEPTEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 24 

„PAR MATERIĀLO PABALSTU PIEŠĶIRŠANU 
JAUNPIEBALGAS NOVADĀ”

Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu,  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu un
35.panta ceturto daļu, 

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2pantu 

Izdarīt Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.septembra Saistošajos noteikumos
Nr. 24 „Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā” šādus grozījumus:

Izteikt Saistošo noteikumu 10. punktu jaunā redakcijā: 
„10. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir:
10.1. ģimenēm (personām), kurām normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piešķirts trū-

cīgas ģimenes (personas) statuss;
10.2. bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, par kuru

Jaunpiebalgas novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi.”
Izteikt Saistošo noteikumu 11. punktu jaunā redakcijā: 
„11. Dzīvokļa pabalstu piešķir izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzī-

vojamās telpas lietošanu – siltumenerģijas, apkures un karstā ūdens nodrošināšanai
(apkures maksājumu segšanai vai kurināmā iegādei), elektroenerģija, patērētais ūdens,
kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana.”

Papildināt III nodaļu ar 11.1 punktu šādā redakcijā: 
„11.1 Pabalstu piešķir neatkarīgi no tā, kas ir dzīvojamās platības īpašnieks, izņemot,

ja īrē sociālo dzīvokli.”
Noteikt, ka Jaunpiebalgas novada domes 2015.gada 9.marta Saistošie noteikumi

Nr.3 „Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.septembra Saistošajos
noteikumos Nr.24 „Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā”” stā-
jas spēkā ar 2015.gada 1.maiju.

Jaunpiebalgas novada dome

Par valsts reģionālo
autoceļu P33

Ērgļi – Jaunpiebalga
– Saliņkrogs

Jaunpiebalgas novada dome ir vērsu-
sies Satiksmes ministrijā un VAS
„Latvijas Valsts ceļi” par kritisko stāvokli
uz valsts reģionālā autoceļa P33 Ērgļi –
Jaunpiebalga – Saliņkrogs posmā km
45.66 – 49.14.

Ir saņemta atbilde no Satiksmes mi-
nistrijas:

„Valsts autoceļu sakārtošana tiek plā-
nota atbilstoši Nacionālajā attīstības plā-
nā 2014. – 2020.gadam un Transporta at-
tīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020.ga-
dam izvirzītajiem mērķiem. Saskaņā ar
Nacionālo plānu ir izstrādāta Valsts au-
toceļu sakārtošanas programma 2014. –
2020.gadam. Veicot programmas kori-
ģēšanu, tiks izvērtētas iespējas tajā iekļaut
autoceļa P33 Ērgļi – Jaunpiebalga –
Saliņkrogs posma km 45.66 – 49.14 as-
faltbetona seguma atjaunošanu.

Iestājoties piemērotiem laika apstāk-
ļiem, minētajā autoceļa posmā tiks
veikts bedrīšu remonts asfaltbetona se-
gumā ar bituma emulsiju un sīkšķembi-
ņām.

Līdz iespējai būtiski uzlabot autoceļa
P33 Ērgļi – Jaunpiebalga – Saliņkrogs pos-
mu km 45.66 – 49.14 stāvokli tiks no-
drošināta autoceļa ikdienas uzturēšanas
darbu izpilde atbilstoši noteiktajai uztu-
rēšanas klasei.”

Jaunpiebalgas novada dome

- Konkursa „Gada labākā būve Latvijā 2014” nominācijā
„Ainava” 3.vietu ieguva Jaunpiebalgas tirgus laukums „Zem
Ķenča cepures”. Apsveicami panākumi!

- Ideja par dalību šajā konkursā nav nekas jauns, jau
2011.gadā gribējām iesniegt konkursam 2010.gadā ekspluatācijā
nodoto kultūras namu. Konkursam piesakās gada sākumā, bet,
ja objekts ir nodots jau gadu iepriekš, tad reizēm aizmirstas labās
lietas. Šoreiz paturējām atmiņā, riskējām un pieteicām savu
jauno tirgus laukumu. Ir pārsteigums, ka netika piešķirta 2.vieta,
jo starp 1.un 3.vietu bija samērā liela punktu starpība. Nevar jau
salīdzināt mūsu tirgus laukumu un Latvijas nozīmes
kultūrvēsturisko objektu – skaisto Dikļu estrādi, kura tad arī
ieguva 1.vietu. Ja salīdzinām ar citiem objektiem, kuri vispār
netika finālā, tas mums ir liels sasniegums. Kā atzina konkursa
dalībnieki, tad šogad vērtēšana konkursā bija ļoti stingra un
vispusīga. Tehniskā projekta autors Juris Pētersons teica: „Šis ir
pierādījums, ka arī laukos var skaisti un labi būvēt.” 

Patīkams pārsteigums bija arī tas, ka, Tehniskās universitātes
gaitenī satiekot kādu pasniedzēju, izskanēja prieks par mums,
jo studentiem kursa darbā jāprojektē tirgus laukums, un viņi kā
lauku tirgus etalonu internetā ir atraduši tieši mūsējo.

- Vai ir plānots kāds pavasara gadatirgus?
- Jā, tas būs 9.maijā. Tā kā pavasaris nesolās būt pārāk silts

un ātrs, tad lai vispirms šādi tirgi notiek siltākās vietās, bet mēs
rīkojam 9.maijā.

- 25.aprīlī notiks kārtējā Lielā Talka. Kādas aktivitātes
plānotas pie mums?

- Atbalstām tautskolas rīkotās aktivitātes saistībā ar vides
sakopšanu. Talku rīko nevis kādas kampaņas dēļ, bet gan lai
sakoptu savu tuvāko vidi. Lieliski būtu, ja tādas talkas vispār
vairs nevajadzētu rīkot, jo arī ikdienā visam būtu jābūt
sakoptam un kārtīgam. Diemžēl tādi neesam, par to var
pārliecināties gan paskatoties uz ēku apkārtni, gan uz ceļa
malām. Talka būs, bet ko un kā darīsim, to lemsim apmēram

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju Laimi Šāvēju
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nedēļu pirms talkas, jo jāņem vērā arī laika apstākļi, lai
strādāšana būtu lietderīga. Esam atvērti ierosinājumiem par
vietām, kurām jāpievērš uzmanība, varbūt kaut kur uzradušās
kādas nelegālās izgāztuves. Par visu lūdzu informēt Komunālā
dienesta vadītāju Jāni Smilginu (mob. 29182807), viņš ir arī
talkas koordinators. Var rakstīt uz novada domes e-pastu:
padome@jaunpiebalga.lv

Runājot par apkārtnes sakopšanu, gribu pateikt paldies
zemniekiem, kuri iztīra novadgrāvjus, izcērt krūmus un veido
reālas un skaistas ainavas. Taču līdz ar tehnoloģijām mums nāk
līdzi arī elementi, kas bojā ainavas. Būtu lūgums zemniekiem
novākt no laukiem skābbarības un siena ruļļus, kuri paliek pāri
un netiek izmantoti, atrodot tiem citu piemērotu vietu vai
pielietojumu, kā, piemēram, veidojot kompostu. Ir vietas, kur
ruļļi stāv 2-3 gadus, ieaug zemē, vai arī saimnieki tos dažkārt
iemet mežā, gravā vai atstāj kaimiņa zemē.

- Atsāksies kapu mūra atjaunošanas darbi. Taču skatu bojā
tā saucamās kapu mājas apkārtne – kaut cik jau zāle vasarā
tur tiek nopļauta, bet pamazām saaug arī krūmi.

- Tas ir draudzes īpašums. Pagājušajā gadā viņi rīkoja talku,
izcērtot akācijas. Domāju, ka te ir jautājums draudzei, jo viņi
jau nav mums padoti. Šogad plānojam pabeigt darbus pie kapu
mūra atjaunošanas, tad, protams, uz atjaunotā mūra fona šī
teritorija īpaši pievilcīga neizskatīsies. Kāda izvadītāja, kas nav

vietējā, reiz atzina, ka mums būšot skaistākais kapu mūris
Latvijā.

- Skolēnu darbs vasarā. Vai pašvaldība arī šogad varēs ko
piedāvāt?

- Jā, būs līdzīgi kā iepriekšējā gadā, oficiālo dokumentu vēl
nav, aprīļa beigās būs izsludināta pieteikšanās. Plānojam
iesaistīt darbos apmēram 20-25 skolēnus. Maijā būs jau
konkrēta informācija.

- Notikuši dažādi kultūras pasākumi, īpaši veiksmīgi
aizvadīta skolēnu deju kolektīvu skate Vecpiebalgā.

- Jāatzīst, ka mūsu dejotāji ir lieliski, par to liecina iegūtie
augstie vērtējumi. Tas priecē. Paldies deju skolotājiem,
vecākiem. Taču šoreiz gribu būt arī skarbs. Nepatīkams
pārsteigums bija 25.martā, kad kultūras namā notika
represētajiem veltītais pasākums ar rakstnieces Andas Līces
piedalīšanos. To apmeklēja arī cilvēki no kaimiņu pagastiem.
Sarunā tika uzdots pamatots jautājums – vai mūsu novadā
skolas un skolēnu nav? Kas notiek ar patriotisko audzināšanu?
Tā šoreiz nav tikai skolas iekšējā lieta, šis tomēr ir valstiski
nozīmīgs pasākums. Jā, zinu, ka rudens pusē Anda Līce
ciemojās Jaunpiebalgā un tikās ar skolēniem, skolotājiem un
citiem interesentiem. Taču šis bija citāds pasākums.

- Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

Latvijas būvniecības nevalstiskās 
organizācijas skate

„Gada labākā būve Latvijā
2014”

Nominācijā „Ainava” 
3.vietu  ieguva tirgus  laukums 

„Zem Ķenča cepures” Jaunpiebalgā.

Lauku ziòas

Lielā Talka 2015
25.aprīlī visa Latvija atkal tiek aicināta vienoties kopīgās vides

sakopšanas un labiekārtošanas aktivitātes Lielās Talkas 2015 iet -
varos. Šī gada Lielās Talkas sauklis ir Raiņa atziņa – „Pastāvēs, kas
pārvērtīsies” par godu Aspazijas un Raiņa jubilejas gadam.

Ikviens tiek aicināts „pielikt roku”, lai tiktu sasniegts Lielās Talkas
galvenais mērķis - Latvija savā simtgadē būtu tīrākā un sakoptā-
kā valsts pasaulē. Kā ierasts arī šajā reizē notiks ne tikai atkritu-
mu vākšana, bet arī vides labiekārtošanas pasākumi, kas ar katru
gadu kļūst par aizvien nozīmīgāku talkas sastāvdaļu.

Jaunpiebalgā talkosim: kapsētā, brīvdabas estrādē „Taces”,
atpūtas vietās pie Gaujas: pie Lielā akmens, Stāvajos krastos,
pie slūžām.

Zosēnos talkosim: Ķenča kalnā, A.Gaujera piemiņas vietā,
Dzestrenē.

Darbu talkošanas vietās sāksim pulksten 10.00.
Lielās Talkas koordinators J.Smilgins

Mob. 29182807

Jauno uzņēmēju biznesa ideju
konkurss uzņēmējdarbības
veicināšanai Jaunpiebalgas

novadā
2015.gada 9.martā Jaunpiebalgas no-

vada domes sēdē ar vienprātīgu deputā-
tu balsojumu tika pieņemts lēmums par
konkursa rīkošanu ar mērķi – uzņēmēj-
darbības veicināšana Jaunpiebalgas no-

vadā.
Pieteikumu iesniegšana noteikta līdz 2015.gada 1.jūnija pulk-

sten17.00.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties Jaunpiebalgas novada domē

un mājas lapā: http://www.jaunpiebalga.lv.
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Aktuālākais lauku
iedzīvotājiem

l Šogad pieteikšanās platībmaksāju-
miem no 20. aprīļa līdz 22. maijam.

lLauku bloku precizēšanas pieteikumu
termiņš - 2015. gada 1. maijs!

l Mazo lauksaimnieku atbalstam
pieteikties var tikai vienu reizi – 2015. gadā.

l Piesakoties vienotā platībmaksājuma

saņemšani par ilggadīgiem zālājiem,
jāievēro nosacījums, ka zālājiem jābūt
noganītiem vai nopļautiem un novāktiem
līdz 15. augustam (izņēmums- bioloģiski
daudzveidīgie un nektāraugiem paredzētie
zālāji, kuriem novākšanas termiņš līdz
15.septembrim).

l Obligāta elektroniskā
platībmaksājumu pieteikšana visiem
klientiem, kam aramzeme vairāk nekā 10.0
ha. Lūdzu, pārbaudiet savas platības, ja

nepieciešams, nekavējoties noslēdziet
līgumu ar LAD par elektronisko
platībmaksājumu pieteikšanu.

l Gada  ieņēmumu izdevumu
deklarācijas iesniedzamas līdz 2015.gada
1.jūnijam.

Maija Ķīķere,
novada lauku attīstības konsultante

Mob. 29131170

Lauksaimniecībā izmantotā
iepakojuma savākšana

ZAAO piedāvā bez maksas savākt:
l šķirotu skābbarības ruļļu plēvi ( bez šņorēm vai sietiem);

l izlietoto pārklājamo plēvi skābbarības bedrēm;
l izlietoto minerālmēslu maisu iepakojumu;
l kannas un kanniņas (1x izskalotas un bez korķiem).
Izlietotajam iepakojumam jābūt sakrautam kaudzē brīvi pie-

braucamā vietā.
Savākšanu pieteikt pa tālruni 26132288

Traktortehnikas
ikgadējās valsts

tehniskās 
apskates laiki un vietas 

2015.gadā Jaunpiebalgas
novadā

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk.
arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, trak-
tortehnika un tās piekabes jāsagatavo un

jāuzrāda ikgadējai tehniskai apskatei.
Apskates laikā vadītajam līdzi jābūt trak-

tortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas re-
ģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA

polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie
inspektora.

Tālruņi uzziņām: 64130004 vai
29284639, vai www.vtua.gov.lv

24.04. 09.30 
02.07. 13.00 

Roci (Darbn cas) 

24.04. 11.00 J ci (J cukr jotava) 
24.04. 14.00 Vi i, darbn cas (Vi u kalns) 
24.04. 16.00 

Jaunpiebalgas 

02.07. 14.00 
Jaunpiebalga, ugunsdz s ju depo 
(Br u Kaudz šu iela 9) 

28.05. 14.30 

Jaunpiebalgas 

Zos nu 
13.08. 14.00 

Melnb rži, darbn cas (Gaujasl i) 

21.aprīlī Smiltenē no plkst.10.00 līdz 16.00
Galdnieku ielā 10b

Bērnu un ģimenes centra atbalsta telpās notiks 
seminārs

„Mentorings, tā priekšrocības”.

Semināra mērķis ir iepazīstināt nevalstisko organizāciju da-
lībniekus ar mūsdienās arvien lielāku popularitāti gūstošo jomu
– mentorings, tā  jēdzienu, veidiem, kā arī praktiski izmēģināt
mentora darba procesu.

Semināra - darbnīcas „Mentorings, tā priekšrocības“ galve-
nās tēmas:

·  Mentorings, tā darbības veidi;
·   Mentora lomas, funkcijas;
·   Mentoram nepieciešamās zināšanas un prasmes (aktīvā klau-

sīšanās, jautājumu uzdošana u.c.);
·    Mentora un mentorējamā ieguvumi;
·     Mentoringa un koučinga raksturīgo iezīmju salīdzinājums.

Semināru vadīs lektore, praktizējoša organizāciju un dar-
binieku attīstības konsultante un supervizore Aivita Roze. 

Aivita Roze ir starpkultūru, saskarsmes un psihosociā-
lo jautājumu trenere un konsultante, Latvijas Supervizoru
apvienības valdes locekle. A.Rozei ir vairāk nekā četrpadsmit
gadu pieredze darbinieku profesionālajā atbalstā un kon-
sultēšanā.  Absolvējusi Tallinas Universitātes Vācijas ko-
munikācijas un Supervīzijas institūta profesionālo prog -
rammu „Starpkultūru supervīzija un organizāciju attīstība”.

No 2010.gada aktīvi darbojas trešo valstu valstspiederīgo
atbalsta projektos kā lektore, apmācību programmu veidotāja
un koordinatore. Konsultē klientus saskarsmes, konfliktu
risināšanas, stresa menedžmenta un personības izaugsmes
jomās.

Uz semināru aicinām Jaunpiebalgas novada nevalstisko
organizāciju vadītājus, biedrus, brīvprātīgos, kā arī citus in-
teresentus.

Seminārs ir bezmaksas.
Seminārs ir LISA „Variņi” projekta „Ieklausies un sadzirdi”

pasākums, to finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un
Norvēģija. Programmu „NVO fonds” finansē EEZ finanšu
instruments un Latvijas valsts, administrē Sabiedrības in-
tegrācijas fonds. Finansiāli atbalsta Jaunpiebalgas novada dome
un Smiltenes novada dome.

Uz semināru pieteikties līdz 20.aprīlim, zvanot pa tālruni
26449732 Jaunpiebalgas Attīstības fonda koordinatorei Egitai
Zariņai.

Egita Zariņa,
Jaunpiebalgas Attīstības fonda koordinatore

Seminārs nevalstiskajām 
organizācijām
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Jaunpiebalgas re ion l s TAUTSKOLAS       APR LIS 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Sv tdiena 

  1. 2. 3. 4. 5. 
      

 
 
LIELDIENAS 

6.  7. 8. 9. 10. 11. 12. 
LIELDIENAS 

19:00 
SARUNAS AR 

ERMENI /vingrošana 

17:00 
ASTROLO IJA 

ies c jiem 

     

13.  14. 15. 16. 17. 18. 19. 
10:00-16:00 

Seminars m jražot jiem 
19:00 

SARUNAS AR 
ERMENI /vingrošana 

18:00 
ASTROLO IJA 

ies c jiem 

  
17:30 

ANG U VALODAS
klubi š 

/atkar gs no dal bnieku 
skaita-l gums pieteikties!/ 

 
19:00 
GONGU 

medit cija 

 
17:00 

BIODEJAS 

 

20.  21. 22. 23. 24. 25. 26. 
10:00-16:00 

Seminars m jražot jiem 
19:00 

SARUNAS AR 
ERMENI /vingrošana 

17:00 
ASTROLO IJA 

ies c jiem 

  10:00-16:00 
Seminars 

m jražot jiem 
 

LIEL  
TALKA

Sam o Gauju!

 

27.  28. 29. 30.    

19:00 
SARUNAS AR 

ERMENI /vingrošana 

17:00 
ASTROLO IJA 

ies c jiem 

     

 Uz nodarb b m “Sarunas ar ermeni/vingrošana” un “Gongu medit cija”  j em l dzi pakl ji š un silta sedzi a 
 Nodarb bu laiki var man ties, l gums sekot l dzi inform cijai! Ja ir jaut jumi, zvaniet - t lr. 29230240 Vita 

IEKLAUSIES DABĀ 
un saproti,

ka „Pastāvēs, 
kas pārvērtīsies!”

Lielā Talka par savu šī gada sauk-
li ir izvēlējusies Raiņa atziņu –
„Pastāvēs, kas pārvērtīsies” par godu
Aspazijas un Raiņa jubilejas gadam.
Lielās Talkas mērķis nav seku likvi-
dēšana, kas diemžēl notiek Lielās
Talkas dienā, kad tiek vākti atkritumi,
bet Lielās Talkas mērķis ir „veikt tal-
ku” cilvēku domāšanā, ikdienas pa-

radumos, cilvēku atbildības, apziņas, attieksmes mainīšanā pret
vidi. Tikai mums pašiem mainoties un pārvēršoties, ir iespējams
pastāvēt un būt! (vairāk http://www.talkas.lv/ )

Pavisam īss kopsavilkums 5.aprīļa notikumam
„Ieklausies dabā!” Jaunpiebalgā

Pa visu dienu DABĀ viesojās, ieklausījās, darīja un radīja ap-
tuveni 80 darbīgi lieli un mazi ļaudis.

Šogad Putnu māju Lielajā Talkā 40 (!) zīlīšu vai mušķērāju
ģimenes Piebalgā ieguva jaunu labiekārtotu mājokli ar saules
zīmi.

Pie estrādes Jaunpiebalgā koki SARUNĀJAS! Ej un ie-
klausies! 

Lai iepriecinātu mazuli (un, galvenais, sevi), nevajag iet uz
lielveikalu un iegādāties jaunu rotaļlietu - ņem ĪSTU, dabas ra-
dītu lietu un uzmeistaro Prieku savām rokām! 

Secinājums Nr.1.: atlikums, ko sauc par atkritumiem, pēc pa-
sākuma bija 0,2m³, bet varētu būt 0%, ja vien... ja ne... pārtikas
preču iesaiņojumi no cienastiem! Tātad, mīļais ražotāj un vei-
kalniek, pacenties būt patiešām radošs un izdomas bagāts! Radi
iepakojumu, kas „draudzīgi izzūd pats“... Piemēram, maizi ie-
pako papīra maisiņā – izskatās pat labāk nekā plēvē. Sieru, de-
siņas, uzkodas – BIO plastmasas iepakojumā.

Jo šobrīd PASTĀVĒS, KAS PĀRVĒRTĪSIES - 
ieklausīsies, sajutīs un izdarīs ZAĻĀK nekā vakar! 

Paldies visiem,kas līdzdarbojās, lai šis dabas notikums
īstenotos!

Tautskolas ziòas
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Lielās Talkas konkursa „Pastāvēs, kas pārvērtīsies’’ ietvaros
Jaunpiebalgas novada reģionālajā tautskolā 21.marta sestdienā
seminārā „Ainava kā dzīvestelpa un attīstības resurss” pulcējās
Jaunpiebalgas novada pašvaldības pārstāvji un iedzīvotāji, lai
kopīgi izzinātu un izprastu sava novada ainavisko vērtību – kā
to ieraudzīt un spēt novērtēt, kā to kopt un saudzēt, kā līdzdar-
boties teritorijas plānojuma iztrādē, jo ar to vien ir par maz, ka
ievērojam „sakop aiz sevis!” principu atpūtas vietās, saudzējam
apstādījumus, šķirojam atkritumus… Vēl jo svarīgāk ir izprast
un sajust „līdz kaulam” piederību savai mājvietai, novadam,
Latvijai kopumā, kas savukārt rada vēlmi aktīvi līdzdarboties
dzīvesvides labiekārtošanā. Lai Lielās Talkas laikā nevis vāk-
tu atkritumus un mazinātu piesārņojumu, bet – stādītu kokus,
ar pietāti pret Dabu labiekārtotu atpūtas vietas, radītu Dzīves tel-
pu sev, saviem bērniem, nākamajām paaudzēm.

Semināra laikā guvām ne tikai zināšanas un izpratni par
Jaunpiebalgas novada dzīvesvidi, bet arī tīri praktiski uz lielās pa-
gasta kartes „Gaujas Istabā” vizualizējām sev nozīmīgās ainavu vie-
tas – gan esošās vērtības  (īpašās, nozīmīgās vietas), gan izzūdo-
šās („zaudētvērtības”, pārsvarā saistītas ar dabas vidi, kas ir iznī-
cinātas un izzudušas, liela daļa uz neatgriešanos…), gan konflik-
tējošās vērtības (vietas, kur saduras un līdz ar to konfliktē dažādu
iesaistīto pušu intereses un uztvere), gan arī potenciālās vērtības,
kuru nozīmīgums varētu atklāties tikai tuvākā vai tālākā nākotnē. 

Kā esošā vērtība vairākkārt tika atzīmēta Gauja un tās kras-
ti, mozaīkveida ainava un paugurainais reljefs, Bricu ezera ap-
kārtne, vairāki pilskalni un to apkārtne, baznīca un Piebalgai rak-
sturīgās viensētas un to apbūve. Par izzūdošajām vērtībām kā
svarīgākās minētas - Gaujas upes izmaiņas mazo HES ietekmē,
augu daudzveidības samazināšanās, Piebalgas sētai raksturīgā
arhitektūra un veco mežu izciršana, piemēram, Lielmežs. Šīs ir
lietas un vietas, par kurām nākamās paaudzes uzzinās tikai no
nostāstiem… Mūsu novada vērtības, kurās saduras dažādu ie-
saistīto pušu (visbiežāk privātīpašnieka un pašvaldības un/vai
sabiedrības) viedokļi ir jau minētie HESi, vecie meži un to iz-
ciršana, kā arī vēsturiski un arhitektoniski nozīmīgas celtnes, pie-
mēram, Garais krogs. Ko mūsu novads ainaviskā ziņā vēl nav

atklājis? Tā ir ikviena iedzīvotāja apziņa, ka dzīvojam zaļāka-
jā novadā Latvijā ar unikālu augu un dzīvnieku daudzveidību,
Jēcu kalna ainavu, bijušā dzelzceļa trasi kā potenciālu tūrisma
maršruta vietu, kā arī dabas taku izveidi visā novada teritorijā.

Cerams, ka Jaunpiebalgas novada vērtību saraksts būtiski pa-
pildinās gan teritorijas plānojuma izstrādes dokumentus, gan arī
Lielās Talkas sakopšanas darbu norises vietas.

Galvenās ainavu seminārā gūtās atziņas:
*  Jo daudzveidīgākas ainavas, jo mēs esam bagātāki! Ainavu

daudzveidība ir vērtība pati par sevi…
* Mūsu apkārtējā vide pilnveidojas, kļūst krāšņāka, bagātā-

ka, daudzveidīgāka smalkā līdzsvarā starp Dabas pirmatnību un
Cilvēka ikdienas darbību;

* Nozīmīgums un piederības sajūta veidojas CAUR
DARĪŠANU, kuras laikā notiek cilvēka „kulturēšanās”!

* Jo īpaši Lielās Talkas un citos kopšanas un labiekārtoša-
nas darbos:

! „trīsreiz nomēriet”, pirms dedziniet pērno zaru čupu - vai
tā nav mājvieta kādam, kas ir par jums 10x mazāks? 

! Pirms nokopt vecu šķūnīti/klētiņu/būdiņu, atkal izvērtējiet
– kam palīdzu un kam nodaru pāri? Pārsteidzoši, bet uz šīm se-
najām sienām var „dzīvot” sūnu un ķērpju sugas, kas saskatā-
mas tikai ar milzīgu palielinājumu, bet ir uz izzušanas robežas…
Jumta čukurā var būt paslēpies sikspārņu pulciņš… Zem sa-
trupējušās grīdas – ežu saime, zalkši, neskaitāmas skudru, va-
boļu, kāpuru kolonijas…

! Vecie koki, aizaugušie brikšņi, krūmi ezera vai upes kras-
tā - labāk izkopiet tos zinošu (mežu, upju, putnu, kukaiņu utt.)
speciālistu vadībā, lai saglabātu trauslo līdzsvaru starp Cilvēka
vēlmēm un Dabas vajadzībām!

Ainavu semināra video materiāls kā izziņas avots pie-
ejams Jaunpiebalgas novada mājas lapā video sadaļā
www.jaunpiebalga.lv. Visiem novada iedzīvotājiem aici-
nājums sekot līdzi informācijai un aktīvi līdzdarboties jau-
najā Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma izstrādē.

Sagatavoja Vita Žīgure.

Izzināt un izprast novada 
ainavisko vērtību

 

Attēlos: 5.aprīļa pasākuma „Ieklausies dabā!” norises laikā.
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Skolas ziòas
Fizikas 65.valsts olimpiādē Rīgā
Elvis Dapševičs (9.kl.) ieguva 3.vietu. Skolotāja Liene

Lorence.
Vidzemes reģiona Zinātniski pētniecisko darbu konferencē 
piedalījās un ieguva atzinību Dāvis Černovs un Salvis Pajats

(abi 11.kl.). Skolotājs A. Ratiņš.

Konkursā „Experiments” 
piedalījās 9.klases komanda: Kristiāna Annija Spirģe (kap-

teine), Edžus Nedēļa, Ance Krūmiņa, Rūdolfs Dolmanis -
Dravants, Raivis Ķīķeris, Roberts Ruško. Skolotāja L. Lorence.

Apvienoto novadu ģeogrāfijas olimpiādē 
piedalījās: Rāmulis Žīgurs (11.kl.) – 1.vieta, Roberts

Brikmanis (10.kl.) – 3.vieta. Skolotāja R. Gansone.

11.atklātajā mājturības un tekstila tehnoloģiju olimpiādes
„Gadalaiki – vasara” II kārtā Rīgā 

piedalījās Beāte Valdemiere – Bišere (6.kl.). Skolotāja M.
Apsīte.

Starpnovadu skolu 7.- 9.klašu skolēnu projektu konkursā
8.klases skolnieces Agija Ābelniece un Elīna Millere ar dar-

bu „Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki –
Jaunpiebalgas vidusskolas tradīcija” ieguva 1.vietu. Skolotāja
J.Glāzere.

9.klases skolniece Kristiāna Annija Spirģe ar darbu „ Mazs
bij’ tēva novadiņis, bet diženi turējās” ieguva 1.vietu. Skolotāja
V.Johansone.

Sagatavoja Arnis Ratiņš.

Projekti
man 

ir
palīdzējuši!
Mūsdienās daudzi skolu jaunieši ir ļoti

aktīvi un piedalās visdažādākajos projektos.
Arī Jaunpiebalgas vidusskolas 12.klases
skolniece Brenda Beķere piedalījusies vai-
rākos šādos projektos. Lai uzzinātu kaut
vairāk par to visu, uzrunāju Brendu, un,
lūk, ko viņa pastāstīja.

- Kādos projektos tu esi piedalījusies
prog rammas „Erasmus+” ietvaros?

-  Es esmu piedalījusies šādos projek-
tos: „Sound, Word and Brush” (Polijā),
„SOS” (Itālijā), „Emotion Explosion”
(Latvijā), „Youth for inclution” (Itālija).

-  Kā tu uzzināji par šiem projektiem?
- Par šiem projektiem uzzināju galve-

nokārt mūsu pašu Bērnu un jauniešu ini-
ciatīvu centrā „Tagad”. Nu jau informā-
ciju par jauniem projektiem spēju iegūt pati
no iepazītajiem cilvēkiem iepriekšējos pro-
jektos. Tomēr galvenais avots, kur ieteiktu
katram jaunietim ielūkoties, ir interneta
vietne www.salto-youth.net. Tajā ikviens
var meklēt iespējas, kur vispār var pie-
teikties un kādas tēmas varētu interesēt, tās
ir visdažādākās: sports, māksla, āra spē-
ļu gatavošana, stereotipu laušana, ķermeņa
valoda kā sazināšanās līdzeklis, jaunu le-
ģendu, komiksu izveide u.c. Cik organi-
zāciju, tik ideju – vārdu sakot, daudz un
dažādas.

- Ko tu ieguvi, piedaloties projektos?
- Piedaloties projektos, es neapšaubā-

mi ieguvu neizmērojamu pieredzi. Atceros
savu pirmo projektu, kurā biju kautrīga,
neatvērta un vienkārši bailīga meitene.
Atskatoties uz visu, domāju vien to, cik ļoti
nožēloju, ka biju tāda vai arī - cik labi, ka

bija tāda iespēja atrast savu jauno „ES”.
Projekti man noteikti ir palīdzējuši.
Projektā „Sound, Word and Brush” Polijā
es iemācījos atrast skaisto un mākslinie-
cisko visā, kas ir man apkārt, savukārt
„SOS” Itālijā – šis projekts pilnībā salauza
manus stereotipus. Kopš šī projekta uz cil-
vēkiem skatos pilnīgi citādi, nešķirojot vi-
ņus ne pēc ādas krāsas, ne pēc apģērba,
ne pēc nacionalitātes, nedz arī pēc viņu
ārējā izskata. Projektā „Emotion
Explosion” es ieliku ļoti daudz no sevis
gan emocionālā, gan fiziskā ziņā. Tas lika
ieurbties sevī tik ļoti, ka beigās likās, ka
esi atvērts visiem kā balta lapa, jo dzīvot
ir skaisti. Pēdējais projekts Itālijā lika man
ievērot nianses gan itāļu kultūrā, gan arī
latviešu, es uzzināju atšķirīgo un vieno-
jošo tajās.

- Vai jauniešu apmaiņas programmas
atšķiras viena no otras?

- Tāpat kā nav divu vienādu cilvēku, tā
arī nav divu vienādu apmaiņu. Tās atšķi-
ras viena no otras ar emocijām, pieredzi
un atmiņām, ko tās dod. To nevar pastās-

tīt, to var tikai sajust katrs pats.

- Vai tu ieteiktu citiem jauniešiem pie-
dalīties dažādos projektos, kāpēc?

- Es noteikti ieteiktu citiem arī pieda-
līties, jo zinu, kā šie projekti mainīja mani.
Novēlētu visiem piedzīvot uz savas ādas
šīs izmaiņas. Varu pateikt - kā sarunvalo-
da tiek izmantota angļu valoda – līdz ar
to tas ir labs veids, kā mācīties svešvalo-
du, un tad saproti, ka to, ko mācies sko-
lā, patiešām var izmantot dzīvē. Jauniešu
apmaiņas programmas ir veids, kā īsā lai-
ka posmā, esot kopā ar dažādiem cilvēkiem,
raksturiem, nacionalitātēm, vari daudz mā-
cīties pats par sevi un iegūt jaunas pras-
mes, kā, piemēram, mākslā. Pats intere-
santākais ir tas, ka visu, ko tu esi iemācī-
jies, būsi darījis arī praktiski.

Lelde Grobiņa,
BJIC „Tagad” vadītāja 

Attēlā: „Youth for inclution” Itālijā,
Brenda – trešā no kreisās.
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26.martā ziedotājs Edvīns Samulis sa-
darbībā ar Vītolu fondu pasniedza sti-
pendijas par izcilību 15 izcilniekiem no da-
žādām Latvijas augstskolām. Tie ir topo-
šie datorzinību speciālisti, fiziķi, finanšu
speciālisti, pārtikas tehnologi, biologi, sko-
lotāji, tulki un ķīmiķi. Edvīna Samuļa vis-
lielāko stipendiju 400 EUR apjomā saņē-
ma 4.kursa students Jānis Mozumačs no
Daugavpils Universitātes, viņa vidējais vēr-
tējums 4 gadu laikā ir 9.7. Pārējie 4.kur-
sa studenti saņēma stipendijas 300 EUR
apmērā, 3.kursa studenti – 200 EUR lie-
las stipendijas un izcilnieki no 2.kursa –
150 EUR stipendijas. 

No Jaunpiebalgas stipendiju iegu-
vušas: 2.kursa studente, topošā skolo-
tāja Agnese Smilga un 3.kursa studen-
te Kristīne Ābelniece, kas studē pārti-
kas tehnoloģiju Latvijas Lauksaim -
niecības universitātē.  

Stipendijas par izcilību tiek piešķirtas
kopš 2007.gada. Tā kā ekonomikas zinātņu
doktors Edvīns Samulis pats allaž ir bijis
izcils savā jomā, viņš augstu novērtē sti-
pendiātu centību un sasniegumus.
Daudzpusīgās un izcilās zināšanas savu-
laik ļāvušas E. Samulim kļūt par veiksmīgu
uzņēmēju, pašlaik viņš ir Banku augst -
skolas (BA) goda profesors, BA, Latvijas
Universitātes (LU), Rīgas Tehniskās uni-
versitātes (RTU) valsts pārbaudījumu ko-
misijas priekšsēdētājs, vairāku SIA valdes

loceklis, bet galvenokārt – mecenāts, lab-
daris, talantīgu jauniešu atbalstītājs. E.
Samuļa stipendijas par izcilību saņēmuši
235 studenti, stipendijām kopā ziedots vai-
rāk nekā 126 000 eiro.  

Šogad izcilnieku stipendijas pasnieg-
šanas sarīkojums notika Bauskā. Vispirms
jaunieši devās ekskursijā uz Bauskas
Novadpētniecības un mākslas muzeju, kur
tika skatīta ekspozīcija „Piedzīvojums

Bauskā 20.gs.”, pēc tam stipendiāti aiz-
ceļoja krietni tālākā pagātnē, apskatot
Bauskas pils ekspozīcijas, kas raksturoja
15.-17.gs. iedzīvi. 

Vita Diķe,
Vītolu fonds

Attēlā: no kreisās: stipendiāte Agnese
Smilga, ziedotājs Edvīns Samulis, sti-
pendiāte Kristīne Ābelniece.

Jaunieši no Jaunpiebalgas iegūst
stipendijas par izcilību

Gaidot siltāku laiku, pavasari un mācību gada noslēgumu, arī
vidusskolas koncerts saistījās ar šo gadalaiku - „Iekrāso pava-
sari”.

Sākumskolas bērnu domas par dažādām krāsām:
* Man patīk zaļā krāsa, jo viņa ir forša. Tā kā es!
* Mana mīļākā krāsa ir brūna, jo tā ir zemes un dzīvības

krāsa.
* Mana mīļākā krāsa- mana zilā acu krāsa. Vasarā man ļoti

patīk peldēties zilajā jūras ūdenī, atgulties siltajās jūras smiltīs
un lūkoties zilajās debesīs.

* Mana krāsa ir balta, jo balta var būt jebkāda. Arī balta doma
var kļūt par krāsainu un spilgtu domu manā prātā.

* Man patīk violetā krāsa. Es domāju, ka šī krāsa ir cerību
krāsa.

* Es tev pateicos, dzeltenā krāsa! Bez tevis es nebūtu prie-
cīga meitene.

* Mana mīļākā krāsa ir rozā, jo tā ir skaista. Un skaista.
* Mana mīļākā krāsa ir sarkana, man šī krāsa patīk tādēļ, ka

tā glīti izskatās uz mašīnām.

Koncertu kopā ar skolēniem sagatavoja skolotāji:
Dace Circene - pirmsskolas dejotāji, folkloras kopas, moderno

deju grupa, 2.klases, 3.- 4.klases dejotāji;
Lāsma Skutāne - 5.klases, 6.klases un jauniešu deju kolek-

tīvs;
Daira Alksnīte - koncertmeistare;
Māra Vīksna- zēnu koris;
Iveta Rīsmane - Lūse, Māra Vīksna - jauktais koris;
Aija Sila- 1.- 4.klašu meiteņu koris;
Dzintars Vīksna- ritma grupa - perkusionisti.
Koncertā piedalījās arī skolotāja Dzintara Vīksnas Vilzēnu

tautas nama ritma grupa, kas 19.aprīlī atzīmēs savu 10. jubile-
ju, kurā piedalīsies arī mūsu skolas skolēni. 

Arī skolotājiem pēc vairākiem gadiem ir sava deju grupa „Stipri
Rozā”( Maija Apsīte, Ineta Balode, Iveta Bērziņa, Jolanta Glāzere,
Rudīte Jaksta, Gunita Kundrate, Daiga Rubene).

2014./2015.m.g. ir XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svēt-
ku gads. Tāds ir reizi piecos gados. Kolektīvu skates, kas ir
ceļazīmes uz svētkiem Rīgā, jau aizvadītas abām folkloras ko-
pām( 1.pakāpe), ritma grupai (2.pakāpe). Vēl lielie koru kari
gaidāmi jauktajam un zēnu korim, kuri līdzīgi kā 2010.gadā
žūrijas priekšā stāsies kopā ar Vecpiebalgas vidusskolas ko-
riem.

Jaunpiebalgas vidusskolas 
gada atskaites koncerts
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Līdz šim nebijušus panākumus godam nopelnījis tautisko deju
kolektīvs „Piebaldzēni” - no maksimāli iespējamiem 50 punktiem
saņemot ļoti daudz punktu:

2.klase - LAUREĀTI ( 45,5)
3.- 4.klase - LAUREĀTI ( 48,0)
5.klase – I pakāpe ( 43,50)
6.klase - LAUREĀTI ( 46,0)
Jaunieši (10.- 12.klase) - LAUREĀTI ( 46,2).
Visā Jaunpiebalgas vidusskolas vēsturē šis ir augstākais sa-

sniegums. 
Cildinām dejotājus un skolotājas Lāsmu Skutāni, Dairu Alksnīti,

Daci Circeni!
Pateicība vecākiem un sevišķi to klašu audzinātājām, kuru kla-

šu pamatsastāvs ir dejotāji: Laimai Kazerovskai, Daigai Melecei,
Judītei Beķerei, Dacei Mačukānei, Rutai Intenbergai, Daigai
Rubenei, Jolantai Glāzerei.

Koncertu apskaņoja Eduards Vīķelis, noformēja Baiba Kalniņa
- Eglīte. Paldies JIC „Tagad” vadītājai Leldei Grobiņai par ZAĶA
rotaļām ar mazajiem bērniem koncerta laikā un diskotēku lie-
lākajiem.

Paldies novada domei par atbalstu ceļā uz Dziesmu un deju
svētkiem, kas ir viena no latviešu tautas nacionālajām vērtībām.

Sveicām skolas logopēdi Judīti Beķeri ar Atzinības rakstu par
teicamu darbu un dalīšanos pieredzē ar citu skolu speciālistiem. 

Koncerta scenāriju šogad veidoja, kā arī koncertu organizē-
ja un vadīja mūsu skolas bijusī skolniece Sabīne Rubene ar drau-
giem- studentiem Dailu un Andreju no Alberta koledžas. Paldies!

Ulla Logina,
Jaunpiebalgas vidusskolas direktore 

Attēlā: deju skolotāja Dace Circene, Vecpiebalgas vidusskolas
direktore Lolita Žagare un Jaunpiebalgas vidusskolas direkto-
re Ulla Logina pēc atskaites koncerta noskatīšanās.

Attēlā: koncerta scenāriju veidoja, kā arī koncertu organizēja
un vadīja mūsu skolas bijusī skolniece Sabīne Rubene (no la-
bās) ar draugiem - studentiem Dailu un Andreju no Alberta ko-
ledžas. Attēlos: daži foto mirkļi no atskaites koncerta.
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Skanīgs
PALDIES! 

Nu jau gandrīz mēnesi mūzikas skola
atrodas jaunajās pagaidu telpās Rūpniecības
ielā 2a. Esam ļoti priecīgi, ka, neskatoties
uz visiem kreņķiem, pārmaiņām un noti-
kumiem, tik operatīvi bija iespēja atrast pie-
mērotas un pietiekami plašas telpas, lai ta-

jās kopā satilptu visa mūzikas skola un ne-
apstātos mācību process!

Par to vēlos pateikt vairākus PALDIES!
Pirmkārt, paldies SIA „Gaujas kalns”

un personīgi Ilmāram Brantam un Laumai
Raģei, ka viņi bija ar mieru mums šīs tel-
pas izīrēt un tik īsā laikā telpas tika sa-
kārtotas mūzikas skolas vajadzībām.
Tika veikts kosmētiskais remonts vairākās
klasēs un zālē, sakārtota ieeja ēkā, uzstā-
dīts drošs jumts virs ieejas, kā arī citi ma-
zāki darbi. Un jau 16. martā varējām ie-
vākties tagadējās skolas telpās.

Paldies novada domei par atbalstu, or-
ganizējot ar pārvākšanos saistītos tehnis-
kos un materiālos jautājumus. 

Īpašs paldies Kristapam Dravantam ar
komandu, Dainim Šulcam ar vidusskolas
vīriem par mēbeļu pārvešanu, par drošī-
bas zīmju un „guļošā policista” uzstādī-
šanu. 

Paldies elektriķim Normundam
Ezerietim par ļoti operatīvo darbu, sa-
kārtojot apgaismojumu jaunajās telpās.

Paldies Aldim Duļbinskim par dau-
dzajiem tehniskajiem darbiem, kuru re-
zultātā telpas ir sakārtotas, mēbeles sala-

botas un viss salikts paredzētajās vietās.
Piebaldzēniem ar sevi ir jālepojas. Jo

to – kādi mēs esam patiesībā – mēs ie-
raugām tikai kritiskos brīžos. Mūzikas sko-
lai šis bija tieši tāds brīdis – un visi, kam
sirds deg par Piebalgu un saviem bērniem,
sniedza palīdzīgu roku, lai skola turpinā-
tu strādāt bez aizķeršanās!

Visu jau nevar pateikt un uzrakstīt vār-
dos! Paldies arī par labajiem un noderīga-
jiem padomiem, par emocionālo atbalstu!
Paldies arī skolēnu vecākiem par saprat-
ni, atsaucību un sadarbību šajā pārmai-
ņu brīdī!

Vien vēlreiz un vēlreiz SIRSNĪGS PAL-
DIES PAR ATSAUCĪBU UN ATBALSTU
ikvienam, kurš palīdzēja, turēja īkšķus par
izdošanos un juta mums līdzi!

Mīļie AUTOBRAUCĒJI, lūdzu, pie-
domājiet par mums, braucot pa
Rūpniecības ielu un Brāļu Kaudzīšu ielu
– nesteidzieties tik ļoti, jo tagad šeit daudz
staigā bērni!

Patiesā cieņā – Jaunpiebalgas
Mūzikas un mākslas skolas direktore

Aija Sila

Mēs dzīvojam pie jūras
Lai veicinātu interesi par ekoloģiju, jūras daudzveidību un ba-

gātību, mīlestību pret dzimto vietu, akcentētu tās vienreizīgu-
mu, nacionālo kultūru daudzveidīgumu un skaistumu, kā arī to
visu censtos izteikt vizuālajā mākslā, Jūrmalas Mākslas skola
sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi un Līvu akvaparku 14. rei-
zi organizēja Starptautisko vizuāli plastiskās mākslas konkur-
su „Es dzīvoju pie jūras”.

Jau devīto gadu arī Jaunpiebalgas mākslas skolas audzēkņi
piedalījās šajā projektā. Uzdevums nemainīgi bija saistīts ar jūru.
Šī gada tēma- „Atpūta pie jūras”. Lai konkursam godam saga-
tavotos, uz brīdi nolikām ikdienas darbus pie malas un ar prie-
ku atcerējāmies dažādus notikumus - sporta spēles, smilšu pi-
lis, pārgājienus, sauļošanos, peldēšanu, pūķu laišanu, sērfoša-
nu, gliemežvāku un akmentiņu lasīšanu, jautru kopā būšanu ar
ģimeni un draugiem, putnu klaigas, vēju, sauli vai vienkārši pa-
klusēšanu un pasapņošanu jūras krastā. 35 Jaunpiebalgas bēr-
niem un jauniešiem tas izdevās lieliski! 

Savos iespaidos par atpūtu pie jūras dalījās Laura
Dapševiča, Liene Slaidiņa, Jana Pelše, Dana Pelše, Līga
Daniela Kīne, Gerda Johansone, Annija Rēdmane, Elizabete
Kalniņa, Lāsma Slaidiņa, Sandra Dana Radvinskaite, Haralds
Šrēders, Melisa Ābelniece, Emīlija Treiliņa, Marija Ose, Elīna
Millere, Līga Rusova, Santa Baņģe, Sindija Ozola, Kristiāna
Pogule, Dinija Eksto, Daniela Macola, Liāna Rusova, Ginters
Kozlovs, Aleksis Loginovs, Daniels Millers, Emīls Markuss
Morozs, Sabīne Pērkone, Renārs Vietnieks, Zanda Loginova,
Lita Loginova, Anna Marija Kārkliņa, Emīlija Līberga, Endija
Romanova, Dārijs Rozenblats, Gunda Glāzere.

Konkursā šogad tika iesniegti 3916 darbi no Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas, Polijas, Vācijas, Ungārijas, Serbijas, Slovēnijas,
Horvātijas, Rumānijas, Bulgārijas, Ukrainas, Moldovas,
Baltkrievijas, Krievijas, Kazahstānas, Azerbaidžānas,
Uzbekistānas, Ķīnas, Turcijas, Irānas, Indijas, Indonēzijas un
Singapūras.

Starptautiskā žūrijas komisija, kuras sastāvā bija profesionāli

mākslinieki, atzinīgi novērtēja arī Jaunpiebalgas jaunos māk-
sliniekus, jo mājās no izstādes atklāšanas un laureātu apbalvo-
šanas pasākuma atvedām lieliskas balvas. 1. vieta un Zelta me-
daļa - Elizabetei Kalniņai! Urrā!!! Prieks arī, ka viņas darbiņš
bija izvēlēts kā fona attēls visiem konkursa laureātu diplomiem.
Tas nozīmē, ka Jaunpiebalgu zinās un atpazīs visās 24 konkur-
sa dalībvalstīs! Ne mazāks prieks par atzinībām- Laurai
Dapševičai, Santai Baņģei, Sabīnei Pērkonei un Ginteram
Kozlovam!

Liels paldies VISIEM maniem radošajiem- jūsu darbi bija
brīnišķīgi! Tos interesenti varēs apskatīt maijā - mākslas sko-
las audzēkņu darbu skatē vidusskolas sporta zālē. Paldies par
atbalstu novada domei! Uz tikšanos pie jūras arī nākamgad!

Zanda Liedskalniņa,
Jaunpiebalgas MMS skolotāja

Attēlā: 1. vieta un Zelta medaļa - Elizabetei Kalniņai, viņas
darbiņš bija izvēlēts kā fona attēls visiem konkursa laureātu dip-
lomiem. 
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Izcilā veiksme Eiropas
čempionātā

Klasiskajā spēka trīscīņā
Uz vēsturiski 1. Eiropas

čempionātu Klasiskajā spēka trīs-
cīņā (bez ekipējuma) jauniešiem,
junioriem un open grupai gan vī-
riešiem, gan sievietēm no
Latvijas devās 10 cilvēku ko-
manda, kuras sastāvā bija 6 at-
lēti, 3 treneri un viens tiesnesis.
Čempionāts norisinājās no 21.
marta līdz 28. martam Čehijas
pilsētā Pilzenē. 

Jauniešus pārstāvēja divi sportisti, no kuriem viens ir mūsu
novadnieks - PPKI atlēts Deniss Koltaševs (svara kategorijā līdz
59 kg). Jaunietis izcīnījis 1. vietu savā svara kategorijā. Denisam
visi 9 piegājieni veiksmīgi - bez nevienas kļūdas: 140 kg pie-
tupienos + 102.5 kg spiešanā + 167.5 kg vilkmē – summā 410
kilogrami!

Par to, kādas sajūtas ir sportistam pēc tik nozīmīgas uzvaras,
kā arī par tālākajiem plāniem, stāsta Deniss: „Dodoties uz Eiropas
čempionātu, es nedomāju, ka esmu līderis, jo sports ir nepare-
dzams. 22 stundu garais ceļš atstāja iespaidu uz maniem rezul-
tātiem, bet tomēr viss noritēja, kā biju plānojis. Veiksmīgi ie-
kļāvos sava svara kategorijā - 59 kg, un tad jau uztraukums ma-
zinājās, tas pazuda pilnībā jau tad, kad sāku iesildīties!

Konkurence bija, bet man bija izplānota taktika, kā es varu
rezultātu vērst sev par labu. Summā savācu 410 kg un ieguvu
pirmo vietu sava svara kategorijā, tas bija arī mans personīgais
rekords.

Uzskatu, ka es šo uzvaru biju pelnījis, jo, neskatoties uz vi-
siem apstākļiem, es cītīgi trenējos un centos sevi pilnveidot.

Vislielākais paldies jāsaka Jaunpiebalgas novada domei, kas
mani atbalstīja finansiāli, un droši vien bez viņu atbalsta man
būtu gājis visai raibi!

Paldies arī draugiem, Latvijas pauerliftinga izlasei un trene-

rim Jurijam Ivaņušinam! Paldies Matīsam Zemgalim un Andrejam
Rožlapam, kuri vienmēr man palīdz, Matīss - treniņos, bet Andrejs
mani konsultē. Sajūtas ir ļoti labas, jo tagad es par visiem 100%
ikvienam esmu parādījis, ka smagais darbs atmaksājas.

Protams, ka nākamais mērķis ir startēt Pasaules čempionā-
tā, kas notiks no 5. līdz 11.jūnijam Somijā, dalība tajā ir atka-
rīga no finansēm, tādēļ es meklēju kādu, kas var man palīdzēt.”

A.Ķīķere

Attēlā: Deniss Koltaševs
svara kategorijā līdz 59 kg iz-
cīnīja 1. vietu savā svara ka-
tegorijā Eiropas čempionātā
Čehijā.

Attēlā: Deniss ar daudza-
jiem apbalvojumiem Eiropas
čempionātā: katrā spēka vin-
grinājumā ir trīs mazākās me-
daļas, lielākā - medaļa par ie-
gūto 1.vietu.

2015.gada martā Jaunpiebalgas senioru klubam „Harmonija”
bija nozīmīga jubileja – pirms 15 gadiem tika pieņemts lēmums
dibināt pensionāru klubu. Lai atskatītos uz paveikto, pabūtu kopā,
dziedātu, kā arī ar klusuma brīdi pieminētu aizgājušos biedrus,
uz jubilejas pasākumu pulcējās pašreizējie kluba dalībnieki.

Pasākumā tika teikts paldies katram klubiņa dalībniekam, dā-
vinot atzinības rakstu, speciāli šim notikumam sagatavotu me-
daļu un ziedus. Senioru klubu vienpadsmit gadus vadīja Vera
Ķinķere, pēc tam iesākto turpināja un pašreiz vada Regīna
Dombrovska.

Senioru klubam „Harmonija” – 15 gadi
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15 gadu laikā seniori bijuši aktīvi visdažādākajās jomās – rok-
darbos, dziesmu ansamblī, amatierteātra izrāžu veidošanā, bi-
jusi sadarbība ar Rīgas pensionēto skolotāju klubu, Latvijas pen-

sionāru savienību. Ik pavasari un rudeni klubiņš aicina piebal-
dzēnus piedalīties labdarības pasākumā „Dāsnās sirdis”, kura lai-
kā notiek dalīšanās ar sēklām, stādiem, savā dārzā izaudzēto.
Savukārt ar rokdarbiem un citiem izstrādājumiem seniori pie-
dalās galvenajā novada pasākumā – izstādē – gadatirgū „Izvēlies
Piebalgu!”.

Protams, nosauktais nebūt nav viss, kas paveikts šo gadu lai-
kā. Viens no kluba aktīvākajiem dalībniekiem Jānis Mājenieks
atzīst: „ Arī turpmāk aicinu seniorus būt aktīviem, negaidīt, ka-
mēr mūs aicina, bet iet un iespēju robežās darboties tur, kur to
uzskatāt par vajadzīgu.”

Jubilejas pasākumā piedalījās un seniorus sveica novada do-
mes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs, Sociālā dienesta vadītāja Līga
Ābelniece, kultūras nama vadītāja Lāsma Skutāne, kā arī nelielu
koncertu sniedza mūziķe Anna Rozenblate un vietējās mūzikas
skolas audzēkņi skolotāja Jāņa Žagariņa vadībā.

A. Ķīķere

Attēlā: „Harmonijas” dalībnieki un viesi jubilejas pasākumā.

Mūža gadus nevar ne izraudāt, ne izdziedāt, ne izrunāt, tie ir
jāizdzīvo ar mīļumu, klusu prieku, reizēm – skaudru sāpi, zau-
dējuma smagumu, ar sapratnes un nesapratnes brīžiem no sa-
viem līdzcilvēkiem... Bet tas viss ir tavs laiks, to apkopo tavi
gadi, kas ir tavas dzīves kamola tinēji, tas ir tavs laiks, jo cita
jau nebūs. Mūža vasaras nav dabas vasaras, tās iet cauri vienam
dzīves rudenim, bet ziemas paliek mūžīgas...

Dzidra Kuzmane, Ķencis, mūsu Ķencītis...
Esmu satikusies ar dzīves pasauli 13.aprīlī, saulainā

Pūpolsvētdienas rītā Jaunpiebalgas pagasta „Bašos”, vēlāk ma-
nas mājas ir mazie „Malas Līčupi”. Mani vecāki – Anna Albertīne
Vectirāne un tēvs – Jānis Vectirāns. Esmu vienīgais bērns ģimenē,
uzaugu vienkāršā, lielā un ģimeniski labestīgā sirsnībā. Mani ve-
cāki bija dziļi latviski cilvēki, tēvs – kluss, mierīgs, toties mam-
ma – vienmēr ar savu viedokli, nemierā ar pastāvošo kārtību un
cerību, ka reiz taču būs atkal brīva Latvija. 

Pavasaris ir mans mīļākais gadalaiks, kad gravas un meža ie-
lokus pārklāj zilo vizbulīšu acis, kad pļavās sazied baltās un dzel-
tenās vizbulītes – kā mazas zemes zvaigznītes, kad kārkli savā
pūkaino pūpolu smaržā ievilina sanošu bišu tūkstošus, kad viss
smaržo un zied, kad zemes pasaule ietīta maigi samtainā zaļu-
mā un saule iet savu garo sildīšanas ceļu... tas ir mans laiks...
un tā – līdz Jāņiem un vēl mazliet... Nē, nē, ziema, sals, auk-
stums un sniegi man nepatīk!

Man jau nemaz neliekas, ka ir tie 85! Tie it kā būtu kaut kur
blakus noliekami, ja kādreiz vajadzēs, tad paņemsi, ja nē, lai stāv.
Man ir tāda jocīga cilvēka iedoma, ka man vēl viss būs, viss vēl
ir priekšā, pat nezinu, kur otrs tāds trakais vēl pasaulē ir. Man
nekad gadi nav bijuši kāda mēraukla, ir taču cilvēki, kuri jau ap
40, 50 gadiem vaimanā, ka ir jau tik daudz gadu. Liekas, kā sa-
cīt, viņš nemaz jauns nav bijis. Man tā nekad nav! 13.aprīlis -
lai nu viņš nāk, ko tas man var izdarīt? Nekas nav jaukāks par
dzīvi, būt dzīvam, pie tam, ja vēl esi ar skaidru prātu, gaišu ska-
tu uz dzīvi, vienīgi tas stīvums traucē, kad nu to varētu kaut kā
nobīdīt malā, tad jau būtu vēl tīri jēdzīgs cilvēks. 

Protams, dzīvē bijuši dažādi brīži. Tādi, kurus nevar ne iz-
stāstīt, ne izraudāt, ne izbēdāt, tā ir kā nasta, kas tev pāri vēlu-
sies. Ir bijuši neizsakāmi laimes brīži, kad tavās rokās ielikts ve-
sels bērniņš. Lai nu arī tā meita tika tikai izsapņota, nekā, atkal
bija jāsien zila lente... Runājot par bērniem, man viņi arvien bija
brīnišķīgi. Ja skolā bija kādi svētki, tad viņi mani pārsteidza ar
savu sirsnīgo apsveikumu – uzzīmēto bildīti, dzejolīti māmiņai.
Tas sasildīja, uzlādēja. Laiks, kad bērni bija mazi, tas ir pats jau-

kākais. Diemžēl līdzās laimes brīžiem tuvu stāv nelaime. Vienu
no dēliem zaudēju – tā ir mana mūža lielākā sāpe, jo bērni taču
ir mātes dzīves un mūža daļa.

1954.gadā sāku strādāt Jaunpiebalgas bibliotēkā. Iesākumā
telpas atradās kultūras nama pagrabstāvā. Tad mani pārcēla uz
3.stāvu, tur bija bērnu bibliotēka. Kādu laiku strādāju viena, dar-
ba apjoms tai laikā bija milzīgs, var teikt, kā tāda verdzība, lī-
dzās tiešajam darbam - konkursi, literārās un pasaku pēcpusdienas.
Jāpagūst visās vietās – vidusskolā, pamatskolā, sākumskolā, bēr-
nudārzā. Spēju tik stiept somas ar grāmatām. Kad sāka strādāt
otra darbiniece Velta Zadiņa, kļuva vieglāk. Viņa bija īpaša ar
savu darba mīlestību un atbildību.

Esmu iejutusies arī dažādos tēlos – pasaku vecmāmiņā, Grāmatu
un Rudens rūķī, Karlsonā, Sniega vīrā, pat Sprīdītī un vēl citos.
Taču visilgākais mans „otrenieks” ir senais piebaldzēnu Kaudzīšu
„Mērnieku laiku” komiskais, vientiesīgais, naivais tēls Ķencis.
Tas aizsākās 1972.gada rudens gadatirgū Jaunpiebalgā.
Toreizējās darba biedrenes Līga un Velta mani pierunāja, pat varu
teikt, ka ar varu ielika runas vīra tēlā. Protams, neko tādu ne-
maz negribēju darīt. Piekritu, bet ar domu, ka šī būs pirmā un
pēdējā reize. Taču izrādījās – ar to tikai sākās Ķenča ēra. 

Ķenča izskatā esmu izgājusi lielāko Latvijas pasaules daļu,
piedaloties visdažādākajos lielos un mazos svinīgos pasākumos,
godināšanās, dziesmu un deju svētkos – gājienā, kopā ar saviem
mīļajiem jaunpiebaldzēniem – gan dziedošiem, gan dejojošiem.
Viegli jau nav bijis, aicināja uz dažādām vietām, iepriekš gri-
bēju zināt kaut ko vairāk par vietu un pasākumu, kur braucu. Taču
neko vairāk par dažiem teikumiem neizdevās uzzināt. Lūdzu pa-
sākuma rīkotājus, lai vismaz pirms paša pasākuma man atrod
laiku, lai ko pastāstītu. Apsolīja jau, bet ne katrreiz tā bija. Gāju
kā balta lapa. Tad, izejot cilvēku priekšā, atraisījos, radās īstie
vārdi un sakāmais, kā Ķencis saka: „Es varētu runāt un runāt,
ja tik būtu, kas klausās.” Dažā vidē bija grūti iejusties. Jāatzīst,
lai kā es to Ķenci sākumā negribēju pieņemt, tad tagad man jā-
saka paldies Līgai un Veltai, ka viņas mani ielika šajā tēlā, jo
tik daudz mīlestības, strādādama garos gadus kā bibliotekāre,
nebūtu saņēmusi kā Ķenča laikā. Mīlestība bija liela, tāpat at-
zīšana, man sadāvinātas neskaitāmas sīkas dāvaniņas, tās jeb-
kurā brīdī sasilda dvēseli. Arī mana dvēsele būtu sāpējusi vai-
rāk, ja nebūtu Ķenča gājuma. 

Gāja laiks, dēli kļuva pieauguši, nāca vedeklu laiks. Katra no
viņām tika pieņemta kā mīļa meita. Nu jau man ir 9 mazbērni
un 7 mazmazbērni. 2.maijā jaunākajam mazmazbērnam

„Ikkatrs gads ir mūža dāvana...”
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Rūdim paliks gadiņš. Vislielākais prieks ir tad, ja bērniem dzī-
vē viss rit labi – ir darbs, atalgojums, bet, ja viņus māc rūpes,
arī mātei ir smags prāts. 

Ikdienā skatos ziņu raidījumus, jāsaka, nevaru tos panest, bet
neskatīties arī nevaru. Ja vēl paskatos „Degpunktu”, tad jau vie-
na pati sāku pie sevis bubināt, jo vajag izlādēties. Skumji, ka mūsu
valstī daudzas darba vietas tiek likvidētas, bet citu vietā nav. Ļoti
daudz lasu – gan avīzes, gan žurnālus, cik vien varu, tik deguns
tajos iekšā. Ļoti satrauc Latvijas izpārdošana, drīz mums vairs
nebūs savas zemes. Vai tad tiešām tikai nauda ir svarīga? Vai
tad ar tik vājām smadzenēm var sēdēt valdībā un kaut ko lemt?
Kāda vispār cilvēkiem ir atbildība par paveikto darbu, kā var būt
brāķis darbā? Tikai nesen veikala ēkā gāja bojā cilvēki, un nu
top jaunā slimnīcas ēka, kas jau pamatos ir nepareizi būvēta. Kāda
no tā visa ir izeja? Varbūt vajag tādu cilvēku, kādi bija Jānis Čak-
ste vai Kārlis Ulmanis, kuri nedomāja par savu ķešu. Nu kaut
vai pašu Ķenci jāliek amatā, viņš ne zags, ne blēdīsies.

Manā kultūras cilvēka mūžā - vienalga, ko esmu darījusi - vai
nu Cēsu Izglītības un kultūras nodaļai, vai rajona bibliotēkai -
nekad par to nav dota nekāda naudas vienība, kāda nu kuros lai-
kos tā bijusi. Reiz Limbažos biju lielā pasākumā, kur Ķenča tēlā
gan runāju, gan ar kustībām viņu atdarināju. Pārinieks bija pa-
zīstamais mākslinieks Varis Vētra, mums bija vairāki kopmē-
ģinājumi. Bija jālīmē spicais Ķenča deguns, pati netiku galā, pra-
sīju palīdzību Vētram. Izlīdzēja arī, bet tik stipri līmēja to Ķenča
degunu manējam klāt, ka skaļā balsī iebrēcos: „Paklausies, man
tas apakšējais deguns būs ilgāku laiku vajadzīgs nekā virsējais!”
Pasākuma beigās vadītāja man lūdza Ķenča vārdā visus uzru-
nāt. Piekritu. Vēlāk redzēju, kāda pamatīga aploksne ar naudu
bija domāta māksliniekam Varim Vētram. Tad gan man krūtīs
apgriezās. Toties man kultūras nodaļas vadītāja pateica, ka neko
nemaksās, jo esmu taču savējais cilvēks, kā paldies saņēmu šo-
kolādes tāfelīti. Nekad dzīvē neesmu bijusi skaudīga, ja cilvēks
naudu nopelna ar savu godīgu darbu. Taču, ja tas nācis apšau-
bāmā ceļā, klāt vēl lielīšanās par savu varenību – nu tad vairs
nav, ko teikt! Jā, esot Ķenča ādā, daudz ko varēju pateikt, ko ci-
tādi nez vai varētu. Savulaik Pauls Putniņš ( būdams deputāts),
satiekot Cēsīs manu Normundu, jautājis, kā man iet. Un tad pie-
bildis, ka valdības runas vīriem reizēm ir bail no Ķenča, jo viņš
grūž ārā ko tādu, ka ausis sākot svilt. Te nu ir tā, ka jādzīvo ar
tīru sirdsapziņu, tad nesvils ausis un bail arī nebūs.

Iznāca sadarboties ar Latvijā zināmiem māksliniekiem, kā Harijs
Spanovskis. Iesākumā domāju, ka viņš ir šplīnīgs, nemaz ar mani
negribēs sadarboties. Taču tā nemaz nebija, īstenībā – vienkāršs
un jauks cilvēks.

Kamēr vien dzīvošu, man būs mīļas divas iestādes: biblio-
tēka, lai arī tā pašlaik ir citādā izskatā, un otra – 47 gadus man
bija kā otrās mājas – kultūras ērbērģis, atkal – jaunā izskatā, bet
tik un tā. Kā stāstu ciemiņiem – uz vecajiem kauliem uzlikta jau-

na miesa. Ja tā cilvēks varētu izdarīt, tad jau dzīvotu mūžīgi. Esmu
vecs kultūras nama inventārs no viena gala līdz otram. Tagad
kāpju ar savām stīvajām kājām 2.stāva balkonā, lai skatītos kul-
tūras pasākumus, tad domāju, kur palikuši mani raitie soļi. Lai
veicas mūsu kultūras nama meitenēm, lai nerodas atkal kāds grau-
zējs, kas pats nemaz uz kultūras namu neaiziet, bet uzdrīkstas
nelabi runāt. Ja esi tik gaišs, tad nāc tautas priekšā ar savu iz-
domu, saki, ko tu gribētu, saki paldies par to, kas ir bijis. Ir taču
jābūt cilvēcībai. 

Vienmēr mīļa man būs grāmata, bez kuras es nevaru dzīvot,
tāpat arī žurnāli, īpaši „Ievas Stāsti”. Tos lasot, domāju, ka es
laikam nevarētu savu mūžu tik ļoti atkailināt, kā citi to dara. Tas
droši vien ir labi, ka cilvēks visu izstāsta, taču laikam jau kaut
kam ir jāpaliek ar tevi pašu, kas nav citiem izstāstīts. Bezgala
mīļa man ir dzeja. Ļoti patīk rakstniece Inguna Bauere, izlasī-
ti visi viņas darbi, arī jaunais romāns „Mācītājs un viņa dēli”. 

Ir mīļa pati dzīve un dzīvošana. Nekas nav vērtīgāks par ve-
selību, tāpat jāmāk tikt pāri dažādām nebūšanām. Mīļa man ir
Jaunpiebalga, arvien, izejot ārpasaulē, esmu lielījusi mūsu iz-
strādājumus, kā Piebalgas alu, arī citus vietējos ražojumus, tā-
pat mājās ražotos labumus. Varu atzīties, ka esmu saņēmusi ai-
cinājumus no citiem pagastiem, lai pārceļos uz dzīvi citur, kur
piedāvā labus dzīves apstākļus. Esmu godīgi atbildējusi, ka ne-
kad ar labu prātu nevarēšu aiziet no savas Jaunpiebalgas. Kamēr
vien es varēšu, es gribu būt vajadzīga un derīga savai Piebalgai
un ikkatrai vietai, ja es tur varēšu ienest svētku prieku.

Gribētu pateikties novada tēvam par to, ka viņš manam
Ķencītim iedalījis darba istabiņu, kur varu visu bagātību salikt.
Vēl jau daudz kas man tur jānes, protams, visu gadu gaitā sa-
dāvināto nemaz nevaru tur salikt, tad jau tas būtu trauku veikals.
Ir daudzas lietas, kuras gribētu, lai te ir. Vedu šeit arī ciemiņus,
pagājušā gadā bija 13 ekskursijas. Ciemiņu gaidīšana ir liels darbs,
bet tā mīlestība, ko viņi Ķencīšam atvēl un iedala, tā dvēseli sa-
silda. Prieks par to, ka tavu atveidoto tēlu cilvēki ir iemīļojuši.
Dzīves laikā esmu saņēmusi arī augstus apbalvojumus. 1998.gada
17.novembrī abi ar Ķenci saņēmām 5.šķiras Triju Zvaigžņu or-
deni, tā ir vislielākā balva manā kultūras darbinieka mūžā. Kā
pēdējo varu minēt Rožu ordeni un diplomu – Latvijas Lauku sie-
viešu apvienības augstāko apbalvojumu pagājušā gada rudenī.

Saviem mīļajiem novēlu visdziļāko mīlestību, jo mantu vi-
ņiem nekādu nevaru iedot. Ļoti priecājos par katru no mazbēr-
nu panākumiem, šī gada februārī bija ģimeniski priecīgs noti-
kums man kā vecmāmiņai – mazmeitiņas Laines maģistra grā-
da iegūšana. Bet pati sev vēlu ilgu, garu mūžu no viena gala līdz
otram. Varētu vēl tikpat nodzīvot, cik jau esmu nodzīvojusi. Lai
Dievs dod labu pavasari, lai krāšņi zied zilās vizbulītes – mani
mīļākie pavasara ziediņi! Vienalga ir, vai gadi apaļi, vai pusapaļi
nāk, tie manas dzīves bagātība, tie manu mūžu paildzināt māk...

Ar Ķencīti – Dzidru Kuzmani tikās Aija Ķīķere.

l Piebaldzēnam ir liela lepnība un izrādīšanās uz savu, kā
sacīt, pagastu, ko viņš pa laikam ir turējis augstā goda vērtē, un
tāpat viņš grib, lai domā arī citi – kas te nāk un iet...

l Piebaldzēns par velti nedos nekā, ne jau viņam turība, kā
teikt, no gaisa veļas...

l Ja piebaldzēns, kā sacīt jāsaka, rīko goda mielastu, tad tur
vairāk likts godam, ne apēšanai.

l Ne visiem piebaldzēniem ir garš deguns, ne arī garš prāts...
l Piebaldzēns savu lielmanību ir cēlis vienmēr un savās aug-

stajās cepurēs to, kā sacīt jāsaka, saglabājis gadsimtos...
l Piebaldzēns ir kā apmāts uz amatu būšanu, jo augstāks, jo

labāks. Vai izpildīšana ir vai nav, par to, kā sacīt, lai Dievs gādā.

l Drīz mūsu Jaunpiebalgā atkal ievas baltos, un viņu rūgtums
steigu tīs... Ikkatrā gada laikā Jaunpiebalgā būdams – dabas glī-
šumā sirdi kā medā iemērksi...

l Piebalgā netrūkst ne svaiga gaisa elpas ievilkšanai, ne eko-
loģiski tīra uztura, ne gaišu vietu, ne gudru tautiešu...

l Piebalgas kalnājos pakāpies, Briseli vis nesaredzēsi...
l Kas gan, kā sacīt jāsaka, būtu Piebalga bez sava alus brū-

ža? Tad jau tautieši staigātu izkaltušām dvēselēm un arī prāts
neceltos augstāk par cepures virsu...

l Ķencis un Piebalga – tā ir mūžīga divsavienība, bez kuras
pat robežas taisni neturētos.

Daži Ķenča prātojumi no grāmatas 
„Iz Ķenča gara gaišuma”
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Attēlā: Ķencis Dziesmu un deju svētku atklāšanas gājienā
Rīgā 2013.gada vasarā.

Attēlā: Ķencis Jaunpiebalgas dejotāju vidū Dziesmu un deju
svētkos Rīgā 2013.gadā.

Attēlā: Ķencis
kopā ar Jaunpie -
balgas amatierteāt-
ra „Triksteri” da-
lībniekiem tirgus
laukuma „Zem
Ķenča cepures” at-
klāšanā 2014.gada
maijā.

Attēlā: Ķencis –
viens no svarīga-
jiem runas vīriem
izstādes- gadatir-

gus „Izvēlies
Piebalgu!” atklā-

šanā 2014.gada
augustā.

Tu
Veltījums Dzidriņai jubilejā

Tu atnāci, kad māllēpenes Gaujas līčos
Un silpurenes savus ziedus sniedz.
Ar brīvās latvju zemes sauli sirdī,
Ar gara spēku, kas to nenoliedz.

Tu atnāci par leģendu lai taptu
Un stāstītu, ko dzimtā zeme jūt.
Tu atnāci, lai tautai spēku dotu,
Lai smaida tā, kaut reizēm arī grūt’.

Tu atnāci, lai stāstītu par vēju,
Par to, kā egles mežos klusi šalc.
Par sarmu saltos ziemas rītos,
Par lauku, kad tas sniegā kļuvis balts.

Tu atnāci, lai runātu ar tautu,
Kas spītīgi šeit māla kalnos mīt.
Lai dvēselē tā vienmēr spēku rastu,
Neviens lai nevar viņu projām dzīt.

Tu atnāci ar savu vārdu, tēlu,
Ar valodu, ko senču mēle teic.
Un dzīvoji ar pārliecību savu,

Ar ticību, ko neviens neuzveic.

Tu biji stipra dzīves brīžos grūtos,
Jo spēcīgs ir tas piebaldzēnu gars.
Un katrs vārds, kas kādreiz pateikts 

tapa,
Ir ļaudīm vajadzīgs kā saules stars.

Zied atkal māllēpenes Gaujas līčos,
Un silpurenes savus ziedus sniedz.
Tu vienmēr paliksi ar savu tautu,
Tu esi nomodā, tu neaizmiedz!

Slēģu Jānis 

Apgūst aušanas prasmi
Jau trešo gadu Jaunpiebalgā darbojas Lietišķās un tēlotājas

mākslas studija. Tās ietvaros otro gadu ļoti centīgi apgūstam au-
šanas prasmi skolotājas Iritas Lukšo vadībā. Esam sasniegušas
līmeni, lai varētu popularizēt Jaunpiebalgas novada vārdu. Studijas
dalībnieces - Marika Šube, Valda Dene, Ilze Stolere, Maija Apsīte
ar saviem darbiem veidoja tekstilansambli izstādei „Dzīvei jā-
būt kā rituālam un rituālam kā dzīvei” Krimuldas novada kul-
tūras centrā. Izstādi organizēja Tautas lietišķās mākslas studija
„Krimulda”.

Audēju vārdā paldies skolotājai Iritai par padomiem, stingrību
un iedvesmu! Paldies novada domei par doto iespēju darboties
un pilnveidoties!

Maija Apsīte Attēlā: studijas dalībnieču veidotais tekstilansamblis izstādei.
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„Satiec savu
meistaru

2015”
No 27.līdz 29.martam vairāk nekā 170

vietās Latvijā bija iespēja apceļot mūsu
zemi, lai satiktu savu meistaru. Šajā pa-
vasarī mācekļus pie sevis aicināja rekord -
liels tautas lietišķās mākslas meistaru, stāst-
nieku, teicēju un muzikantu skaits.

Daudzos Latvijas novados bija iespē-
ja iepazīt un apgūt dažādas prasmes, kas
saistītas ar tradicionālo amatniecību,
muzicēšanu, dziedāšanu, kā arī papildināt
zināšanas par ārstniecības augiem un dabu,
rituāliem un svētkiem.

Latvijas Nacionālais kultūras centrs saka
lielu paldies visiem „Satiec savu meista-
ru!” dalībniekiem, kas nesavtīgi dāvā sa-
vas zināšanas neskaitāmiem interesentiem.
Paldies Latvijas novadu un pilsētu paš -
valdībām, kas aktīvi vairākus gadus atbalsta
savus amata lietpratējus, tādejādi sekmē-
jot prasmju pārmantošanu no paaudzes pa-
audzē.

Par šādu iespēju esam priecīgi arī mēs
- Jaunpiebalgas Lietišķās un tēlotājas māk-
slas studija „Piebaldzēni“. Jau otro reizi
piesakām savu dalību pasākumā un uz-
ņemam interesentus pie sevis.

Šogad tēma „Cilvēks un vide - augi
mūsu sadzīvē senatnē un mūsdienās”. Kā
meistaru pie sevis aicinām profesionālu far-
maceiti, pirtnieci un augu zinātāju Agritu
Gailīti.

Mūsu mērķis bija gūt ieskatu pamat-
principos augu vākšanā un drogu sagata-
vošanā. Daudzi no mums to jau dara līdzīgi
kā mūsu mammas un vecmāmiņas.
Gribas dalīties pieredzē, uzzināt ko jaunu.
Meistare Agrita no zinātājas viedokļa māca,
kā pareizi augus vākt, žāvēt un uzglabāt,
kā pareizi pagatavot tēju, uzlējumu, no-
vārījumu vai tinktūru un ziedes, kā noteikt
pareizās devas pieaugušam cilvēkam un
bērnam.

Katrā brīdī  jādomā gan ar prātu, gan
jāmāk ļauties un sajust caur sevi - kas, cik
un kā konkrētā gadījumā noder vislabāk.
Katram savs „mēriņš“- šķipsna, šļuka, sau -
ja vai riekšava. Jo jūtīgāks cilvēks, jo ma-
zāku devu vajag. Medicīna dara pāri, do-
dot vienādas devas visiem. Strādājot kā far-
maceite, Agrita daudz ko nevarēja pieņemt,
jo tiek darīts pāri cilvēkam. Tāpēc arī spē-
ra drosmīgu soli - aizgāja no droša darba
savā jomā, atgriezās vecāku mājās un sāka
strādāt kā pirtniece.

„Savā pieredzē esmu piedzīvojusi, ka
slimības redzamā izpausme ir tikai sekas.
Jāstrādā ar cēloni. Tagad, kad pasaulē mai-
nās enerģijas līmenis, mainās cilvēku ju-

tība. Tāpēc tik daudz
alerģiju. Tā vienkārši
ir jutīga cilvēka reak-
cija uz to, kas ir par
daudz. Katrs gadī-
jums ir individuāls,
cilvēki bieži vien
nāk pie manis un
grib, lai iedodu ga-
tavu recepti, kā būt
veselam. Tādas re-
ceptes nav.

Aicinu katram ie-
klausīties sevī un sa-
prast cēloni - kāpēc
ar mani tā notiek?
Katram pašam ir jā-
meklē, kas ir tie pos-
tošie spēki, kas dar-
bojas manī. Bailes,
vainas sajūta, dus-
mas, aizvainojums,
lepnība utt. dara
savu. Pirtī tas viss
labi redzams - kādus
smagumus un netī-
rumus nēsājam savā
smalkajā laukā.
Vienīgais, kas spēj
cilvēku uzturēt har-
monijā, ir Mīlestība.
Kad cilvēks dzīvo
Dievā, viņš ir
Gaismā. Uz to kat-
ram ir jātiecas. Pilieni ir tikai piedeva.”

Agrita aicina iet Dabā. Mūsu senči zi-
nāja, kā Dabas spēku izmantot savas ve-
selības labā. Pavasaris ir īpašs laiks, viss
veras vaļā citā līmenī. Ir iespēja atvērt savu
sirdi un sajūtas. Tas ir vislabākais pa-
domdevējs - kāds augs der vai neder cil-
vēkam. Svarīga ir informācija, kas nāk no
augšas un tā, ko liekat klāt no sevis, lai
saplūstu un sajustu sevi kā daļu no Lielās
Dabas. Izprastu visa savstarpējo saistību
un tā nozīmi cilvēka dzīvē. Mācīties ar
pietāti iet Dabā un neaizmirst pateikties
par veltēm, ko viņa mums dod. Latviešu
tautas dzīvesziņa glabā zināšanas, kā augu
pasauli izmantot savā dzīvē. Liela
Dabas spēka bagātība caur augu valsti pie-
ejama ikvienam. Piemēram, no kokiem
izmantojamas gan miza, gan pumpuri, gan
ziedi.

Es nebiju atraduse
Tik dižena ozoliņa;
Vara saknes, zelta zari
Sudrabiņa lapiņām.

Ozols, liepa, vītols, kastanis, priede,
kārkls, lazda, bērzs, ceriņš, dievkociņš, ābe-
le - katrs  no sevis dod cilvēkam tikai vi-
ņam vien raksturīgo un vajadzīgo. Tas ir
jāiepazīst un jāizzina. Meistare Agrita deva
receptes un padomus. Pavasara laikā va-

ram sākt ar pumpuru vākšanu. Drīz jo drīz
viss būs ziedos.

Dzīrās ieva ar ābeli
Ziedēt vienu baltumiņu;
Jau ievai balti ziedi
Ābelīte pumpuros.

Līdz vasaras saulgriežu laikam jāpa spēj
savākt dabas dotais, izmantojams ir viss,
kas mums apkārt dārzā, pļavā, mežā: ba-
landa, gārsa, kosa, strutene, virza, nātre,
asinszāle, pienene, vārpata, vībotne, arī upe-
nes, avenes, rabarbers, zirgskābene, ze-
mene, topinambūrs, mārrutki, kukurūza,
lavanda, salvija, vērmele, saulespuķe,
ugunspuķe, biškrēsliņš, raspodiņš, ku-
melīte, kaķpēdiņa, kreimenīte, gaiļpieši. 

Visi plūca to puķīti,
Kurai ziedi taisījās;
Neviens vairs to nerāva,
Kurai ziedi nobiruši.

Te pieminēta to augu daļa, par kuriem
tika runāts šajā mācību reizē. Dotas kon-
krētas receptes, skaidrota augu iedarbība
un to pielietojums. Atsevišķa tēma ir „Augi
manā mājā, dārzā un istabā.” Agritas stās-
tījums par māju liek par daudz ko aizdo-
māties. Māja katra apziņā jāliek kā viena
no lielākajām vērtībām un svētībām.

Tā ir vieta, kur atjaunojam savus spē-

Attēlos: tikšanās laikā ar profesionālu farmaceiti, pirtnieci
un augu zinātāju Agritu Gailīti.
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kus, kur izaug mūsu bērni. Tā
ir vieta, kur vienmēr var at-
braukt un justies kā mājās. Kā
es jūtos savās mājās, tas tiešā
veidā ietekmē manu veselību
un miegu. Ja guļ pareizā vie-
tā un ar labu sajūtu, tad cilvēks
jūtas atpūties un spēka pilns
jaunam darba cēlienam, kas ir
liela svētība.

Nekad biju piekususe,
Nekad biju noguruse;
Laukā gāju dziedādama,
Mājā nācu runādama.

Tas nav tik daudz atkarīgs
no tā, kur dzīvojam - mājā vai
dzīvoklī, cik no tā, kā dzīvo-
jam, sadzīvojam. Tas viss no-
strādā zem apziņā, kas notiek
mājās, kādā garastāvoklī dzī-
vojam. Te arī nāk talkā augi un
senās zināšanas. Ko un kur stā-
dīt ārā, kas labs piemērots is-
tabā. Augi ir lieli palīgi, tie sa-
kārto un izlīdzina enerģiju. Tie
māk gan ņemt, gan dot. Bet -
kas labs vienam, tas neder otram.
Tāpēc der labi zināt, kur un ko stādīt savā
pagalmā, ko istabā likt sev blakus.

Jūs, meitiņas, nezināt
Kāda puķe dārzā aug;
Zīda saknes, zelta zari
Sudrabiņa lapiņām.

Lai labi justos, māja vispirms ir jāat-
tīra fiziskā plānā, tad enerģētiski.
Saņēmām padomus, kā to labāk darīt: kā
talkā ņemt augus, ēteriskās eļļas, kā at-
tīrīt mājas pagātni, sakārtot tagadni un
veidot labu nākotni, kādus augus iz-
mantot mājas enerģētiskā plāna attīrī-
šanai. Svarīga lieta ir logi- tās ir mājas
acis. Ja tie nav spodri, tad pastiprinām
to, kas nav tīrs. Cik spodrs mūsu lieve-

nis un logi, tik spodras mūsu sajūtas. 
Mājas gara stiprināšanai un attīrīšanai

talkā nāk uguns stihija. Ineses Leites va-
dībā notika sveču liešana „Gaisma manā
mājā” - kā tā iet kopā ar augiem un palīdz
mums.
Gaiša, gaiša uguntiņa
Meitu mātes istabā;
Sešu zaru svece dega
Sudrabiņa lukturī.

Gatavojām mājas spēka zīmi, izmantojot
zināšanas par augiem un baltu zīmēm.
Darbojoties uzdziedājām spēka dziesmas
un sarunās apmainījāmies katrs ar savu pie-
redzi. Radās doma sākt uzklausīt un  vākt
šīs puses padomus saistībā ar augiem.
Agrita Gailīte  grāmatā izdarījusi pirmo ie-
rakstu. Ir vēlēšanās rudenī Agritas Gailītes

vadībā iziet vienu apmācības kursu, lai tur-
pinātu mācīties un attīstīt tālāk „ Satiec savu
meistaru!” pasākumā iesāktās idejas. 

Kāpēc cilvēkam vajadzīgas zināšanas
par augiem?

„Tas latvietim nāk līdz ar mātes pienu.
Tā ir daļa no cilvēka dzīves. Latvietis ir
īpašs. Sieviete iet pa pļavu un vienkārši
zina. Izjūti, dzirdi dabu. Viena no mūsu esī-
bas sastāvdaļām ir saruna ar dabu. Augi
ir šīs sarunas valoda. To var mācīties visu
mūžu.”

Paldies meistarei Agritai Gailītei par vi-
ņas neizsīkstošo enerģiju, dāsnumu un zi-
nāšanām! Paldies visiem Jaunpiebalgas
„Satiec savu meistaru!” dalībniekiem par
interesi un līdzdarbošanos!

Uz kopīgu tikšanos rudenī!
Sandra Strēle

Šogad vokālistu konkurss „Mēs tiksimies martā” svinēja 20
gadu jubileju, tāpēc tika mīļi aicināti visi solisti, kas šajos ga-
dos iepriecināja mūs ar savām skanīgajām balsīm, kā arī līdz-
jutēji, kuri arvien vēroja un līdzi juta no skatītāju zāles. Tas pa-
tiešām izvērtās par svinīgu, jauku un pozitīvām emocijām pil-
nu pasākumu, par tikšanos ar vairākiem bijušajiem konkursan-
tiem. Jubilejas pasākumu vadīja Liene Bērziņa, kura pati savu-
laik piedalījusies šajā vokālistu konkursā.

Kultūras nama vadītāja Lāsma Skutāne: „Jāsaka paldies mūsu
vokālā ansambļa meitenēm par dalību koncertā, kā arī paldies
Ivetai Rīsmanei – Lūsei, kura palīdzēja pieaicināt vokālo pedagogu
Eināru Verro – atpazīstamu mūziķi. Viņš iedrošināja un sniedza
savu palīdzību vokālistiem, gatavojoties koncertam. Šāds pro-
fesionālis noteikti dalībniekiem bija labs atbalsts. Esmu gandarīta
par to, ka vokālisti atsaucās, arī Dzintra Rozentāle bija uzrunā-

jusi savus bijušos audzēkņus, turēja rūpi, lai pasākums izdotos
un būtu apmeklēts. Paldies Dzintrai par to! Šādas jubilejas rei-
zes ir svarīgas gan mums, gan tiem cilvēkiem, kas kādreiz visu
ir aizsākuši. Priecājamies, ka varējām sagādāt Dzintrai prieku
un noorganizēt šo koncertu. Patīkami bija satikt ilgi neredzētus
dalībniekus, kā Dzerkaļu ģimene, arī tos, kuri ikdienā nav ne-
kur pamanāmi. Tikai apsveicami, ka viņi atkal kāpj uz skatuves
un dzied. Man īpaši patīk, ka tas nebija konkurss, bet gan kon-
certs. 

Mums bija speciālas balvas, kuras gatavoja Talita Rozenblate
– tējas tasīte un krūzīte, kas tieši domātas un gatavotas šim ju-
bilejas pasākumam. Centāmies radīt jauku un patīkamu atmos-
fēru zālē, sirsnību, mīļumu, arī pavasarīgo noskaņu bez jebkā-
das spriedzes. Paldies Gunai Leimanei par skaisto un smaržīgo
narcišu pušķu veidošanu, kas tika dāvāti dalībniekiem! Tāpat labi,

„Mēs tiksimies martā” – 20 gadu jubilejas koncerts
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ka mums tagad ir lielais ekrāns, ko varam veiksmīgi izmantot
arī šādā koncertā. 

Vēl gribu teikt paldies Lienei Bērziņai, kura piekrita vadīt šo
pasākumu, jo viņai tomēr ir savas iestrādnes, profesionalitāte,
kas rada viegluma un nepiespiestības sajūtu visam pasākumam. 

Kā būs tālāk, vai rīkosim koncertu arī nākamajos gados, tas
ir atkarīgs no vēlēšanās, no cilvēku atsaucības, aktivitātes. Mēs
arvien esam gatavas organizēt pasākumu, bet nomācoši ir tad,
ja ir jāskrien kādam pakaļ, jālūdzas vai gandrīz ar varu jāvelk
uzstāties. Domāju, ka šī ir laba iespēja parādīt savu varēšanu,
kāpjot uz skatuves un dziedot. 

Gribu nosaukt visus dalībniekus, kuri piedalījās un priecēja
skatītājus jubilejas koncertā: Aleksa Vīķele, Keita Anna
Grīnberga, Justīne Skutāne, Nikija Krivāne, Kitija
Stauvere, Rolands Jurkevičs, Jānis Mājenieks (juniors), Klinta
Āboliņa, Raivis Kuzmans, Maija Klapare, Inese Ivanova un
Jana, Zigmunds Althabers, Liene Bērziņa, Dzerkaļu ģime-
ne, kā viesi uzstājās dziedošo meiteņu grupa „Espresso” no
Rīgas.”

A.Ķīķere
Foto: E.Johansons

Attēlā: koncerta vadītāja, arī kādreizējā dalībniece Liene
Bērziņa.

Attēlā: dziedošo meiteņu grupa „Espresso” no Rīgas.

Attēlā: viena no
jaunākajām koncer-
ta dalībniecēm Keita
Anna Grīnberga.

Attēlā: vienmēr
smaidīgā, atraktīvā
Aleksa Vīķele.

Mazo vokālistu konkursā
„Piebalgas Cālis 2015”

Pirmo Lieldienu rītā kultūras namā skanēja
mazo dziedātāju balstiņas, jo kopā sanāca un
savu varējumu parādīja paši mazākie. Šoreiz
konkursā piedalījās 9 skaistas princeses:
Aleksa Vīķele, Marta Jundze, Elīna
Ceple, Evelīna Kļaviņa, Rasa Sila, Estere
Plaude, Katrīna Eihentāle, Sofija
Johansone, Katrīna Krastiņa.

Savu skatījumu par konkursa norisi pauž kultūras nama va-
dītāja Lāsma Skutāne: „Šoreiz piedalījās patiešām mazas prin-
cese – skaistas jo skaistas, protams, gribējās redzēt arī kādu vī-
riešu kārtas pārstāvi. Vecums meitenēm – sākot no 2 līdz 6 ga-
diem. Kā jau esmu teikusi, man pašai konkursi nepatīk, jo īpa-
ši maziem bērniem. Man šķiet, ka viņi visi dzied brīnišķīgi, tā-
pēc pat nesaprotu, kā var novērtēt, kurš dzied labāk, kurš – slik-
tāk. Vai vispār tik maziem bērniem ir svarīgi, kurš ir pirmais,
kurš – pēdējais? Tas, protams, ir diskutabls jautājums. Varbūt
pavasarī labāks būtu pirmsskolas vecuma bērnu koncerts, kurā
dziedātu un dejotu, tas arī kļūtu par ģimenisku pasākumu. Patīkami,
ka uz konkursu atnāca daudzi jaunie vecāki, arī vecvecāki, radi.
Jauks un mīļš pasākums, kurā mazais ķipars kāpj uz lielās ska-
tuves un dzied savu dziesmiņu. Mazie ir tik atvērti, mīļi, sirsnīgi,

nesamāksloti, mēs, pieaugušie, dažkārt varam no viņiem pa-
mācīties, nevis otrādi – viņus mācīt. Protams, lielākā vecumā
jau ir citādi. 

Paldies varu teikt Ilzei Stolerei par pūpoliņu meklēšanu slap-
jajās pļavās, Daigai Denei, kura mums sarūpēja siena balles un
dzīvās dekorācijas – trusīšus. Tāpat paldies Mārtiņam
Smilginam par skaņu aparatūras nodrošināšanu.”

A.Ķīķere
Foto: V.Johansone

Attēlā: mazo vokālistu konkursa „Piebalgas Cālis 2015” da-
lībnieces.
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Dejo, un tu
būsi kas
vairāk...

Deja ir cilvēka prieka, dvēseles stāvokļa
izpausme, ķermeniska saruna ar sevi un ci-
tiem, kustību valodas izkopšana, pasaules
izjušana. Sevis apzināšanās. 

Bērnu vēlme dejot saveda mūs kopā ar
Dzintru Rozentāli – pasniedzēju, kurai
mācīt deju, man šķiet, nav tikai darbs, tā
ir dzīves sastāvdaļa, jo caur savu darbu
viņa ir devusi bērniem ne tikai dejot pras-
mi, bet arī pārliecību, ka varam kāpt uz

skatuves, uzstāties, uzdrīkstēties... Bērni
ir piedalījušies deju sacensībās un pie-
rādījuši sev, ka dejojot var vienkārši labi
justies. 

Milzīgs paldies Jums, Dzintra, par Jūsu
ieguldījumu darbā ar Valtu un Kristiānu!
Jūs ne tikai iedevāt kustības un tehniku,
bet arī iedvesmojāt bērnus un devāt paš -
pārliecinātību, kas tik ļoti nepieciešama
viņu turpmākajā dzīvē. Mīļš paldies!

„Dejo, un tu būsi kas vairāk – lielāks,
skaistāks un spēcīgāks par ikdienišķo Tevi.”
/Agnes De Mille/

Ina Spirģe

Attēlā: Dejo Kristiāna Annija Spirģe
un Valts Pabērzs, atklājot koncertu „Mēs
tiksimies martā”.

Paldies Jaunpiebalgas novadam un īpaši kultūras nama dar-
biniecēm Lāsmai Skutānei un Ilzei Stolerei par vērienīgo un in-
teresanto koncertu „Precinieki“. Tas bija veidots pēc Rūdolfa
Blaumaņa darba „Brīnumzālīte“ motīviem, iesaistot darbībā cie-
mos atbraukušos kolektīvus.

Jau ienākot kultūras namā, noformējums ieveda koncerta no-
skaņā. Uz skatuves katrs varēja izpausties pēc savām spējām un
iespējām. Dejotāji ne tikai dejoja, bet bija arī aktieri un iejutās
savās lomās pat dejotajās dejās. Arī skatītājiem, kuri bija atnā-
kuši, redzēt darbošanos uz skatuves bija interesanti un aizrau-
joši. Katrs atbraukušais kolektīvs izdejoja sava repertuāra de-
jas, kuras pavisam drīz nāksies dejot deju kolektīvu skatēs.

Milzīgs paldies, jaunpiebaldzēni, par to lielo darbu, ko jūs da-
rāt kultūras jomā. Tas ir apbrīnojami! Iesaku to novērtēt arī pa-
šiem, jo esat taču Latvijas „gaišais gals“!

Veiksmi vēlot - Māris Brasliņš Priekuļos
Attēlā: Jaunpiebalgas vidējās paaudzes deju kolektīvs

„Piebaldzēni”.

Deju koncerts „Precinieki”

Deju kolektīvus vērtēja kompetenta žū-
rija, kuras priekšsēdētājs Agris Daņiļevičs
– deju lielkoncerta „Līdz varavīksnei tikt”
mākslinieciskais vadītājs, deju skolas
„Dzirnas” vadītājs.

Rezultāti ir šādi:
1.- 2.klašu grupā deju kolektīvu grupā

– Jaunpiebalgas vidusskolas TDK
„Piebaldzēni” - laureāti, vadītāja Dace
Circene.

3.- 4.klašu deju kolektīvu grupā –
Jaunpiebalgas vidusskolas TDK „Piebaldzēni”
– laureāti, vadītāja Dace Circene.

5.- 6.klašu deju kolektīvu grupā –
Jaunpiebalgas vidusskolas TDK „Piebaldzēni”
– 6.klase - laureāti un 5.klase - I pakāpes ie-
guvēji, vadītāja Lāsma Skutāne.

10.-12.klašu deju kolektīvu grupā –
Jaunpiebalgas pagasta kultūras nama JDK
„Piebaldzēni” – laureāti, vadītāja Lāsma
Skutāne.

Lāsma Skutāne, viena no deju kolek-
tīvu vadītājām, pēc padarītā darba, gata-
vojoties deju skatei Vecpiebalgā, atzīst: „Ļoti
liels atbalsts mums abām ar Daci Circeni
kā vadītājām bija Daira Alksnīte, kura ļoti
rūpējās par noformējumu, tāpat arī paldies
Ilzei Stolerei, viņa palīdzēja saģērbties jau-
niešiem, brauca līdzi arī uz skati. 

Lielu atbalstu un sapratni guvām no sko-
las kolektīva. Lai tiktu līdz laureātu godam,

bieži vien nepietiek ar noteiktajām 40 mi-
nūtēm, kas ir paredzētas. Paldies klašu au-
dzinātājām, skolas vadībai – direktorei Ullai
Loginai, direktores vietniekam mācību dar-
bā Arnim Ratiņam, skolas saimniekam
Dainim Šulcam. Jāteic, ka tik lielu atbal-
stu kā no skolas saimnieka Daiņa, mēs ie-
priekš neesam jutuši. Viss vajadzīgais tika
izdarīts un laikā noorganizēts.

Liels paldies jāsaka vecākiem. Katrā
klasē ir tādi vecāki, kurus vienmēr var uz-
runāt, viņi izprot procesa nopietnību, ap-
zinās, cik svarīgi bērnus aizvest uz mēģi-
nājumiem, tostarp arī brīvdienās, šajā ziņā
bez vecāku sapratnes un atbalsta mēs neko
nevarētu izdarīt. Ja ir komandas darbs –
skola, vecāki, skolotāji – tad arī viss no-
tiek. Gribētu nosaukt visaktīvākos vecā-
kus: 5.klasē – Evita Urbāne, Egita
Zariņa, Dace Kaša, Ineta Apsīte, Irita
Pajate, Arnita Rēdmane, Vineta Broka,

Deju lielkoncerta „Līdz varavīksnei tikt” 
tautas deju kolektīvu skate Vecpiebalgā 29.martā

Skatē piedalījās 25 deju kolektīvi no Cēsu deju apriņķa
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6.klasē – Dace Bišere – Valdemiere, Gunita Kundrate, Marija
Grigorjeva, Inese Vīķele.

Runājot par mēģinājumiem, gāja mums dažādi, reizēm bijām
arī skarbi viens pret otru, nav jau viegli šajā vecumā bērniem
noturēt uzmanību un koncentrēties darbam. Lielākais darbs mūs
sagaida pašos svētkos, jo, kā labi zinām, svētki ir domāti ska-
tītājiem, ne dalībniekiem. Protams, turpināsim mēģināt maijā,
arī jūnijā. Sāksies darbs pie laukuma zīmējuma izveides, tad mē-
ģinājumos tas būs jāmācās.

Uz Dziesmu un deju svētkiem Rīgā, domāju, tiks visi – gan
laureāti, gan I pakāpes ieguvēji. Gaidīsim maija beigas, kad būs
apkopoti rezultāti.”

Aija Ķīķere
Foto: V.Johansone

Attēlā: vienotā komanda – Lāsma Skutāne, Ulla Logina, Daira
Alksnīte, Dace Circene, aizmugurē – Ilze Stolere.

Ir iesācies pavasaris, skolēni gatavojas deju skatēm un svēt-
kiem. Arī Zosēnu pagasta bērni aktīvi piedalās mēģinājumos un
skatēs. 

Meitenēm dejošanai bija nepieciešami ziedu vainadziņi, tā-
dēļ bibliotēkā kopā ar meitenēm tos arī veidojām. Pabeidzot
darbiņu, no pāri palikušajiem materiāliem sākām veidot sal-
dos ziedu pušķus. Rezultātā visi bijām gandarīti un apmieri-
nāti, jo katrs kopā ar vainadziņu izgatavojām pušķus Lieldienu
noformējumā. Varējām svētkos pārsteigt savus vecākus un, kas
ir pats galvenais, iemācījāmies paši pagatavot pušķus un vai-
nadziņus. Šos darbiņus turpmāk varēsim veikt mājās un pa-
mācīt arī savus draugus. 

Lielu paldies sakām mūsu pasniedzējai Daigai un meite-
nēm, kas kopā ar mums strādāja.

Irene Prīse,
Zosēnu bibliotēkas vadītāja 

Ziedu vainadziņi – pašu rokām darināti

Lieldienas Zosēnos
Otrās Lieldienas zosenieši pavadīja gana sportiski, gadskār-

tu Saule bija pakāpusies debesu kalnā, un tas ļāva bērniem prie-
cāties brīvā dabā. 

Līdzīgi kā senāk bija iespēja šaut ar lielo kaķeni un trāpīt olai,
gan arī ripināt olas, gan izjust sacensību garšu, iegūt diplo-

mu un piemiņas balvas. LIELU pārsteigumu sagādāja LIELAIS
LIELDIENU ZAĶIS (Genovaite Daukste). Meklējot olas, za-
ķis atrada savu milzīgo olu, kura bija jāved ķerrā. Bērni ar lie-
lu izbrīnu taisīja olu vaļā un... ieraudzīja brīnumu - AUDU-
MU deju brunčiem mazajām dejotājām! Dejotāju vārdā LIELS
PALDIES Genovaitei par šo dāvanu mūsu zoseniešu paš -
darbniekiem!

Dzidra Prūse
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Attēlā: līdzīgi kā senāk bija iespēja šaut ar lielo kaķeni un
trāpīt olai.

Attēlā: Lielais Lieldienu zaķis ieradies! Līdzās – Matīss
Pogulis.

20.martā bibliotēkā notika kārtējā radošā darbnīca. Lieli un
mazi apmeklētāji ar aizrautību no papīra gatavoja ziedus un ap-
sveikumus. Jaunas prasmes apguva visi, jo gandrīz katram bija
kaut kas, ko iemācīt citiem. Pasākumā valdīja krāsu,  prieka un
iedvesmas pilna gaisotne.

Marta beigās E-prasmju nedēļā bibliotēkā savas zināšanas pa-
pildināja 38 lieli un mazi apmeklētāji.

24.martā LDC vecākās referentes Vijas Paegles vadībā ap-
guva datu ievadi elektroniskajā sistēmā. 

Jaunpiebalgas sākumskolas piecgadīgo bērnu apmācības gru-
pas audzēkņi iepazinās ar galvenajiem noteikumiem, kas jāie-
vēro, darbojoties interneta vidē.

26.martā visi interesenti bija aicināti apgūt un papildināt da-
torprasmes un meklēšanas iespējas internetā. Īpaša uzmanība tika
pievērsta bezmaksas datu bāzēm, LNB digitālo bibliotēku ko-
lekcijām, bibliotēku katalogiem, meklēšanas iespējām, grāma-
tu pasūtīšanu, rezervēšanu un pagarināšanu internetā, ko var veikt
www.biblioteka.cesis.lv/alise. 

***
31.martā Jaunpiebalgas novada domes zālē notika Ingunas

Baueres grāmatas „Mācītājs un viņa dēls” atvēršanas svēt-
ki. Fragmentus no jaunā romāna, kurš vēsta par Jaunpiebagu un
jaunpiebaldzēniem 19.gs., lasīja Vecpiebalgas amatierteātra
„Sumaisītis” aktieri Inese Pilābere un Mareks Radvilavičus, mu-
zicēja Jānis Žagariņš. Dziesmas ar mācītāja K.L.Kēlbranta vār-
diem dziedāja Jaunpiebalgas kultūras nama sieviešu vokālais an-
samblis. 

***
Vienmēr ir patīkami sadarboties ar Jaunpiebalgas sākumskolas

skolotājām un audzēkņiem. Viņi ir ne tikai čakli lasītāji, bet arī
radoši un atsaucīgi. Iedvesmojoties no izdevniecības Liels un mazs
izdotās dzejoļu sērijas Bikibuks, 2.klases pirmās grupas bērni aiz-
rautīgi zīmēja un gatavoja Vitauta Ļūdēna dzejoļu grāmatiņas,
kuras varēja aplūkot arī bibliotēkas apmeklētāji. Tuvojoties
Valentīndienai, šīs klases skolēni ilustrēja arī K.Lorēnas grāmatiņu
„Vistiņa iemīlējusies” un ar saviem zīmējumiem iepriecināja pā-
rējos skolas audzēkņus. 

***
Sakarā ar Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubileju Latvijas

Nacionālā bibliotēka izsludināja Plašā Apvāršņa konkursu jau-
najiem lasītājiem. Tā mērķis ir aktualizēt dzejnieku darbus, ide-
jas, dzīvesstāstus un veicināt bērnu interesi par literatūru. Konkursa
1.kārtā piedalījās 62 Jaunpiebalgas sākumskolas audzēkņi. Lielākā
daļa bērnu izvēlējās ilustrēt kādu Raiņa vai Aspazijas dzejoli.
Dažas meitenes rakstīja par savas lelles piedzīvojumiem. Nopietns
uzdevums bija izveidot Raiņa un Aspazijas karogus. Šo darbu
varēja veikt visa klase kopā. Raiņa karogos, protams, dominē-
ja Saule. 

Patīkami pārsteidza 1.klases skolēni, kuri audzinātājas Laimas
Kazerovskas vadībā jau bija uzsākuši zinātnisko darbu par Raini
un viņa dzejoļiem bērniem. Plašā Apvāršņa konkursa uzdevu-
mi bija tikai divi punkti viņu apjomīgajā pētījumā. 

Konkursam iesniegtos darbus vērtēja skolotāji un bibliotē-
kas darbinieki. Trīs labākie darbi un divi karogi tika aizsūtīti uz
LNB. 30.aprīlī Cēsīs notiks konkursa 2.kārta Vidzemes reģio-
nam, uz kuru aicināts viens mūsu skolas audzēknis. Viņam būs
jāprezentē abi karogi un jāpiedalās konkursā par Raiņa un Aspazijas
darbiem.

Paldies visiem pasākumu dalībniekiem un apmeklētājiem
par atsaucību!

Baiba Logina

Bibliotēka- vieta, kur pulcēties arī
zinātkārajiem un radošajiem!
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Attēlos: 2.klases 1.grupas bērni, kuri ilustrēja K.Lorēnas grā-
matiņu „Vistiņa iemīlējusies” un aizrautīgi zīmēja un gatavoja
Vitauta Ļūdēna dzejoļu grāmatiņas.

Attēlā: grāmatas „Mācītājs un viņa dēls” atvēršanas svētkos
autore Inguna Bauere sniedz autogrāfu jaunpiebaldzietei Ausmai
Bruževicai.

Foto: V.Johansone
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Kultūras afiša
Jaunpiebalgā

25.04. „Lielā talka 2015” - Jaunpiebalgā talkosim: Jaunpiebalgas kapsētā, brīvdabas estrādē „Taces“, atpūtas vietās 
pie Gaujas: pie Lielā akmens, pie Stāvajiem krastiem, pie slūžām. Lūdzam līdzi paņemt darba rīkus.
Darbus talkošanas vietās uzsāksim plkst. 10.00
Lielās Talkas koordinators J.Smilgins, mob.29182807

30.04. Plkst. 23.00 Balle.
09.05. Plkst. 10.00 Tirgus laukumā „Zem Ķenča cepures” - Pavasara tirgus.

Aicināti amatnieki, mājražotāji, stādu un saimniecības preču tirgotāji.
Tirgotājus un pircējus ar koncertu iepriecinās Māsas Legzdiņas.
Tirgotājiem pieteikties t.28606189

15.05. un
16.05. Valmierā lielākā daudznozaru izstāde - gadatirgus „Vidzemes Uzņēmēju dienas 2015”. Aicināti 

Jaunpiebalgas uzņēmēji un amatnieki piedalīties izstādē. Kontakttālrunis: 26114226
22.05. Plkst.14.00 Mākslas diena Jaunpiebalgā. Sadarbībā ar „Latvijas koncertiem“ koncerts „Melnā stārķa lidojums”,

piedalās: Ieva Parša - mecosoprāns, Valdis Muktupāvels – kokle, dūdas, balss, Rīgas saksofonu kvartets: Ilze Lejiņa 
- soprānsaksofons, Artis Sīmanis – altsaksofons, Ainārs Šablovskis – tenorsaksofons, Baiba Tilhena – 
baritonsaksofons. Programmā: Līga Celma, Pedro Iturralde, Maiks Kērtiss, Giljermo Lago, Valdis Muktupāvels. 
Ieeja 2,- EUR
Par mākslas dienas aktivitātēm, lūdzu, sekojiet līdzi reklāmai Jaunpiebalgas mājas lapā un afišās.

Pasākuma plānā iespējamas izmaiņas, tāpēc lūdzu, sekojiet līdzi reklāmai Jaunpiebalgas novada
mājas lapā www.jaunpiebalga.lv

Interesēties pa tālruni: 26176257, 64162182, 26114226

Zosēnu pagastā
19.04. Plkst.13.00 Senioru satikšanās pēcpusdiena. 
9.05. Plkst. 14.00 Mātes dienas koncerts ar Ievu un Aivaru Lapšāniem.

24.05. Plkst. 15.00 Regīna Devīte - monoizrāde „Visa dzīve priekšā” („Ugunsgrēka” Zentiņa). Ieeja 4,- EUR
29.05. Plkst. 19.00 Pašdarbnieku atskats uz paveikto. Lielo, mazo dejas un amatierteātra „Intermēdija’’ sniegumā 

Māras Hornas lugas „ Biznesa sievietes nedienas” pirmizrāde.

Vairāk informācijas, zvanot pa tālruni 26538154 ( Dzidra).

Donoru diena Jaunpiebalgā
novada domes zālē

Gaujas ielā 4
29.aprīlī no plkst.10.00 

līdz 13.00.
Līdzi jābūt personu 

apliecinošam dokumentam.
Atceries, ka ziedot asinis vari, ja

esi 18 līdz 65 gadus jauns, sver ne
mazāk kā 50 kg, dienā pirms asins

nodošanas neesi lietojis alkoholu, esi
paēdis, izgulējies, atpūties, jūties

labi, esi vesels un pēdējā laikā neesi
slimojis, pirms tam esi lietojis vese-
līgu uzturu un daudz šķidruma, neesi

nodevis asinis vismaz 60 dienas.

Dāsnās sirdis 

2015. gada 2.maijā
no pulksten 9.00 līdz 13.00

Gaujas ielā 13
Sanāksim atkal kopā, lai dalītos

dažādos stādos, telpaugos un citā
pietiekamībā.

Audzēsim nektāraugus savos
dārziņos, tad rudenī varēs cerēt

uz biškopju dāsnumu!
Lai uzplaukst labestība, došanas

un saņemšanas prieks!
Lai top!

No rokās rokā - mīlestības lokā!
Piebalgas Latviešu biedrība

Klubs „Harmonija”

4.maijā plkst. 16.00
Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā

tikšanās ar rakstnieci un 
žurnālisti Ingu Jērumu.

Viņa ir sarakstījusi vairākus
kriminālromānus, 

arī grāmatas par aktrisi Regīnu
Devīti „No Zentas līdz Zentai” un 

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

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

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

Nekas uz šīs zemes nav vienāds,
Ne upe, ne jūra, ne krasts.
Katram mirklim, stundai
Un dienai piemīt kas savs un neparasts.

Maija īpašie jubilāri

60 Mihails Mihailovs 06.05.1955. „Ķieģeļceplis”
Raisa Morozova 23.05.1955.  „Niedrāji”
Maija Ozoliņa 21.05.1955. „Kalna Boļi”

65 Ausma Bruževica 21.05.1950. „Torņabrupi”
Andris Kārkliņš 08.05.1950. Dārza iela 4-12

70 Skaidrīte Bērziņa 22.05.1945. Gaujas iela 1,  
Zosēnu pagasts

Dainis Kalnups 07.05.1945. Dārza iela 4-17
Ināra Luhaera 28.05.1945. „Dzelmes”, 

Zosēnu pagasts
Velta Pētersone 20.05.1945. Stacijas iela 9-1

75 Aina Līberga 25.05.1940. Gaujas iela 7, 
Zosēnu pagasts

Jānis Dzintars Mājenieks 18.05.1940. „Lielmežs”
Juris Ulinskis 06.05.1940. Gaujas iela 11, 

Zosēnu pagasts
85 Veneranda Sūcīte 08.05.1930. „Lauskas”
90 Elvīra Sproģe 03.05.1925. Gaujas iela 11-2
92 Daina Vilciņa 30.05.1923. „Krustiņi”, 

Zosēnu pagasts
Apsveicam maija jubilārus!

Jaunpiebalgas novada dome

Tā pavasara rītā salna
Ar vēsām lūpām ziedus skar,
Tā liktens aizved tevi,
Lai citā saulē ziedi tu...
Mums paliek tavi vārdi, darbi
Un mīlestības starojums.

Pēc Jaunpiebalgas Dzimtsarakstu
nodaļas reģistra datiem

mūžības ceļu gājuši:

Jānis Rudolfs Antons 71 gada vecumā,
Kārlis Cimdiņš 68 gadu vecumā,
Jānis Dubults 66 gadu vecumā,
Jānis Graudiņš 68 gadu vecumā,
Eleonora Ivanova 73 gadu vecumā,
Vilnis Kļaviņš 56 gadu vecumā,
Austra Zemiša 93 gadu vecumā.

Pēc citu Dzimtsarakstu nodaļu
reģistru datiem

Laimons Zoss 85 gadu vecumā.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Ir zaudējumi, pie kuriem
nekad nepierod,
kurus nekad neaizmirst,
lai gudrais prāts saka, ko
sacīdams.
Sirdij ir savi iemesli,
kas prātam nepieejami.

Skumjās esam kopā ar
Jāni Antonu, aizvadot

tēti smiltainē.
Klasesbiedri, 

Jaunpiebalgas 
vidusskolas 

1991.gada izlaidums

=
Neko nevar izlūgties -
Ne zaļāku pļavu,
Ne vēl vienu vasaru.
Vien līdzjūtībā paldies
Par mūžu teikt.

Skumju brīdī esam
kopā ar Ralfu un

Vjačeslavu,
no vectētiņa 
atvadoties.

5.un 6.klases kolektīvs
un audzinātājas

=
Skumji galvas noliec
sirmie bērzi, 
Pūpolzaros sabirst 
dzīves stāsts.
Pāri nošalc pavasara
elpa, 
Jāšķiras, kaut šķirties
ir tik žēl.

Izsakām līdzjūtību
klasesbiedram

Adrianam Vīķelim,
no vectēva atvadoties!

6. klase un audzinātāja

Vetārste
Anna Mackeviča

aprīlī un maijā
jūs gaidīs visas dienas, izņemot
svētdienas un pirmdienas.

Tālrunis 29409709

Paldies visiem radiem, 
draugiem un kaimiņiem, 
kas bija kopā ar mums, 

pavadot mūsu mīļo 
māmiņu, vecmāmiņu, 

vecvecmāmiņu 
Austru Zemišu
pēdājā gaitā!

Sirsnīgs paldies izvadītājam
Jurim Jeršovam, muzikantam

Jānim Žagariņam, 
Artūra Tenteļa komandai,

kā arī kafejnīcai
„Kāpnes”!

Piederīgie

Vairs tikšanās gaišuma nebūs,
Ir atdots un paņemts viss…

Izsakām līdzjūtību Inesei Vīķelei,
pavadot mūžībā 

tuvu cilvēku!
Kolēģi Jaunpiebalgas vidusskolā
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