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1 (214) 2016. gada janvāris Jaunpiebalgas novada izdevums

Janvārī
20.01. 1991.gada bari-

kādēm aprit 25 gadi.

Februārī
02.02. Sveču diena – tā iezīmē ziemas vidu.

Latvieši senatnē visu februāri dēvējuši par
Sveču mēnesi. Šajā dienā latvieši parasti lēja
sveces no aitu taukiem vai vaska. Svece ir sil-
tuma un gaismas simbols, tai piemīt arī kaut
kas maģisks un netverams.

08.02.  Saskaņā ar Austrumu kalendāru sā-
kas un līdz 2017. gada 27. janvārim turpinā-
sies Pērtiķa gads. Tā valdošā stihija ir vīriš-

ķā Uguns, krāsa – sarkanā. Šajā gadā var sa-
gaidīt visu, arī dažādus likteņa pārsteigumus,
tostarp dažādas izdevības. Pērtiķa ātrums, iz-
manība, veiklība… Kas palaiž savu izdevību
garām, paliek tukšā; kas neriskē, tas nevinnē.
Taču, lai risks būtu attaisnojams, kaut kas jāspēj
arī katram pašam, tostarp īstajā momentā ap-
stāties, citādi kritiens var izrādīties visai sā-
pīgs.

Pērtiķa gads ir
īpaši labvēlīgs jau-
nām idejām, iz-
gudrojumiem.
Iespējamas pār-
maiņas politikā, iz-
maiņas valdībā,
masu aktivitāte,
protesti.

Jau divpadsmito gadu noritēja akcijas
“Latvijas lepnums” ceremonija.

Nominācijā Sirdsdarbs balvu saņēma kokļu meistars
Imants Robežnieks, kura saknes un dzimtā vieta 

ir Jaunpiebalgā.
Attēlā: kopā ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni un

prezidenta kundzi Ivetu Vējoni, un tuviniekiem;
Imants Robežnieks – blakus Valsts prezidentam.

Vairāk par šo notikumu lasiet 9., 10. lpp.!

ÐAJÂ NU MURÂ:

* Jaunākais novada domē
* Dati Dzimtsarakstu 

nodaļā par aizvadīto gadu
* Lauku ziņas
* Ziemassvētku labdarības

akcija noslēgusies
* Jaunumi skolā
* Barikādēm - 25
* Kultūras afiša
* Dažādas ziņas

Lai Laimas roka ceļas svētījot
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu.
Lai darba tikumu un gudrību tam dod,
Lai viņa bērnība kā ziedu pilna pļava,
Kur mātes mīla kā saule spīd,
Kas visas ēnas spēj atvairīt.

2015.gada nogalē 
pasaulē nāca

Jēkabs Prūsis 28.decembrī,
Edžus Spirģis 28.decembrī.

Apsveicam laimīgos vecākus un
vecvecākus!
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- Pārdomas
Lai cik laba vai slikta dzīve rei-

zēm mēdz likties, viens gan ir ne-
mainīgi skaidrs – tā tomēr ir neti-
cami daudzveidīga, sagādā pār-
steigumus, iepriecina, jā, arī skum-
dina. Aizvadītais gads arī nebija ne-
kāds izņēmums – tas sagādāja da-
žādus pārsteigumus un bija piepil-
dītas raibiem notikumiem –kāzas,
mazuļu piedzimšana pazīstamu cil-
vēku ģimenēs, diemžēl vairākas bē-
res, bet tā nu dzīve ir iekārtota –
prieks mijas ar skumjām. 

Gadu mija mums katram tomēr
liek atskatīties un atbildēt uz jau-
tājumu, kāds bijis aizvadītais gads.
Pozitīvās domāšanas likumi māca
uz šādu jautājumu vienmēr atbildēt
ar – labi, lieliski, izcili! Tomēr pa-
tiesos augstumus, kuros šī gada lai-
kā esam lidojuši, kā arī bezdibeņus,
kuros esam gāzušies, jau zinām ti-
kai mēs paši, nevienam to neizstāstīt
- ja arī mēģināsim kādam tuvam
draugam par to ieminēties, vārdos
izteikta tā būs tikai tāda bedrīte, ne-
kas vairāk. Un galu galā – vai vis-
pār tas jāapspiež, tāpat pašam vien
ar visu būs jātiek galā. 

Gada nogalē televīzijā varējām at-
skatīties uz svarīgākajiem notiku-
miem kultūrā, politikā, sportā. Arī
mūsu novadā aizvadītajā gadā ri-
sinājušies dažādi notikumi.
Pārlapojot “Avīzes Piebaldzēniem”
lappuses, var atcerēties, ka gada sā-
kumā skatījām tekstilizstādi “Raksti
un zīmes”, notika koncerti un ska-
tes, gatavojoties skolēnu dziesmu un
deju svētkiem, atzīmējām vairākas
jubilejas – vokālistu konkursam
“Mēs tiksimies martā” apritēja 20
gadi, pensionāru klubiņam
“Harmonija” – 15 gadi, mēbeļu ra-
žotnei “Wenden furniture” un iz-
stādei – gadatirgum “Izvēlies
Piebalgu!” – 10 gadi, Jaunpiebalgas
katoļu baznīcai – 75 gadi, mūsu
Ķencītis nosvinēja skaistu dzīves ju-
bileju. Kā ierasts, arī sportiskās ak-
tivitātes mūsu novadā ir aktuālas,
priecē jauno regbistu panākumi un
izcīnītas augstās vietas, arvien lie-
lāku atsaucību gūst Vanagkalna slē-
pojums un velobrauciens pāri
Piebalgas pakalniem. Dažādas in-
teresantas tikšanās un nodarbības
rīkotas Jaunpiebalgas un Zosēnu
bibliotēkā. Gandrīz vai katrā avīzītē
lasām, ka labus rezultātus uzrāda
vidusskolas skolēni mācību olim-
piādēs un konkursos, arī mūzikas
un mākslas skolēni gūst atzīstamus
panākumus savos konkursos.
Novadā īstenoti dažādi projekti, ir
prieks, redzot, cik raiti virzās jau-
nās ēkas rekonstrukcija, kur nā-
kamajā mācību gadā mājos mūzikas
un mākslas skola. 

Jā, notiek pārmaiņas un rosība
arī laukos, protams, ir lietas, kuras
mēs vēlētos redzēt labākas. Taču ir
jau tā, ka daudz kas atkarīgs no
mums pašiem, no mūsu vēlmes dar-
boties, būt aktīviem. Lai mums iz-
dodas tikt galā ar to, ko mums šis
laiks piedāvā!

Lai silti šai aukstajā ziemas lai-
kā!

Aija Ķīķere

2015.gada 14.decembra novada domes
sēdē nolemts:

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2015.gada 14.decembra Saistošos
noteikumus Nr.14 „Par grozījumiem 2015.gada 2.februāra saistošajos no-
teikumos Nr.1 “Par Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu un spe-
ciālo budžetu 2015.gadam”.

Izveidot Jaunpiebalgas novada medību koordinācijas komisiju un ap-
stiprināt uz četriem gadiem šādu komisijas sastāvu:

Jaunpiebalgas novada pašvaldības pārstāvis, pašvaldības izpilddirek-
tore Dace Bišere-Valdemiere;

Lauku atbalsta dienesta pārstāvis, Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaim-
niecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja Zenta Špate;

Valsts meža dienesta pārstāvis, Centrālvidzemes reģionālās virsmež-
niecības Cēsu nodaļas vecākais mežzinis Ivars Alksnītis;

biedrības „Latvijas Zemnieku federācija” pārstāve Maija Ķīķere;
biedrības „Latvijas Mednieku savienība” pārstāvis Ainārs Intenbergs;
biedrības „Meža īpašnieku biedrība” pārstāvis Guntars Kampernovs.
Piešķirt J. L., personas kods dzēsts, pabalstu 203,98 EUR apmērā īres

maksas un komunālo pakalpojumu parāda apmaksai, sedzot iesniedzēja
faktisko īres maksas un komunālo pakalpojumu parādu 203,98 EUR ap-
mērā.

Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Pētera skola” ar ka-
dastra numuru 4298 005 0145, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas novads, nosakot
atsavināšanas veidu – mutiska augšupejoša izsole. Nekustamo īpašumu
atsavināt izglītības, kultūras un sociālo funkciju veikšanai.

Slēgt līgumu ar Mednieku makšķernieku biedrību “Jaunpiebalga” par
tiesībām organizēt medības uz pašvaldībai piederošiem īpašumiem: “Upmaļi”,
kadastra nr.4256 001 0061, “Naudēļu Sprīdīši”, kadastra nr.4256 002 0066,
“Ķieģeļceplis”, kadastra nr.4256 003 0053, “Kalniņi”, kadastra nr.4256 006
0137, “Ciereskalns”, kadastra nr.4256 006 0321, “Baši”, kadastra nr.4256
007 0138, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā.

Atzīt par nenotikušu Jaunpiebalgas novada domes nekustamā īpašu-
ma “Bērzlapji”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads, ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0121, 08.12.2015. atkārtoto (otro)
izsoli. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai or-
ganizēt atkārtotu (trešo) nekustamā īpašuma “Bērzlapji”, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra apzīmējumu
4256 006 0121, izsoli.

Apstiprināt atkārtotās (trešās) izsoles sākumcenu 10 400 EUR (desmit
tūkstoši četri simti euro, 00 centi).

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.15 “Par Jaunpiebalgas novada do-
mes Saistošo noteikumu publicēšanas vietu”.

Atzīt Jaunpiebalgas pašvaldības dalību AS „CATA” par atbilstošu Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.,5.un 6.punktu no-
teikumiem; turpināt Jaunpiebalgas pašvaldības dalību AS „CATA”, sa-
glabājot pašvaldības īpašumā tās kapitāla daļas; noteikt kā Jaunpiebalgas
pašvaldības stratēģisko mērķi komercdarbības nozarē - visiem sociāliem
iedzīvotāju slāņiem pieejamu un kvalitatīvu sabiedriskā transporta pa-
kalpojumu sniegšanas organizāciju pašvaldības administratīvajā terito-
rijā. 

Atzīt Jaunpiebalgas novada pašvaldības līdzdalību SIA “Jaunpiebalgas
pašvaldības ambulance” par atbilstošu Publiskas personas kapitāla daļu
un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem; noteikt,
ka SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance” vispārējais stratēģiskais
mērķis ir visiem sociāliem iedzīvotāju slāņiem pieejama un kvalitatīva ve-
selības aprūpes pakalpojumu sniegšanas organizācija pašvaldības admi-
nistratīvā teritorijā, vienlaicīgi uzlabojot sociālekonomisko situāciju paš -
valdības teritorijā kopumā.

Novada domē
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Apstiprināti ar Jaunpiebalgas novada 
domes 2015.gada 14.decembra sēdes 

lēmumu Nr.235 (protokols Nr.14, 7.§)

Saistošie  noteikumi Nr.15  “Par Jaunpiebalgas  novada domes 
Saistošo  noteikumu  publicēšanas vietu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Jaunpiebalgas novada domes Saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
2. Jaunpiebalgas novada domes Saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Jaunpiebalgas novada domes in-

formatīvai izdevums “Avīze Piebaldzēniem”.

Pārskats par paveikto Jaunpiebalgas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 2015.gadā 

Jaunpiebalgas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2015.gadā tika sastādīti 15 dzimšanas reģistrācijas akti, kuros
tika reģistrētas vienpadsmit meitenes un četri zēni. Salīdzinot ar 2014.gadu, tas ir par vienpadsmit reģistriem
mazāk. Jaundzimušajiem doti ne tikai ļoti latviski un spēcīgi vārdi, kā Lība, Marta, Anna, Jānis, bet arī mūs-
dienīgi vārdi Markuss, Adriana, Nikola, Džeina.

2015.gadā sastādīti 39 miršanas reģistri, tas ir par divdesmit diviem reģistriem vairāk nekā 2014.gadā.
2015.gadā noslēgtas deviņas laulības, no kurām četras reģistrētas baznīcā un piecas dzimtsarakstu nodaļā.

Laulībā stājušies pārsvarā gados jauni cilvēki.
Man un manai komandai - Anitai Auziņai un Jānim Žagariņam, kuri man palīdz vadīt laulību ceremonijas,

ir patiess prieks, ka tiek dibinātas jaunas ģimenes un ka laulības ostā dodas cilvēki, kuru acīs kvēlo mīlestības
liesma. Paldies, Anita un Jāni, ka jūs vienmēr esat gatavi būt kopā ar mani šai atbildīgā brīdī, radot īpašu gai-
sotni un neaizmirstamas emocijas jaunlaulātajiem!

2016.gadā novēlu visiem trīs svarīgākās lietas: mīlestību, ticību un cerību! Lai šīs trīs lietas katram no jums
palīdz saskatīt labo, sajust skaisto un notvert netveramo, bet tik kāroto!

Dace Bišere – Valdemiere,
Jaunpiebalgas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Nodot Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma
2016.–2027.gadam papildināto 1.redakciju publiskajai
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Uzņemt Jaunpiebalgas novada pašvaldības bilancē:
zemes vienību “Murdēni – Vieķi”, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas novads, “Gaujmala”, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Uzņemt Jaunpiebalgas novada pašvaldības bilancē:
Parks Gaujas iela 15B; Parks Gaujas iela 15; Parks “Taces”;
Parks “Jaunpiebalgas kapsēta”; Dīķi, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Izslēgt no pašvaldības bilances dabā neesošu ēku
“Kiosks Taces”, kadastra Nr.4256 006 0120 003,
Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā.

Precizēt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4298
004 0075, 4298 002 0095, 4298 002 0105, 4298 003 0193,
4298 005 0153, 4298 003 0212 nosaukumu uz “Zeikari
– Veczeikari – Magonas” pēc zemesgrāmatu nodaļas da-
tiem.

Atļaut D. V., personas kods dzēsts, dzīvojošai dzēsts,
slēgt servitūta ceļu nekustamā īpašumā “Tīrumjānēni”,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, kadas-
tra numurs 4256 010 0051, ceļš nav nepieciešams citiem
lietotājiem.

Atļaut I. S., personas kods dzēsts, dzīvojošs dzēsts, iz-
strādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma

“Vēveri”, kadastra Nr.4298 005 0035, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas novads, sadalīšanai, atdalot zemes ga-
balu 1,5 ha platībā.

Atļaut M. R., personas kods dzēsts, dzīvojošai dzēsts,
izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
“Puķītes”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads,
kadastra Nr.4256 005 0040, sadalīšanai, atdalot zemes
vienību apmēram 3.098 ha platībā.

Pārdot A. P., personas kods dzēsts, dzīvo dzēsts - ne-
kustamo īpašumu “Lielslieķi”, Zosēnu pagasts ar kadastra
Nr.4298 004 0061, kas sastāv no zemes vienības - 1,68
ha platībā, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, par
cenu 1325.54 EUR (viens tūkstotis trīs simti divdesmit
pieci euro, 54 centi).

Apstiprināt  zemes ierīcības projektu nekustamam
īpašumam „Meža Zariņi”, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4256 011 0048, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads,  saskaņā ar izstrādāto zemes ie-
rīcības projektu.

Iznomāt P. V. p.k. dzēsts , zemes vienību ar kadas-
tra apzīmējumu 4256 006 0260 - 0,078 ha platībā,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads, zemes vienība ir starpgabals - zemes konfigurā-
cija un platība neatbilst apbūves zemei.

Sagatavoja Anita Auziņa.
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No 2016. gada 1. janvāra atbalstu norēķiniem par elek-
trību varēs saņemt arī cilvēki ar 1. grupas invaliditāti un
ģimenes ar bērniem invalīdiem. Tāpat kā trūcīgas un maz-
nodrošinātas personas arī šie cilvēki par pirmajām 100
mēnesī izlietotajām kilovatstundām varēs maksāt mazāk.

Svarīgi atcerēties!
l Atšķirībā no trūcīgām un maznodrošinātām perso-

nām cilvēkiem ar 1. grupas invaliditāti un ģimenēm ar
bērniem invalīdiem atbalstam jāpiesakās, aizpildot pie-
teikumu.

l Pieteikties atbalstam var no 2016. gada 1. janvā-
ra portālā elektrum.lv vai klātienē jebkurā
no Latvenergo klientu apkalpošanas centriem “Elektrum”.

l 1. grupas invalīda vietā pieteikumu var iesniegt arī
pilnvarots asistents vai tuvi radinieki.

l Lai iesniegtu pieteikumu elektroniski, nav nepie-
ciešami nekādi papildu dokumenti. Piesakoties klā-
tienē, vajadzēs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu
un bērna personas apliecību (ja tiek kārtots atbalsts ģi-

menei ar bērnu invalīdu).
l Pieteikums tiks izskatīts dažu minūšu laikā, tā-

dēļ jau dažas minūtes pēc pieteikšanās klients saņems in-
formāciju, ka pieteikums ir izskatīts un atbalsts ir piešķirts.

lAtbilstoši likumam dažādi atbalsta veidi nesummējas:
tas nozīmē, ka trūcīga persona ar 1. grupas invaliditāti
var saņemt atbalstu tikai par 100 kWh mēnesī.

l Atbalsts tiek piešķirts no tā mēneša, kad aizpil-
dīts pieteikums, un līdz 2016. gada beigām.

l Pēc atbalsta piešķiršanas pieteicējs saņems detali-
zētu informāciju par norēķinu kārtību savā e-pastā vai
pa pastu.

l Sīkāka informācija par atbalstu ir pieejama portā-
lā elektrum.lv.

lPapildu jautājumus par atbalstu cilvēki ar 1. grupas
invaliditāti un ģimenes ar bērniem invalīdiem var uzdot
e-pastā, rakstot uz: klientu.serviss@elektrum.lv vai zva-
not pa bezmaksas tālruni 80 200 400.

Latvenergo

Atbalsts norēķiniem par elektrību

Lauku ziòas
Projekti un investīcijas

l No 2016. gada 4.janvāra līdz
2016. gada 4.februārim turpinās pie-
teikšanās atbalsta pasākumam
„Ieguldījumi materiālajos aktīvos“
4.1.apakšpasākumā „Atbalsts ie-
guldījumiem lauku saimniecībās“.

l No 2016.gada 4.janvāra līdz
2016. gada 4.februārim turpinās pie-
teikšanās atbalsta pasākumam
„Ieguldījumi materiālajos aktīvos
4.2.apakšpasākumā „Atbalsts ie-
guldījumiem pārstrādē“. 

l No 2016.gada 4.janvāra līdz
2016.gada 4.februārim turpinās
pieteikšanās atbalsta pasākumam
„Ieguldījumi materiālajos aktīvos“
4.3.apakšpasākumā „Atbalsts ie-
guldījumiem lauksaimniecības un

mežsaimniecības infrastruktūras
attīstībā“.

Atgādinājums

l Lauksaimniecības datu centrā
jāiesniedz pārskats par stāvokli ga-
nāmpulka novietnē uz š.g.1. janvā-
ri līdz 2016. gada 1.februārim.
Informācija jāsniedz par mājputnu,
trušu, bišu saimju skaitu, nav jāie-
sniedz par liellopu, aitu, kazu, zir-
gu un cūku skaitu.

l 27. janvārī plkst.10.00
Jaunpiebalgā, Gaujas iela 4, nova-
da domes zālē notiks seminārs pie-
na ražotājiem par tēmu
“Pārraudzības datu analīze un to iz-
mantošana ganāmpulka produkti-
vitātes paaugstināšanā”. 

l PVN mēneša (ceturkšņa) dek-
larācija līdz 2016.gada 20.janvārim.

l Mikrouzņēmumu nodokļa pār-
skats līdz  2016.gada 15.janvārim.

l Atskaite par darījumu kvīšu iz-
lietojumu līdz 2016.gada 25.janvārim.

l Atskaites iesniegšana un no-
dokļa maksāšanas termiņš
PAŠNODARBINĀTAJIEM līdz
2016.gada 15.janvārim.

l Paziņojums par fiziskajām
personām izmaksātajām summām
līdz 2016.gada 1.februārim.

lDeklarācija par ienākumu no ka-
pitāla līdz 2016.gada 15.janvārim.

Informāciju sagatavoja novada
lauku attīstības konsultante

Maija Ķīķere.
Mob. t. 29131170

Noslēgusies
labdarības akcija 

“Labo siržu
Ziemassvētki 2015”

Ar teātra izrādi pēc Rūdolfa Blaumaņa “Ugunī” mo-
tīviem, ko uzveda Jaunpiebalgas vidusskolas izlaidu-
ma klases audzēkņi  skolotājas Inetas Elksnes režijā,
un koncertu, ko nodrošināja Jaunpiebalgas mūzikas sko-
las direktore Aija Sila, pulcējot talantus no mūzikas sko-
las, vidusskolas jaunāko klašu kora dalībniekus un an-
sambļa “Post scriptum” dalībnieces,   12.decembrī no-
slēdzās labdarības akcija “Labo siržu Ziemassvētki”. 

Šogad mūsu mērķis bija iepriecināt daudzbērnu ģi-

menes, no kurām vismaz trīs bērni sekmīgi mācās
Jaunpiebalgas vidusskolā.

Arvien vairāk un vairāk piebaldzēnu iesaistās lab-
darības akcijā, ar finansiālu vai mantisku ziedojumu lab-
darības akciju atbalstīja zemnieku saimniecības
“Kalna Skubiņi”, “Lejas Jēci”,  “Mazvieķi”, “Jāņukalns”,
“Gaujas Murdēni”, “Jaunkleivas”,  A.Treiliņa  saim-
niecība, Sanda Pogule, SIA “Piebalgas alus”, firma
“AVON”,  privātpersonas - Vēsma Johansone, Laimis
Šāvējs, ar  amatniecības izstrādājumiem - Zigmunds
Kasparžaks, Irena Kasparžaka, Vita Žīgure, Velta
Pētersone, Rita Kaupiņa, Mārīte Apsīte, Kristīne
Pirktiņa, Agnese Zēbolde, Eva Apenīte, mājražotāji - Ilze
Koļesņikova,  Dzidra Prūse, Inese Kalniņa, Genovaite
Daukste,  afišas gatavoja Juris Pīčs, ar idejām dalījās
Baiba Logina. Pasākuma tapšanā iesaistījās vidusskolas
skolotāja Baiba Kalniņa-Eglīte ar saviem vizuālās māk-
slas audzēkņiem, ar priekšnesumiem pasākumu at-
balstīja vidusskolas jaunāko klašu kora dalībnieki un
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Pamatojoties uz Jaunpiebalgas no-
vada domes 14.12.2015. sēdes lēmu-
mu  Nr.238, publiskajai apspriešanai
no 2015.gada 21.decembra līdz
2016.gada 11.janvārim tika nodota
Jaunpiebalgas novada teritorijas
plānojuma 2016.-2027.gadam papil-
dinātā 1.redakcija. Ar izstrādāto do-
kumentu var iepazīties Jaunpiebalgas
novada domē un Zosēnu pagasta pār-
valdē un pašvaldības mājas lapā.

ŠĪ gada 7 janvārī Melnbāržos un
Jaunpiebalgā notika teritorijas plā-
nojuma pilnveidotās 1. redakcijas pub-
liskās apspriešanas sapulces. Kopumā
sapulcēs piedalījās 23 cilvēki. SIA
‘’Metrum’’ speciālisti Ilze Circene un
Artis Markots informēja sapulču da-
lībniekus par veiktajiem papildinā-
jumiem plānojuma pirmajā redakci-
jā, no kuriem būtiskākie ir applūstošo
teritoriju noteikšana, novada ainavu
izvērtējams un Palatas dabas terito-
rijas robežu papildināšana.

Karstas diskusijas un emocijas ir
izraisījusi iecerētās Palatas dabas te-
ritorijas robežu noteikšana teritorijas
plānojumā. Sabiedrības izpratne par
minētās teritorijas iespējamiem mēr-
ķiem un līdzekļiem to sasniegšanai jo-
projām ir ļoti pretrunīga un bieži vien
maldīga. Kā nozīmīgus maldus es gri-

bētu minēt apgalvojumu, ka tad, ja
paš valdība izveidotu šādu teritoriju,
zemniekiem būtu pieejams kāds īpašs
Eiropas Savienības finansējums
kompensācijās un tiešmaksājumos.
Šādu maksājumu, kuri kompensētu
pašvaldību uzliktus dabas aizsar-
dzības aprobežojumus zemes īpašu-
mam, no Eiropas Savienības nav un
nav arī plānoti. Lauku atbalsta die-
nests administrē pasākumus
‘’Kompensācijas maksājums par NA-
TURA 2000 meža teritorijām’’ un
‘’Bioloģiskās daudzveidības uzturē-
šana zālājos’’, bet to apjoms un pie-
ejamība nekāda veidā nav atkarīga
no pašvaldību teritorijas plānojuma.
NATURA 2000 teritorijas tiek no-
teiktas likumā ‘’Par īpaši aizsargā-
jamām dabas teritorijām’’, bet, kā zi-
nāms, likumus Latvijas Republikā pie-
ņem Saeima. Savukārt bioloģiski vēr-
tīgos zālājus apseko Dabas aizsar-
dzības pārvalde. Gadījumā, ja nova-
da dome izveidotu īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju, visticamāk, ka tās uz-
turēšana un kompensācijas zemes
īpašniekiem būtu jāsedz no pašval-
dības budžeta, samazinot pieejamos
līdzekļus izglītībai, kultūrai, sociālai
aprūpei, nozīmīgiem vides projektiem
u.c. pašvaldības izdevumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto, esmu
ierosinājis Palatas dabas teritoriju iz-
slēgt no teritorijas plānojuma re-
dakcijas saistošajām sadaļām. Tomēr
dabas teritorijas plānošana kā nozī-
mīgs process ir atspoguļojama plā-
nojuma Paskaidrojuma rakstā.
Pašvaldības saistošajos dokumentos
teritorija iekļaujama tikai pēc tās mēr-
ķu , nepieciešamo līdzekļu un finan-
sējuma avotu noskaidrošanas. Tas no-
zīmē, ka veicams rūpīgs plānošanas
un zinātniskais darbs, pieaicinot kom-
petentus ekspertus, nodrošinot vietējo
iedzīvotāju un zemes īpašnieku in-
formēšanu un iesaistīšanu. Manuprāt,
svarīgi arī, lai minētais darbs neat-
stāj nesamērīgi lielu iespaidu uz paš -
valdības budžetu. Tāpēc esmu lūdzis
valsts iestāžu pārstāvjus tam piesaistīt
fondu finansējumu.

Sagaidāms, ka par plānojuma piln-
veidotās 1. redakcijas publiskās ap-
spriešanas rezultātiem dome lems
februāra sēdē. Ja atbilstoši tiem tiks
precizētas plānojuma redakcijas
sadaļas, kuras tiek izdotas kā paš -
valdības saistošie noteikumi, notiks
atkārtota plānojuma publiskā ap-
spriešana. 

Jānis Antons,
novada domes deputāts, 

teritorijas plānojuma
izstrādes vadītājs

12. klases audzēkņi, kas skolotājas Inetas Elksnes re-
žijā uzveda Rūdolfa Blaumaņa lugu “Ugunī”, mūzikas
skolas audzēkņi un ansambļa “Post scriptum” meitenes.
Pasākuma atbalstītāji bija visi tie, kas apmeklēja no-
slēguma pasākumu un savu iespēju robežās ziedoja lie-
lāku vai mazāku naudas summu. Paldies meitenei un
kādam kungam, kuri koncerta laikā ienāca zālē un pa-
vaicāja, kur atstāt savu ziedojumu, savukārt lauku ie-
dzīvotāju sadarbības apvienība “Variņi”, lai pasākums
būtu omulīgāks, uzsauca “Sadraudzības tēju”.  Piedodiet,
ja kādu nenosaucu! Liels paldies visiem par sirsnību!

Paldies Sociālās aprūpes komitejas meitenēm - Zanei
Althaberei, Aijai Silai, Anitai Auziņai un Sociālā die-
nesta vadītājai Līgai Ābelniecei  par atsaucību! Ar lie-
lu atbildību meitenes izdarīja visu, lai pasākums izdo-

tos un dotu labus  rezultātus.
Akcijas laikā tika savākti naudas līdzekļi 530 EUR

apmērā un ziedotās lietas apmēram 150 EUR. Katra ģi-
menīte kā dāvanu saņēma ielūgumu uz koncertu un dā-
vanu karti par 92.00 EUR, kā arī maisiņu ar noderīgām,
garšīgām un skaistām lietām.

Mēs neizglābām nevienu no ekstremālas situācijas,
nesaziedojām naudu kādai nepieciešamai un dārgai ope-
rācijai, ar to nodarbojas lielākas organizācijas, taču ticu,
ja tas būtu nepieciešams, piebaldzēnu sirdis būtu atvērtas. 

Uz tikšanos nākamgad labdarības akcijā “Labo sir-
žu Ziemassvētki 2016”!

Maija Ķīķere,
Sociālās aprūpes komitejas priekšsēdētāja

No pagājušā gada jūlija līdz šī gada
februārim Jaunpiebalgas novadā
noritēja GAUJAS FONDA īstenots
projekts “GAUJA. MĀJVIETA. PIE-
BALDZĒNS.”, kura laikā vietējie no-
vadpētnieki Vēsma Johansone, Edgars
Žīgurs un Gints Skutāns apsekoja
Gaujai tuvākās vecsaimniecības no
Jaunpiebalgas novada ziemeļu robe-
žas līdz dzelzceļa tiltam. Ir veikta seno
ēku foto fiksācija, iespēju robežās ap-
zināti tuvākie vietvārdi, dižkoki, no-
zīmīgi akmeņi un dzimtu stāsti. 

Lai projekta laikā apkopotie ma-
teriāli par Gaujmalas vecsaimniecību
kultūrvides daudzveidību Jaunpie -

balgas novadā tiktu popularizēti pla-
šākai sabiedrībai, 19.februārī
plkst. 11.00 Jaunpiebalgas no-
vada domes zālē notiks projekta no-
slēguma konference “GAUJA.
MĀJVIETA. PIEBALDZĒNS.”.
Plānots, ka tajā piedalīsies jau mi-
nētie vietējie novadpētnieki, kas pa-
stāstīs plašāk par savāktajiem ma-
teriāliem, kā arī viesi no Latvijas
Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja,
Piebalgas muzeju apvienības
„Orisāre“ un citi.

Konferencē laipni gaidīti visi in-
teresenti, Jaunpiebalgas un citu no-
vadu Gaujmalas iedzīvotāji, īpaši vec-

saimniecību īpašnieki, kas palīdzē-
ja projekta īstenošanas laikā ar savu
atsaucību, atmiņām, materiāliem. 

Projekta mērķis bija apzināt un do-
kumentēt Gaujmalas vecsaimniecī-
bu kultūrvides daudzveidību
Jaunpiebalgas novadā. Mērķi sa-
sniegt palīdzēja Valsts Kultūrkapitāla
fonda un Jaunpiebalgas domes fi-
nansiālais atbalsts.

Sagatavoja Vita Žīgure.

Projekta “GAUJA. MĀJVIETA. PIEBALDZĒNS.” 
noslēguma konference

              

Notikusi teritorijas plānojuma pilnveidotās 1. redakcijas publiskā apspriešana
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Izdodot liecības, paldies par labu
mācību darbu sakām –

1.klasē
Emīlam Žuravļovam, Amandai Vaščenkovai,

Artūram Spirģim, Laurai Pērkonei, Kristiānai
Kažociņai, Beātei Juražai, Armandam Erenbergam,
Elīnai Ceplei, Markusam Miškam.

2.klasē
Evelīnai Spirģei, Keitai Rukmanei, Pēterim

Ložam, Litai Loginovai, Keitai Annai Grīnbergai,
Ancei Dārziņai.

3. klasē
Evelīnai Brikmanei, Viesturam Damrozem,

Kerijai Ekertei, Gundegai Kalašinskai, Mikum
Ļuļēnam, Kristeram Ozolam, Uvim Uldim
Pērkonam, Elīzai Seržānei, Justīnei Iršai, Leldei
Ješkinai, Karlīnai Miškai, Dārijam Rozenblatam,
Deividam Jurim Vietniekam, Amandai Vītolai.

4. klasē
Rihardam Ansbergam, Raivim Brokam, Gerdai

Johansonei, Ancei Liliānai Lazdiņai, Zandai
Loginovai, Karlīnai Pogulei, Tīnai Rukmanei,
Veronikai Monikai Stūriškai, Dagnijai Novickai,
Vendijai Traupelei, Regnāram Šteinam, Katei
Martai Vīksnai, Kristeram Vasiļjevam.

Pārējiem skolēniem novēlam vēl vairāk pacensties!
Dažam pietrūka pacietības, patstāvības, vēlmes strā-
dāt, lai liecība būtu labāka...

Paldies pašiem čaklākajiem mācību
stundu apmeklētājiem, kuriem ir
izdevies skolā būt katru dienu:

Tomam un Ievai Zariņiem, Ērikam Vitālijam
Kromanim, Keitai Rukmanei, Haraldam un
Emīlam Žuravļoviem, Leldei Ješkinai, Alisei
Anetei Apsītei, Raivim Brokam, Rebekai
Bērziņai,  Danielam Milleram, Rodrigo
Jēkabsonam, Vendijai Traupelei, Kristeram
Vasiļjevam, Pēterim Ložam, Raitim Bušam,
Jānim un Pēterim Lapiņiem!

Paldies visām pirmsskolas un sākumskolas skolotā-
jām, kuras ikdienā ir darba procesā kopā ar bērniem!
Paldies vecākiem, kuri to atbalsta! 

Lai mums turpmāk daudz veiksmes un labu
darbu!

Direktores vietniece izglītības jomā 
Laima Upmale

Skolēni ar labām un teicamām sekmēm 
2015./2016. mācību gada 1. semestrī

5.klasē:
Kate Katerīna Ruņģe, Elīna Zariņa, Daniela

Macola, Endija Romanova, Kate Smilga, Lāsma
Ciekurzne, Dārta Berķe, Annija Bedeice, Līga
Džīnija Rubene, Karlīna Lazda, Rēzija Blūma,
Lāsma Slaidiņa, Gundega Pētersone, Aleksa Paula
Pallo, Elena Lana Brīvmane.

6.klasē:
Ance Urbāne, Elizabete Zariņa, Ēriks Ralfs

Blaubergs, Emīlija Līberga, Edvīns Liberts,
Ralfs Rubenis, Samanta Seržāne, Aelita Traupele. 

7.klasē:
Ernests Damroze, Lotārs Jānis Dzenža,

Aleksandrs Grigorjevs, Anna Marija Kārkliņa,
Krista Marta Kundrate, Silga Radvinskaite,
Adrians Vīķelis, Laura Dapševiča.

8.klasē:
Karīna Azace, Linda Bundziniece, Gunda

Glāzere, Tīna Beāte Kurzemniece, Nora Marija
Misiņa, Elza Skutāne, Liene Zaķe.

9.klasē:
Agija Ābelniece, Kristīne Baltkaula, Marta

Demija Brence, Viktorija Brikmane, Samanta
Eihentāle, Dagnija Goldberga, Izabella Kvecko,
Elīna Millere, Klinta Ostrovska, Sindija Ozola,
Kristiāna Pogule, Haralds Šrēders, Kaspars Žēpers,
Sofija Novicka, Sandra Dana Radvinskaite.

10.klasē:
Sabīne Ābelniece, Rūdolfs Dolmanis -Dravants,

Ance Krūmiņa, Edžus Nedēļa, Jūlija Postolati,
Roberts Ruško.

11.klasē:
Armanda Azace, Ivanda Keiša, Alise Lazdiņa,

Amanda Zariņa.

12.klasē:
Edgars Dapševičs, Salvis Pajats, Alīna Šķeste-

re -Kaša.

Stipendiāti

4.klase
Veronika Monika Stūriška, Ance Liliāna

Lazdiņa, Zanda Loginova, Dagnija Novicka, Tīna
Rukmane, Gerda Johansone.

5.klase
Kate Katerīna Ruņģe, Elīna Zariņa, Daniela

Macola, Endija Romanova, Kate Smilga.
6.klase 
Ance Urbāne, Elizabete Zariņa.
7.klase
Lotārs Jānis Dzenža, Aleksandrs Grigorjevs,

Krista Marta Kundrate, Adrians Vīķelis, Laura
Dapševiča.

9.klase
Viktorija Brikmane, Izabella Kvecko, Sofija

Novicka.
11.klase
Alise Lazdiņa, Amanda Zariņa.

Skolas ziòas
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***

Radošo darbu konkurss “Doma izgaismo vārdu”
Piedalījās: Amanda Zariņa (11.kl.). Skolotāja

Z.Althabere.
Jūlija Postoloti (10.kl.). Skolotāja A.Ķīķere.
Elīna Millere, Haralds Šrēders ( abi 9.kl.), Laura

Dapševiča (7.kl.). Skolotāja J.Glāzere.

Apvienoto novadu bioloģijas olimpiāde
Piedalījās: Sofija Novicka (9.kl.) – 3.vieta, Rītavs

Žīgurs (9.kl.) – 3.vieta,
Elīna Millere (9.kl.) – atzinība, Jūlija Postolati

(10.kl.) – atzinība.
Kristiāna Pogule (9.kl.), Alīna Šķestere - Kaša

(12.kl.), Rāmulis Žīgurs (12.kl.).
Skolotāja D. Rubene.

Arnis Ratiņš

Gada skolnieks un 
Gada skolniece

5. – 8.kl. Gada skolnieks un skolniece - Ance
Urbāne (6.kl.), Kristaps Ozols (8.kl.).

9. – 12.kl.  Gada skolnieks un skolniece - Alise
Lazdiņa (11.kl.), Roberts Brikmanis (11.kl.).

Foto: Vēsma Johansone

Jaunpiebalgas vidusskolas
“SPORTA LAUREĀTI 2015”

Edžus Nedēļa (10.kl.) - basketbols, volejbols
Roberts Ruško (10.kl.) - basketbols, volejbols
Rūdolfs Dolmanis-Dravants (10.kl.) - basketbols, 
volejbols
Roberts Brikmanis (11.kl.) - basketbols
Alens Rozītis (9.kl.) - volejbols
Karīna Azace (8.kl.) - volejbols
Dikijs Zariņš (6.kl.) - futbols
Sentis Fiļipovs (6.kl.) - futbols
Agija Ābelniece (9.kl.) - futbols
Viktorija Brikmane (9.kl.) - futbols
Samanta Eihentāle (9.kl.) - futbols
Monta Graudiņa (9.kl.) - futbols
Izabella Kvecko (9.kl.) - futbols
Klinta Ostrovska (9.kl.) - futbols

Pateicība vecākiem, 
sporta skolotājiem un treneriem- Sarmītei

Vlodarei, Aivaram Stankēvičam, Raimondam
Dūmiņam, Uldim Ozoliņam!

Sportisku 2016.gadu!

Direktore
Ulla Logina
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2015.gadā, uzzinot par sadarbības iespējām ar uz-
ņēmumu SIA “Mikrotīkls” (pazīstams arī kā MikroTik),
tika rakstīts projekts skolu bezvadu interneta tīkla at-
tīstībai, projektā iekļaujot divas skolas. Decembra mē-
nesī, konsultējoties ar uzņēmuma speciālistiem, tika at-
rasti labākie risinājumi un ieteikumi par iekārtu iz-
vietošanu un modeļu izvēli. Projekts ir atbalstīts un pie-
šķirtas iekārtas, kuru kopējā vērtība ir 1714 EUR. Tagad
sāksies realizēšanas process, iekārtu konfigurēšana, uz-
stādīšana, vadu instalācijas.

Projekta mērķis ir uzlabot un izveidot mūsdienu
prasībām atbilstošu skolas iekšējo bezvadu interneta
tīklu.

Kontaktējoties ar uzņēmuma pārstāvjiem, pārrunā-
jot projekta realizāciju un turpmākos attīstības plānus,
vienojāmies par sadarbības turpināšanu.

Jānis Šāvējs
Jaunpiebalgas vidusskolas

direktores vietnieks informātikas jautājumos    

Bezvadu interneta tīkla attīstība skolās
Jaunpiebalgas vidusskolas ēkā un Jaunpiebalgas 

Mūzikas un mākslas skolas jaunajā ēkā

No 2015. gada aprīļa līdz decembrim norisinājās pro-
jekts „MINIES GLOBĀLI”. Tā mērķis bija paaugstināt
sabiedrības izpratni par samērīgu patēriņu, videi drau-
dzīgu dzīvesveidu, eko un atbildīgu tūrismu, piedāvā-
jot aktivitātes, kurās iespējams mācīties darot. 
Projekta laikā dažādās aktivitātēs tika popularizēts vi-
dei draudzīgs dzīvesveids: 

l samērīga patēriņa darbnīcās jeb modes talkās ve-
cie apģērba gabali ieguva jaunu veidolu;

l pieredzējušu rokdarbnieču vadītās otrreizējās pār-
strādes darbnīcās „otro dzīvi” ieguva dažādi priekšmeti;  

l izzinošos velobraucienos uz attālākiem pagastiem
bija iespējams ne tikai izkustināt kājas, iepazīt pagas-
tus, bet arī attīrīt taku uz avotu un mācīties ieklausī-
ties dabā kopā ar Agri Vanagu;

l vides ekspedīcijās pa upēm un mežiem tika tīrītas
upes un sastapti interesanti cilvēki (laika zīmju vēro-
tājs Vili Bukšs, Kurzemes zālīšu meitenes u.c.); 

l Gulbenes, Alūksnes un Jaunpiebalgas jauniešu vei-
dotas sociālās kampaņas.

Aktivitātes notika ne tikai Gulbenes pilsētā, bet arī
vairākos Gulbenes novada pagastos. Vairākas aktivi-
tātes notika Gulbenes novada svētku laikā Lejasciemā.
Jauniešu veidotās sociālās kampaņas 3 mēnešus rotē-
ja pa Gulbenes, Jaunpiebalgas un Alūksnes novadu so-
ciālajiem tīkliem, kā arī jaunieši citiem jauniešiem va-
dīja nodarbības par videi draudzīgu dzīvesveidu. 

Attēlā: iedvesmojošas apmācības “Minies Globāli”
“Mīlmaņos”.

Attēlā: tikšanās Alūksnes bērnu un jauniešu cen-
trā “PaGalms”, lai virzītu projektā izvēlētos mērķus.

Foto: Elīna Nagle

Attēlā: Gulbenes jaunieši vada stundu Jaunpiebalgas
vidusskolā par atkritumu šķirošanu.

Foto: Elīna Nagle

Jaunpiebalgas novads roku rokā 
ar Gulbenes novadu
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Iespēja Tev, jaunieti!
Mēs, Jaunpiebalgas kultūras nama vadītāja Lāsma

Skutāne un kultūras nama mākslinieciskās daļas va-
dītāja Agnese Zēbolde, gaidām Tavu pieteikumu uz kon-
kursu par iespēju darboties kultūras namā. Tā būs Tava
iespēja izmēģināt savas spējas! Tu gūsi neatsveramu pie-
redzi un zināšanas un pavadīsi brīvo laiku vēl intere-
santāk! 

Tavi pienākumi būs saistīti ar Public Relationships
jeb sabiedrisko attiecību organizēšanu, menedžmentu
un maketēšanu - noformēšanu. Plusiņš Tev, ja patīk un
padodas filmēt un fotografēt, proti labi darboties ar da-
žādām datorprogrammām un pārvaldi svešvalodas.

Sīkākai informācijai zvani: 26412962 - Agnese un
26178257 – Lāsma. 

Motivācijas vēstuli sūti uz e-pastu: 
agnese.zebolde@gmail.com līdz 25.janvārim!

Gaidām tieši Tevi!

Paldies projekta sadarbības partneriem – Gulbenes
novada domei, biedrībai “Jumata”, Alūksnes Bērnu un
jauniešu centram „Pa GALMS”, biedrībai „Homo ecos”,
biedrībai “Humana People to Peolpe in Latvia”. 

Lai projekta laikā gūtā pieredze palīdz mums dzīvot
atbildīgi pret vidi un taupīt resursus!

Projekta aktivitāšu foto skatāmi projekta facebook lapā
„Minies globāli”. 

Projektu “MINIES GLOBĀLI” (līg. Nr. 1-20/43, proj.
reģ. Nr. 1-08/522/2014) finansē Latvijas vides aizsardzības
fonds un Gulbenes novada dome. Projektu realizē bied-

rība “JUMATA” sadarbībā ar Gulbenes novada iestā-
dēm un pagastiem.

Lelde Grobiņa 
BJIC “Tagad” vadītāja

Attēlā: Jaunpiebalgas jaunieši vada stundas
Alūksnes novada vidusskolā par otrreizējās pārstrādes
iespējām.

Foto: Lelde Grobiņa

Attēlā: projekta noslēguma tikšanās Bērnu un jau-
niešu iniciatīvu centrā “Tagad” Jaunpiebalgā.

Foto: Elīna Nagle

Otro Ziemassvētku vakarā jau divpadsmito gadu no-
ritēja akcijas “Latvijas lepnums” ceremonija. Tajā tika
pasniegtas balvas cilvēkiem, kuri ikdienā spējuši ie-
dvesmot ar savu pašaizliedzību, nesavtību, kā arī mo-
tivējuši dzīvē sasniegt vairāk un nepadoties, ar saviem
darbiem glābjot gan dzīvības, gan dzīvesprieku līdzcil-
vēkos, tādējādi vairodami labo valstī kopumā. 

“Latvijas lepnuma” balvas tika pasniegtas desmit no-
minācijās.

Nominācijā  Sirdsdarbs balvu saņēma  Imants
Robežnieks, kura saknes un dzimtā vieta ir
Jaunpiebalgā. Imants nominēts balvai kā „latviešu
Stradivāri”, jo ir Latvijā un pasaulē vienīgais koncert -
kokļu meistars. Imantam šis nav maizes, bet sirdsdarbs
- tās ir rūpes par to, lai latviešiem kokle neizzustu.
Mīlestību pret mūziku viņš sajutis jau bērnībā, vectēvs
sestdienu rītos spēlējis cītaru, bet mamma bijusi fol-
kloriste un tautasdziesmu zinātāja. Kaut arī beidzis
Vēstures un filozofijas fakultāti, Imants tomēr sapra-
tis, ka vēlas būt tuvāk mūzikai.

Lai uzzinātu par sajūtām, saņemot balvu, kā arī lai
nedaudz pastāstītu par savu amata prasmi, sazinājos
ar Imantu Robežnieku. Viņš laipni atsaucās un pastāstīja
par savu mūža darbu.

- Kādas ir sajūtas, saņemot balvu?
- Vispirms jau šo goda nosaukumu ”Latvijas lepnums”

kā amatnieks ar saknēm Jaunpiebalgā veltu un dalu

Brīnumu pilna pasaule un laimīga dzīves profesija
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ar visiem senajiem un slavenajiem Piebalgas amat-
niekiem un saviem senčiem - Oskaru Damrozi un Alisi
Robežnieci no „Mazrītiņu” mājām. Sevišķi lielu ietek-
mi uz mani ir atstājuši Emīla Dārziņa muzejā izvieto-
tie mūzikas instrumenti, kuri jau tajos senajos laikos
Piebalgā tika izgatavoti augstā attīstītu instrumentu
līmenī.

- Kokle – sens mūzikas instruments. Kādai tai
jābūt, lai atbilstu mūsdienu prasībām?

- Latviešu tautas instruments Kokle patiesi ir sens
instruments, bet tas ir ticis attīstīts jau pirms manis,
un šajos laikos man ir tas pienākums un gods veikt šo
attīstības un pilnveidošanas darbu. Senākie instrumenti
Latvijas teritorijā bijuši kopš 13.-14.gadsimta, bet  lī-
dzīgi instrumenti pasaules seno civilizāciju laikos, kā
senajā Ēģiptē, sastopami fresku zīmējumos un skulptūrās
jau 3.-4. gadu tūkstotī pirms mūsu ēras. Mūsu Koklīte
pieder pie „daudzstīgu, bezgrifa strinkšķināmo instru-
mentu” klases. Pie tiem pieder visi cītarveidīgie no
Tālajiem Austrumiem līdz Rietumeiropai un Amerikai.

- Kāds ir pieprasījums pēc šī mūzikas instru-
menta? Cik kokļu vispār gada laikā var izgata-
vot? Vai nākas nodarboties arī ar kokļu remontu?

- Jāsaka, ka instrumentam ir jāatbilst mūsdienu mū-
ziķu izvirzītajām prasībām. Visa instrumenta attīstī-
ba jau no pagājušā gadsimta 20. gadiem absolūti tieši
ir saistīta ar pašu kokļu spēles profesionāļu un viņiem
komponēto un aranžēto skaņdarbu sarežģītības pakā-
pi, un mūziķu virtuozitāti.

Manās rokās ir bijusi ļoti pilnveidota kokle jau no
1877.gada, kurai ir liels un atbilstoši biezs korpuss ar
kokgriezuma rotājumiem un 22 stīgu diapazonu.

Runājot par pieprasījumu un izgatavošanas iespējām,
jāteic, ka kokļu un to spēlēšanas popularitāte tikai pie-
aug....īsta otrā Renesanse. Manā darbnīcā gada laikā
izgatavojam apmēram 30 koncertkokles un kādu pad-
smitu etnogrāfisko instrumentu.

Lielāko darba laiku katru dienu aizņem visa lielā ins-
trumentārija uzturēšana vajadzīgajā kondīcijā - tātad
bezgalīgie remonti. Jo, ja aktīvi spēlē, tad arī problēmas
tikpat aktīvi parādās.

Vēl lielu ietekmi uz instrumentu tehnisko stāvokli at-
stāj to pārvietošana (ap 50-75%), un meteoroloģiskie ap-
stākļi telpās, kur tiek uzglabāti instrumenti.

- Joprojām esat vienīgais īstenais koncertkok-
ļu meistars Latvijā. Vai tiek sagatavoti jaunie kok-
ļu amata meistari? Kādas īpašības nepieciešamas
labam meistaram, lai veiktu šo sarežģīto darbu?

- Protams, ka nemantiskais kokļu būves iemaņu man-
tojums tiek nodots jaunajai paaudzei. Man ir vairāki mā-
cekļi, bet īsts aroda pārņēmējs vistiešākajā veidā ir Jānis
Rozenbergs, kurš veiksmīgi jau 10 gadus strādā kopā
ar mani. Runājot par īpašībām, jāizdala viena ļoti pa-
rasta, bet jaunajiem cilvēkiem ne vienmēr piemītoša –
pacietība. Un tad jau nāk, protams, muzikalitāte un kon-
krēto darbu iemaņas gan ar koku, gan metālu, kuras
sastāda vismaz ap 10 specialitātēm - no galdnieka, at-
slēdznieka līdz akustiķim un skaņotājam.

Kas attiecas uz  moderno tehnoloģiju izmantošanu,
jau 8 gadus mēs aprīkojam savus instrumentus - gan
koncertkokles, gan arī etnogrāfiskās - ar elektronisko
skaņas noņemšanas aparatūru, kura tiek iebūvēta sta-
cionāri instrumentos jau to veidošanas procesā.

- Kas sniedz vislielāko gandarījumu meistaram?

- Skaistākais un emocionālākais brīdis, kā arī gan-
darījums kokļu meistaram ir pēc savu ”bērniņu - mei-
tiņu Koklīšu” palaišanas pasaulē. Tad notiek tas lielais
Dieva dotais Brīnums - rodas MŪZIKA! Šai dimensi-
jai vairs nav darīšanas ar visām šīm virszemes prob-
lēmām -  materiāliem, palīgu darba kvalitāti vai dabas
apstākļiem. Mūziķis - izpildītājs saaudzē kopā savu dvē-
seles spēku un rociņu iemaņas ar manām „kastītēm”,
un trešajā dimensijā sāk ēteru piepildīt melodijas šajā
ļoti trauslajā, maigajā un apgarotajā tembrālajā noskaņā.
Tā vairs nav manu roku veidotā materiālā substance,
bet kaut kas tikai ar garu tverams, kas atnes to lielo
gandarījumu un liek aizmirst par negulētajām naktīm
un sāpošajiem pleciem un muguru. Man kā meistaram
brīžam tā ir pilnīga nerealitātes sajūta, kad ap 300 instru-
mentu (apmulstu-vai tie patiešām ir mani izauklējumi?)
nes un savieno šo skaņu pasauli no Kāpurkalna pils-
kalna sentēvu senatnes noskaņām līdz  šodienas in-
dustriālās – elektroniskās Rīgas sarežģītajām skaņu pa-
sāžām, kuras salicis kopā komponists Andris Dzenītis
un iemācījis mūsu „Altera Veritas” profesionālajām kok-
lētājām.

Brīnumu pilna pasaule un laimīga dzīves profesija
man – Jaunpiebalgas “Mazrītiņu” puikam!

Paldies meistaram par atvēlēto laiku, lai kaut nedaudz
iepazīstinātu lasītājus ar savu unikālo darbu!
Apsveicam ar pagodinājuma balvas “Latvijas lepnums”
saņemšanu, patiesi priecājamies un lepojamies ar Jums!

Aija Ķīķere

Attēlā: meistars Imants Robežnieks ar savu Kokli.

Attēlā: kā pats Imants komentējis šo bildi – mani
galvenie un mīļie…
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Šogad aprit gadsimta ceturksnis lat-
viešu tautas pašapziņas un gribas iz-
pausmes laikam. Tas ir laiks no
1991.gada 13. janvāra līdz 27. janvā-
rim, tautā saukts arī par barikāžu lai-
ku. Šai laikā Latvijas cilvēki, stāvot uz
pašu izveidotām barikādēm, demons-
trēja savu atbalstu Latvijas
Neatkarības deklarācijas principiem,
kur bija prasība izbeigt padomju oku-
pācijas režīmu Latvijā. Šo viedokli tai
laikā uzturēja arī LR  Augstākā padome
un Ministru padome. 

Pēc 1990.gada 4. maija, kad  tika pie-
ņemta šī deklarācija, sākās sabiedrī-
bas šķelšanās starp Latvijas neatka-
rības piekritējiem un pretiniekiem.
Sašķēlās arī Latvijas kompartija un mi-
licija. Latvijas neatkarību atbalstīja lie-
lākais vairums latviešu savās dzīves un
darba vietās. 1990.gada septembrī
OMON (tulkojumā no krievu valodas-
sevišķas nozīmes milicijas nodaļas) vie-
nības atteicās pakļauties LR Iekšlietu
ministrijai un, sadarbojoties ar Latvijas
neatkarības pretiniekiem, interfronti,
ar ieročiem rokās vērsās pret latviešu
neatkarības centieniem. 

Kļuva skaidrs, ka Maskavas vadī-
ba nepieļaus Baltijas valstu neatkarī-
bas atgūšanu un to apspiedīs ar mili-
tāru spēku. Naktī no 12.uz 13. janvā-
ri 1991.gadā padomju armijas daļas ar
tanku un speciālo vienību atbalstu  uz-
bruka neapbruņotiem cilvēkiem  pie
Lietuvas TV torņa Viļņā, nogalinot 14
un ievainojot 110 cilvēkus. Lai pro-
testētu  pret šo mierīgo brāļu tautas cil-
vēku slepkavību, Latvijas Tautas fron-

te organizēja Vislatvijas manifestāci-
ju, kurā piedalījās ap pusmiljons
Latvijas iedzīvotāju un izteica atbalstu
LR  Augstākai  padomei un Ministru
padomei. Pēc Daiņa Īvāna aicinājuma
daļa cilvēku palika Rīgā un jau naktī sāka
būvēt barikādes pie Augstākās padomes,
Ministru padomes, Rīgas telefonu cen-
trāles, televīzijas centra un citur.

Barikādespamatā sargāja lauku re-
ģionu iedzīvotāji, arī smagās lauk-
saimniecības tehnikas nosūtīšanu uz
Rīgu koordinēja Lauksaimniecības mi-
nistrija ar ministru Daini Ģēģeri priekš-
galā. Arī man bija izdevība gan pie-
dalīties manifestācijā Daugavmalā, gan
tikties un runāt ar barikāžu dalībnie-
kiem. Rīdzinieku atbalsts šiem cilvē-
kiem bija nenoliedzams. Redzēju, ka pie
viņiem bija atnākuši pat Rīgas milici-
jas skolas kursanti, kuri sarunās pie-
dāvāja savu palīdzību, pat ar ieročiem
rokās. Tas viss notika tik atklāti, ka jau
nākamajā naktī Rīgas milicijas skolā
ielauzās OMON kaujinieki, piekāva sar-
gus un savāca skolas rīcībā esošos ie-
ročus. Dažādu izlūkdienestu darbinieki
arī tur varēja brīvi pārvietoties un iz-
darīt savus secinājumus. 

Tā kā lielākā daļa valstiski nozīmīgu
ēku atradās Vecrīgā, tad šis rajons arī
kļuva par galveno barikāžu aizstāvju
pulcēšanās vietu. Šaurās ieliņas tika
nobloķētas ar smago tehniku un betona
bluķiem. Barikāžu dalībnieki bija da-
žādi, tur bija gan bijušie padomju ar-
mijas desantnieki, gan bijušie latvie-
šu leģionāri, gan sportisti. Cik no vi-
ņiem bija bruņoti ar šaujamieročiem,
to laikam neuzzināsim nekad. Droši
vien, balstoties uz armijas izlūkdienesta
ziņām, Baltijas kara apgabala ko-
mandieris ģenerālis F.Kuzmins bari-
kāžu aizstāvju spēku esot salīdzinājis
ar trim divīzijām, paredzot sadursmes
laikā milzīgus cilvēku upurus no abām
pusēm. Savukārt Rīgas milicijas tā lai-
ka priekšnieks Viktors Bugajs kādā in-
tervijā izteicās, ka barikāžu dalībnie-

ki nenojauta situācijas nopietnību, jo
armijai un OMON vienībām vajadzē-
tu tikai 15 minūtes, lai iznīcinātu vi-
sus un visu, kas tur atrodas. Arī tāda
iespēja pastāvēja, un to attiecīgi spē-
ki centās izmantot, kad 20.janvāra va-
karā kāds tā sauktais trešais spēks iz-
provocēja OMON uzbrukumu LR
Iekšlietu ministrijai. 

Šīs apšaudes rezultātā gāja bojā pie-
ci cilvēki. Šāda situācija radīja gal-
vassāpes arī tā laika republikas vadī-
bai, jo nav patīkami sēdēt uz pulvera
mucas, nezinot, kurā brīdī kāds tai var
pielikt uguni. Tāpēc arī nāca dažādi mu-
dinājumi barikādes nojaukt.
Pastāvējušas divas nedēļas, barikādes
Rīgā tika pakāpeniski nojauktas, tomēr
daži to elementi saglabājās  līdz pat 21.
augustam, kad Maskavā izgāzās pučs
un  LR Augstākā padome pieņēma li-
kumu, kas noteica, ka Latvija ir neat-
karīga un demokrātiska republika. 

Šodien mums ir vārda, preses un pul-
cēšanās brīvība. Mēs brīvi varam izceļot
uz Eiropas valstīm un ASV. Mums ir
daudz kas no tā, par ko mēs tai laikā
pat nesapņojām, jo mūsu lozungs bija:
„Kaut pastalās, bet brīvā Latvijā!”
Protams, mēs nezinājām arī, kas ir bez-
darbs un sociālā nevienlīdzība.
Nedomājām, ka bankas vārds ir at-
vasināts no vārda bankrots, ka spe-
kulants ir biznesmenis, bet zaglis – ko-
rumpants. 

Nedomājām, ka  Jaunpiebalga no
kādreizējā rajona centra kļūs par bal-
tu plankumu LR Nacionālajā attīstī-
bas plānā. Tomēr vēsture rāda, ka nav
bijusi un arī nebūs neviena sociālā ie-
kārta, kurā visi būtu apmierināti. To
pamato arī Hēgeļa dialektikas likumi.
Tomēr mums ir dota iespēja brīvi iz-
pausties un izglītot savu jauno paau-
dzi nacionālā patriotisma garā. Katram
vajag darboties tā, lai saglabātu
Piebalgu kā Latvijas kultūrvēsturisko
novadu.

Jānis Mājenieks 

Barikāžu  laiks pirms 25 gadiem

Radīšanas, dāvināšanas
prieks

21.decembrī Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā noti-
ka zibakcija - apsveikumu gatavošana. Tajā azartiski
iesaistījās daudzi bibliotēkas apmeklētāji- gan pieau-
gušie, gan bērni, kuri vēlējās apgūt jaunas prasmes,
lai iepriecinātu tuviniekus un draugus ar pašu gata-
votajām apsveikumu kartiņām. 

Attēlā: tapuši skaistie un oriģinālie Ziemassvētku
apsveikumi.
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Bez teātra mēs nevaram…
7.janvāra vakarā jau trešo reizi tikāmies ar domu-

biedriem Teātra afišā. Sarunu galvenā tēma bija jubi-
lārs Raimonds Pauls un viņa mūzika. Pateicamies

Agnesei Zēboldei par ģitāras spēli, kas palīdzēja kopī-
gi izdziedāt R.Paula dziesmas no teātru izrādēm un ki-
nofilmām! 13.februārī kopīgi Jaunajā Rīgas teātrī no-
skatīsimies izrādi “Aspazija. Personīgi”. Ar spilgtāka-
jiem teātra apmeklējuma iespaidiem dalīsimies 18.feb-
ruāra vakarā, kad paredzēts nākamais pasākums.

Novadnieku
jubilejas 2016.gadā

8.I- Farmaceitam Arnoldam
Mednim - 115 

25.I - Literatūrvēsturniekam
Arnoldam Būmanim - 85 

28.I - Dramaturgam, teātra dar-
biniekam, TZO kavalierim Jānim
Jēpam-Baldzēnam- 125 

21.II- Filoloģei Sarmai Kļaviņai- 75 
19.III- Juristam, Brīvības cīņu da-

lībniekam Rūdolfam Priedem- 115 
21.III- Strēlniekam, TZO un

Atzinības krusta kavalierim Paulam
Asniņam- 130 

23.III- Ārstei, pasniedzējai Ernai
Grāvītei- 90 

26.III- Aktierim Jānim Paukštello-
65 

3.IV- Mācītājam Karlam Augustam
Emīlam Kēlbrantam - 180 

5.IV- Gleznotājam, pedagogam,
TZO kavalierim Hermanim
Aplociņam- 125 

24.V- Ķirurgam, pasniedzējam
Jānim Slaidiņam- 100 

27.V- Bibliotekārei, skolotājai,
novadpētniecei, TZO Goda zīmes ka-
valierei Vēsmai Johansonei- 65

7.VI- Skolotājam, Brīvības cīņu da-
lībniekam, TZO un Viestura ordeņa
kavalierim Jānim Priedem- 125 

23.VI- Juristam Jānim
Stabulniekam- 115 

8.VII- Ķīmiķei Ainai Kārkliņai- 75 
9.VII- Mācītājam, skolotājam

Jānim Ozolam- 140 
10.VII- Juristam Kārlim Ozoliņam-

129 
16.VII- Skolotājam, kordiriģentam

Valdemāram Jūlijam Bišeram- 135 
26.VII- Rūpniekam, tirgotājam

Kārlim Rudzītim- 141 
8.VIII- Militāram darbiniekam,

LKO kavalierim Pēterim Leimanim-
125 

18.VIII- Skolotājam, Brīvības cīņu
dalībniekam Fricim Uiskam- 120 

20.VIII- Brīvības cīņu dalībniekam,
LKO kavalierim Kārlim Ozoliņam-
115 

30.VIII- Komponistam, muzikolo-
gam TZO kavalierim Oļģertam
Grāvītim- 90 

11.IX- Gleznotājai Martai Kalniņai
- Eliasei- 105 

4.X- Juristam, Viestura ordeņa ka-
valierim Tālavam Jundzim- 65 

7.X- Juristam, skolotājam, bib-
liogrāfam Aleksandram Vitantam-

110 
12.X- Grāmatizdevējam, sabied-

riskam darbiniekam, TZO kavalierim
Rūdolfam Jēpem- 130 

15.X - Skolu inspektoram, ērģel-
niekam Jānim Pirro- 180 

16.X- Skolotājam Jānim Ozoliņam-
120 

1.XI- Skolotājam Kārlim Georgam
Kronbergam- 245 

13.XI- Dzejniecei Sarmītei
Āboltiņai- 55 

22.XI - Rakstniekam, juristam
Jonāsam Miesniekam - 120 

23.XI- Mācītājam Oto Kristofam
Heinriham Girgensonam- 220 

30.XI- Nacionālajam partizānam
Kārlim Rusovam - 100 

10.XII - Rakstvedim Voldemāram
Štrausam- 130 

12.XII - Juristam, žurnālistam, tul-
kotājam, sabiedriskam darbinie-
kam, TZO kavalierim Aleksandram
Būmanim- 135

20.XII - Mācītājam Alfrēdam
Oliņam- 115 

Baiba Logina
Tālr. 64107903; mob. 29230240;

e-pasts:
baiba.logina@jaunpiebalga.lv

22.I plkst. 18.00 atsāksies Gongu meditācijas no-
darbības. Pasniedzēja Marija Mežecka no Rīgas aicina
gan bijušos, gan jaunus dalībniekus. Gongi ir dziļš per-
sonīgās transformācijas un garīgās izaugsmes avots un
tai ir dziedniecisks efekts. Iegremdēšanās Gongu ska-
ņās un tikšanās ar sevi – tie ir īpaši vērtīgi brīži, me-
ditācija, kas ir pieejama jebkuram cilvēkam. Gongu te-
rapija palīdz arī uzlabot attiecības ģimenē.

Vislabāk tādu seansu baudīt guļus, ļaujot sev atpūsties
un atvērties tai pieredzei, kas atnāk. Tā var būt dziļa me-
ditācija vai vienkārši laba atpūta. Nodarbība ilgst apmē-
ram 1,5 stundu, tāpēc līdzi ņemiet siltu paklājiņu un segu.

23.I.plkst. 17.00 Jaunpiebalgas novada domes zālē no-
tiks Egila Johansona grāmatas “Tuvumā- tālumā”
atvēršanas svētki. Gaidīti visi interesenti!

27.I plkst.10.00 notiks seminārs piena ražotājiem
par tēmu “Pārraudzības datu analīze un to iz-
mantošana ganāmpulka produktivitātes paaug-
stināšanā”, lektore Andra Seredina, LLKC Cēsu biroja
lopkopības speciāliste.

28.I plkst. 17.00 kopā pulcēties aicinām amatniekus
- dažādu amatu un rokdarbu pratējus. Parādīsim cits
citam, kas šajā ziemā jau tapis un vēl top, apmainīsi-
mies idejām. No līdzi paņemtajiem darbiem izveidosim
izstādi, lai priecētu un iedvesmotu citus. Apspriedīsim
arī iespēju piedalīties biedrības “EAPN”- Latvia māja-

matnieku darbu izstādē 2016. gada 13. un 14. aprīlī Rīgā,
Latviešu biedrības namā.

2.II plkst. 16.00 lielus un mazus apmeklētājus gai-
dām uz Sveču dienas pasākumu- liesim sveces, atce-
rēsimies ticējumus, sakāmvārdus un tradīcijas, kas sais -
tās ar svecēm.

9.II plkst. 17.00 sāksies lekciju cikls “Zemapziņas
psiholoģija”. Pirmā- iepazīšanās nodarbība būs bez mak-
sas. Kursus vadīs pasniedzēja Sandra Blūma. Tie no-
tiks otrdienu vakaros.

Lekciju cikls sevī ietver 12 nodarbības, kurās tiek ap-
skatīti pamatjautājumi saistībā ar zemapziņu un tās ie-
tekmi uz mūsu ikdienas notikumiem un iespējām uz-
labot dzīves kvalitāti.

Zemapziņas psiholoģija ir ļoti plašs izpētes lauks. Ša-
jās nodarbībās tiks apskatītas 28 pamattēmas, kas tie-
ši skar ikviena cilvēka aktuālākos jautājumus, piemē-
ram, ģimene, mīlestība, darbs, nauda utt. Apmeklējot
lekcijas, jūs apgūsiet metodiku un uzzināsiet, kā ar krā-
su palīdzību sakārtot sevi, radīt harmoniju un sajust savu
patieso esību. Šīs zināšanas ļauj pietuvināties objektī-
vai patiesībai par sevi. Enerģijas un spēka trūkums, ap-
jukums, problēmas sakārtojas brīdī, kad apzināmies no-
tikumu cēloņus, izprotam to risinājuma iespējas.

(Turpinājums 13. lpp.)

Plānotie pasākumi janvārī un februārī
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Ja rodas kādi jautājumi,
varat zvanīt pa tālruni
26415739 pasniedzējai
Sandrai Blūmai.

19.II Gaujas fonda projek-
ta noslēguma konference
“Gauja. Mājvieta. Pie -
baldzēns”. 

20.februārī plkst.15.00 pa-
redzēta tikšanās ar rakst -
nieci Daci Priedi. 

Iepazīstinot ar sevi, Dace
Priede stāsta: „Esmu diplo-
mēta aktrise, režisore
Kuldīgas Tautas teātrī, mā-
cītāja pienākumu izpildītāja
trijās draudzēs, rakstniece,
mamma, vecmāmiņa, sēt-
niece.“ Papildus iepriekšmi-
nētajam brīvajā laikā ir arī
čakla rokdarbniece, prasmī-
ga māksliniece un amatniece.

„Manās grāmatās ir daļa
patiesības un daļa fantāzijas.
Par sevi varu teikt kā kādas
manas grāmatas varone: “Es
rakstu ar savas sirds asinīm
un atbildu par katru vārdu,
ko es rakstu. Kad asiņu vairs
nebūs – nerakstīšu.“ 

D.Priede ir autore 13 grā-
matām: „Saules špagas as-
menī“ (1994), „Kamenes uz
stīgām“ (1997), „Mēnesstars
pār jūru“ (1998), „Zirnekļa
tīkls smilgās“ (2007),
„Mēnesstars pār ezeru“
(2007), „Taurenis vientuļās
debesīs“ (2008), „Pasakas
manam mazulim“ (2008),
„Mana dienas grāmata“
(2010), „Snieg purpura sniegs“
(2012),  „Krāsainas ilgas“
(2013),”Mana dienas grāma-
ta“ (2013),”Mums vienas asi-
nis -Tev un man“ (2014);
“Mana mīļā Latvija” (2015).

Kā atzīst lasītāji, Daces
Priedes romānos atspoguļota
nebeidzama cilvēkmīlestība,
ticība cilvēka gara un domu
spēkam. Pasākuma ietvaros
būs iespēja iegādāties Daces
Priedes darbus.

Pasākumi notiek Jaun -
piebalgas novada domē -
otrā stāvā zālē vai klasē.

Pasākumu grafiks var
mainīties, tāpēc sekojiet līdzi
informācijai afišās novada do-
mes mājas lapā un sociālajos
tīklos. 

Informāciju sagatavoja
Baiba Logina un

Maija Ķīķere.

Kultūras afiša
Jaunpiebalgā

15.01. Plkst. 19.00 “Es mīlu tevi, Piebalga” 3. kārta. Savā starpā sacenšas
Jaunpiebalgas uzņēmēju – SIA “Wenden furniture”, SIA “Piebalgas alus”, SIA
“Mežogles” - un apvienotā zemnieku saimniecību komanda. Pasākumu vada
aktieris Kristaps Rasims.

Ieeja: pieaugušajiem 3,- EUR, skolēniem 1,- EUR.
19.01. Plkst. 19.00 filmas “Īvāns” izrādīšana. Filmā redzami unikāli kad-

ri no vēstures arhīviem un Daiņa Īvāna personīgi filmētajām ģimenes kinoh-
ronikām. 

Ieeja: pieaugušajiem 2,- EUR, skolēniem bezmaksas. 
26.01. Plkst. 19.00 filmas “Mans tēvs baņķieris” izrādīšana. 
Ieeja 2,- EUR.
30.01. Plkst. 18.00 Popiela un nakts diskotēka. Pasākumu vada stand-

up komediants Maksims Trivaškēvičs. Priekšnesumus pieteikt līdz 20.01. Agnese
( mob. 26412962) un Lelde ( mob. 28448588). 

Ieeja: skolēniem 1,- EUR, pieaugušajiem 2,- EUR. 

Februāris
Februāra sākumā gaidāma muzikāli - intelektuālās spēles “Es mīlu tevi,

Piebalga!” 4. kārta, kurā piedalīsies Jaunpiebalgas pašdarbnieku kolektīvu
komandas. 

Gaidot piebaldzēnu salidojumu jūlijā, attiecīgas noskaņas būs iespējams gūt
11.februārī, skatoties teātra kluba “Austrumu robeža” viesizrādi “Salidojums”,
kura stāsta par draudzību un skolas gadiem. 

Februārī svinēsim arī Pelnāžus ar maskošanos un citām izdarībām.
Februāra beigās – 27.02. - klausītājus priecēs dāmas no saksofonu kvarteta
“n[ex]t move” ar koncertu Latvijas koncerttūres ietvaros. 

Marts
Sievietēm par lielu prieku “Ugunsgrēka” Jezupiņš (Kristaps Rasims) vadīs

spēļu cikla “Es mīlu tevi, Piebalga” finālu!
Dziedāt gribošie tiek aicināti gatavoties koncertam “Mēs tiksimies mar-

tā”, savu izvēli repertuāram koncentrēsim uz teātra un kino dziesmām par
godu Starptautiskajai teātra dienai. 

Kā katru gadu - mazie dziedātāji aicināti gatavoties konkursam “Cālis 2016”
un ieskandināt pavasari ar savām skaistajām balstiņām.

Zosēnu pagastā

29.01. Plkst. 19.00 Ata Auzāna akustiskā koncertprogramma
“Sirds dziesmas”.

20.02. Ziemas sporta aktivitātes.

Pavisam tuvu, sildoties sveču gaismā, dvēseliskā tuvībā ar katru koncer-
ta klausītāju – tā ir 

Ata Auzāna jaunā, akustiskā koncertprogramma 
„Sirds dziesmas”.
Divdaļīgajā programmā iekļautas pazīstamas pasaules kla-

siķu dziesmas, latviešu komponistu garadarbi, kā arī jaunas Ata
Auzāna oriģināldziesmas. Sirsnīgi, smeldzīgi un romantiski. Par
dzīvi un mīlestību, dabīgi dzīvā skanējumā.

Akordeonu spēlēs un dziedās Atis Auzāns, pie klavierēm Jānis
Lemežis, perkusijas - Nelli Bubujanca.

Vakaru koncerta apmeklētāji varēs izbaudīt, sēžot pie galdiņiem, Lienes
Lacbergas rokām darināto sojas vaska sveču gaismā malkojot glāzi burvīga šam-
panieša no Torley.

Koncertu piedāvā „Vīgneru Ernesta institūts“
Biļetes iepriekš pārdošanā - 4.00 EUR, pasākuma dienā 5.00 EUR.
Biļetes var iegādāties: Dzidra (mob. 26538154) Zosēnos, Anita Šūtele –

Jaunpiebalgas novada domes kasē. 
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GODĀTAIS LATVIJAS MĀJAMATNIEK!
Biedrība “EAPN”- Latvia laipni aicina Tevi piedalīties

Latvijas mājamatnieku darbu
izstādē 2016. gada 13. un 14. aprīlī Rīgā!

Izstāde paredzēta plašai auditorijai. Šo izstādi apmeklēs arī 14 speciālisti no Krievijas (Kaļiņingradas),
Lietuvas (Viļņas, Paņevēžas un Šauļiem), Igaunijas (Tallinas), Polijas (Žešovas), Zviedrijas (Haparandas),

Somijas (Helsinkiem) un Norvēģijas (Bergenas un Oslo). Izstādes 
mērķis: veicināt inovatīvas mājamatniecības  attīstību un mājamatnieku sadarbību,  un ekonomisko nostipri-

nāšanos  Baltijas jūras reģionā.

Reģistrēšanās dalībai izstādē līdz 2016. gada 1. februārim; produkcijas veida un nepieciešamās vietas 
apjoma pieteikšana katram dalībniekam jāveic līdz 11. martam pa e-pastu: lelde.calite@inbox.lv, 

tel. 24550107 vai 29664063.

Dalības maksa 10,00 EUR (kā reģistrēšanās pamatojums) par katru
individuālo dalībnieku jāveic šādā kontā:

EAPN-Latvia, biedrība
Reģ. nr. 50008216821

Banka: SWEDBANK AS
Konts: LV07HABA0551037588167

Informācija par izstādes norises vietu katram reģistrētajam dalībniekam tiks paziņota līdz 2016. gada 
14. martam. Katrs dalībnieks atbild par savas izstādes vietas atbilstošu noformējumu. Izstādes darbus 

apmeklētājiem būs iespēja iegādāties par atbilstošu ziedojumu autoram.
LAIMĪGU JAUNO GADU! www.eapn.lv

Visapkārt vasku sveces,
Vidū klāts liepas galds:
Dieviņš sveces dedzināja,
Laimīt’ galdu apklājuse.

(Latviešu tautas dziesma.)

Latvijas valsts nav nejaušība, tāpēc svarīgajam notikumam – Latvijas valsts proklamēšanas simtajai gada-
dienai  2018.gada 18. novembrī  sākam gatavoties jau šodien. Visā Latvijā svinības notiks piecu gadu garumā
no 2017. līdz 2021.gadam, un šajā laikā paredzēts īstenot vairākus pasākumu ciklus, projektus un lielnotiku-
mus. Svinību simbols ir balts galdauts, kas pulcinās pie svētku mielasta ģimenes un draugus, novadniekus un
tautiešus.

Arī Jaunpiebalgai ir, ko uzdāvināt Latvijai 100 gadu dzimšanas dienā! Tāpēc tiek aicināts katrs no mums
padomāt, kā atzīmēt Latvijas svētkus. Vai tā varētu būt dāvana, kas dod prieku dažas dienas, vai paliekoša vēr-
tība nākamajām paaudzēm? Kā mēs, piebaldzēni, gribam sagaidīt un nosvinēt savas Latvijas svētkus?

Kultūras ministrijas izsludinātās svētku vadlīnijas saistītas ar šādām tēmām:
1) Kultūras skolas soma – izglītojoši un radoši pasākumu projekti jaunatnei;
2) Latvijas valstiskuma ceļi un Piebalga tajos - ceļi, kas Latvijas kartē uzskatāmi parāda mūsu valstis-

kuma veidošanās simtgadi, ceļa zīmes  un pieturas punkti valsts attīstībā;
3) Latvijas ainava - sakārtot un labiekārtot vidi un ainavas;
4) Ciltstēvu un ciltsmāšu cildināšana;
5) Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un izcelšana;
6) XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki;
7) Baltā galdauta svētki.
Esiet mīļi aicināti un ļoti gaidīti izteikt savas ierosmes, lai iesaistītos svētku norisē! Idejas var

iesniegt rakstiskā veidā, aizpildot anketu, kas atrodama šajā avīzītē, vai brīvā rakstiskā formātā. Anketas var
iemest tam speciāli paredzētās urnās Jaunpiebalgas novada domē, Jaunpiebalgas kultūras namā, kā arī
tirdzniecības centrā “Vanagi” vai Jaunpiebalgas vidusskolā. Tāpat idejas varat iesniegt elektroniskā formātā
mājas lapā www.jaunpiebalga.lv . Gaidīsim ciemiņus arī pie mums kultūras namā, lai kopā pie Gaujas mētru
tējas tases pārrunātu ierosmes Latvijas valsts simtgades svinēšanai!

Tieši mūsu pašu domas un darbi ir svarīgākie, lai svētki izdotos! Iesaisties arī Tu!
Agnese Zēbolde, 

Jaunpiebalgas kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja
(Anketa 15. lpp.)
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Anketa
Latvija 100

Mana ideja Latvijas simtgades svētkiem
Kultūras skolas soma, Latvijas valstiskuma ceļi, Latvijas ainava, ciltstēvu un ciltsmāšu

cildināšana, kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un izcelšana, baltā galdauta svētki

Mana ideja, ierosinājums:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Es vēlos iesaistīties svētku norisē:
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Kopā izglābsim
Jaunpiebalgas

vietvārdus!
Lūgums novada iedzīvotājiem palīdzēt noskaidrot

senākos vietu nosaukumus un fiksēt to atrašanās vie-
tas. Agrāk šeit ir pierakstīti tūkstošiem vietvārdu,
taču precīzas atrašanās vietas vairumam nav fiksētas.
2015.gadā Gaujas fonda projekta ietvaros no jauna
ir uzsākta vietvārdu vākšana un kartēšana
Jaunpiebalgā, tāpēc lūdzam vietējos iedzīvotājus at-
saukties un sniegt ziņas par viņiem zināmajiem vie-
tu nosaukumiem.

Pašlaik svarīgi apzināt šādus uzskaitītos vietu no-
saukumus Gaujas krastu tuvumā, par kuriem lūgums
atsaukties vispirms:

Gaujas līkumi un līči: Dzērves un Niedres līkums,
Cūkas sēkme, Ankuļlīcītis, Bedeičlīcis. Gaujas atvari:
Bērtulis, Grūzis, Naudzis, Bumbas atvars, Cūkastes,
Kupicas, Pakrastes, Vērpatu, Žīdatvars. Avoti: Māliņu,
Trejkungu, Grašavots. Kalni: Āžmugure, Evertes,
Cepures kalns, Vakts kalns, Kangaru kalns, Baznīcas
kalns, Drebes kalns, Žīda kalns, Saules kalns, Raunas
kalns, Pilskalniņš, Cepurīte. Upītes: Līdece, Božupe,
Pūķa rene, Streina, Misupe,Mūsupe, Līčupe, Krievupe,
Zviedrupe, Raunas upīte, Vilka dārza upīte. Citas vie-
tas: Atmatiņu pēdakmens, Ķēmakmens, Leišakmens,
Zelta grava, Kangargrāvis, Ležēns, Tīrikšņa, Židava,
Laipu purs, Zagļu ceļš, Vēres ceļš.

Lūdzu zvanīt vai rakstīt novadpētniekiem Gintam
Skutānam (mob. 29196952) vai Vēsmai Johansonei
(mob. 26615072). Pasta adrese: Br. Kaudzīšu iela 7A
-7, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, LV – 4125.

Gints Skutāns, 
vēsturnieks un novadpētnieks 

e-pasts: skutans@inbox.lv

$

$

Sudrabs debesīs 
sudrabs zemē
dvēselē sudraba sniegpārslas vijas
ievijas sirdī un dvēselē glāsmaini
krītošas sniegpārslu melodijas
piedziedi debesis
sniegotos klajumos
piedziedi laimei
kā pukst tava sirds
esi šai pasaulē tas kas esi
glāsmainās domās
lai dvēsele mirdz…

Februāra īpašie jubilāri

60 Ināra Miļūne 27.02.1956. “Skubiņi”
65 Elena Agapova 28.02.1951. “Ķieģeļceplis”

Elga Balode 20.02.1951. Gaujas iela 19
70 Alvis Žukovskis 05.02.1946. “Mazskrāģi”
75 Anna Blūme 12.02.1941. Gaujas iela 24

Ojārs Lediņš 16.02.1941. “Vectirgkalns”,
Zosēnu pagasts

Ilmārs Ontužāns 22.02.1941. “Tīrumbaši”
Ilze Sabule 06.02.1941. Gaujas iela 45

80 Līvija Misiņa 18.02.1936. “Mazkaņepi”
Staņislava Nedēļa 26.02.1936. Gaujas iela 29

85 Antoņina Bočina 01.02.1931. Raiņa iela 12
93 Ilgvars Leimanis 05.02.1923. Dārza iela 4-13

Apsveicam februāra jubilārus!
Jaunpiebalgas novada dome
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Jaunpiebalgas novada domes izdevums
Redakcija: Aija Íîíere tâlr. 64162437 (darbâ), 26409543 (mob.),  e-pasts: aija.kikere@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”. 

Jaunpiebalgas vidusskolas sākumskolas skolēni saka mīļu
paldies Pētera Avena fondam  par sagādāto iespēju  justies

laimīgiem, gūt prieku un ticēt Ziemassvētku brīnumam!
Jautrām dziesmām skanot, bānītis mūs aizveda pie pasaku
varoņiem, ar kuriem kopā darbojāmies dažādās darbnīcās.

Paldies par dāvāto saldumu pārsteigumu!

Lūgsim tavai dvēselītei
Debess ceļā mieru gūt,
Lai ar tevi zvaigznes starā
Varam domās kopā būt.

Mūžības ceļu gājuši:

Velta Kalniņa
69 gadu vecumā,

Ainars Ludzenieks
50 gadu vecumā,

Velta Dulberga
92 gadu vecumā,

Kārlis Zaikovskis 
71 gada vecumā,
Maiga Lekse
81 gada vecumā, 

Paulīne Vietniece 
91 gada vecumā, 
Velta Eglīte
83 gadu vecumā.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka visdziļāko līdzjūtību

tuviniekiem!
Sniegs, ziemas puteņi logā
Un gaistoši ziedi uz stikliem…
Tas ir balts klusums
Un miers ceļa galā…

Izsakām visdziļāko
līdzjūtību 

Laimai Upmalei,
pavadot māmiņu 

mūžības ceļā!

Jaunpiebalgas vidusskolas
kolektīvs

Esmu kārtīga, inteliģenta, mīlīga kaķenīte.
Ļauni cilvēki mani izmeta no mašīnas pagājušā
gada rudenī. Tā nu kopš tā laika nelaimīga
klīstu pa Jaunpiebalgas daudzdzīvokļu māju
apkārtni. Pārtieku no labu cilvēku žēlastības,
kuri reizēm mani pabaro, nakšņoju kāpņu
telpās, pagrabos, garāžās. Ļoti, ļoti ilgojos pēc
laba saimnieka, siltas mājas un mīlestības, jo

ziemā ļoti salst un nekad nevar zināt, no kurienes tevi atkal padzīs.
Apsolos atdarīt ar labu, jo pēc dabas esmu draudzīga un mīļa, vēl
neesmu zaudējusi ticību labiem cilvēkiem.

Par mani lūdzu interesēties Jaunpiebalgas neatliekamās palīdzības
punktā Brāļu Kaudzīšu ielā 9.

Ar pateicību - baltraibā kaķenīte
Kontakttelefons 29171534

Saņem, mīļā zemes māte,
Vienu sirmu māmuliņu,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu velēnām!

Skumjās esam kopā 
ar skolotāju 

Laimu Upmali,
māmiņu mūžībā

pavadot!

4. klases skolēni un vecāki

Košu ziedu, dziesmu klusu,
Nav ko citu dāvināt.
Vieglas smiltis, saldu dusu
Kapu kalnā, māmulīt.

Skumju brīdī esam 
kopā ar 

Laimu Upmali,
no māmulītes uz mūžu 

atvadoties.

Br. Kaudzīšu 7 mājas
iedzīvotāji

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom,
Paliek vien dvēseles gaisma…

Izsakām visdziļāko 
līdzjūtību 

Ivetai Bērziņai 
un tuviniekiem,

no māmiņas uz mūžu 
atvadoties.

Br. Kaudzīšu 7 mājas 
iedzīvotāji

Tu katram viena, tikai 
viena,

Kurai kā pie saules bērni 
turas klāt.

Tāpēc ir tik grūti, skumju 
asarām birstot,

Uz mūžu zemei tevi atdot, 
māt!

Izsakām līdzjūtību un bēdās
esam kopā ar 
Ivetu Bērziņu,

māmuliņu pavadot
mūžībā!

Jaunpiebalgas vidusskolas
kolektīvs


