
1 (226) 2017. gada janvāris Jaunpiebalgas novada izdevums

Kā mākonītis zilganbalts,
Kā augošs mēnestiņš ik gads
Lai ļauj man izaugt pasaulē
Ar debess gaismu dvēselē!

2016.gada 5.decembrī 
pasaulē nāca

Rēzija Vilks.
Apsveicam laimīgos 

vecākus un vecvecākus!

Janvārī
20.01. 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena.
28.01. Sākas Austrumu jaunais –

Uguns Gaiļa - gads. 
Par 2017.gada simbolu kļūs gailis ar

uguns elementa akcentu, kas piešķir
gadam sarkano krāsu. Šajā gadā do-
minējošās īpašības būs dusmas, ag-
resija, kareivīgums un vienlaicīgi vēl-
me izcelties, egoisms, valdonīgums, ak-
tivitāte, dinamika. Gads nesīs daudz pozitīvu brīžu un ne-
parastu situāciju, un vinnētājs būs tas, kurš ir pieradis ne-
vis prātot, bet rīkoties.

Februārī
14.02. Valentīna diena.

18.02. Pelnu diena. Vanagkalna slēpo-
šanas festivāls.

Zevs - mīlulis, atraktīvs, labsirdīgs suns, kolosāls draugs
saimniecei “Vecviekšelēs”. Foto: Laima Kuzmina

ŠAJĀ NU MURĀ:

*Jaunākais novada domē
*Lauku ziņas
* I semestra mācību 

darba rezultāti
*Mūzikas un mākslas 

skolai 30
*Kultūras ziņas un afiša
*Dažādas ziņas
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- Pārdomas
Ir sācies pirmais jaunā gada mē-

nesis. Tas ir laiks, kad daudzi iz-
vērtē aizvadīto gadu un kaļ jaunas
apņemšanās. Pētījumi rāda, ka tie-
ši sievietes vairumā gadījumu ir
tās, kuras sāk gadu ar kādu ap-
ņemšanos – fiziskās aktivitātes,
jauns darbs, jaunas attiecības u.t.t.
Arī es kaut ko plānoju, arī šo to ap-
ņemos, kaut ko no tā izpildu, kaut
ko ne. Tomēr, izrādās,  šādai rīcī-
bai nav nekāda sakara ar Jauno
gadu, jo, pēc psihologu domām,
gadu mija ir tikai simbolisks brī-
dis, varbūt tā simbolizē mūsu slin-
kumu sākt lietas darīt tūlīt un ta-
gad. Tad arī mums vajag kādu sim-
bolisku datumu.

Gada nogalē televīzijas kanālos
varējām skatīt interesanti veido-
tos gada notikumu pārskatus.
Vēlreiz pārlapojot mūsu avīzītes 12
numurus, var redzēt, cik daudz un
dažādi pasākumi notikuši mūsu no-
vadā, cik aktīvi bijuši vidusskolas
un mūzikas un mākslas skolas au-
dzēkņi, piedaloties dažādos kon-
kursos, olimpiādēs, projektos.
Ritējusi bagāta un raiba kultūras
dzīve: mūsu vietējie mākslinieki rī-
kojuši vairākas savu darbu izstā-
des, izdejotas vēsturiskās dejas, iz-
spēlēta intelektuālā spēle “Es mīlu
tevi, Piebalga”, gan Jaunpiebalgā,
gan Zosēnos notikušas dažādas ra-
došās darbnīcas, skatītājus prie-
cējuši pašmāju aktieri, pie mums
ciemojušās rakstnieces Dace
Priede, Inguna Bauere, Maija
Laukmane, Linda Kukare –
Aldersone, savus piedzīvojumus at-
klājis ceļotājs Gints Barkovskis.
Esam lepni, ka mums ir atklāta
jaunā un skaistā Mūzikas un māk-
slas skolas ēka. Vasarā centrālais
notikums bija Jaunpiebalgas vi-
dusskolas 70 gadu jubilejas svinī-
bas un jaunpiebaldzēnu salidojums
“Skolas gadu spēles”. Kā ik gadu
augustā noritēja izstāde – gada-
tirgus “Izvēlies Piebalgu!” , kurā
tika daudzināts saimnieks un saim -
niece. Daudz rakstījām par ak-
tualitātēm lauksaimniecībā, par
dažādajiem piedāvājumiem pie-
augušo izglītībā, savukārt vēstur-
nieks Gints Skutāns iepazīstinā-
ja lasītājus ar novada vietvārdu ba-
gāto klāstu. Tas, protams, nebūt
nav viss, kas gada laikā noticis.

Gribu pateikt lielu paldies ma-
niem palīgiem, kuri ik mēnesi cī-
tīgi raksta ziņas avīzītei, kā arī vi-
siem tiem, kuri šad un tad atsūta
kādu interesantu rakstiņu, dzejo-
li. Paldies visiem, kuri gaida un
lasa “Avīzi Piebaldzēniem”!
Priecāšos, ja uzdosiet arī jautāju-
mus, kas jūs interesē.

Lai mums visiem aktīvs, radošs,
interesants gads, lai vēlmes pie-
pildās!

Aija Ķīķere

2016. gada 12.decembra novada domes
sēdē nolemts:

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2016.gada 12.decembra Saistošos
noteikumus Nr.14 „Par grozījumiem 2016.gada 25.janvāra Saistošajos no-
teikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un
ziedojumu budžets 2016. gadam””.

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.15 “Grozījumi Jaunpiebalgas no-
vada domes 2013.gada 13.jūnija Saistošajos noteikumos Nr.8 “Jaunpiebalgas
novada domes nolikums””.

Apstiprināt siltumenerģijas tarifu katlu mājai „Jūrnieki” Melnbāržu cie-
mā, Zosēnu pagastā 1,89 EUR/m2 (summa bez PVN), plus valstī noteik-
tā PVN likme.

Noslēgt līgumu par bezatlīdzības brīvprātīgā darba veikšanu, veicot brīv-
prātīgo darbu – sabiedriskās kārtības uzturēšanu Jaunpiebalgas novada
pašvaldības teritorijā ar Raimondu Kalašinski.

Piešķirt līdzfinansējumu Latvijas Biatlona federācijai 500,00 EUR (pie-
ci simti euro un 00 centi) apmērā.

Izīrēt I. G., dzīvojamo telpu “Pagasta nams”-1 Abrupē, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., ar kopējo platību – 54,80 m2

Noslēgt vienošanos ar E. A. par dzīvojamās mājas “Dzelmes”-18, Melnbārži,
Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., parāda (kāds tiks fiksēts uz vienošanās
noslēgšanas dienu) atmaksu un nodot parāda salīdzināšanas aktu. Izīrēt E.
A., personas kods dzēsts, dzīvojamo telpu Stacijas ielā 9D-7, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar kopējo platību – 38,40 m2, ja tiks
noslēgta vienošanās par esošā parāda par dzīvojamās telpas īri un komu-
nālajiem pakalpojumiem atmaksu un parakstīts parāda salīdzināšanas akts.

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par šādiem nekustamajiem
īpašumiem šādā apmērā:

Anulēt M. B., personas kods dzēsts, deklarēto dzīves vietu dzēsts.
Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.4298 005 0186,

kas sastāv no zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 4298 005 0093, ar
kopējo platību 2,6 ha, kas atdalītas no nekustamā īpašuma ar kadastra
Nr.4298 003 0104, Bērzu ielā 10, Melnbāržos, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas
nov. (zemes vienība kā atsevišķs īpašums nav ierakstīta zemesgrāmatā),
nosakot ieguvēja izvēli publiskā nomas tiesību izsolē (mutiska izsole ar
augšupejošu soli). Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Augstāru karjers”, Zosēnu
pag., Jaunpiebalgas nov., ar kadastra Nr.4298 003 0248 , kurā ietilpst ze-
mes vienība ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0185, ar kopējo platību 1,4
ha, (mutiska izsole ar augšupejošu soli). Apstiprināt nekustamā īpašuma
izsoles noteikumus.

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Jaunroci” ar kadastra Nr.4256 011
0078 – 18,92 ha kopplatībā, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads,

Novada domē

Nekustam  pašuma 
kadastra Nr. 

Nekustam  
pašuma 

nosaukums/ 
adrese 

Nekustam  pašnieka/ 
lietot ja v rds, uzv rds, 

personas kods/ nosaukums, 
re istr cijas Nr. 

Dz šam  par da 
summa, EUR 

4256 900 0267 dz sts M. U. dz sts (miris 
11.04.2016.) 

7,00 

4298 005 0145 dz sts A. O. dz sts (miris 
01.04.2016.) 

7,00 

4298 503 0021 dz sts A. K. dz sts (miris 
20.07.2016.) 

7,00 

4256 900 0182 dz sts E. K. dz sts (mirusi 
29.07.2011.) 

14,00 

4256 013 0036 dz sts J. M. dz sts (miris 
16.09.2016.) 

27,56 

4298 004 0045 dz sts M. B. dz sts (mirusi 
21.04.2010.) 

35,81 

4256 900 0165 dz sts R. Ž. dz sts (miris 
27.12.2014.) 

22,86 
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atdalot atsevišķas zemes vienību ar kadastra apzīmē-
jumu 4256 012 0030 - 17,02 ha platībā.

Reģistrēt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda neap-
būvētu lauku apvidus zemi “Krēsliņi” ar kadastra numuru
4256 009 0079 - 8,17 ha platībā, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, saskaņā ar teritorijas plānojumu
- zeme nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai.

Atļaut L. L.-U., personas dzēsts un D. U., personas kods
dzēsts, dzīvo dzēsts, sadalīt nekustamo īpašumu “Kalna
Roci” ar kadastra Nr.4256 011 0079 – 16,6 ha koppla-
tībā, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, at-
dalot atsevišķas zemes vienību ar kadastra apzīmēju-
mu 4256 007 0147 - 16,0 ha platībā.

Reģistrēt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda ne-
apbūvētu lauku apvidus zemi “Kalna Avotiņi” ar kadastra
numuru 4298 003 0243 – 9,28 ha platībā, Zosēnu pa-
gasts, Jaunpiebalgas novads, saskaņā ar teritorijas plā-
nojumu - zeme nepieciešamā pašvaldības funkciju īs-
tenošanai.

Pagarināt zemes nomas līgumu I. C., personas kods
dzēsts, dzīvo dzēsts, par zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 4256 009 0040 - 1,9 ha platībā, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Iznomāt M. M., personas kods dzēsts, - 1/3 domāja-
mo daļu no zemes vienības ar kadastra numuru 4256
008 0057 - 1,45 ha platībā, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, viņai piederošas dzīvojamās mā-
jas (no mājas kopīpašuma 1/3 domājamā daļa)
“Liepas” uzturēšanai.

Iznomāt V. O., personas kods dzēsts, - 1/3 domājamo
daļu no zemes vienības ar kadastra numuru 4256 008
0057 - 1,45 ha platībā, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, viņam piederošas dzīvojamās mā-

jas (no mājas kopīpašuma 1/3 domājamā daļa ) “Liepas”
uzturēšanai.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma ar kadastra Nr.4256 006 0082, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads - zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0082 sa-
dalīšanai, atdalot zemes gabalu 0,4 ha platībā.

Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par komunā-
lo pakalpojumu neapmaksāto maksājumu parāda pie-
dziņu pret parādnieku A. R., personas kods dzēsts, pie-
dzenamā summa – 632,83 EUR.

Par 2016.gada novembra mēnesi samazināt daudz-
dzīvokļu mājām Br. Kaudzīšu iela 3, Br. Kaudzīšu iela
5, Br. Kaudzīšu iela 7, Br. Kaudzīšu iela 7a, Dārza iela
2, Dārza iela 4 siltumenerģijas tarifu 20% apjomā.

2016. gada 27.decembra
novada domes sēdē nolemts:
Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2016.gada

27.decembra Saistošos noteikumus Nr.16 „Par grozī-
jumiem 2016.gada 25.janvāra Saistošajos noteikumos
Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, spe-
ciālais un ziedojumu budžets 2016. gadam””.

Izslēgt zemes vienību “Smilgas”, kadastra apzīmējums
4256 008 0037, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads, 16,3969 ha platībā no pašvaldības pamatlīdzekļu
sastāva, pamatojoties uz Jaunpiebalgas novada domes
2016 .gada 11.jūlija lēmumu Nr.119, ar kuru ir atjau-
notas īpašuma tiesības zemes mantiniekam.

Sagatavoja Anita Auziņa.

Labas pārvaldības
saukļi sabiedrības

informēšanai
5. Esi atbildīgs!

Ja kāda jautājuma izskatīšana ne-
ietilpst konkrētās valsts vai paš -
valdības iestādes kompetencē, tā ne-
kavējoties par to informē iesniedzēju,
iespējami norādot par jautājuma iz-
skatīšanu atbildīgo iestādi, vai, ja tas
ir lietderīgi, pati pārsūta cilvēka ie-
sniegumu kompetentajai iestādei.
Taču, pārsūtot iesniegumu, iestādei
ir jāpārliecinās, vai attiecīgā iestā-
de ir tā, kura patiesi var palīdzēt.

Sala putniņi. Lolita Petkeviča
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l par trušiem, mājputniem, kažokzvēriem, savvaļas
dzīvniekiem un akvakultūras dzīvniekiem pārskats par
stāvokli ganāmpulka novietnē uz 1. janvāri
Lauksaimniecības datu centrā  jāiesniedz līdz 31.jan-
vārim;

l atceramies, ka pārskats par bišu saimēm
Lauksaimniecības datu centram iesniedzams uz 1. mai-
ju un 1. novembri;

l saimniekiem, kuri pieteicās ES atbalstam par pie-
na ražošanas samazināšanu, līdz 14. februārim EPS  jā-
iesniedz atbalsta izmaksas pieprasījums;

l līdz 16. janvārim VID jāiesniedz mikrouzņēmuma
nodokļa pārskats;

l līdz 16. janvārim atskaites iesniegšanas un nodokļa
maksāšanas termiņš pašnodarbinātajiem; 

l līdz 25. janvārim VID jāiesniedz atskaite par da-
rījuma kvīšu izlietošanu; 

l līdz 1. februārim VID jāiesniedz paziņojums par fi-
ziskajām personām izmaksātajām summām  2016.gadā.

Lūdzu, izvērtējiet piedāvātās aktivitātes un piesa-
kieties tām! Ļoti gaidīšu! No jūsu intereses atkarīgs, vai
pasākums vispār ir jāorganizē un kāds tas būs.

Noteikti piesakieties visi, kam būs vajadzīga palīdzība
gada ieņēmumu deklarācijas sagatavošanā un ie-
sniegšanā, jo no apmeklētāju daudzuma būs atkarīgs,
cik konsultantus vajadzēs piesaistīt šim pasākumam. 

Novēlu Jaunajā gadā veselību, dzīvesprieku un enerģiju!
Sīkāku informāciju saņemsiet, piezvanot man. Gaidu

zvanus.
Maija Ķīķere 
mob. 29131170

Datumi, kuri jāatceras:

Lauku ziņas

2017. gada pas kumu pl ns lauku iedz vot jiem Jaunpiebalg  

M nesis Pas kums Lektors, m c bu nodrošin t js 

Febru ris Semin rs biškopjiem Guntars Melnis, biškop bas 
eksperts, konsultants 

8., 15., 22. 
febru ris 

8., 15., 22. febru r  m c bas 
biolo iskaj  lauksaimniec b  

Lauku konsult ciju un izgl t bas 
centrs 

Konsult cijas gada ie mumu 
deklar ciju sagatavošan  un 
iesniegšan  

LLKC C su noda as 
gr matved bas speci listi 

Marts 

be u vainagu veidošanas 
pamatprincipi un vainagu 
veidošana vecos d rzos. 

Gunda Kazerovska, arbor tiste 

Lauksaimniec bas izst des 
apmekl jums. 

Jaunpiebalgas novada dome 

Izmai as nodok os un 
likumdošan , valsts un ES 
finans juma piesaiste 2017. 
gad . 

LLKC, LAD, VID konsultanti 

Apr lis  

uztur šana z l jos 

Oktobris Videi draudz gas elektroapg des 
rad šana (saules kolektori, v ja 

eneratori) 

 

 

Aktualit tes biolo iskaj  
lauksaimniec b . 

Sertifik cijas un test šanas centra 
biolo isk s lauksaimniec bas 
eksperts 

J nijs Pieredzes brauciens uz BL 
saimniec bu “Avoti i” Gulbenes 
novad  un Po ivarkas 
st daudz tavas apmekl jums  

 

J lijs V nogul ju audz šanas 
agrotehnika, š irnes, to 
piem rot ba Piebalgas apst k iem

Ri ards Ivanovs, v nogu audz t ju 
un v ndaru biedr bas priekšs d t js 

12. august   izst de- gadatirgus  
“Izv lies Piebalgu!” 

 Augusts 

Ekskursija – pieredzes brauciens 
(divas dienas) 

 

M c bas mežsaimniec b  Latvijas valsts mežzin tnes 
instit ts “Silava”

Septembris 

Vides aizsardz ba – apdraud t s 
augu un dz vnieku sugas, to 
aizsardz bas normat vie akti, 
ainavu veidojošie faktori, 
biolo isk s daudzveid bas 

Dabas aizsardz bas p rvaldes 
eksperte 

Atskatoties uz labdarības
akciju “Labo siržu

Ziemassvētki”
17. decembrī noslēdzās nu jau par tradīciju kļuvusī

labdarības akcija “Labo siržu Ziemassvētki”. Mūsu mēr-
ķis bija iepriecināt ģimenes, no kurām vismaz trīs bēr-
ni ar labām sekmēm mācās Jaunpiebalgas vidusskolā.
Akcijas laikā tika ziedota nauda un dažādas praktiskas
lietas aptuveni 600 EUR vērtībā. Katru  ģimeni varē-
jām iepriecināt ar ielūgumu uz koncertu un veikalā
“Nodus” iegādātu dāvanu karti 93 EUR vērtībā.
Jāatzīmē, ka pirmo ziedojumu, datoru, saņēmām jau va-
saras sākumā. 

Ar finansiālu vai mantisku ziedojumu, kā arī ar sava
darba ieguldījumu labdarības akciju šogad atbalstīja Rita
Kaupiņa, Genovaite Daukste, Dagmāra Seņavska, Inese
Kalniņa, Maija Kārkliņa, Valda Žukovska, Valda Rubene,
Velta Pētersone, Baiba Logina, Irena Kasparžaka, Vaira
Jansone, Vija Balode, Dzintra Vilks, Vēsma Johansone,

Laimis Šāvējs, Edgars Ziediņš, zemnieku saimniecība
“Jaunķūģi”, Ilze Kārkliņa, Arnis Ratiņš, Ineta Balode,
Liene Lorence, Ilze Koļesņikova, Mārtiņš Smilgins, Jānis
Šāvējs, Irina un Renāte Jefimovas. 

Īpašu gandarījumu sniedza labdarības akcijas no-
slēguma pasākums. Bija sajūtams, ka patiešām visi esam
kopā – gan skatītāji, gan priekšnesumu sniedzēji, gan
kultūras nama un novada domes darbinieki – paldies
par to!  Varbūt, ka to panāca Zanes Althaberes ievad-
vārdi, tādi izjusti un ļoti sirsnīgi, varbūt Aijas Silas un
Jaunpiebalgas vidusskolas un Jaunpiebalgas Mūzikas
un mākslas skolas skolēnu līdz pēdējai niansei pārdo-
mātā  muzikālā programma, bet varbūt, ka šo noska-
ņu tieši radīja  Zosēnu pagasta amatierteātra
“Intermēdija” uzvestā luga “Mītnes vieta” – it kā hu-
moreska, bet reizē ar tik smeldzīgu zemtekstu...  Lai nu
kā, bet paldies visiem, - arī pasākuma apmeklētājiem
par atsaucību un labestību!

Vēlot veselību, izturību un priecīgu noskaņojumu 2017.
gadā,  novada Sociālās aprūpes komitejas vārdā Maija
Ķīķere.
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Mācību rezultāti
sākumskolā

Veiksmīgi noslēdzies šī mācību gada 1. semestris sā-
kumskolā. Ļoti labi savas mācību gaitas skolā ir uzsā-
kuši 1. klases skolēni – Ēriks Anzons, Nikola Beķere,
Elīna Bormane, Dārta Damroze, Katrīna Eihentāle,
Samanta Keita Barkāne, Patriks Eniks, Roberts
Fridrihsons, Roberts Judins, Alens Bruno
Kromanis, Elīna Lagutkina, Armands Lukašēvics,
Adrians Ralfs Mednis, Zanda Ohņevska, Matīss
Pogulis, Emīlija Pūcīte, Teodors Raģis, Viktorija
Roģe, Alvis Siliņš, Sabīne Sandra Vietniece, Aleksa
Vīķele, Alīna Ziedāre, Anete Zirne, Zīle Žīgure.

2016./ 2017. m. g. 1. semestri ar teicamām un la-
bām sekmēm beidza:

2. klase skolēni – Lauma Bukša, Armands
Erenbergs, Beāte Juraža, Evelīna Kamerūte, Nensija
Landzberga, Pēteris Lapiņš, Markuss Miška, Laura
Pērkone, Artūrs Spirģis, Amanda Vaščenkova, Ieva
Zariņa, Annija Zivtiņa, Emīls Žuravļovs;

3. klases skolēni – Ance Dārziņa, Emīls Ērglis,
Keita Anna Grīnberga, Mikus Īvulāns, Arta
Krūmiņa, Emīls Lazda, Lita Loginova, Pēteris Loža,
Keita Rukmane, Evelīna Spirģe;

4. klases skolēni – Evelīna Brikmane, Viesturs
Damroze, Kerija Ekerte, Justīne Irša, Lelde
Ješkina, Gundega Kalašinska, Karlīna Miška, Uvis
Uldis Pērkons, Madara Evelīna Rappa, Dārijs
Rozenblats, Elīza Seržāne, Elgars Tenčs, Amanda
Vītola, Līva Zirne.

Šajā mācību gadā sākām jaunu tradīciju. Pirmo rei-
zi sākumskolā par labiem mācību darba sasniegumiem
varēja saņemt  zelta un sudraba liecību. Zelta liecība
tiem skolēniem, kuru vērtējumi ir 10 un 9 balles, sud-
raba - ja vērtējumi nav zemāki par 7 ballēm. 

1. semestrī zelta liecību saņēma: 
2. klasē – Beāte Juraža, Amanda Vaščenkova,

Arūrs Spirģis;
3. klasē – Ance Dārziņa, Keita Anna Grīnberga,

Keita Rukmane;
4. klasē – Evelīna Brikmane. 
Sudraba liecību saņēma:
2. klasē – Emīls Žuravļovs;
3. klasē – Evelīna Spirģe;
4. klasē – Kerija Ekerte, Lelde Ješkina, Karlīna

Miška, Elīza Seržāne, Amanda Vītola.
Trīs 4. klases skolnieces saņems stipendijas. Viņu vi-

dējā atzīme nav zemāka par 8,5.
Stipendija piešķirta: 
Evelīnai Brikmanei – 8,98,
Karlīnai Miškai – 8,62, 

Elīzai Seržānei – 8,94.

Čaklākie skolā nācēji, kuri nav kavējuši nevienu
mācību stundu:

1. klasē – Ēriks Anzons, Samanta Keita
Barkāne, Nikola Beķere, Aleksa Vīķele, Ivars Veips,
Liene Rituma;

2. klasē – Laura Pērkone, Kristers Spirģis;
3. klasē – Mikus Īvulāns, Lita Loginova, Pēteris

Loža, Agnija Pogule, Keita Rukmane, Arvis
Tentelis, Toms Zariņš;

4. klasē – Kaspars Kustovs, Mikus Ļuļēns, Karlīna
Miška, Elīza Seržāne, Kristaps Spirģis.

Paldies skolēniem un viņu vecākiem! Veiksmi otra-
jā pusgadā!

Daiga Melece

Skolēni ar labām un
teicamām sekmēm 

2016./2017. mācību gada 
1. semestrī

5. klasē: Rihards Ansbergs, Daniela Bormane,
Gerda Johansone, Ance Liliāna Lazdiņa, Zanda
Loginova, Tīna Rukmane, Veronika Monika
Stūriška, Kate Vīksna, Raivis Broks, Līga Daniela
Kīne, Emīls Markuss Morozs, Dagnija Novicka,
Karolīna Pogule, Eduards Šrēders, Regnārs Šteins,
Vendija Traupele, Kristers Vasiļjevs.

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

Macola, Endija Romanova, Kate Smilga, Lāsma
Ciekurzne, Dārta Berķe, Annija Bedeice, Karlīna
Lazda, Rēzija Blūma, Lāsma Slaidiņa, Elena Lana
Brīvmane.

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

Blaubergs, Emīlija Līberga, Aelita Traupele, Sandis
Pajats, Justīne Skutāne.

8.klasē:
Ernests Damroze, Lotārs Jānis Dzenža,

Aleksandrs Grigorjevs, Anna Marija Kārkliņa,
Krista Marta Kundrate, Silga Radvinskaite,
Adrians Vīķelis, Laura Dapševiča, Elva Elīna Prīse,
Terēze Samanta Spirģe, Harita Auziņa.

9.klasē:
Karīna Azace, Gunda Glāzere, Tīna Beāte

Kurzemniece, Nora Marija Misiņa, Elza Skutāne,
Liene Zaķe, Sandija Žindika.

10.klasē:
Agija Ābelniece, Kristīne Baltkaula, Marta

Demija Brence, Viktorija Brikmane, Izabella
Kvecko, Elīna Millere, Sindija Ozola, Kristiāna
Pogule, Haralds Šrēders, Kaspars Žēpers.

11.klasē:
Sabīne Ābelniece, Anna Marija Gajevika, Ance

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

12.klasē:
Armanda Azace, Roberts Brikmanis, Ivanda

Keiša, Alise Lazdiņa, Vita Skosa, Amanda Zariņa.

Arnis Ratiņš

Skolas ziņas
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Jaunpiebalgas vidusskolas Ziemassvētku pasākumā
notika titula “Gada skolnieks” un “Gada skolniece” pie-
šķiršana. 

Titulu “Gada skolniece” ieguva Krista Marta
Kundrate – 8.klases skolniece (5.- 9.klašu grupā) un
Jūlija Postolati – 11.klases skolniece (vidusskolas
grupā).

Titulu “Gada skolnieks” ieguva Regnārs Šteins –
5.klases skolnieks (5.-9.klašu grupā) un Kārlis
Pētersons – 12.klases skolnieks (vidusskolas grupā).

Titula pasniegšanas ceremoniju vadīja 11.klases skol-
nieces Anna Marija Gajevika un Ance Krūmiņa.

Skolēnu padomes prezidente Dana Pelše

JAUNPIEBALGAS MŪZIKAS UN MĀKSAS
SKOLAI NU JAU 30 GADU!

... manī ir viss,
ko Dievs ir ielicis,
ko esmu gribējis,
ko esmu sapņojis...
ir skanošas krāsas
un krāsainas skaņas-
tās visas ir manas.
Manī ir viss.
To Dievs ir ielicis.

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola darbu sāk 1986.
gadā kā mūzikas skola, kad 1986. gada 6. septembrī svi-
nīgā pasākumā, piedaloties maestro Imantam Kokaram,
tika pārgriezta lenta. Zīmīgi, ka pēc 30 gadu pastāvēša-
nas un darbošanās atkal tiek griezta lenta – šoreiz, lai svi-
nīgi atklātu jauno skolas ēku, kur kopā darbojas jaunie,
topošie mūziķi, mākslinieki un mākslu mīļotāji.

1986. gadā skolā darbu uzsāka 11 jauni pedagogi, kam
bija jāizglīto vairāk nekā 100 bērni. Skolas atklāšanā to-
laik Latvijas Valsts konservatorijas profesors,  maestro
Imants Kokars teicis: „Izmācieties šajā skoliņā, pēc tam
pabeidziet Cēsu mūzikas vidusskolu, un tad – visi pie
manis uz Rīgu!” 30 gadu laikā šis vēlējums ir piepildī-
jies vairākkārt.

Skolas pirmajos 10 darbības gados izdarīts daudz, jau
otrajā mācību pusgadā skolas audzēkņi piedalās vietējos
pasākumos.

Tiek izveidoti tādi muzikālie kolektīvi kā koklētāju
ansamblis, ko vada skolotāja Dace Krūze, pūtēju or-
ķestris, ko vada skolotājs Tālivaldis Narvils, vokālais
ansamblis “Žagariņi”, ko sākumā vada skolas direktore
Sarma Petrovska, vēlāk Aija Sila (Petrovska), kapella -
pedagoga Jāņa Žagariņa vadībā u. c.

1998. gada 16. aprīlī aizsākās lauku mūzikas skolu
konkurss par Emīla Dārziņa prēmiju, kas notika 10 gadu
garumā dažādās specialitātēs – klavierspēlē, pūšam -
instrumentu spēlē, stīgu instrumentu spēlē, kokles un
akordeona spēlē. Pirmajā konkursā, kas notika kla-
vierspēles specialitātē, piedalījās 40 bērni no visas
Latvijas. Šis konkurss ir noticis, pateicoties Piebalgas
uzņēmēju atbalstam – galvenais sponsors visu 10 gadu
garumā bija SIA „Piebalgas alus”, kas nodrošināja nau-
das prēmijas konkursu laureātiem, bet ar dāvanām at-
balstīja gan „Piebalgas tekstils”, gan SIA „Rankas piens”,
gan mēbeļu ražotne SIA „Wenden Furniture”.

1999. gadā skolā var sākt apgūt ērģeļspēli, sākumā
kā izvēles instrumentu, bet nu jau arī kā specialitāti.
Ar 2001. gadu jaunie ērģelnieki sāk piedalīties jauna-

jā starptautiskajā jauno ērģelnieku festivālā Cēsīs, kas
notiek reizi 2 gados un 2016. gada oktobrī norisinājās
jau 8. reizi. Jaunpiebaldzēni ir vieni no retajiem, kas
piedalījušies visos festivālos.

1999. gadā aizsākās arī Rudens koncertu tradīcija
Jaunpiebalgas dievnamā, kur gandrīz visos koncertos
ir piedalījušies arī mūzikas programmu audzēkņi un pe-
dagogi, daudzos no tiem mākslas programmas audzēkņi
veidojuši noformējumu.

2000. gadā Cēsu rajona uzņēmēju klubs iedibināja tra-
dīciju – ik gadu pasniegt uzņēmēju balvu rajona mūzi-
kas skolu audzēkņiem par sasniegumiem konkursos –
šo balvu 5 reizes ir ieguvuši arī mūsu skolas audzēkņi –
Kristaps Upmalis (2 reizes), Jānis Beķeris, Zane Alksnīte
un Sandra Briede. 

2003. gadā pie mūzikas skolas atver Vizuāli plastis-
kās mākslas programmu un skola tiek pārdēvēta par
Mūzikas un mākslas skolu. 

Šodien skolā profesionālās ievirzes programmās mā-
cās 143 audzēkņi: 88  – mūzikas programmās, 57   – māk-
slas programmā. Interešu izglītību sagatavošanas kla-
sēs apgūst 50 audzēkņi. Skolā mācās bērni no 8 pa-
gastiem: Jaunpiebalgas, Zosēnu, Vecpiebalgas, Inešu,
Taurenes, Liezēres, Rankas,  Drustu pagastiem.

Skolēni piedalās ne tikai pagasta kultūras dzīves vei-
došanā ar saviem koncertiem un izstādēm, bet arī pār-
stāv skolu konkursos, festivālos, izstādēs gan Latvijā,
gan starptautiskā mērogā.

Ar visu šo kuplo bērnu pulciņu strādā 16 pedagogi –
11 mūzikas programmās un 7 mākslas programmā. No
pašiem pirmsākumiem skolā strādā divi no viņiem – sko-
las pirmā direktore, teorētisko priekšmetu skolotāja
Sarma Petrovska un pūšaminstrumentu spēles pa-
sniedzējs  - skolotājs Tālivaldis Narvils. Ir milzīgs
prieks, ka strādāt savā skolā atgriežas bijušie audzēk-
ņi. Šobrīd skolā kā pedagogi strādā 6 mūziķi – Ieva
Damroze, Inga Eihentāle, Aija Sila, Sandra Briede, Elīna
Vovere, Klinta Āboliņa un 3 mākslinieki – Rasa
Ontužāne, Evita Rusova, Oskars Rozenblats.

Šajos gados skolu ir absolvējuši 229 audzēkņi mūzikas
programmās un 68 audzēkņi Vizuāli plastiskajā mākslā.
Daudzi no viņiem ir izvēlējušies turpināt mācības mū-
zikā un mākslā vai ar to cieši saistītās specialitātēs.

Mēs lepojamies ar savu skolu, jo tā mūs bagātina, piln-
veido, izglīto, dara daudz dzirdīgākus un redzīgākus, iz-
daiļo un bagātina mūsu ikdienu un dzīvi, papildina un
paver iespējas – būt vienreizīgiem un neatkārtojamiem.
Paldies ikvienam, kas bijis blakus kādā no šiem mirk -
ļiem, kas veido skolas dzīvi, un devis savu artavu un
ieguldījumu, lai mēs visi kopā šodien varētu būt, prie-
cāties un svinēt skolas 30. dzimšanas dienu! 

Mūzikas un mākslas skolā

Gada skolnieks un Gada skolniece 
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Attēlā: 1986. gada 6. septembrī svinīgajā mūzikas
skolas atklāšanas pasākumā tika pārgriezta lenta, pie-
daloties maestro Imantam Kokaram. 

Attēlā: daudziem jo daudziem tik mīļā mūzikas sko-
las ēka Gaujas ielā.

Attēlā: mūsu visu lepnums un prieks – 2016.gada
6.septembrī atklātā jaunā Jaunpiebalgas Mūzikas un
mākslas skolas ēka.                       

Direktore Aija Sila

KONKURSS
Jaunpiebalgas Mūzikas 

un mākslas skolas  
logo izstrāde 2017

1. Konkursa organizētājs 
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola.

2. Konkursa mērķis 
Izveidot oriģinālu un mūsdienīgu Mūzikas un mākslas

skolas logo (turpmāk tekstā – Logo), kas atspoguļotu sko-
las mērķus un uzdevumus, simboliski attēlotu mūzikas
un mākslas pasaules tēlus, kalpotu kā skolas simbols,
atpazīstamības veidotājs. 

3. Konkursa uzdevums: 
3.1. logo ir jāizveido uz A4 formāta lapas; 
3.2. logo jāiesniedz krāsains un melnbalts variants;
3.3. tam jābūt grafiski viegli uztveramam; 
3.4. logo jāietver nosaukums „Mūzikas un mākslas

skola”; 
3.5. logo jāatspoguļo Jaunpiebalgas kultūrvidei raks -

turīgais.

Darbus iesniegt elektroniskā formātā tālākai iz-
mantošanai tipogrāfijā. Skolēnu konkursa darbus elek-
troniskā formātā palīdz sagatavot autora izvēlēts sko-
lotājs.

4. Konkursa veids 
Iesniegtos darbus atklātā konkursā izvērtēs žūrijas

komisija 7  cilvēku sastāvā.

5. Konkursa darba iesniegšanas vieta un laiks 
Izstrādātais logo jpg, pdf formātā jāiesniedz elek-

troniski, sūtot uz e -pasta adresi: putns947@inbox.lv
vai muzikas.skola@jaunpiebalga.lv līdz 2017. gada
9. februārim ar norādi - Jaunpiebalgas Mūzikas un
mākslas skolas logo.

6. Konkursa dalībnieku pieteikšanās noteiku-
mi 

Dalībnieku skaits nav ierobežots, aicināti piedalīties
visi interesenti.

7. Konkursa darbu vērtēšana un apbalvošana 
Iesniegtos darbus izskata konkursa žūrija.
Pirmo trīs vietu ieguvēji saņems pārsteiguma balvu.

8. Logotips tiks vērtēts pēc: 
8.1. logo dizaina atbilstības Jaunpiebalgas Mūzikas

un mākslas skolas simbolam; 
8.2. idejas vizuālā pievilcīguma un oriģinalitātes; 
8.3. tēla atbilstības Jaunpiebalgas kultūrvidei.

9. Konkursa uzvarētāju paziņo līdz 2017. gada 
10. februārim.

Sandra Strēle 
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola 

JAUNPIEBALGAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS
SKOLAS 

30 GADU JUBILEJAS 
KONCERTS – SALIDOJUMS 

NOTIKS 2017. GADA 11. MARTĀ (sestdien) 
JAUNPIEBALGAS KULTŪRAS NAMĀ!

GAIDĪSIM CIEMOS!
Bet jo īpaši tiek aicināti skolas bijušie 

un esošie 
PEDAGOGI, DARBINIEKI, ABSOLVENTI

UN AUDZĒKŅI!
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2017. gadā plānota Latvijas simtgadei veltīta iz-
stāde par Jaunpiebalgas novadu un iedzīvotājiem.
Muzejā ir foto, audio un video filmas, kuras atspo-
guļo dzīvi novadā, tomēr zinām, ka arī daudziem mā-
jās ir fotogrāfijas, arī diapozitīvi, filmas, magneto-
fonu ieraksti.  

Lūdzam dalīties ar materiāliem, ne tikai tādiem,
kas raksturo mūsu novadu Latvijas 100 gades kontek-
stā, bet arī pirms. Aicinām visus novada iedzīvotājus
pārskatīt senās fotogrāfijas, video, audioierakstus, dia-
pozitīvus no Latvijas pirmās brīvvalsts, Latvijas Padomju
republikas (kolhozu laiks, būvniecība, sadzīve utt.),
Latvijas Otrās brīvvalsts laiks utt. Lūdzam sazināties
ar Jaunpiebalgas novadpētniecības muzeja va-
dītāju Vēsmu Johansoni (mob. 26615072), kultū-
ras nama mākslinieciskās daļas vadītāju Agnesi
Zēboldi (mob. 26412962) vai kultūras nama vadī-
tāju Egitu Zariņu (mob. 26449732).

Tehniskās iespējas ļauj visu kopēt, tāpēc lūdzam ik-
vienu pārskatīt savus dokumentus, materiālu oriģinā-
lus paturot sev!

Attēlos: 1936.gads - jaunpiebaldzēni pie Staburaga
klints.

1928.gads - Jānis Jēps – Baldzēns kopā ar
Jaunpiebalgas šūšanas kursu dalībniecēm.

Foto: Artūrs Dulbe

Izmantotās fotogrāfijas - no Guntas Brūveres personīgā
albuma.

Agnese Zēbolde

Kultūras ziņas

Atbalsti izstādes tapšanu!
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Piebalgai gaidāmas divas apaļas jubilejas, kuras abos
novados nevarētu atstāt bez ievērības. Pirmā -
2018.gadā - ir Piebalgas pils pieminēšanas septiņsimt -
gade, bet 2024.gadā vārdam ir astoņsimtgade. Pirmajā
gadījumā vēsturiskā situācija ir skaidra un nepārpro-
tama – koka vai mūra pils šai laikā ir atradusies
Vecpiebalgas centrā. Faktiski visas ar senāko vēsturi
saistītās vietas atrodas Vecpiebalgas novadā (Piebalgas
pilskalns un pilsdrupas, muižu vietas Taurenē u.c.),
Jaunpiebalga ir mantojusi tikai vārdu. Arī ar paša vār-
da pirmo pieminēšanu daudz kas vēl neskaidrs, jo nav
nekādu drošu pierādījumu, ka ar simts gadu atstarpi
ir minēta viena un tā pati vieta. Tāpēc piedāvāju sa-
biedrībai pieejamo vēstures ziņu klāstu, lai rosinātu in-
teresi par mūsu novada pirmsākumiem.

Rodas jautājums - kur svinēsim un kā visu organi-
zēsim? Katrs novads pats par sevi vai abi Piebalgas no-
vadi kopā, varbūt pat kādu aicinot palīgā no pārnova-
diem. Kā vecajos labajos laikos... Bijusī starppagastu
apvienība, kas izveidojās 90. gadu beigās, novada svēt-

ku organizēšanai vairs nav atjaunojama. Pavisam jāat-
skaita Skujenes un Drustu pagasti, kas ne agrāk, ne arī
pašreiz nav ietikuši Piebalgas robežās. Agrāk
Jaunpiebalgas draudzē iekļautais Rankas pagasts ir at-
griezies atpakaļ pie malēniešu reģiona ar centralizētu
pārvaldi Gulbenes lielnovada centrā. Toties Piebalgā ti-
kuši iekšā Taurenes un Dzērbenes pagasti, kas pie
Piebalgas agrāk nav piederējuši ne administratīvi, ne
kultūrvēsturiski.

Ja par pils atrašanos un nosaukumu ir kaut kāda
skaidrība, tad par vārda izcelsmi un ciema Prebalge no-
vietojumu 1224.gadā ir daudz būtiskākas neskaidrības.
Pagaidām mēs nezinām, vai Tālavas pārdales dokumentā
minētais ciems atradās tagadējās Vecpiebalgas centrā.
Un vai vispār tas ir tas pats nosaukums, no kura cēlies
pils vārds. Tālavas novadu Rīgas bīskaps un ordenis sa-
dala savā starpā jau 1216.gadā, par kura ģeogrāfiju mums
ir visai aptuvens priekšstats. 1224.gadā tiek jau pār-
dalīta plašāka teritorija - arī Burtnieki, Valka, Imera
pie Valmieras un Alene Piebalgā. Dokumentā fiksēti ro-

Iespēja Tev, jaunieti!
Mēs, Jaunpiebalgas kultūras nama vadītāja Egita

Zariņa un kultūras nama mākslinieciskās daļas vadī-
tāja Agnese Zēbolde, gaidām Tavu pieteikumu iespējai
darboties Jaunpiebalgas kultūras namā. Tā būs Tava
iespēja izmēģināt savas spējas kultūras jomā! Tu gūsi
neatsveramu pieredzi un zināšanas, piedaloties pasā-
kumu sagatavošanā un norisē, komunicēsi ar dažādiem
māksliniekiem un iegūsi vērtīgu papildus ierakstu sko-
las atestātā un CV! 

Tavi pienākumi būs saistīti ar:

Public Relationships jeb sabiedrisko attiecību orga-
nizēšanu interneta vidē, maketēšanu – noformēšanu un
pasākumu organizēšanu. Plusiņš Tev, ja patīk un pa-
dodas filmēt un fotografēt, proti labi darboties ar dažādām
datorprogrammām un pārvaldi svešvalodas.

Sīkākai informācijai zvani: 26412962 - Agnese un
26449732– Egita. 

Gaidām tieši Tevi!

Agnese Zēbolde

Noslēdzies projekts 
“Mūzikas koks – dīdžeju zars”

Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Jaunpiebalgas no-
vada domes finansiālu atbalstu no 2016. gada 4.jūnija
līdz 15. decembrim  Jaunpiebalgā tika īstenots projekts
“Mūzikas koks – dīdžeju zars”, kura laikā bērni un jau-
nieši apguva DJ prasmes. Nodarbības vadīja DJ SairaM,
DJ Aspirins, DJ Lady Krii un DJ All-Viss, iepazīstinot
ar seta sagatavošanu, skaņdarbu miksēšanu ritmā, dar-
bu ar mikseri, midi kontrolieriem un datoru, time-code
vinilu, kontroldiskiem, “fiziskajiem” kontrolieriem, pla-
tēm u.c., semplēšanu, saspēli ar dzīvajiem instrumen-
tiem un videoprojekciju veidošanu. 

Savu prasmi ar ierakstu miksēšanu un apstrādi iz-
klaidēt publiku jaunieši parādīja Jaunpiebalgas vi-
dusskolas Ziemassvētku pasākuma vakara daļā. Bez pro-
jektā paredzētajām aktivitātēm (nodarbības un noslē-
guma diskotēka) tika īstenotas arī vairākas papildus ak-
tivitātes – pēc jauniešu iniciatīvas tika noorganizēta dis-
kotēkas “Stampā grīdu” un “Helovīnu burziņš”, projektā
iesaistītie jaunieši apmeklēja Laimas Jansones un DJ
Monsta koncertu “Zeme” Vidzemes koncertzālē “Cēsis”.
Projekta laikā tika iegādāta DJ aparatūra, par ko lie-
lu paldies sakām sponsoriem SIA “Wenden Furniture”
un LPKS “Piebalga”. 

Apliecību par projekta nodarbību apmeklējumu sa-
ņēma: Justīne Skutāne, Elza Skutāne, Ernests
Damroze, Viesturs Damroze, Daniela Macola, Kristaps
Ozols, Kristers Ozols, Jānis Aldis Prīsis, Harita Auziņa,
Kārlis Valdemiers - Bišeris.

Projekta “Mūzikas koks – dīdžeju zars” vadītāja
Agnese Zēbolde.

Attēlā: projekta nodarbība kopā ar DJ Aspirins.

Tuvojas Piebalgas septiņsimtgade!



10

bežorientieri, no kuriem vismaz dažus varam novietot
Piebalgas rietumu pierobežā. Pie Tālavas sadales mi-
nēti 12 ciemi, bet tikai Jāzove ir droši saistāma ar Gaujas
augšteci Taurenes pagastā posmā no Brenkūža ezera
līdz Taurenes ezeram. Visticamāk tā ir tagadējās Nēķina
muižas vieta, taču nevar pagaidām pilnībā izslēgt arī
Lodes muižu. To apstiprina 1426. - 1431.gada lēņu do-
kumenti bīskapa daļā, kur muižu Jazovi (Yarsowe) iz-
lēņo vasalim Johanam Fogedem. Bet Prebalgas ciems
neiederas Vecpiebalgas centrā, jo nav minēta pati pils.

Pats galvenais jautājums - kā sauca Piebalgas novadu
un pili 13.gadsimtā. Diemžēl visas vēstures avotu ziņas
norāda, ka senāko novadu un pili Alauksta krastā sau -
ca par Aleni, un tā atrašanās visticamākā vieta ir mek-
lējama Vecpiebalgas centrā - Grišku pilskalnā. Šī teri-
torija 13.gadsimtā piederēja Jersikai, kas minēts kai-
miņos Autinei, kuras zemes atradās austrumos un dien-
vidaustrumos no Cēsīm. Arheoloģiskie pieminekļi un ceļi
norāda, ka Cēsu apkārtne ar Piedaugavas zemēm sa-
tiksmi uzturēja caur Piebalgu. 1209.gadā Jersikas lat-
gaļu novadus Vidzemē sev pievieno Rīgas bīskaps. Vēlāk,
sadalot tās ar ordeni, vienā dalāmajā blokā minētas
Autines un Alenes pilis. Toties Autini un Oliņkalnu pie
Pļaviņām, kas ir populārākā Alenes pils lokalizācijas
versija, viena reģiona robežās ietvert nevar – tur nav
nekādas loģikas. Bet Alenes novads un pils Alauksta kras-
tos ir pavisam iederīgs.

Pēc arheoloģiskā materiāla izvietojuma dabīgajām ro-
bežšķirtnēm (meži, purvi, upju krastu mitrāji) no 17.-
19.gadsimta pilsnovadu un draudžu robežām varam re-
konstruēt 13.gadsimta novada kontūras. Šeit atrodam
vismaz 9 līdzenos latgaļu kapulaukus un 1 ezerpili. Lai
gan pilskalnos nav veikti izrakumi, vismaz 2 pilskal-
nus - Griškas kalnu Vecpiebalgā un Ķetu pilskalnu
Dzērbenē tipoloģiski var saistīt ar latgaļiem. Izrakumi
veikti Jaunpiebalgas, Taurenes Lazdiņu, Ezerbricu,
Vecpiebalgas Raskumu un Kāpurkalna kapulaukos. Pie
Kāpurkalna ezera konstatēta pirmo kristīto piebaldzēnu
viduslaiku kapsēta un iespējamā baznīciņas vieta.

Īstā Piebalga - Alenes novads - toreiz aptvēra tikai
Vecpiebalgas, Inešu, Taurenes un  Dzērbenes pagastus.
Tā ziemeļu robeža ar Tālavu gāja pa mežainajiem Gaujas
krastiem, bet dienvidu robežu veidoja Ogres augštece
un meži tās krastos. Par Jaunpiebalgas draudzes robežām
nav nekādu drošu ziņu, šeit neatrodam arī 7.-12.gad-
simta latgaļu līdzenos kapulaukus. Tikai 11.gadsimtā
pēkšņi parādās uzkalniņkapi ar Baltijas somu iezīmēm,
kuru izcelšanās tradīcija saistāma ar Pleskavas ietek-
mi. Rodas sajūta, ka šai teritorijai ir bijusi savādāka et-
niskā vēsture, un 7.gadsimtā latgaļu senči, kuru izejas
zemes atradās Daugavas krastos,  te nemaz netiek iek-
šā. Un šis novads varēja nepiederēt Jersikas valstiņai,
bet gan citiem lielākiem novadiem - Atzelei vai Tālavai.
Arī Rankas nosaukums nav saistīts ar Tālivalža dēlu
Rameķi, kā to nereti mēdz uzskatīt, jo lielie Smiltenes
meži šo apvidu nošķīra no Tālavas, un pilnīgi noteikti
tas piederēja jau Atzelei.

Iepazīstoties ar Jersikas zemju 1211. un 1213.gada
sadales dokumentiem starp bīskapu un ordeni, tai pie-
derošais Alenes novads divreiz mainīja savu piederību
savstarpējās robežu izmaiņās. Alenes novads, Jersiku
sadalot, minēts vienotā zemes nogabalā ar Autines no-
vadu. Autines novadu pašlaik visi pētnieki saista ar Cēsu
apkārtni, bet pili - ar Priekuļu Sārumkalnu. Ja Autinei
austrumos atrodas Tālava, bet rietumos Cēsu novada
vendi un latvieši, tad pareizais risinājums meklēt Aleni

ir tikai dienvidaustrumos, Jersikas virzienā, Dzērbenes
un Piebalgas pilsnovadu teritorijā. Šis novads vienīgais
savienoja Autini ar galvenajiem Jersikas īpašumiem
Ērgļu un Madonas apkārtnē - Cesvaini, Mārcienu un
Gerdeni. Tāpat arī bīskapa pirmajai daļai ar Autini
(Sārumkalns) un Aleni jāveido kompakta teritorija, jo
citādi Jersikai piederošā Autine paliktu atšķirta no gal-
venās teritorijas.

Noslēgumā jāpievēršas Piebalgas vārda izcelšanās mīk-
lai. Populārā versija, ka Piebalgas vārds atvasināts no
Balgas upītes, neiztur dziļāku kritiku. Pirmkārt, Latvijā,
bet it sevišķi Vidzemē, neveidoja vietvārdu ar priedēkli
pie-, kā tas raksturīgs krievu un lietuviešu valodām.
Slavenais nosaukums Pitālova (it kā no - Pietālava) pa-
tiesībā ir cēlies no vietējā muižnieka uzvārda, kuram
piederējis mazs ciematiņš Livonijas pierobežā. Balgas
upītes nosaukums ir 19.gadsimta beigu nacionālro-
mantiķu jaunveidojums, kas ietekmējies no līdzīgās prū-
šu Balgas pils. Tautas nosaukumi ir Pilsupīte lejtecē (no
kā cēlusies arī forma Pīle) un forma vīriešu dzimtē Bresis
augštecē. 1690.gada zviedru mērnieka O. Kvista kar-
tē upīte ir vienkārši nosaukta par Piebalgas upīti (Peball
uppe; LVVA, 7404.fonds, 3. apraksts, 75.lieta). Nu un
pats galvenais - vai 1224.gadā minētais ciems Prebalge
ir identisks ar 1318.gadā pastāvošo Piebalgas pili? Nav
ne mazāko pierādījumu, kas varētu apstiprināt šo pie-
ņēmumu - nav zināma tā atrašanās vieta, nedz arī lī-
dzīgi vietvārdi vēlākajos laikos. Forma ar priedēkli pre-
norāda uz senkrievu valodas ietekmi, kura varēja būt
izplatīta Jersikas novados. Taču nekur citur Vidzemes
augstienē līdzīgu vietvārdu neizdodas konstatēt, līdz ar
to jautājums ir jāatstāj atklāts.

Diemžēl Indriķa Livonijas hronika nemin nevienu ap-
dzīvotu vietu, dabas objektu vai personu Gaujas augš -
tecē. Iespējams pat, ka 1318.gadā minētā Piebalgas pils
vēl nemaz nebija mūra celtne, bet koka un atradās tai
pašā Griškas pilskalnā. Livonijas pirmajos divos gad-
simtos saglabājās daudzi koka nocietinājumi, savukārt
mūra pilis masveidā sāka celt, sākot ar 15.gadismtu.

Gints Skutāns
vēsturnieks un tūrisma gids

Attēlā: Vecpiebalgas miests 1690. gadā - pils, baz-
nīca, šķestera māja, Kalna un Lejas krogs.
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2016.gadā kā “Gada cilvēks mecenātismā” mūsu no-
vadā nominācija piešķirta Gaidim Graudiņam. Ir no-
vērtēts viņa dāsnais ziedojums jaunpiebaldzēnu un vi-
dusskolas salidojuma organizēšanai pagājušā gada jū-
lijā. Šajā rakstā svarīgākie fakti viņa biogrāfijā.

Gaidis Graudiņš dzimis Latvijā 1926. gadā Cēsu ap-
riņķa Rankas pagasta “Kalna Pakalniešos”. Otrā pasaules
kara laikā jaunais leģionārs tika aizvests uz Vāciju, no-
kļūstot gadu ilgā gūstā Beļģijā, un turpmāko dzīvi pa-
vadīja ārpus Latvijas.

Ap 1958. gadu Gaidis Graudiņš sāka veidot savu vēs-
turisko liecību kolekciju par starpkaru Latviju, bet 1980.
gadā atvēra “Latviešu muzeju” Detmoldā (Detmold)

Vācijā, kas darbojās līdz 1986. gadam. Kad telpas prā-
vās kolekcijas eksponēšanai kļuva par šauru, vēstures
entuziasts meklēja jaunu mājvietu muzejam.

1986. gadā Grēthemā (Grethem) tika izveidots otrs
“Latviešu muzejs”, bet trešās Atmodas notikumu ietekmē
kolekcionārs sāka domāt par kolekcijas eksponēšanas
iespējām dzimtenē un 1988. gadā pieņēma lēmumu savu
vērtīgo kolekciju nodot Latvijas sabiedrībai. Tās ek-
sponēšanai Rīgā, Sarkandaugavā, pats mecenāts sa-
meklēja atbilstošu ēku – agrākā alusdarītavas īpašnieka
villu “Waldschlösschen”, kas 1937.-1940. gadā kalpoja
par Latvijas Valsts un Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa
vasaras rezidenci.

Lēmums par Latvijas Kultūras muzeja “Dauderi” iz-
veidošanu stājās spēkā 1990. gada 1. martā, tad arī sā-
kās ēkas restaurācija un nolaistās, degradētās vides sa-
kopšana. Izdevās atjaunot interjeru, griestu greznoju-
mus, koka paneļus, tāpat tika sakārtots dārzs, terito-
rija ap kādreiz tik krāšņo villu. Jau tā paša gada 27.
jūnijā XX Vispārējo latviešu dziesmu svētku laikā mu-
zejs tika atklāts, bet kopš 2010. gada “Dauderi” ir Latvijas
Nacionālā vēstures muzeja nodaļa.

Gaida Graudiņa ap 7000 priekšmetu kuplā kolekci-
ja sniedz priekšstatu par relikvijām, kuras, Otrā pasaules
kara beigās dodoties bēgļu gaitās, tika paņemtas līdzi
no Latvijas. To izcelsmes laiks – no 16. līdz pat 20. gad-
simtam. Daļu priekšmetu mecenāts saņēmis par brīvu,
kad tie kļuvuši par apgrūtinājumu saviem īpašniekiem,
vēl citus iemainījis un joprojām savu kolekciju papil-
dina. 2010. gada nogalē LNVM divās izstādēs piedāvāja
iepazīties ar līdz šim Latvijā neeksponēto kolekcijas daļu,
savukārt 2016. gada maijā “Dauderos” esošā ekspozī-
cija papildināta ar jauniem priekšmetiem.

Gaidis Graudiņš bijis arī NATO padomnieks sa-
biedriskās lietās, veicis zemes pārvaldes padomnieka
pienākumus starp NATO un vācu iestādēm. 1997. gadā
Gaidis Graudiņš apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I
pakāpes goda zīmi.

Informāciju sagatavoja Aija Ķīķere.

Attēlā: mecenāts Gaidis Graudiņš muzejā “Dauderi” ju-
bilejas svinībās kopā ar kundzi Ingrīdu.

Latviešu kultūras mecenāts 
Gaidis Graudiņš

Balzams dvēselei
Cik jauki, ja kāds sirdī iemet klēpi baltu zvaigžņu…
Vēlos izteikt patiesu prieku par kultūras nama meiteņu un domes sarūpēto Ziemassvētku dāvanu – pensio-

nāru eglīti. Krāšņa lielā egle, greznie galda svečturi, kas radīja romantisku gaisotni, un dāsni servētais svētku
galds. Pilna zāle ar cienījama vecuma ļaudīm no mūsu pagasta. Kāpēc tieši šogad tik daudzi vēlējās apmeklēt
šo pēcpusdienu? Manuprāt, tā bija afiša, kura solīja garīgo maizi arī dvēselei. 

Jutos gaidīta, piederīga un pacilāta, jau ieejot zālē. Mēs baudījām patiesu dvēseles atvērtību un mīlestību no
abiem māksliniekiem – mūziķa Andra Daņiļenko un  aktrises Indras Burkovskas. Varējām veldzēties tik mī-
ļās un pazīstamās Ziemassvētku melodijās. Niansēti izmeklēts repertuārs un nevainojama sirdsskaidrība no abiem
vakara viesiem. Esmu bezgala laimīga par šo necerēto dāvanu. Abas kultūras nama meitenes vienkārši staro-
ja no labsajūtas kopā ar mums. Paldies tieši viņām par drosmi, izdomu un plānu realizāciju! Ļoti daudzsološs
sākums viņu pirmajai kopīgajai sezonai šai tik svētīgajā darbā.

Paldies Laimim Šāvējam par atbalstu, kā arī paldies sponsoriem par sarūpēto dāvinājumu!
Lai mums visiem svētīgs nākamais gads, ar radošām iecerēm un vēlmi pilnveidoties! 

Valda Rubene



12

Pavisam nesen, rudens pusē, saņēmām telefona zva-
nu ar piedāvājumu piedalīties Laimas rīkotajā akcijā.
Piekritām. Katram no bērniem tika izsniegta maza kas-
tīte ar krāsainajiem zīmulīšiem, kārbiņa ar mazām šo-
kolādītēm, krāsojamā grāmatiņa „Laimas Mīlestības un
šokolādes stāsts” un neapzīmēta apsveikuma kartiņa
ar Laimas logo. Bērni ar lielu iedvesmu un rūpību uz-
sāka krāsot katrs savu grāmatiņu. Tā bija vienkārša,
izglītojoša un tajā pašā laikā viegli uztverama. Ar tās
palīdzību varēja doties burvīgā ceļojumā – pa
Mīlestības, kakao pupiņu un Laimas šokolādes radīšanas
ceļu... Bet tukšajā kartiņā katram pašam bija jāuzzī-
mē apsveikums Ziemassvētkos. Šīs apgleznotās karti-
ņas pēc tam ceļoja uz Rīgas Ziemassvētku tirdziņu. Vēl
tām bija jāpievieno vēstule rūķīšiem – kādu dāvanu katrs
vēlētos saņemt šajos Ziemassvētkos.

Ar mazāko brālīti izvēlējāmies dāvanu (neko lielu) un
kopā  uzrakstījām rūķīšiem vēstuli, jo pirmklasniekam
pašam vēl tik viegli un veikli neveicās. Bet ar māsu bija
savādāk. Jau no vasaras viņa bija sapņojusi par divri-
teni. Un šobrīd, ņemot vērā šādu iespēju, viņa to arī vē-
lējās. Ierosināju izvēlēties ko citu, bet viņa atbildēja, ka
ir izvēlējusies (neko citu tad negribēšot). Nemaz nepieļāvu
domu, ka viņa varētu lūgt tik dārgu dāvanu. 

Pagāja vairāk nekā nedēļa, bet viņa savas domas ne-
bija mainījusi. Saņēmos un zvanīju akcijas koordinatorei,
teicu, ka nevaram izvēlēties, un ieminējos par meitas
gandrīz neprātīgo vēlēšanos. Viņa iedrošināja – vēstu-
lē gan pieminējām arī to, ka meitenes tētis dzīvo un strā-
dā 5 km attālumā no mūsu dzīves vietas, tāpēc viņai
pašai būtu iespēja biežāk apciemot tēti, braucot  pie viņa
ar divriteni. 

Un tā, dienu pirms Ziemassvētkiem, saņēmām zva-
nu, ka meitai ir atsūtīts divritenis! Kaut kas neticams!!!
Devāmies uz kultūras namu. Zāles pretējā stūrī grez-
ni vizuļoja eglīte, bet priekšplānā stāvēja – nu jau Agnijas
divritenis. Tā pēkšņi… Emocijas bija netveramas, un
… nereāla sajūta, ka var sēsties tam virsū un braukt
mājās! 

Tāpēc  vēlreiz gribam kopā ar bērniem pateikties ne-

redzamajiem rūķīšiem! Tas bija patiess Ziemassvētku
brīnums mūsu ģimenei! 

Būsim atvērti un iepriecināsim līdzcilvēkus – kaut
ar pašu gatavotu dāvaniņu, laipnu smaidu, izpalīdzī-
gu roku un labiem vārdiem! Vairosim prieku sev un ci-
tiem dodot un saņemot!

Agnijas un Matīsa mamma 
Sanda Pogule

Attēlā: pārsteigums pirms Ziemassvētkiem - grez-
ni vizuļoja eglīte, bet priekšplānā stāvēja Agnijas div-
ritenis. 

Izvēlies mīlestību!

Liesma Elsiņa

Reiz dzima valsis
No tumšā, pasakainā meža,
Klip, klap, klap, klip, klap, klap…
Skrējienā ašā krēpes san,
Klip, klap, klap, klip, klap, klap…
Dzirdu tālumā klusā,
Klip, klap, klap, klip, klap, klap…
Nes bērzu šalkas gaisos,
Klip, klap, klap, klip, klap, klap…
Un spārnaiņu ašā trauksme,
Klip, klap, klap, klip, klap, klap…
Donavas ūdeņu viļņi čukst,
Klip, klap, klap, klip, klap, klap…
Kariete pārbrauc pār tiltu,
Klip, klap, klap, klip, klap, klap…
Saulstaru ēnas to uztver,
Klip, klap, klap, klip, klap, klap…
Žūžo lapotnēs tumšzaļās,

Klip, klap, klap, klip, klap, klap…
Aizpeld zilos tālumos,
Klip, klap, klap, klip, klap, klap…
Noklust ceļa putekļos,
Klip, klap, klap, klip, klap, klap…

Dzīve kā vētra
Nāk zibeņota vētra
Šņācot – cik esmu vērta?
Un dārdot un laužot
Man labāk būt – kā snaužot!

Vējš pār jūru nesas
Kā suns pēc asinsdesas,
Viļņi grauž jūras krastu -
Tas liekas tiem par prastu.

Vai, lēni un mierīgi pūšot,
Kāds nāktu mūs lūkot?
Idejas, domas uz priekšu iet-
Nav ko sietā ūdeni liet!
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Plānotās nodarbības
Pirmdienās:
plkst.17.00 Astroloģija
plkst.18.00 Aktīvas sarunas par un ar ķermeni

vada Māris Pirktiņš. 
Ājurvēda - mācība par ikdienas dzīvi;
Vingrinājumi ķermeņa, gara un intelekta attīstīša-

nai, kas palīdz harmonizēt un izveseļot;
Meditācija Tibetas dziedošo trauku skaņās. 
Laipni aicināti jauni interesenti. Līdzi jāņem: mai-

ņas apavi, paklājs, ērts apģērbs un silta sedziņa.
Otrdienās:
plkst.17.30 uz angļu valodu ir gaidīti iesācēji,
plkst.19.00 – angļu valoda cilvēkiem ar priekšzinā-

šanām. Pasniedzēja Marija Grīnberga. Gaidīti
jauni dalībnieki.

Radošās darbnīcas visiem, kuri vēlas ie-
gūt jaunas prasmes:

11. un 25.I plkst.16.00 ādas māksliniecis-
kā apstrāde Baibas Kalniņas - Eglītes vadī-
bā. 

25. un 26.I plkst.17.00 māla veidošanas no-
darbības pasniegs Marika Šube. 

Sāksim iepazīties, kā strādāt ar mālu, sa-
just tā valgo pakļāvību, sadzirdēt un ierau-
dzīt savu varēšanu, būt radītājiem. Lai ne-
nosmērētu apģērbu, līdzi jāņem priekšauts vai
garš krekls.

8., 15., 22.II plkst. 10.00 mācības lauk-
saimniekiem Uz tirgu vērstas bioloģiskās

lauksaimniecības produkcijas ražošana.
9.II plkst.19.00 Teātra afiša - domubiedru tikšanās

- sarunas, diskusijas par teātri, literatūru, mākslu.
Laipni aicināti visi interesenti!
Pasākumu grafiks var mainīties, tāpēc sekojiet lī-

dzi informācijai afišās, novada domes mājas lapā un
sociālajos tīklos https://www.facebook.com un
http://www.draugiem.lv

Ierosinājumi, pieteikšanās uz nodarbībām un uzzi-
ņas personīgi vai pa tālruni 64107903, mob. 29230240;
e-pasts: baiba.logina@jaunpiebalga.lv 

Nodarbības notiks Jaunpiebalgas novada domes 2.stā-
vā – mācību klasē vai zālē.

Baiba Logina un Maija Ķīķere

Interešu un neformālā izglītība 

Jau 12.gadu nevalstiskā organizācija „Lauku biblio-
tēku atbalsta biedrība” 2016.gadā izsludināja konkur-
su „Lielā lasītāju balva“ par Latvijas bibliotēkās lasī-
tākajām grāmatām. Konkursā tiek noskaidrotas visvairāk
lasītās grāmatas 7 nominācijās.

Ar apkopoto rezultātu Jaunpiebalgas pagasta bib-
liotēkā aicinām iepazīties mūsu lasītājus

Ar visu Latvijas bibliotēku apkopotajiem datiem par
populārākajām grāmatām varēja iepazīties 2.decembrī,
kad Cēsu Vidzemes koncertzālē apbalvoja lasītāko grā-
matu autorus un tulkotājus

Lai garie ziemas vakari kļūst gaišāki ar patiesi
labu un interesantu grāmatu!

Baiba Logina

Populārākās grāmatas 2016.gadā

Žanrs 1. 2. 3. 

Ori in lliterat r  Anna Skaidr te 
Gail te 

Neredzamo važu 
g st  

 M ra Z l te 
Pieci pirksti 

Inguna Bauere 
M c t js un vi a 

d ls 

Ori in ldzej  Inese Tora 
Mani un tavi 

dv seles putni 

 Korn lija 
Apškr ma 

Labi v rdi m ža 
gadiem 

 Harijs Ozols 
Dz ve s kas 

Tulkotaj  literat r  rlzs M rtins 
Kalns starp mums 

Šarlote Linka 
V tru laiks 

Šarlote Linka 
Mantinieki 

B rnu 
ori in lliterat r  

Juris Zvirgzdi š 
Miega pasaka 

Uldis Auseklis 
Bante un tante 

Uldis Auseklis 
Man ir runcis 

Francis 
Tulkotaj  b rnu 
literat r  

Skotons Robs 
Runcis Puncis 

Kar ne Lor na 
Visti a 

iem l jusies 

Kinnijs Džefs 
Grega 

dienasgr mata. 
7. Trešais lieks 

Dokument laj  un 
zin tniski popul raj  
ori in lliterat r  

 L ga Blaua 
Harijs 

Spanovskis. Nekas 
jau nebeidzas 

 Ir na Lagzdi a 
Izsl pums. Olga 

Dre e 

 Inga J ruma 
Ilze Vazdika. Sald  

katorga 

Dokument laj  un 
zin tniski popul raj  
tulkotaj  literat r  

 Viktors Suvorovs 
Ledlauzis: kurš 

s ka Otro 
pasaules karu 

Ri ards Rors 
M ž gais dimants 

Ri ards Rors  
Kritiens augšup 

Žanrs 1. 2. 3. 

Ori in lliterat r  Nora Ikstena 
M tes piens 

M ris B rzi š 
Svina garša 

M ra Z l te 
Pieci pirksti 

Ori in ldzej  K rlis V rdi š 
Pieaugušie 

Korn lija 
Apškr ma 

Dzird t ar sirdi 

Guntars Ra s 
Laikam laika nav 

Tulkotaj  literat r  L sinda Railija 
Meitene uz kraujas 

L sinda Railija 
Lavandu d rzs 

Krist na Doda 
Nozagtie sk psti 

B rnu 
ori in lliterat r  

Juris  Zvirgzdi š 
Miega pasaka 

Arno Jundze 
Kristofs un nu 

ordenis 

Inese Zandere 
Lupati u r ts 

Tulkotaj  b rnu 
literat r  

Kinnijs Džefs 
Grega 

dienasgr mata. 
7. Trešais lieks 

Kinnijs Džefs 
Grega 

dienasgr mata. 
8. Nu gan neveicas!

Kinnijs Džefs 
Grega 

dienasgr mata. 
9. Garais ce ojums 

Dokument laj  un 
zin tniski 
popul raj  
ori in lliterat r  

Valdis Zatlers 
Kas es esmu 

L ga Blaua 
Harijs Spanovskis. 

Nekas jau 
nebeidzas 

L ga Blaua 
Zemgalietis. Uldis 

Dumpis 

Dokument laj  un 
zin tniski 
popul raj  tulkotaj  
literat r  

Jukas Rislaki 
Vorkuta. 

Sacelšan s 
ieslodz to nometn  

Viktors Suvorovs 
Kuzjas m te: diž s 

desmitgades 
hronika 

Viktors Suvorovs 
Ledlauzis: kurš 

s ka Otro pasaules 
karu 

Decembra sniegavīri. Laima Kuzmina
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V rds, uzv rds Dzimšanas datums Gadi Nodarbošan s 
Anna B mane 05.01.1897. 120 Skolot ja 
P teris Brants 07.01.1882. 135 Revolucion rs 
Edgars Jundzis 19.01.1907. 110 M c t js  
K rlis Miesnieks 31.01.1887. 130 Gleznot js 
Dzintra Mozule 
(Ciekurzne) 

01.02.1962. 55 Žurn liste 

Kristofs Reinholds 
Girgensons 

01.02.1752. 265 M c t js, liter ts, tulkot js 

Arnolds Plaudis 02.02.1927. 90 Scenogr fs, kinoscen rists, 
skolot js 

Em ls B manis 05.02.1907. 110 Jurists 
J nis Dzirkalns 19.02.1897. 120 Skolot js  
J nis L cis 20.02.1897. 120 Str lnieks 
Otto V li š 22.02.1917. 100 Skolot js 
J kabs Brants 04.03.1887. 130 Skolot js, sabiedrisks 

darbinieks 
R dolfs K avi š 07.03.1892. 125 Skolot js 
J lijs Ceri š 10.03.1882. 135 Sabiedrisks darbinieks 
K rlis Streipa 23.03.1902. 115 Skolot js 
P teris Kn is 27.03.1927. 90 Skolot js  
Laimonis Š nbergs 31.03.1947. 70 M kslinieks 
J nis Gregors 02.04.1897. 120 Skolot js 
Vilis Gavars 04.04.1917. 100 Inženieris  
Velta Sp re 05.04.1922. 95 Rakstniece 
Krusti š L cgalvis 09.04.1857. 160 Skolot js 
P teris Dolmanis 10.04.1887. 130 Aptiek rs 
Hermanis Akots 13.04.1892. 125 Skolot js 
Antons Laimi š 28.04.1857. 160 Skolot js 
Em ls Celinskis 19.05.1902. 115 Br v bas c u dal bnieks 
O erts Zari š 24.05.1912. 105 rsts 
P teris C purs 26.05.1892. 125 Kareivis 
Rihards V li š 27.05.1892. 125 Skolot js 
Em ls Ma s 04.06.1892. 125 Aktieris, režisors 
Voldem rs Ulpe 06.06.1837. 180 Skolot js 
P teris Z l tis 13.06.1937. 80 Mežzin tnieks 
J nis V li š 21.06.1907. 110 Izgl t bas darbinieks, jurists 
Arnolds Aps tis 27.06.1912. 105 Skolot js 
P teris Mednis 31.07.1902. 115 M c t js 
Hermanis B manis 24.08.1872. 145 R pnieks 
Hermanis Ozoli š 21.09.1867. 150 Sabiedrisks darbinieks 
Voldem rs Krons 09.10.1912. 105 Inženieris 
P teris Tabi š 10.10.1897. 120 Milit rs darbinieks 
P teris Bite 14.10.1887. 130 Rakstvedis 
Hermanis Pakulis 15.10.1912. 105 Arhitekts 
J nis Streipa 31.10.1892. 125 Skolot js, milit rs darbinieks 
J nis Vasilis 07.11.1902. 115 B vinženieris 
Hermanis Buduls 16.11.1882. 135 rsts 

Novadnieki – jubilāri 2017
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Kultūras pasākumi
Jaunpiebalgā

14.01.plkst. 16.00 Novada sportistu godināšanas pasākums -
“Jaunpiebalgas novada sporta laureāts - 2016”.

20.01. plkst.19.00  Dokumentālā filma “Tēvu barikādes”.
Filmas režisors Zigurds Vidiņš, komponists Mārtiņš Brauns.
Ieeja - bez maksas.

Filmā „Tēvu barikādes“ iekļautie septiņi stāsti atskatās uz barikāžu laiku, un caur tiem au-
tors cenšas saprast, kāpēc šis notikums ir viens no svarīgākajiem Latvijas vēsturē. Zigurds Vidiņš
bija viens no barikāžu notikumu dokumentētājiem. Filma ir mēģinājums atgriezties barikāžu
laika gaisotnē, kā arī paust paša režisora personiskās pārdomas un jautājumus.

Pasākuma plānā iespējamas izmaiņas un papildinājumi.
Lūdzu, sekojiet informācijai mājas lapā www.jaunpiebalga.lv un Jaunpiebalgas kultūras

nama Facebook lapā.

Zosēnu pagastā
20. 01. Plkst. 21.00 Ballēsim kopā ar grupu ‘’Galaktika’’. 

Nāc laicīgi un baudi vakaru gan kā koncertu, gan kā balli. 
Ja gribi rezervēt galdiņu, zvani: 26538154 (Dzidra). Ieeja 5.00 EUR

28. 01. Plkst. 16.00 Siguldas Tautas teātris aicina uz izrādi - Anšlavs Eglītis 
„Galma gleznotājs” ( masku spēle 4 ainās). Ieeja 2.00 EUR

Anšlavs Eglītis: „Ņēmos sacerēt romantisku pārpratumu spēli – „brīvi” saistītu ar Leonardo
da Vinči dzīves posmu Milānas hercoga galmā. Likās patīkami padarboties ap šo fantastiski
daudzpusīgo un diezgan noslēpumaino renesanses meistaru”.

Lai kaut ko nepalaistu garām, lūdzu, sekojiet informācijai novada mājas lapā!

Mūsu Gauja arī kūpēja. Lolita Petkeviča

Paldies Valdai Rubenei par grāmatas dāvinājumu vidusskolas bibliotēkai! 
Vēsma Johansone
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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”. 

Aizzib mūžs kā acumirklis,
Garš kā dzīve mirklis šķiet.
Bet starp mirkļiem mīlestība
Kā virs bezdibeņa spīd.

Mūžības ceļu gājuši:
Skaidrīte Bukovska

75 gadu vecumā,
Jautrīte Bormane 

72 gadu vecumā,
Elmārs Alfrēds Fišers 

75 gadu vecumā,
Helmūts Rozenaus 

83 gadu vecumā.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka visdziļāko līdzjūtību

tuviniekiem!

Swedbank konsultantu Jaunpiebalgā
(Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka, Gaujas iela 4) sastapsiet:

Mēnesis Datums Laiks  
Janvāris 9., 30. 10.00 -12.00  
Februāris 13., 27. 10.00 -12.00  
Marts 13., 27. 10.00 -12.00  
Aprīlis 10., 24. 10.00 -12.00

Uzmanību!
2017. gada 1.maijā  Jaunpiebalgas KIC tiks slēgts!

Gaidīsim jūs tuvākajās Swedbank filiālēs:
Cēsis, Uzvaras bulvāris 12, darba dienās plkst. 9.00 - 17.00;

(skaidras naudas darījumi pieejami tikai iemaksas un izmaksas ban-
komātos)

Gulbene, Rīgas iela 47, darba dienās plkst. 9.00 -17.00;
Madona, Saules iela 16, darba dienās plkst. 9.00 - 17.00

(skaidras naudas darījumi pieejami tikai iemaksas un izmaksas ban-
komātos);

Smiltenes pašapkalpošanās filiāle - Smiltene, Baznīcas laukums 2,
Katru dienu plkst. 08.00 – 22.00, 

Swedbank konsultants - otrdienās un ceturtdienās plkst. 10.00 -
13.00,14.00 -16.00.

Var aizpalot gadi,
Sirds vienmēr būs nemiera pilna,
Jo dzīve ir nemiers,
Un nemierā skaistuma smeldze.

Februāra īpašie jubilāri

60 Jānis Mihailovs 03.02.1957. Dzelzceļa ēka 58.km -2  
Anita Zukule 14.02.1957. Raiņa iela 10-1  

65 Pēteris Balodis 09.02.1952. Gaujas iela 20  
Juris Zeile 18.02.1952. „Smilgas”  

70 Jānis Smilgins 10.02.1947. Priežu iela 14  
75 Ausma Biseniece 27.02.1942. „Saulgrieži”  

Velta Laukubriede 05.02.1942. Pasta iela 3  
Aina Šolomicka 07.02.1942. Gaujas iela 32  

80 Ilga Bobrova 20.02.1937. Gaujas iela 27A- 4  
Voldemārs Gutbergs 04.02.1937. Stacijas iela 9-1  
Jevgēnija Koržaka 21.02.1937. „Jaunnaudēļi”  

85 Gaida Rubene 10.02.1932. Gaujas iela 11-5  
90 Ausma Elsiņa 14.02.1927. Gaujas iela 52-1  
94 Ilgvars Leimanis 05.02.1923. Dārza iela 4-13  

Apsveicam februāra jubilārus!

Jaunpiebalgas novada dome

Tu būsi debesīs, zemē, 
Tu vējā un saulē, 
Tu savējo sirdīs, 
Tie tevi neaizmirsīs.
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem,

no Helmuta Rozenova
atvadoties!

Br. Kaudzīšu 7 mājas iedzīvotāji
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