
ÐAJÂ NU MURÂ:
* Jaunākais novada domē
* Sieviešu nometne „Prieks” 

augustā Jaunpiebalgā
* Lauku ziņas
* Noslēdzies mācību gads 

tautskolā
* Atkritumu šķirošanas 

iespējas Jaunpiebalgā
* Skolu jaunumi 
* Zosēnu pašdarbnieki 

atskatās uz paveikto
* Kultūras afiša
* Dažādas ziņas

Jūnijs – ziedu mēnesis
17.06. Latvijas Republikas okupācijas diena. 1940. gadā

Latvijā no Krievijas un Lietuvas ienāca PSRS karaspēks.
Sākās okupācijas laikmets, kas ilga pusgadsimtu un at-
nesa Latvijas tautai neizsakāmus zaudējumus.

21.06. Vasaras sākums pulksten 13.51.
23.06. Līgo diena.
24.06. Jāņu diena.

Jūlijs – liepu mēnesis
04.07. Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena. Šajā dienā piemin

vairāk nekā 70 000 Latvijas ebreju, kas tika iznīcināti 1941.- 1945.gadā
nacistu okupētajā Latvijā.

06.07. Pulksten 13.00 Kapu svētki Jaunpiebalgas kapos.
12.07. Jūras svētku diena.
19.07. Mūzikas festivāls „Satiksimies Piebalgā”.

Avîze
Piebaldzçniem

Avîze
Piebaldzçniem

6 (195) 2014. gada jūnijs Jaunpiebalgas novada izdevums

2014.gada maijā un jūnijā
dzimuši:

Jānis Ivulāns 20.maijā,
Daniels Mihailovs 21.maijā,

Gustavs Laukubriedis
23.maijā,

Aigars Briņķis 3.jūnijā,
Estere Keita Vaščenkova

3.jūnijā.
Apsveicam laimīgos vecākus

un vecvecākus!

21.jūnijā būsiet gaidīti 
Viņķu kalnā, 

lai kopīgi iedegtu vasaras 
saulgriežu ugunskuru!

Plkst. 21.00 Pīsim trejdeviņu 
ziedu vainagus.

Plkst. 22.00 Iekursim saulgriežu
ugunskuru.

Plkst. 23.00 Ugunsskulptūras.
Spēlēs muzikantu grupa „Rikši”.

Līdzi ņemsim savas 
Jāņu dziesmas, cienastu

kopīgajam galdam, savu pagalīti
ugunskuram un saulgriežu

laika noskaņu!
Līgo! Līgo! Līgo!

2014.gada 8.jūlijā pulksten 17.00 
Jaunpiebalgas novada domes zālē iedzīvotāji aicināti 

uz sabiedrisko apspriešanu par piemiņas zīmes 
„Cīnītājiem par Latvijas brīvību 

un cīņās pret komunistu okupāciju
kritušajiem” uzstādīšanu Jaunpiebalgā.

Vairāk par to lasiet 5., 6. lpp.!
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- Pārdomas
Ievziedu un ceriņu smaržu pilnais

gaiss, dienas, kas stiepjas arvien garā-
kas – šis laiks tik ātri un nemanāmi pā-
riet vasarā. Tuvojas Jāņi, skan Līgo dzies-
mas, it kā jau visa vasara vēl priekšā, taču
tās jau būs citas sajūtas – ar jasmīnu, ze-
meņu un liepziedu smaržu, sienāžu ska-
ļajām dziesmām, nopļautās un žūstošās
zāles smaržu.

Vasara ir laiks, kad skolas bērniem
brīvdienas, vecākiem – atvaļinājumi.
Līdz ar to kļūst aktuāls jautājums, ko da-
rīt brīvajā laikā. Daudzi bērni domā, ka
noteikti mēģinās kaut ko pastrādāt, lai
nopelnītu savu naudu, citi – brauks cie-
mos pie draugiem vai radiem, dažs ap-
ciemos vecākus ārzemēs, bet citi - tikai
aktīvi atpūtīsies.

Pašās mācību gada beigās skolā vie-
sojās Valsts policijas prevencijas grupas
vecākā inspektore Dace Jukāma, viņas
saruna ar skolēniem bija tieša, atklāta,
pat skarba, bet tāda jau ir pati dzīve. Ar
dažādiem piemēriem no savas pieredzes
viņa lika vēlreiz aizdomāties par ikvie-
na drošību dažādās dzīves situācijās un
vietās – atrodoties uz ceļa, uz ūdens (īpa-
ši tagad, kad sākas peldēšanās sezona),
nonākot saskarē ar elektrību, arī sērfo-
jot internetā. It kā tās ir labi zināmas lie-
tas, par kurām daudzkārt runāts, taču bēr-
ni visu ātri aizmirst un rīkojas ļoti ne-
apdomīgi. Īpaši svarīgi ievērot piesar-
dzību vasaras brīvlaikā. Viņa uzsvēra,
ka veselība cilvēkam dota tikai viena un
cik neiedomājami ātri var gūt nopietnas
traumas, pat dzīvībai bīstamas, kuras
traucēs normālai turpmākajai dzīvei. 

Tika skartas arī skolēnu disciplīnas
problēmas, bija neizpratne, kā var ignorēt
skolas iekšējās kārtības noteikumus. Ļoti
asi policijas pārstāve nosodīja necenzētu
vārdu lietošanu skolēnu vidū, īpaši mei-
teņu. Daudzkārt ir pierādījies, ka sko-
lotāji savus skolēnus redz pavisam ci-
tādus nekā vecāki savas atvases redz mā-
jās. To, ko bērns varbūt neatļaujas ru-
nāt un darīt vecāku klātbūtnē, to itin labi
viņš parāda skolā. Jā, nopietna viela pār-
domām visiem - skolēniem, skolotājiem,
vecākiem.

Lai mums visiem – gan bērniem, gan
pašiem – droša, interesanta, saulaina va-
sara!

Līksmus, prieka pilnus vasaras saul -
griežu svētkus!

Aija Ķīķere

2014.gada 14.aprīļa novada domes sēdē
nolemts:

( Turpinājums, sākums maija avīzes numurā)

Atļaut M. L., personas kods dzēsts, sadalīt nekustamo īpašumu „Butlēri Loka iela
14”, kadastra numurs 4256 006 0030 – 10,0ha kopplatībā, atdalot atsevišķu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4256 008 0010 – 4,2ha platībā. 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Lejas Žagari’, ka-
dastra Nr.4256 007 0099, Jaunpiebalgas pagasts, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4256 007 0099 – 20,4ha platībā saskaņā ar izstrādāto projektu.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Kalna Zīdeņi”, ka-
dastra Nr.4256 008 0040, Jaunpiebalgas pagasts, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4256 008 0039 – 9,38ha platībā saskaņā ar izstrādāto projektu.

Atļaut M. P., personas kods dzēsts, izstrādāt projekta dokumentāciju dzīvojamās
mājas būvniecībai nekustamā īpašumā „Siliņi”, kadastra Nr.4256 006 0148, saskaņā
ar Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plānojuma Apbūves noteikumiem.

Jaunpiebalgas novada domei piekrīt apbūvēta lauku apvidus zemes vienība „Smilgas”,
kadastra apzīmējums 4256 008 0037 – 16,3969ha platībā, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldības zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta piektās daļas 1.punktu. Izbeigt
zemes lietošanas tiesības L. Š., personas kods dzēsts, uz zemes lietojumu „Smilgas”,
kadastra apzīmējums 4256 008 0037, Jaunpiebalgas pagasts – 16,3969ha platībā. Noslēgt
zemes nomas līgumu par zemes vienību „Smilgas”, kadastra apzīmējums 4256 008
0037, ar L. Š.

Atļaut V. J., personas kods dzēsts, dzīvojošas dzēsts, sadalīt nekustamo īpašumu
„Lejas Viņķi”, ar kadastra Nr.4256 008 0011, atdalot atsevišķas zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 4256 008 0012 – 6,3ha platībā un 4256 008 0085 – 0,4300ha pla-
tībā.

Atļaut z/s „Jaun-Migļi”, reģistrācijas Nr.54101022601, īpašniekam P. L. zemes īpa-
šumā „Jaunmigļi”, kadastra apzīmējums 4298 005 0052, Zosēnu pagasts, rakt dīķi
0,1ha platībā (lauksaimniecībā neizmantojamā, pārpurvotā zemē), saskaņojot būvdarbu
apjomu un būvvietu būvvaldē bez līmeņa regulējošām būvēm.

Apstiprināt adresi Gaujas iela 15A, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads, pašvaldības zemes īpašumam „Cieres kalns”, kadastra Nr.4256 006 0321.

Atļaut sadalīt Jaunpiebalgas novada domes zemes īpašumu „Zosēnu pagasta paš -
valdība” ar kadastra numuru 4298 003 0183 – 26.0ha kopplatībā.

Apstiprināt adresi ēkām un būvēm - tirgus laukums ar kadastra apzīmējumu 4256
006 0377 001, tirgus paviljons ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0377 002, Gaujas
iela 17A, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125.

Slēgt vienošanos par ieskaitu saistībā ar zemes vienību „CATAs objekts”, kadas-
tra Nr.4256 006 0122, savstarpēji dzēšot prasījumus EUR 171,66 apmērā ar I. D.

Piedalīties projektā „Volejbola smilšu laukumu izveide” kā projekta realizētājam,
kur kopējās projekta izmaksas ir EUR 20 930.38, tai skaitā attiecināmās izmaksas:
EUR 13 673.72, publiskais finansējums (75 % no attiecināmām izmaksām) EUR 10
255.29.

2014.gada 19.maija novada domes sēdē
nolemts:

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2014.gada 14.aprīļa Saistošos noteiku-
mus Nr.6 „Par grozījumiem 2014.gada 13.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2014. gadam”.

Apstiprināt „Noteikumi par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas
kārtību” noteikumus.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030. ga-
dam.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada attīstības programmu 2014.-2020. gadam.
Apstiprināt Jaunpiebalgas novada Sociālā dienesta nolikumu.
Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domē sniegto maksas pakalpojumu cenas par ko-

pēšanu:
A4 -1 lapa EUR 0.05
A4 - lapa no abām pusēm EUR 0,07
A3 -1 lapa EUR 0,10
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A3 - lapa no abām pusēm EUR 0,15
cenās ir iekļauts PVN 21 %.
Atbalstīt zemes gabala „Gaujmala” (kadastra Nr. 4256 006

0235) sadalīšanu saskaņā ar Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plā-
nojumu un „Detālplānojumu zemes vienībai „Gaujmala”, kadastra
Nr. 4256 006 0235’’.

Piešķirt nosaukumus ielām pašvaldības zemes vienībā
„Gaujmala”, kadastra Nr.4256 006 0235 saskaņā ar izstrādāto
detālplānojumu:

Projektētā iela Nr.1 – Gaujmalas iela, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads;

Projektētā iela Nr.2 – Pīlādžu iela, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads;

Projektētā iela Nr.3 – Pureņu iela, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads;

Projektētā iela Nr.4 – Kļavu iela, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads;

Projektētā iela Nr.5 – Ievu iela, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Piešķirt adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām paš -
valdības zemes vienībā „Gaujmala”, kadastra Nr.4256 006 0235,
saskaņā ar izstrādātā detālplānojuma I kārtu:

Pureņu iela 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
17; 18, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads (saskaņā ar grafisko pielikumu).

Lūgt VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroju piešķirt
kadastra numurus projektētām ielām un apbūvei paredzētām ze-
mes vienībām, pamatojoties uz detālplānojuma I kārtu.

Precizēt platību zemes vienībai „Upkalnjānēni”, kadastra ap-
zīmējums 4256 010 0084, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads. Platība – 10,96 ha, saskaņā ar instrumentāli uzmērīto
zemes robežu plānu.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam
„Lejas Viņķi’, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 008
0013, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašumā „Ūdensrozes”, kadastra Nr. 4298 003 0223, Melnbārži,
Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Atļaut z/s „Jaunķenci”, reģistrācijas Nr. 44101017774, īpaš-
niekam A. P. izstrādāt projekta dokumentāciju mēslu krātuves
būvniecībai nekustamā īpašumā „Jaunķenci”, kadastra Nr.4298
002 0062, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Atļaut J. U., personas kods dzēsts, izstrādāt projekta doku-
mentāciju pirts būvniecībai nekustamā īpašuma „Kalna
Līcenes”, kadastra Nr.4256 007 0132, Jaunpiebalgas pagasts, sa-
skaņā ar Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plānojumu

Atļaut z/s „Lejas Strupiņi”, reģ. Nr.59501002131, īpašnie-
cei Dz. B., personas kods dzēsts, izstrādāt projekta dokumen-
tāciju kūtsmēslu krātuves būvniecībai un kūts rekonstrukcijai ne-
kustamā īpašumā „Lejas Strupiņi”, kadastra Nr.4256 002 0014,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Atjaunot Aiju Petrovsku, personas kods dzēsts, dzīvojoša dzēsts,
par Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas direktori sakarā
ar bērna kopšanas atvaļinājuma laika beigām, sākot ar 2014.gada
5.jūniju.

Sagatavoja Anita Auziņa.

Balsstiesīgie: 2034
Nobalsojušie: 553
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 551
Derīgas vēlēšanu zīmes: 546

Saraksta nr. Saraksts
1. „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija - 1,27%
2. Politiskā partija „Alternative” - 0%
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija - 0%
4. „Par prezidentālu republiku” - 0,18%
5. Latvijas Atdzimšanas partija - 0%

6. Kristīgi demokrātiskā savienība - 0,73%
7. „SUVERENITĀTE” - 0,54%
8. Latvijas Reģionu Apvienība - 2%
9. Zaļo un Zemnieku savienība - 20,33%
10. Latvijas Sociālistiskā partija - 0,54%
11. Partija „VIENOTĪBA” - 55,9%
12. „Latvijas Krievu savienība” - 0%
13. „Latvijas attīstībai” - 2,72%
14. Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” - ”Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK” - 14,88%
Izmantoti CVK dati

Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultāti
Jaunpiebalgas novadā

- 21.maijā Zosēnos un 22.maijā Jaunpiebalgā bija organi-
zētas tikšanās ar novada domes speciālistiem. Diemžēl atsau-
cība maza, lai neteiktu – nekāda. Ko varētu teikt šajā sakarā?

- Zosēnos apmeklētāju nebija daudz, bet ar atnākušajiem rai-
sījās interesanta saruna, vairāk skarot praktiskas lietas, kuras gan
varētu noskaidrot arī ikdienā pagasta pārvaldē vai pie domes spe-
ciālistiem. Uz visiem jautājumiem varējām atbildēt, sniedzot skaid-
rojumu par interesējošām lietām. Skartās tēmas saistījās ar ko-
munālo saimniecību, apkārtnes sakārtotību, atsevišķu ceļu stā-
vokli, autobusu kustības grafiku vasarā, par privāto īpašumu uz-
turēšanu kārtībā un graustu nojaukšanu, kā arī vēl citām aktuā-
lām lietām. 

Taču skumji ir tas, ka Jaunpiebalgā uz tikšanos atnāca tikai
viena apmeklētāja. Tikšanās laiks speciāli tika nolikts pēc dar-
ba beigšanās, arī informācija par to bija pieejama. Acīmredzot
visiem viss ir skaidrs, nekādu jautājumu nav, vai arī esam pa-

raduši šos jautājumus apspriest tikai savā lokā tenku līmenī, kas
tādējādi bieži vien ir tālu no īstenības. 

- 19.jūlijā paredzēts mūzikas festivāls „Satiksimies
Piebalgā”. Vai tas notiks?

- Jā, kultūras darbinieki savā darba plānā to ir paredzējuši.
Tas bija plānots kā privātu organizatoru rīkots pasākums. Taču
vēl uz šo dienu (10. jūnijs) neviens ar iesniegumu novada domē
nav vērsies. Likums nosaka, ka pieteikums jāiesniedz vienu mē-
nesi pirms pasākuma, tātad gaidīsim līdz 19.jūnijam. Ja uz to
dienu pieteikuma nebūs, tad arī pasākums 19.jūlijā nenotiks.
Prasības uz publisko pasākumu rīkošanu ir palikušas stingrākas,
ir nepieciešama domes atļaujas saskaņošana ar Valsts policiju
un citām iestādēm.

- Maijā novada domē bija tikšanās, kurā sprieda par pie-
minekļa izveidi nacionālajiem partizāniem, tā atrašanās vie-
tu un citus ar to saistītos jautājumus. Kādi rezultāti?

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju 
Laimi Šāvēju
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- Noskaidrojās daudzas neprecizitātes – vai tas būs piemineklis
vai piemiņas zīme, kur tas atradīsies, kā to sauks u.tml. Nav arī
saskaņojuma ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspek-
ciju. No sabiedrības puses ir dažādi viedokļi šajā jautājumā. Panācām
vienošanos, ka priekšlikuma autori ( Piebalgas Latviešu biedrī-
ba un Imants Sinka) šīs lietas precizēs un priekšlikumus iesniegs
novada domē līdz kārtējai domes sēdei 9.jūnijā. Uzklausot domes
sēdē un ņemot vērā dažādos sabiedrības viedokļus, draudzes priekš-
likumu par informācijas sniegšanu iedzīvotājiem un piemiņas zī-
mes sabiedriskās apspriešanas organizēšanu, dome nolēma pub-
licēt priekšlikuma aprakstu novada izdevumā „Avīze Piebaldzēniem”
jūnija numurā un mājas lapā. Aicinām visus novada iedzīvotā-
jus uz tikšanos ar priekšlikuma autoriem un novada domi šā
gada 8.jūlijā plkst. 17.00 Jaunpiebalgas novada domes zālē.

- Kas vēl būtu piebilstams?
- Daudz darba joprojām ir pie teritorijas sakopšanas. Darbu

apjoms liels, bet to darītāju nav tik, cik vajadzētu. Bieži gadās
dzirdēt atzinīgus vārdus no ciemiņiem, kas viesojas novadā. Viņi
redz sakoptās vietas, atjaunotās ēkas, īpaši patīk baznīcas ēka un
tās apkārtne, tāpat jau novērtēts darbs pie kapu mūra atjaunoša-
nas. Tas, protams, priecē, bet uzliek pienākumu rūpēties par visu

arī turpmāk. Runājot par kapsētas mūri, no kopējā garuma - 1187
metriem - uz šodienu atjaunoti 675 metri, šogad plānojam
apgūt vēl 100 metrus. Tātad nākamajos divos gados paliks vēl
412 metri – domāju, ka līdz piebaldzēnu salidojumam
2016.gadā pabeigsim. No atjaunotā posma 640 metri saremon-
tēti, darbus finansējot no pašvaldības budžeta un projektu lī-
dzekļiem, bet apmēram 35 metri - ar ziedotāju un PLB atbalstu.

Arī vasaras laikā aicinu visus iedzīvotājus rūpēties par sava
īpašuma, mājas apkārtnes sakopšanu. Kā jau iepriekš esmu tei-
cis, pēc Jāņiem domes komisija brauks un mēģinās saskatīt sa-
koptas sētas, teritorijas, īpašumus, kurus pēc tam varētu atzīmēt.
Tas gan nebūs kā oficiāls konkurss, te galvenais ir pamanīt kat-
ra radošumu un ieguldījumu, lai vairotu skaisto mums apkārt.

Tāpat aicinu apmeklēt kultūras pasākumus, jāteic, ka maija
beigās un jūnija pirmajā pusē to patiešām ir daudz – gan pašu
mājās, gan vietējo kolektīvu dalība Cēsīs un citur.

Novēlu visiem novada iedzīvotājiem skaistus, līksmus Līgo
un Jāņu svētkus, lai tajos ir gan prieks, gan arī atpūta!

- Paldies par sarunu!
A.Ķīķere

Par izstādes informatīvo daļu
Ir uzaicinātas vairākas lauku iedzīvotājiem nozīmīgas iestā-

des, pie kurām nepastarpināti varēsiet uzzināt sev nepiecieša-
mo informāciju:

Latvijas Lauku 1. konsultāciju un izglītības centrs 
Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs”:
Testēšanas pakalpojumi 
Inspicēšanas pakalpojumi
Piena mēraparatūras pārbaudes
Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija
Lauku atbalsta dienests
Lauksaimniecības datu centrs
Jūs gaidīs un konsultēs LDC vecākā referente Vija Paegle

SIA „Piensaimnieku laboratorija”
Piensaimnieku laboratorijai nācis klāt jauns pakalpojumu veids

- mastīta ierosinātāju noteikšanu ar jaunāko tehnoloģiju – bak-
tēriju DNS izdalīšanu (KPĶR –  RL metode).

VAS Latvijas Attīstības finanšu institūcija „Altum”
Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība”
Valsts augu aizsardzības dienests
Valsts meža dienests
Vietējo mājražotāju un amatnieku tirgus
Kā katru gadu vietējie amatnieki un mājražotāji laipni aici-

nāti piedalīties ikgadējā gadatirgū. Lūgums tirgoties gribētājiem
iepriekš pieteikties pa telefonu (Maija, mob. 29131170), lai va-
ram vienoties par tirgus vietām un saskaņot citus, ar tirgu sais-
tītus jautājumus. Tāpat kā iepriekšējos gados vietējie tirdzinie-
ki no tirgus nodevas ir atbrīvoti.

Lūgums iedzīvotājiem
Šogad mūsu alus darītavai jubileja, tāpēc alus tēmai ierādī-

ta goda vieta. Mēs varam dot savu ieguldījumu šajā pasākumā,
sarīkojot alus kausu izstādi. Lūdzu, paskatieties, vai arī jūsu mā-
jās nav kāds izstādei derīgs eksponāts. Ja piekrītat ar to papil-
dināt izstādi – piedāvājiet Ilzei Stolerei, mob. 26114226 vai Maijai
Ķīķerei, mob. 29131170. 

Maija Ķīķere

Izstāde - gadatirgus „Izvēlies Piebalgu”
2014.gada 2.augustā

Sieviešu nometne „Prieks”
„Patiesībā pagātnes nemaz nav, ir tikai atmiņas par to.

Nomirkšķini acis, un pasaule, ko tu tagad redzi, neeksistēja, pirms
tu tās aizvēri. Tamdēļ vienīgais atbilstošais prāta stāvoklis ir pār-
steigums. Vienīgais atbilstošais sirds stāvoklis ir prieks. Debesis,
ko tu tagad redzi, tu redzi pirmo reizi. Tieši tagad ir ideālais brī-
dis. Esi priecīgs par to!”

Ar šādiem, tik neparastiem, bet patiesiem un reāliem vārdiem
Biruta aicināja uz vasaras skolu sievietēm „Prieks – 8”, kas no-
tika  Straupē.

Šogad, 21., 22.augustā, sieviešu nometne „Prieks” notiks jau
vienpadsmito reizi, un šoreiz pie mums, Jaunpiebalgā. Arī
Jaunpiebalgas novada sievietes katru gadu ir izmantojušas šo brī-

nišķīgo iespēju, lai divas dienas gadā uzdāvinātu sev. 
Lai šis pasākums izvērstos saturīgāks un pilnvērtīgāks, no-

metnes organizatori aicina vietējos uzņēmējus un zemniekus būt
atsaucīgiem un izvērtēt atbalsta iespējas. To var darīt ar dažā-
du produkciju – sieru, pienu, dārzeņiem, augļiem, ogām, var-
būt kāda saimniecība var atļauties ziedot jēra vai jaunlopa gaļu,
pieņem arī naudas ziedojumus. Ja esat pieņēmuši pozitīvu lē-
mumu un varat palīdzēt, lūdzu, sazinieties ar Birutu Mežali (mob.
294488942, e-pasts biruta.mezale@inbox.lv). 

Šo pašu telefonu un e-pastu izmantojiet, ja vēlaties šovasar
pieteikties dalībai nometnē „Prieks”.

Amatnieki un mājražotāji nometnes laikā tiek mīļi aicināti uz
andeli. (Sīkāka informācija - Maija Ķīķere, mob. 29131170).

D.Bišeere - Valdemiere
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Rietumeiropā Otrais pasaules karš beidzās , bet Baltijā tas tur-
pinājās līdz pat piecdesmito gadu vidum. Laikā, kad pasaulē val-
dīja Aukstais karš, šeit karš bija reāls — partizānu kaujas, ares-
ti, deportācijas. Līdztekus tam sākās arī nevardarbīga pretoša-
nās, kurā iesaistījās zemnieki, inteliģence, baznīca un pat sko-
lēni, piemēram, Piebalgā vien tika represēti 3 draudzes mācī-
tāji: Oļģerts Robežnieks, Voldemārs Plāmsis un Edgars Jundzis.

Tas bija latviešu kā tautas mēģinājums vēsturi griezt sev par
labu, cenšoties atgūt neatkarību un cerot uz Rietumu valstu pa-
līdzību. Šajā cīņā partizāni bija mūsu frontes līnija. Latvijas valsts
vairs nebija. Tās prezidents jau 1942.gadā bija miris izsūtījumā,
valdība un liela daļa augstāko ierēdņu apcietināta un atradās pa-
domju lēģeros vai bija emigrējuši. Policija, armija, tiesa un viss,
kas sastāda valsts varu, bija iznīcināts. Bet partizānu cīņas pa-
rādīja, ka valsts vispirms ir tās pilsoņi, ka tautas atbildība ne-
beidzas arī pēc valsts iznīcināšanas. Partizāni pārstāvēja mūsu
tautas brīvības alkas.

Neskatoties uz to, ka mūsu valsts vairs nebija, latviešu tau-
tas cīņa turpinājās. Kurš viņus mobilizēja tai? Viņu sirdsapzi-
ņa un patriotisms bija tā, kas deva mobilizācijas pavēli. Partizānos
aizgāja vairāk nekā 4000 leģionāru, tiem līdzās stājās nodokļu
mocītie zemnieki un tie daudzie, kuriem komunistu vara ne-
skaitāmos veidos bija nodarījusi pāri. Bija gadījumi, kad studenti
pārtrauca studijas, lai cīnītos mežā. Bieži tas bija jautājums par
savas nāves vietas izvēli - cietumā, Sibīrijā vai tepat, Latvijas
mežos. Starp kolhozu verdzību un verdzību Sibīrijā daudzi zem-
nieki (ap 20 000 latviešu vīru un sievu) izvēlējās cīņu un nāvi
tepat, savā Dzimtenē.

Varēja daudzus cilvēkus izraut no Latvijas, un komunistu vara
to arī izdarīja, bet nevarēja izraut Latviju no viņiem. Reiz kļu-
vuši par valsti, mēs nevarējām samierināties ne ar ko mazāku!
Valsts vairs nebija, bet bija patriotisms, kas lika doties izmisī-
gā cīņā par savu un savas tautas godu un cieņu, jo tieši ar paš -
cieņu iesākas un izbeidzas brīvība un neatkarība. Varbūt, ka ne-
domājošam komunistu zemes vergam ir vieglāk eksistēt, bet sirds-
apziņa neļauj nedomāt un negribēt atpakaļ reiz iegūto tautas val-
stisko esību. 

Tāpēc partizānu zvērests skanēja: “Es zvēru Dieva un savas
tautas priekšā, ka visa mana griba un visi mani spēki būs veltī-
ti cīņai par manu tautu.” Šīs cīņas parādīja mums pašiem un mūsu
ienaidniekiem toreiz un joprojām visai pasaulei šodien, ka ne-
var padarīt bijušo - mūsu valsts esību - par nebijušu. Mēs cīnī-
jāmies! Partizāni raudzījās nevis uz pretinieka pārspēku, bet uz
lielo vērtību – neatkarību un savu valsti. 

Nacionālo partizānu cīņas Latvijā nebija lokāla vai unikāla
parādība. Tas pats notika arī Lietuvā, Igaunijā, Ukrainā. Latvijā
bija 201 nacionālo partizānu darbības rajons, kur ar sarkanajiem
izcīnīja 15 727 sadursmes, no tām 16 nozīmīgas. Latvijas par-
tizāni bija daļa no visas Baltijas bruņotās pretestības. Kā sacī-
ja profesors Heinrihs Strods, „šī fronte neaprobežojās ar Latvijas
teritoriju, bet viss apgabals no Narvas ziemeļos līdz Klaipēdai
un Viļņas apgabalam veidoja vienu apvienotu cīņu apgabalu”. 

Vidzemes centrālajā daļā izveidojās Latvijas nacionālo par-
tizānu apvienība (LNPA) Centrālvidzemes apgabals. Tā centrs
atradās Jaunpiebalgas pusē, darbība aptvēra Vecbiebalgas, Drustu,
Gatartas, Dzērbenes, Taurenes, Rankas, Druvienas un Liezēres
pagastus. Par LNPA Centrālvidzemes apgabala komandieri kļu-
va bijušais Cesvaines ģimnāzijas skolotājs Kārlis Rusovs, seg-
vārdā „Salna”. Partizāni centās kontrolēt situāciju apkārtnē, ne-
ļaujot nostiprināties padomju okupācijas varai, likvidējot tās ak-
tīvistus un veicot propagandu iedzīvotāju vidū. No 1946. līdz

1948. gadam Kārlis Rusovs izdeva avīzīti „Sudrabota Saule”. To
drukāja uz rakstāmmašīnas un pavairoja ar kopējamo papīru. 

Tā kā partizāni cīnījās bez rietumvalstu palīdzības, viņu spē-
ki lēnām dila. 1948. gada vasarā kaujā Jaunpiebalgas pagasta
Lielmežā Slieķu purvā krita vairāki partizānu vadītāji.
Izdzīvojušie turpināja cīņu līdz pat 1956. gadam.

Ņemot vērā, ka Piebalgā nav piemiņas vietas cīnītājiem
par Latvijas brīvību pēc Otrā pasaules kara, Piebalgas
Latviešu biedrība kopā ar domubiedru grupu ierosina izveidot
piemiņas zīmi „Cīnītājiem par Latvijas brīvību un cīņās pret
komunistu okupāciju kritušajiem”. Idejai atsaukusies Latvijā
pazīstamā tēlniece Arta Dumpe un akmeņkalis Ivars
Feldbergs.

A. Dumpe ir veidojusi daudzus skulpturālus darbus mūžīgos
materiālos latviešiem nozīmīgus pieminekļus (Jānim Čakstem
Jelgavā, Brāļu kapi Lestenē, pieminekļi Rīgas Meža kapos 1991.
gada neatkarības cīņās kritušajiem un daudzi citi). Ivars Feldbergs
nogalinātajiem un nomocītajiem Latvijas armijas virsniekiem
Litenē veidojis piemiņas ansambli „Sāpju siena”, kā arī citus ma-
zākus pieminekļus. 

Savu darbu A. Dumpe apraksta šādi: „Granīta piemineklis tiks
veidots karoga silueta formā, kurā izkalta simboliska dziļa rēta.
Bluķis ir sadalīts divās daļās, kur šaurās spraugas vertikāle pār-
šķeļ horizontālo pulēto līniju un veido krusta zīmi. Savukārt, pa-
vērojot dziļāk, šķēlumā varēs saskatīt dvēseļu putnu, kurš rau-
jas ārā un tiecas uz gaismu, uz debesīm.

Mazākajā granīta klucī mācītājs, teoloģijas doktors Guntis
Kalme iesaka iekalt veltījumu: „LATVIEŠU PRETESTĪBAS UN
UZVARAS GRIBAI”, kurš ik dienas atgādinātu par mūsu sen-
ču varoņgaru. Līdzās emblēma. Bluķa lielākās akmens daļas aiz-
mugurē iecerēta ieroču atribūtika. Zem skulptūras - pamatne un
granīta plāksne ziedu nolikšanai. Uz tās skaidrojoša plāksnītes
ar uzrakstu: „Cīnītājiem par Latvijas brīvību un cīņās pret ko-
munistu okupāciju kritušajiem.” 

Attēlā: emblēma.

„Nevienam nav lielākas mīlestības par to,
ja kāds savu dzīvību atdod par saviem drau-
giem.” (Jņ.15:15)

Priekšlikumu atbalstījusi Jaunpiebalgas Sv.
Toma evaņģēliski luteriskā draudze, atvēlot vie-

tu savā īpašumā Jaunpiebalgā, Gaujas ielā 23, bet Kultūras mi-
nistrija, daļēji finansējot pieminekļa izveidi (27.03.2014 līgums
Nr.5.1-11-82), un Latvijas Nacionālo partizānu apvienība. Piemiņas
zīmes novietojums saskaņots ar Valsts kultūras pieminekļu aiz-
sardzības inspekciju (lēmums Nr.800 15.05.2014.). 

Vietas izvēle nav nejauša, jo teritorija jau sākta veidot kā la-
biekārtots parks, tajā dominē baznīcas ēka un piemineklis jaun-
piebaldzēniem – Brīvības cīņās (1918 – 1920) kritušajiem.
Teritorijas nogāzē starp baznīcu un Gaujas ielu kuplo Varoņu birzs
– dižkoku audze. Piemiņas zīmi iecerēts novietot birzs austru-
mu malā netālu no esošā gājēju celiņa gar Gaujas ielu. Vieta labi
pārskatāma un kompozicionāli neitrāla, jo atrodas tālu no lie-
lajiem, kopējā ainā saistītajiem objektiem – baznīcas un Brīvības
cīņu pieminekļa - un nekonkurē ar tiem. Piemiņas zīmi paredzēts
novietot zālājā, neveidojot ap to īpašu labiekārtojumu. Tā būs
kā neliela parka skulptūra Varoņu birzs zālāja nogāzē, lai kat-
ru dienu piebaldzēniem atgādinātu par mūsu tautas pretestības
un uzvaras gribu. 

Par piemiņas zīmi 
„Cīnītājiem par Latvijas brīvību un cīņās pret komunistu

okupāciju kritušajiem” Jaunpiebalgā
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Aicinām atbalstīt ieceri iemūžināt mūsu tautas brīvības
cīnītāju piemiņu. Jaunpiebalga ar to iegūs vēl vienu skais-
tu un nozīmīgu vides pieturas zīmi un būs devusi arī savu
artavu Latvijas varoņu godināšanā.

Paldies visiem, kuri devuši ieguldījumu šī raksta tapšanā un
piemiņas zīmes idejas attīstīšanā!

Kopā mums izdosies!
Piemiņas zīmes izveides domubiedru grupas vārdā

Imants Sinka

Lauku ziņas jūnijā

Attēlā: Latvijā pazīstamā tēlniece Arta Dumpe un akmeņ-
kalis Ivars Feldbergs.

Attēlā: piemiņas zīmi iecerēts novietot birzs austrumu malā
netālu no esošā gājēju celiņa gar Gaujas ielu.

Attēlā: granīta bluķis ir sadalīts divās daļās, kur šaurās sprau-
gas vertikāle pāršķeļ horizontālo pulēto līniju un veido krusta
zīmi.

Attēlā: granīta piemineklis tiks veidots karoga silueta for-
mā, kurā izkalta simboliska dziļa rēta.

Iesnieguma iesniegšanas termiņš valsts atbalstam par aitu mā-
tēm ir līdz 2014.gada 15.jūlijam.

Iesnieguma iesniegšanas termiņš valsts atbalstam par zīdī-
tājgovīm - no 2014.gada 15.maija līdz 15.novembrim.

Platībmaksājumu iesniegumu labošanas termiņš - no 10.jū-
nija līdz 15.jūnijam (papildinājumi un labojumi par atbalsta vei-
diem, ko sākotnēji esat deklarējis savā pieteikumā).

Ja pēc iesnieguma vai labojuma iesniegšanas jūs tomēr ne-
varat izpildīt nosacījumus maksājuma saņemšanai, laicīgi in-
formējiet RLP, tomēr tikai līdz dienai, kamēr LAD nav rakstiski
informējis par pārkāpumiem iesniegumā vai paziņojis par no-
domu veikt pārbaudi uz vietas.

Sīkāku informāciju skatiet platībmaksājumu informatīvajā ma-
teriālā vai LAD mājas lapā www.lad.gov.lv

¨
Mājražotājus un amatniekus lūdzu pieteikties:
l dalībai izstādē- gadatirgū „Izvēlies Piebalgu”, kas šogad

notiks 2.augustā;

l tirgoties ar savu produkciju sieviešu vasaras nometnes „Prieks
- 2014” norises laikā pie Jaunpiebalgas vidusskolas 21.un 22.au-
gustā. 

Traktortehnikas skates Jaunpiebalgas novadā:
3.07. plkst.13.00 Rocos pie mehāniskajām darbnīcām;

plkst.14.00 pie uguns-
dzēsēju depo.

13.08. plkst.14.00
Melnbāržos pie me-
hāniskajā darbnīcām.

Priecīgus Līgo
svētkus vēlot,

novada lauku at-
tīstības konsultante 

Maija Ķīķere,
( mob. t.

29131170)
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30.,31.maijā Lietuvā, Gargždai pilsētā, notika pieredzes ap-
maiņas seminārs amatniekiem un mājražotājiem, ko organizē-
ja lauku partnerības. Latviju pārstāvēja 43 dalībnieki no Cēsu,
Madonas, Gulbenes un Straupes rajoniem. Mūsu grupu vadīja
Dace Kalniņa un Māris Cīrulis no Cēsu rajona lauku partnerī-
bas. Projekts tika īstenots vairāku Eiropas projektu ietvaros. Paldies
Maijai Ķīķerei, kas mums piedāvāja iespēju piedalīties Cēsu de-
legācijā. No Jaunpiebalgas bijām četri - Velga Rubene, Evija
Mājeniece ar filcējumiem, es ar ādas izstrādājumiem un mūsu

delegācijas šoferis Gaidis Rubenis. Viss Cēsu kolektīvs brauca
kopā, un jau autobusā iepazināmies un dalījāmies pieredzē.

Pirmā diena bija veltīta konferencei, Lietuvas un Latvijas pār-
stāvju prezentācijām par amatniecību, mājražošanu, nacionālo
ēdienu tradīcijām. Apmeklējām saieta namus, kas renovēti par
projektu naudu, iesaistot brīvprātīgo darba spēku. Tikāmies ar

folkloras kopu. Vakariņojām Palangā pie jūras, kur dzintara zvej-
nieks rādīja, kā meklē dzintaru, stāstīja teikas par dzintara ra-
šanos, iesaistot publiku atraktīvā uzvedumā. Dienas izskaņā divi
jaunieši spēlēja kontrabasus, kas radīja īpašu noskaņu.
Nakšņojām kempingā pie jūras. Otrā dienā piedalījāmies Gargždai
pilsētas svētku amatnieku tirdziņā.

Lietuvas konference bija ļoti vērtīga. Man patika, ka varēja tik-
ties ar mūsu amatniekiem un ražotājiem no citām lauku partne-
rībām, dalīties pieredzē, nodibināt kontaktus. Daudzveidīgās pre-
zentācijas atspoguļoja plašās iespējas, kā attīstīt ražošanu un amat-
niecību mūsu reģionā. Galvenās atziņas, lai saglabātu amatnie-
ku tradīcijas, - jāmeklē dažādas formas. Ja uz amatiem skatās kā
uz peļņas gūšanas avotu, tie ātri var izzust, taču, pievienojot tiem
kultūras mantojuma vērtību, amatniecība attīstās plašāk. 

Patika idejas par gadatirgiem, amatu mājām, radošajām darb -
nīcām, kas palīdz uzturēt dzīvu seno kultūru. Vērtīga ir tiešā tird-
zniecība, kas popularizē ekoloģisko dzīves veidu, palīdzot sa-
glabāt vidi un cilvēku veselību. Straupes zaļā tirdziņa vadītāja
dalījās pieredzē, kā, kopīgi strādājot pie likumdošanas, iespē-
jams grozīt valsts likumus par labu eko ražošanai. 

Apsveicami, ka tiek atbalstīti projekti par nacionālo ēdienu
kultūru. Latvijas ēdienu degustācijas bija ļoti atpazīstamas, gar-
šīgas, it īpaši zemeņu saldais. Patika parunāties tirgū gan ar mūsu,
gan ar Lietuvas tirgotājiem. Izmantojot projektu naudas piesaisti,
iepirktas vienkāršas iekārtas un darbarīki, lai veidotu dažādus
amatnieku izstrādājumus. Lauku partnerība dod iespēju reali-
zēt projektus, kas palīdz attīstīt vidi, kurā iedzīvotāji var rado-
ši pilnveidoties, apgūt jaunas prasmes, saglabāt un kopt tautas
tradīcijas. Šis projekts ir vērtīgs ar savu plašo mērogu, kas ļauj
mums vienam otru iepazīt un attīstīt plašāku sadarbību. 

No emocionālās puses vērtējot, patika draudzīgā atmosfēra,
sarunas par darbošanos katram savā jomā, jaukie savstarpējie
ieteikumi, kā produkciju dažādot un pasniegt pircējam. Gandrīz
kā Lietuvas prezentācijā par produkta idejas publisko apsprie-
šanu - vispirms piedāvāt ideju, apspriest to ar potenciālo pircē-
ju, un tikai tad attīstīt ražošanu. Vislielāko prieku sagādāja fol-
kloras kopas uzstāšanās un puišu muzicēšana vakariņās, līdzās
saklausot arī jūras viļņu šalkoņu. Liels paldies par pasakaino ie-
spēju piedalīties šajā projektā!

Baiba Kalniņa

Attēlos: Cēsu delegācija; piebaldzēnu stends - Velga Rubene
un filcējumi, un ādas darinājumi; tirgus laukuma skats Gargždai
pilsētā Lietuvā.

Foto: S. Janelsiņa, B. Kalniņa 

Piebalgas amatnieki Lietuvā
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Ir aizritējis vēl viens mācību gads Jaunpiebalgas novada re-
ģionālajā tautskolā. Īsi par to, kāds tas bijis:

l Visnoturīgākā un apmeklējuma ziņā viskuplākā bijusi jo-
gas jeb sarunas ar ķermeni nodarbību grupa, kas bieži vien vie-
sojusies arī kaimiņu novadā Vecpiebalgā un Inešos, jo no turienes
ir lielāks apmeklētāju loks nekā no Jaunpiebalgas. Aicinājums
nākamajā gadā pieteikties interesentus, kas vēlas iepazīt sava ķer-
meņa kustību prieku un nebaidīties no vārda joga, jo pasniedzējs
Māris Pirktiņš nodarbības vada, pieskaņojoties ikviena dalībnieka
vajadzībām, varēšanai un spējām!

l Sekmīga bijusi sadarbība ar Jaunpiebalgas vidusskolu – no-
vembrī ar 5.-12.klašu skolēniem vidusskolā un visiem intere-
sentiem tautskolā tikās Zuarguss (Viesturs Dūle), kas dalījās savā
pieredzē un zināšanās par intelekta un pašizziņas attīstību; pla-
ši apmeklēta gada sākumā bija Talantīgas domāšanas lekcija ar
Jūliju Muraškovski, kā arī psiholoģes Airas Briedes praktiskais
izziņas seminārs par komunikācijas prasmēm un pozitīvo dis-
ciplinēšanu. Semināru noslēgumā apmeklētājiem bija iespēja sa-
ņemt sertifikātus, ko labprāt izmantoja gan Jaunpiebalgas vi-
dusskolas, gan Vecpiebalgas un Drustu skolu skolotāji. 

Nākamajā mācību gadā tiek domāts paplašināt tēmu loku, kas
varētu interesēt un būt aktuāls tieši vecāku auditorijai – saskarsme
ģimenē, turpināt izzināt pozitīvās disciplinēšanas noslēpumus,
ietvert jautājumus par vecāku līdzdalību bērnu mācību proce-
sā, kā iepazīt, palīdzēt, atbalstīt sava bērna spējas un talantus,
kā arī vēl daudzas citas tēmas. Labprāt uzklausīšu arī jūsu – ve-
cāku un skolotāju- problēmjautājumus, kas gaida atbildes, un
tiekamies arī nākamgad Vecāku sarunās!

l Prieks par to, ka paplašinās klausītāju un interesentu loks
Jaunpiebalgas novada kultūras un dabas mantojuma nodarbību
ciklā. Šogad nodarbību dalībnieki iepazinās ar kultūras un da-
bas mantojuma apzināšanas un saglabāšanas metodiku, ar
Jaunpiebalgas novada vietvārdiem un nozīmīgākajiem arheoloģijas
pieminekļiem. Arī nākamgad turpināsim apzināt, uzzināt, izprast,
saglabāt un sajust Jaunpiebalgas novada vērtības!

Aicinājums ikvienam iesaistīties „Gaujas istabas” projekta ak-
tivitātēs – upes sakopšanas talkās vasarā un rudenī, materiālu
apkopošanā un saglabāšanā par Gauju (ja ir plašāka interese par
projektu, zvaniet: 26141259 - Ģirts Baranovskis).

l Šogad janvārī aizsākušās un turpināsies visas vasaras ga-
rumā (!) biodejas brīnišķīgās pasniedzējas Elīnas Seipulovas va-
dībā. Paldies Baibai Loginai par jauko ideju! Aicināti biodejai
pievienoties visi tie, kas izrādīja vēlmi, bet dažādu iemeslu dēļ
neapmeklēja līdzšinējās nodarbības – atnāciet 21.jūnija pēc-
pusdienā plkst.16.00, nodarbība notiks brīvā dabā Saulgriežu no-
skaņās, pēc tās varēsiet doties uz Viņķu kalnu pavadīt un sagaidīt
saulīti!

l Noteikti jāpiemin vienreizējās (gan tiešā, gan pārnestā no-
zīmē) nodarbības, kas skāra veselības jautājumus.

Tautskolā viesojās Biznesa augstskolas Turība lektore A.Kalve,
kas ļoti aizrautīgi un interesanti izklāstīja veselīga dzīvesveida
jautājumus un ar unikālas aparatūras palīdzību ikvienam, kas iz-
teica vēlmi, noteica patieso bioloģisko vecumu. Kādam tas sa-
gādāja neviltotu prieku, jo uzrādījās mazāks cipars, dažiem pie-
rē iegūla rūpju rieva… Paldies Inetai Balodei par ierosinājumu
un līdzdalību organizēšanā!

Pavasarī par veselīgu uzturu stāstīja un bagātīgajā pieredzē
par ārstnieciskām dabas veltēm dalījās viesis no Tukuma, uz-
tura speciālists D.Blumbergs. Arī nākamajā mācību gadā ir plā-
nota tikšanās ar D.Blumbergu, jo viņa zināšanas un pieredze bija
daudz plašāka par atvēlēto laiku sarunai. Sekojiet tautskolas zi-
ņām arī rudenī!

Vēl par dažām nodarbībām, kas notika vienu reizi: 
l Krāsošana ar augiem, kad Jaunpiebalgas Lietišķās un tē-

lotāja mākslas studijas dalībniecēm savu mākslu rādīja A.Karlsone
no Madonas puses.

l Rotu darbnīca ar G.Saksi, kas vadīja arī adventes vainagu
gatavošanu.

l Eko sveču darbnīca, kurā brīnišķīgi smaržīgas un dabīgas
dāvanas saviem mīļajiem (un sev) izveidoja ikviens no dalīb-
niekiem.

l Tikšanās ar „Zīmogs sarkanā vaskā” radošo komandu: rakst -
nieku J.Lejiņu, režisori V.Lejiņu, operatoru un producentu G. Zilūzi. 

l Uzklausot iedzīvotāju vēlmes un vajadzības, sadarbībā ar
citām pieaugušo izglītības iestādēm un organizācijām ir izvei-
dotas divas nodarbību grupas.

1) Sadarbībā ar Lattelecom sociālās atbildības – senioru bez-
maksas datorapmācību projektu „Pieslēdzies, Latvija!” arī
Jaunpiebalgā izveidota senioru apmācības grupa, kas darbību
uzsāks septembrī - oktobrī Jaunpiebalgas vidusskolā skolotāja
A.Beķera vadībā. Ar ikvienu, kas līdz šim ir pieteicies dato-
rapmācībām, sazināsies personīgi Lattelocom pārstāvji un
sniegs tālāko informāciju. Ja kaut nedaudz esat jau apguvuši
datorprasmes, mājas lapā http://www.piesledzieslatvija.lv/lv/
varat izmantot „Pieslēdzies, Latvija!” interneta bezmaksas
pašmācību programmu „Mācies pats!”. 

Paldies Genovaitei Daukstei par izrādīto interesi un ie-
rosinājumu!

2) Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) un Cēsu
Pieaugušo izglītības centru Jaunpiebalgā nokomplektētas divas
angļu valodas apguves mācību grupas. Lai gan reģistrācija elek-
troniski mūžizglītības pasākumiem ESF projektā „Mūžizglītības
pasākumi nodarbinātām personām” 2014.gada pamatsastāvā ir
noslēgta, personas var turpināt reģistrēties rezervistos elek-
troniski, reģistrējoties Nodarbinātības valsts aģentūras mā-
jas lapā http://www.nva.gov.lv/?mode=kuponi. Pastāv iespēja,
ka varat vēl pagūt iesaistīties kādā no apmācību grupām!

Paldies Baibai Kalniņai par izrādīto interesi un aktivitā-
ti!

Nobeigumā jāpiemin Jaunpiebalgas tautskolas līdzdalība
Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) EK projektā „Eiropas
programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”, kura nori-
ses laikā Rīgā notikuši vairāki starpnozaru forumi un bijušas kar-
stas diskusijas par mūžizglītību un pieaugušo izglītību kontek-
stā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014-2020. Vairāk
par projekta aktivitātēm skatīt šeit: http://izm.izm.gov.lv/noza-
res-politika/izglitiba/muzizglitiba/projekts.html

Paldies visiem, kas šajā mācību gadā ir aktīvi ir apmeklēju-
ši Jaunpiebalgas tautskolu, ierosinājuši jaunas idejas, snieguši
atbalstu! Kopā mums izdosies aizvien labāk, tāpēc ļoti gaidīšu
jūsu ierosinājumus, idejas, priekšlikumus, arī vajadzīgu un no-
derīgu kritiku, jo tas palīdz meklēt jaunus ceļus un takas izaugsmei! 

Īpašs paldies Valentīnai Dolmanei par sniegto iespēju un
uzticību! 

Veltot jums visiem viedas rindas no Imanta Ziedoņa -
„Radi SAVU pasauli! Šī pasaule cilvēkam ir par lielu. Radi

SAVU MAZO! Lielā sastāv no mazajām. Kur ir tava mazā? Veido
to no zemeņu stādiem. Vai no tērauda dzirkstelēm. Veido no dze-
joļu rindām un no keramikas māliem. Tai nav jābūt lielai, bet
tai jābūt bagātai! Un tai nav jābūt skatlogā izstādītai, bet, ja tevi
atrod ciemiņš, lai tu vari to pacienāt. Lai paliek krāsaina dzirk-
stele no tavām glazūrām viņā” -

tautskolas vadītāja Vita Žīgure
Mob. 29230240; e-pasts: vita.zigure@jaunpiebalga.lv

Tautskolas ziòas
Noslēdzies Jaunpiebalgas tautskolas mācību gads
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Raibais tautskolas gads foto liecībās

Attēlā: tautskolas atvērto durvju diena

Attēlā: vecāku sarunas.

Attēlā: tikšanās ar Zuargusu ( Viesturu Dūli).

Attēlos: eko sveču darbnīca.

Attēlā: tikšanās ar „Zīmogs sarkanā vaskā” radošo komandu.
Attēlos: rotas un Adventes vainagu darbnīca kopā ar Guntu

Saksi.

SIA „ZAAO” piedāvā arvien plašākas
atkritumu šķirošanas iespējas. Arī
Jaunpiebalgā ir izvietoti šķiroto atkritumu
konteineri un izveidots EKO laukums jeb
šķiroto atkritumu pieņemšanas laukums.

Atkritumu šķirošana nodrošina vairākus
ieguvumus. Atdalot iepakojumu no

sadzīves atkritumiem, samazinās kopējais apglabājamo
atkritumu daudzums. Atkritumu šķirošana palīdz taupīt enerģiju
un saudzēt dabu, jo iepakojuma materiālu pārstādei ir
nepieciešams mazāk resursu nekā ražošanai no jaunām

izejvielām. Nodalot pārstrādājamos atkritumus no kopējās
atkritumu plūsmas, samazinās ikmēneša mājsaimniecības
izdevumi par atkritumu izvešanu, jo sašķiroto atkritumu
izvešana iedzīvotājiem ir bez maksas.

Jaunpiebalgā pieejamas dažādas atkritumu šķirošanas
iespējas: EKO laukums, 3 EKO punkti un PET pudeļu režģis.
EKO laukumā, kas atrodas Brāļu Kaudzīšu ielā 9, iespējams
nodot dažādus šķirotos atkritumus, tai skaitā pudeļu stiklu,
papīru, kartonu, plastmasu, PET pudeles, metālu, kā arī
nolietoto sadzīves tehniku un logu stiklu, kuru EKO punktu

Atkritumu šķirošana Jaunpiebalgā - iespēja taupīt 
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pudeļu stiklam paredzētajos konteineros mest nav atļauts.
Laukumā var nodot arī bīstamos atkritumus: krāsu bundžas,
luminiscentās lampas, baterijas un akumulatorus. 

Nogādājot uz EKO laukumu vismaz 0.25 m3 otrreizējās
izejvielas (papīru, kartonu, polietilēna plēves, PET dzērienu
pudeles, pudeļu stiklu vai metālu), var saņemt zīmodziņu
atlaižu kartē. Sakrājot 10 zīmodziņus, ir iespēja saņemt 2,85
EUR atlaidi maksai par sadzīves atkritumu izvešanu. EKO
laukums atvērts pirmdienās, otrdienās, sestdienās no plkst.10
līdz 14, ceturtdienās un piektdienās no plkst.14 līdz 18,
brīvdienas- trešdiena un svētdiena. 

EKO punkti ir pieejami jebkurā diennakts laikā. EKO punkts
ir vieta, kur iedzīvotāji var nogādāt šķirotos atkritumus un
izmest tos divos speciāli marķētos konteineros, no kuriem
viens paredzēts pudeļu, burku stiklam, bet otrs- papīram,
polietilēnam, PET pudelēm, sadzīves ķīmijas un
kosmētikas plastmasas iepakojumam, metālam. Gaujas
ielā 29a novietots konteiners papīram, PET pudelēm,
polietilēnam, metālam, bet Gaujas ielā 2a un 27a

novietoti arī konteineri pudeļu un burku stiklam. 
PET pudeļu režģis ir paredzēts saplacinātām plastmasas

dzērienu pudelēm. Rūpniecības ielā 1 tam blakus atrodas arī
konteiners papīram, PET pudelēm, polietilēnam, metālam,
pudeļu un burku stiklam. Šķiroto atkritumu konteineru
atrašanās vietas var apskatīt arī speciāli izveidotā interaktīvā
kartē, kas pieejama ZAAO mājas lapā www.zaao.lv.

Gribam atgādināt, ka, metot šķiroto atkritumu konteineros
otrreizējai pārstrādei nederīgus materiālus, tiek sabojāts to
cilvēku darbs, kuri atkritumus ir šķirojuši, jo konteinera saturs
vairs nav izmantojams paredzētajam mērķim.

ZAAO izsaka lielu pateicību visiem, kas līdz šim jau
ieklausījušies padomos par atkritumu šķirošanas
nepieciešamību un šķirošanas pareizu veikšanu, aicinājuši
speciālistus uz māju sanāksmēm, iepazinušies ar informatīviem
materiāliem. 

Ja rodas jautājumi par pareizu atkritumu šķirošanu, lūgums
sazināties ar ZAAO pa tālruni 64281250, e-pastā zaao@zaao.lv
vai uzdot jautājumus uzņēmuma mājas lapā.

Š iro atkritumus pareizi! 
 

Konteiners pap ram, polietil nam, PET pudel m, met lam 

DR KST MEST NEDR KST MEST 
Pap ra un kartona atkritumi  
Biroja pap rs, av zes, žurn li, gr matas, iepakojuma 
pap rs, kartons, gofr ts kartons, p rtikas dz rienu 
tetrapakas, ekopakas. Materi liem ir j b t t riem, bez 
organisko materi lu ( diena atlikumi, e as u.c.) 
piejaukumiem.  
Kartona kastes pirms izmešanas konteiner  ir 
j izjauc un j saplacina. 

Pap ra un kartona atkritumi  
NEDR KST mest vienreiz j s lietošanas traukus, 
pap ra dvie us un salvetes, folija iepakojuma 
materi lu ( ipsu pakas, sald juma pap rus), 
l mpap rus, fotopap rus utt. 
 
 

 
 
Polietil na atkritumi  
Polietil na pl ves un plastmasas kannas, spai us, 
kastes, pudeles, sadz ves mijas un kosm tikas 
plastmasas iepakojums (LDPE; HDPE). Tiem ir 
j b t t riem. 

 
Polietil na atkritumi  
NEDR KST mest vienreiz j s lietošanas plastmasas 
traukus, kr juma un margar na trauci us, sk bbar bas 
ru u pl ves, rota lietas u.c. ciet s plastmasas veidu 
izstr d jumus (PP; PS; PVC).  

 
PET dz rienu pudeles  
Visa veida un kr su izlietotas plastmasas p rtikas 
dz rienu pudeles. Pudeles var b t ar kor iem un 
eti et m. Dz rienu pudeles nav j mazg . Pirms 
izmešanas pudeles ir j saplacina. 

 
PET dz rienu pudeles  
NEDR KST mest vienreiz j s lietošanas traukus, 
ke upa un e as pudeles un citus plastmasas 
izstr d jumus.  

 
Met ls 
Visa veida met la iepakojumus un met la priekšmetus. 

 

Konteiners pude u un burku stiklam 

DR KST MEST NEDR KST MEST 
Stikla iepakojums - pudeles un burkas 
Stikla iepakojuma atkritumus un lauskas. Visa 
veida stikla pudeles un burkas. Var b t ar met la 
gredzeniem, ri iem un eti et m. 
 

Stikla iepakojums - pudeles un burkas 
NEDR KST mest  stikla burkas un pudeles ar p rtikas 
un misko atkritumu piejaukumu. Nedr kst mest logu 
stiklu, spogu us, lampu kupolus, keramikas 
izstr d jumus (balzama pudeles), automaš nu logu 
stiklu, pakešu logu stiklu. 

Informāciju sagatavoja Zane Leimane, 
SIA „ ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste, Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201, Mob.tālr.:26610013
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Kļūdas labojums: maija avīzes skolas  ziņās par olimpiādēm
sākumskolā ieviesusies kļūda. 

Pareizi jābūt: matemātikas olimpiādē 2. klasei piedalījās
Regnārs Šteins. 

Atvainojos par šo neprecizitāti! Daiga Melece. 

Noslēdzies mācību gads sākumskolā. Pateicības par sis-
temātisku mācību darbu un citu pienākumu veikšanu saņēma:

Evelīna Brikmane, Elīza Seržāne, Kerija Ekerte, Kristers
Ozols, Mikus Ļūļēns, Uvis Uldis Pērkons –1. a klases skolē-
ni.

Kristiāna Ernšteina, Justīne Irša, Lelde Ješkina, Amanda
Vītola, Dārijs Rozenblats, Emīls Sinka, Kristaps Spirģis –
1. b klases skolēni.

Tīna Rukmane, Regnārs Šteins, Kate Marta Vīksna, Ance
Liliāna Lazdiņa, Gerda Johansone, Kristers Vasiļjevs, Zanda
Loginova – 2. klases skolēni.

Daniela Macola, Endija Romanova, Kate Katerīna Ruņģe,
Lāsma Slaidiņa, Kate Smilga, Elīna Zariņa, Annija
Bedeice, Karlīna Lazda – 3. klases skolnieces.

Elizabete Zariņa, Ance Urbāne, Liliāna Kondrahova,
Dagnija Priede, Armands Puķītis, Dikijs Zariņš, Ronalds
Bērziņš – 4. klases 1. grupas skolēni.

Ēriks Ralfs Blaubergs, Indulis Ivo Kirkenšteins, Ričards
Knāķis, Diāna Ozoliņa, Justīne Skutāne, Aelita Traupele,
Elizabete Vesere – 4. klases 2. grupas skolēni.

Jauku un saulainu vasaru!
Materiālu sagatavoja D. Melece.

*
12.klases skolnieces Ilzes Lapiņas darbs
„Klaidoņa pasaciņa - tur, ūdenī dzīvojošie” ieguvis 3. vie-

tu vidusskolu grupā  Jāņa Akuratera muzeja rīkotajā pasaku kon-
kursā „Mana pasaka par...”,  kas rīkots par godu Oskara Vailda
160. dzimšanas dienai. Rīgas Latviešu biedrības organizētajā
radošo darbu konkursā  „Es un mana dzimtene” 

12.klases skolniece Kristīne Seržāne ieguva 3.vietu.
Sagatavoja skolotāja Z.Althabere.

*
Video konkursā „Tā runā piebaldzēns” Vecpiebalgā
7.klases skolnieces Kristiāna Pogule un Sindija Ozola ieguva 

1.vietu.
Skolotāja J.Glāzere.

*
Latviešu valodas aģentūra izteikusi pateicību Jaunpiebalgas

vidusskolas skolotājai Zanei Althaberei par skolēnu rosināšanu
aktīvai dalībai Latviešu valodas aģentūras rīkotajos Dzimtās va-
lodas dienas pasākumos.

*
Rīgas Latviešu biedrības pateicība Jaunpiebalgas vidusskolas

skolotājām Zanei Althaberei un Jolantai Glāzerei par sirds-
darbu un ieguldījumu, rosinot audzēkņus dalībai radošo darbu
konkursā „Es un mana dzimtene”.

*

Paldies par atbalstu konkursam „eXperiments”:
Andrai Annemarijai Krūmiņai, Alisei Lazdiņai, Vitai Skosai

( visas 9.b kl.),
Jūlijai Postolati, Rūdolfam Dolmanim- Dravantam, Elvim

Dapševičam ( visi 8. kl.).
„Teach two” projektu veica:

Ēriks Jerumāns (12.kl.) – „Siltuma zudumi un guvumi, ap-

kure un ventilācija”;
Ivo Gailis (12.kl.) – „Siltuma zudumi un guvumi, apkure un

ventilācija”;
Elvita Potapova (11.kl.) – „Uztveres apsekojums”;
Guna Sūcīte (11.kl.) – „ Uztveres apsekojums”;
Līna Kurzemniece ( 12.kl.) – „Elektroierīču apsekojums”.
Vecpiebalgas novada skolu meiteņu darbu izstādē – konkursā

„Saulītes tekstilmākslā”:
nominācija „Vasarīgākā saulīte”:
Piedalījās: Krista Marta Kundrate, Liene Slaidiņa ( abas

5. kl.), Andra Annemarija Krūmiņa ( 9.b kl.).

Rīgas Latviešu biedrības organizētajā radošo darbu konkursā
„Es un mana dzimtene” piedalījās:

Ilze lapiņa (12.kl.) – atzinība, Monika Keiša (11.kl.). Skolotāja
Z.Althabere.

Skolēni ar labām un teicamām sekmēm, 
2013./2014.mācību gadu beidzot

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

Dzenža, Aleksandrs Grigorjevs, Elizabete Kalniņa, Anna
Marija Kārkliņa, Zane Kostjukova, Krista Marta Kundrate,
Amanda Agija Orlovska, Elīna Elva Prīse, Simona Madara
Putniņa, Silga Radvinskaite, Liene Slaidiņa, Samanta Terēze
Spirģe, Adrians Vīķelis.

6.klase:
Karīna Azace, Linda Bundziniece, Gunda Glāzere,

Kristiāna Kļava, Tīna Beāte Kurzemniece, Nora Marija
Misiņa, Kristaps Ozols, Elza Skutāne, Liene Zaķe. 

7.klase:
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,
Rītavs Žīgurs.

8.klase:
Sabīne Ābelniece, Elvis Dapševičs, Linda Drulle, Anna

Marija Gajevika, Ance Krūmiņa, Jūlija Postolati, Roberts
Ruško, Kristiāna Annija Spirģe.

9.a klase:
Armanda Azace, Dārta Āboliņa, Sabīne Blūma, Roberts

Brikmanis, Amanda Zariņa.
9.b klase:
Ivanda Keiša, Andra Annemarija Krūmiņa, Alise

Lazdiņa, Vita Skosa, Agita Zariņa.
10.klase:
Edgars Dapševičs, Arta Glāzere, Sigita Kļava, Deniss

Koltašovs, Salvis Pajats, Alīna Šķestere – Kaša.
11.klase:
Brenda Beķere, Elvita Potapova, Alise Smilga, Guna Sūcīte.
12.klase:
Linda Anzone, Edijs Jakobijs, Ēriks Jerumāns, Ilze Lapiņa,

Viktorija Postolati, Elvis Elksnis, Kristīne Seržāne,
Kristiāna Skoboļeva.

Sagatavoja Arnis Ratiņš.

Skolas ziòas
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Šādai vasarai gatavojās
Jaunpiebalgas vidusskolas 3.- 8.
klašu skolēni, 24.aprīlī veiksmīgi
nokārtojot velosipēdistu eksā-
menu un iegūstot tiesības CSDD
Cēsu nodaļas priekšnieka Andra
Millera vadībā. 

Tā par pilntiesīgiem satik-
smes dalībniekiem kļuva:

3.klase - Annija Bedeice, Rēzija Blūma, Sintija Bukša, Lāsma
Ciekurzne, Ginters Kozlovs, Daniela Macola, Liāna Rusova,
Lāsma Slaidiņa, Renārs Vietnieks;

4.klase - Alvis Apsītis, Ēriks Ralfs Blaubergs, Renārs Broks,
Emīls Drulle, Sentis Fiļipovs, Ričards Knāķis, Liliāna
Kondrahova, Edvīns Liberts, Emīlija Līberga, Marija Ose, Sandis
Pajats, Armands Puķītis, Samanta Seržāne, Justīne Skutāne, Luīze
Anna Šmoteka, Gundega Tenča, Aelita Traupele, Elizabete Vesere,
Elizabete Zariņa;

5. klase - Lotārs Jānis Dzenža, Kristers Eliass Kļavinskis,
Samanta Terēze Spirģe, Elizabete Kalniņa, Krista Marta Kundrate,
Adrians Vīķelis, Ernests Damroze, Anna Marija Kārkliņa, Laura
Dapševiča, Kristaps Eihentāls, Liene Slaidiņa, Zane Kostjukova,

Elīna Elva Prīse, Egmonts Ērglis, Melisa Ābelniece, Simona
Madara Putniņa; 

6.klase - Elza Skutāne, Deins Laizāns, Kristaps Ozols, Salvis
Lazda, Linda Bundziniece, Dāvis Staškēvičs, Kristiāna Kļava,
Gunda Glāzere, Tīna Beāte Kurzemniece, Sandija Žindika, Nora
Marija Misiņa;

8. klase - Rihards Rinkevičs, Roberts Ruško, Egita Vētra –
Blauberga.

Šis ir pirmais gads, kad velosipēdista apliecību var iegūt un
kļūt par atbildīgu satiksmes dalībnieku jau no 10 gadu vecuma. 

Vislabākie rezultāti eksāmenā bija 6.klasei, kurā 70 % no ek-
sāmena kārtotājiem saņēma tiesības.

Tiem bērniem, kuriem eksāmenā nepaveicās, ir iespēja va-
sarā zināšanas atkārtot un nostiprināt, lai iegūtu dokumentu, kopā
ar vecākiem dodoties uz tuvāko CSDD nodaļu, to iepriekš sa-
zvanot un vienojoties par laiku. Par atkārtotu eksāmenu jāmaksā
1,08 EUR, līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu un fo-
togrāfiju.

Paldies klašu audzinātājām un vecākiem par bērnu sagatavošanu
un dokumentu kārtošanu! 

Pārvietoties ar velosipēdu – tas ir gan stilīgi, gan – veselīgi! 
Direktore Ulla Logina

Atkritumus šķirot 
ir stilīgi.

Skolēni šķiro
atkritumus

Atkritumus var šķirot pārstrādei, var lie-
tot vēlreiz un pārveidot, var salabot un sa-
mazināt.

Cilvēks gadā rada 350 kg atkritumus, ku-
rus šobrīd Latvijā noglabā poligonos 88%, pārstrādā 11% un kom-
postē 1%.

Jaunpiebalgas vidusskola šķiro atkritumus jau vairākus ga-
dus.

2014.gadā norisinājās kārtējā makulatūras vākšanas akcija,
kuras laikā tika savāktas 12 t dažādu papīra atkritumi. 

1 t makulatūras sataupa un pasargā 13 kokus.
Mēs, Jaunpiebalgas vidusskolas skolēni, skolotāji, darbinie-

ki, vecāki, atbalstītāji,  2014.gadā esam pasargājuši  12 t x 13
koki = 156 kokus no nociršanas.

Vidzemes zonā ZAAO rīkotajā atkritumu šķirošanas akcijā
2014.gadā Jaunpiebalgas vidusskola ieguva IV vietu un balvā
- ekskursiju pa Latviju. Akcijas noslēguma pasākumā Smiltenē

skolas balvu saņēma
5. klases skolnieks
Aleksis Loginovs,
kurš kopā ar ģimeni
savāca un nodeva otr-
reizējai pārstrādei
visvairāk makulatū-
ras (910 kg). Skolas
dāvanu kartes par 12
t savākto makulatūru
pasākumā saņēma
Agnese Kalniņa no
9.b klases, kura no-
deva otrreizējai pār-
strādei 788 kg ma-

kulatūras.
Ekskursija tika

piešķirta Jaunpie -
balgas vidusskolas
5.klases kolektīvam
par izcīnīto I vietu
makulatūras vākša-
nas akcijā Jaunpie -
balgas vidusskolā.
Dāvanu kartes saņē-
ma katra klase atbil-
stoši savāktajam ma-
kulatūras daudzu-
mam: 1 t savāktās
makulatūras nopel-
nīja 1 dāvanu karti
kancelejas preču ie-
gādei 7,11 EUR vēr-
tībā.

Kārtējā makulatūras vākšanas akcija otrreizējai pārstrādei ir
veiksmīgi noslēgusies.

Paldies visiem atbalstītājiem!
Īpaši pateicamies par atbalstu :
SIA „ Piebalgas alus”, Jaunpiebalgas vidusskolas skolēnu ve-

cākiem, skolotājiem, skolas darbiniekiem, skolēniem,
Jaunpiebalgas iedzīvotājiem.

Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāja
Liene Lorence

Makulat ras akcijas rezult ti 

Klase Makulat ra kg Ieg t  vieta skol  
5. 3168,9 I 
11. 2523,6 II 
6. 1239,0 III 

9.B 1120,6 IV 
8. 439,6 V 
7. 92,0 VI 

S kumskolas 3.kl. 453,0  

Drošākai un veselīgākai vasarai

Attēlā: makulatūras iekraušana ZAAO
transportā.

Attēlā: Aleksis Loginovs un Agnese
Kalniņa ZAAO atkritumu šķirošanas pa-
sākumā Smiltenē Septiņu pakalnu sā-
kumskolā 14.maijā.
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31. maijā arēnā „Rīga” noslēdzās šī gada „Zelta Zivtiņas Čem-
pionāts”. Kā atzīmēja čempionāta rīkotāji, tad fināls izvērtās par
svētkiem gan pašiem dalībniekiem, gan jebkuram apmeklētā-
jam, tā bija iespēja pilnvērtīgi izjautroties visas dienas garumā
kopā ar draugiem un ģimeni.

Paralēli atrakcijām tika noskaidrotas arī Latvijas stiprākās un
gudrākās klases trijās klašu grupās: 4.- 5. klase, 6.- 8. klase un
9.- 12. klase. No Jaunpiebalgas vidusskolas uz finālu Rīgā (pēc
Madonas pusfināla rezultātiem) devās 5.klase ar audzinātāju
Jolantu Glāzeri un 8.klase ar audzinātāju Inetu Balodi.

Maija avīzes numurā savas domas par mājas darba izpildi, lai
tiktu uz pusfināla sacensībām Madonā, kā arī par pašām sacen-
sībām pauda dalībnieki – 5.,8. un 11.klases skolēni. Kā bija šo-
reiz – finālsacensībās Rīgā? Par to lai stāsta klašu audzinātājas.

Ineta Balode, 8.klases audzinātāja: „Ierodoties Rīgā, re-
dzējām, ka daudzi ir jau atbraukuši, devāmies reģistrēties, sa-
ņemt savus numuriņus. Diena sākās ar kopīgu pasākumu, kurā
visus uzrunāja Ministru prezidente Laimdota Straujuma, Ķīnas
vēstnieks Latvijā, Tele 2 ģenerāldirektors. Kopumā bija 6000 sko-
lēni no 195 Latvijas skolām.

Iepazīstoties ar dienas kārtību, sapratām, ka visi piedalīsies vi-
sos uzdevumos. Vispirms bērnus mācīja dejot, to viņi, manuprāt,
darīja ar milzu atbildības sajūtu. Brīvajā laikā patika spēlēt flor-
bolu ar citu skolu skolēniem, tāpat izmēģināt roku veiklības sta-
fetēs. Tad devāmies iekšā arēnā. Tur mūs gaidīja 11 stafetes, no
kurām 8 bija līdzīgas pusfināla stafetēm Madonā, bet 3 - jaunas. 

Manuprāt, visbiedējošākā bija tā, kur jākāpj 12 metru aug-
stumā. Te bija nepieciešams fiziskais spēks, puiši lielā ātrumā
sasniedza mērķi un tika arī veiksmīgi atpakaļ. 

Sacensību gaitā bija jāmāk aizstāvēt savas tiesības, citādi nemaz
nepaspētu izpildīt visus pārbaudījumus. Redzēju bērnus kā patstā-
vīgus un spējīgus izlemt, kurš kurās sacensībās piedalīsies. Svarīga
bija tieši sadarbība, nevis kaut kādi savstarpēji pārmetumi.

Kā interesantākās šķita uzdevums „Ūdensmetējs”, arī orien-
tēšanās. 

Paldies Edžum kā komandas kapteinim, viņš patiešām ļoti labi
veica savus pienākumus.

Paralēli sacensībām visas dienas garumā bērniem bija iespēja
klausīties dažādu mūziķu uzstāšanos, kā grupas „Musiqq”, „PeR”
un citas, vērot ielu vingrotāju demonstrējumus, mācīties braukt
ar skrituļdēli pie Eiropas čempiona, savukārt no Tartu zinātnes
centra AHHAA tika atvestas un demonstrētas dažādas lietas.
Piepildīta, interesanta diena, kura mums beidzās ap deviņiem
vakarā, bet mājās atbraucām jau pēc pusnakts.

Ļoti patika sacensībās valdošā atmosfēra, tās nav tradicionālas
sacensības, kas prasa tikai fizisko spēku, tās ir arī radošas sa-
censības, kurās svarīgs komandas darbs. Par rezultātu atbildīgi
visi. Paldies Ivandai, kura fotografēja, jo tikai, parādot foto, mēs
varējām tikt pie nākamā etapa. Paldies visiem bērniem par labo
uzvedību, vecākiem par rūpēm un atvešanu uz skolu, tāpat pal-
dies skolai un novada domei par transporta nodrošināšanu. Domāju,
ka būtu ļoti labi, ja kādreiz šo sacensību garu varētu ienest arī
mūsu skolā, tas ir kaut kas vienreizējs! Lai vairāk šādu sacen-
sību, galvenais – piedalīties!”

Jolanta Glāzere, 5.klases audzinātāja: „Arēnā veicām pa-
visam11 stafetes divās stundās. Iekļāvāmies laikā. Atraktīvākā
šķita kāpšana ZZ tornī 12 metru augstumā. Tas bija jāveic 4 cil-
vēkiem no klases.

Patika „Trāpīgais uzmetējs”, kas prasīja precizitāti, veiklību.
Arī „Ciešais tiltiņš”, tajā bija svarīga sadarbība, atbildība par kla-
sesbiedru, svarīga iekļaušanās laikā.

Vislabāk mums veicās stafetes posmā, kur ieguvām 4.vietu.
Visiem patika 2.etapa divi uzdevumi – konstrukcijas uzdevums
„Ūdensmetējs” un nodarbība „Izmeklētājs”, kurā bija jāparāda

erudīcija, orientēšanās spējas, veiklība.
Bērniem bija prieks par šo dienu, lai gan daudziem arī

iepriekšējā diena bija noslogota, jo piedalījās Dziesmu un
deju svētkos Cēsīs. Vairāki „Arēnā Rīga” bija pirmoreiz, tajā
mūs pārsteidza nesamērīgi augstās cenas par pārtiku. Priecājās
par nopelnītajām balviņām, veicot dažādus uzdevumus brī-
vajā laikā, visiem tika dāvināts ZZ sākumkomplekts, dažādas
nozīmītes. Pēc sirds patikas varēja izmantot piepūšamās at-
rakcijas.

Gribu teikt paldies visiem atbalstītājiem – skolai, pašvaldī-
bai, vecākiem, kā vienmēr atsaucīgajam šoferītim Jānim
Mihailovam par izturību, iecietību!”

A.Ķīķere

Jaunpiebalgas skolēni „ZZ Čempionāta” finālā Rīgā

Attēlā: kāpšana ZZ tornī 12 metru augstumā.                  
Foto: I.Balode

Attēlā: 5.klases komanda.

Attēlā: 8.klases komanda.
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9.a klases absolven-
ti: meitenes (no
kreisās): Amanda
Zariņa, Sabīne
Blūma,  Agnese
Paula Brence,
Armanda Azace,
audzinātāja Ineta
Elksne, Aija Vabale,
Dārta Āboliņa.
Puiši ( no kreisās):
Roberts Brikmanis,
Renārs Pelšs,
Pēteris Gajeviks,
Edvards Ivulāns,
Endijs Ērglis, Ralfs
Kārkliņš, Emīls
Markuss Drulle.
Foto nav redzami:
Ansis Jānis
Kalniņš, Endija
Potapova.

9.b klases absolventi:
1.rindā no kreisās:

Mareks Keišs, Sintija
Šostaka, Santa Baņģe,

Agnese Kalniņa,
Santa Miķelsone,

Andra Annemarija
Krūmiņa, Alise

Lazdiņa, Ivanda
Keiša, audzinātāja

Velga Zariņa –
Romanova, Vita

Skosa.
Otrajā rindā no krei-

sās: Mārcis Mārtiņš
Stūriška, Jānis

Kurkovs, Ieva Bojāre,
Uldis Bundzinieks,

Sabīne Seržāne, Ināra
Granta, Kārlis

Pētersons, Emīls
Radziņš, Agita Zariņa.

12. klases absolventi:
1. rindā no kreisās:
Linda Anzone, Kristīne
Seržāne, Juta Pūpola,
Viktorija Postolati, 
Ilze Lapiņa.
2. rindā no kreisās:
Kristiāna Skoboļeva,
Līna Kurzemnice, 
Edijs Jakobijs, Karīna
Astašova, Ivo Gailis,
Elvis Elksnis, Andra
Pētersone, Ēriks
Jerumāns. 
Vidū - audzinātāja
Vēsma Johansone.

2013./2014. mācību gada absolventi2013./2014. mācību gada absolventi
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Laika posmā no 14. līdz 25.aprīlim man bija vienreizēja ie-
spēja apmeklēt profesionālās pilnveides kursus Maltā – „The
Playground Classroom – Methodology for Primary School”
(Metodiskie kursi sākumskolai un pamatskolai). Tajos apguvu
angļu valodas mācīšanas metodiku 1. – 6.klasē.

Iespēju apmeklēt kursus guvu, pateicoties Comenius
Mūžizglītības programmai. Pirms tam 2013.gadā uzrakstīju pro-
jektu, tas tika atbalstīts, līdz ar to ieguvu finansējumu. No Latvijas
kopumā šiem kursiem bija apstiprināti trīs projekti.

Katru dienu notika lekcijas, taču vakaros kursu organi-
zatori sociālās programmas ietvaros veda mūs ekskursijā pa
Maltu. Iepazinām maltiešu kultūru, paražas, apguvām at-
sevišķas frāzes maltiešu valodā. Tā kā tas bija Lieldienu laiks,

tad Mostas baznīcā bija iespēja klātienē vērot Lielās
Piektdienas Procesiju jeb Jēzus Kristus Krusta ceļu. Tas bija
kaut kas tāds, ko vārdos grūti aprakstīt, to katram pašam vien-
reiz dzīvē vajadzētu redzēt arī tad, ja ikdienā neesi kaislīgs
baznīcas piekritējs.

Viena no jaukākajām ekskursijām bija uz Maltai piederošo
Gozo salu pie Azur Window – tā ir viena no visvairāk apmek-
lētākajām vietām valstī.

Malta – mazs paradīzes stūrītis, kur aizbraukt, ja mīli sauli,
jūru, Vidusjūras klimatu.

Jaunpiebalgas vidusskolas angļu valodas skolotāja 
Velga Zariņa – Romanova

Mācības un atpūtas brīži Maltā

Attēlā: kopā ar kursu kolēģēm. No kreisās: Margareta no
Polijas, Čilla no Ungārijas, Emilija no Bulgārijas, Velga no Latvijas,
Tamāra arī no Latvijas.

Attēlā: ekskursijas laikā pa Maltas salu. Puķes, ko mēs au-
dzējam podos, Maltā aug brīvā dabā un ir milzīgas.

Skolēnu dziesmu un deju svētki 
„Tuk – tuk brīvā!”

(Turpinājums 16. lpp.)
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Pašās mācību gada beigās, 30.maijā, Cēsu sporta hallē noti-
ka skolēnu dziesmu un deju svētki „Tuk - tuk brīvā!”.

Dziesmu un deju svētku koncertā piedalījās dziedātāji un de-
jotāji no Cēsu, Amatas, Vecpiebalgas, Raunas, Priekuļu, Līgatnes,
Jaunpiebalgas un Pārgaujas novadiem.

Attēlos: Sākumskolas klašu dejotāji.
Jaunpiebalgas vidusskolas jauktais un zēnu koris lielajā kop-

korī.
A.Ķīķere

Foto: N.Johansons, V.Broka

24. maijā kultūras namā notika Jaunpiebalgas mūzikas un māk-
slas skolas izlaidums. Šogad mūzikas un mākslas programmu
audzēkņi un pedagogi izlaidumu svinēja kopīgā pasākumā.
Izlaidums iesākās ar absolventu koncertu, beigšanas apliecības
saņēma 13 audzēkņi – no kuriem 11 pabeidza klavierspēles pro-
grammu, viens - vijoļspēles programmu un viens - vizuāli plas-
tiskās mākslas programmu. Skolu absolvēja tikai četri piebal-
dzēni – pārējie absolventi bija no kaimiņu pagastiem – četri au-
dzēkņi no Vecpiebalgas, viens no Inešiem, trīs no Rankas. 

Jau izplesti spārni jaunam lidojumam,
jauni apvāršņi – jauni plašumi.
Tu meklēsi vēl neatrasto, nezināmo un neredzēto...
Tava ticība labajam allaž tev rādīs ceļu.

Jā – lai ko tu pasāktu
nepazaudē sevi –
allaž visā esi tu pats!
/A. Petrovska/
Veiksmi un izdošanos, visā, ko pasāksiet turpmāk!

Skolas direktore Aija Petrovska

Attēlā: (17. lpp.) skolas absolventi un pedagogi.
No kreisās: 2. rindā - Edgars Dapševičs, Sarma Petrovska,

Inga Eihentāle, Agnese Kalniņa, Alīna Šķestere - Kaša, Ivanda
Ķīķere, Maija Apsīte, Armanda Višņova, Aija Petrovska, Ieva
Damroze, domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs, Māra Vīksna;

1. rindā: Dzintars Daļeckis, Anna Marija Gajevika, Vita Skosa,
Elīza Oša, Alise Gulbe, Helēna Lāpsele, Andra Annemarija
Krūmiņa, Matīss Kļaviņš, Zanda Liedskalniņa, Egita Vanaga.

Izlaidums mūzikas un mākslas skolā
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Maijā  ir veiksmīgi uzsākta projekta „GAUJAS ISTABA” rea-
lizācija. Tā ietvaros 2014.gada 27.maijā Jaunpiebalgas vidus-
skolas 7.- 8.klašu skolēni pētīja, kādi dzīvnieki un augi sasto-
pami Gaujā.

Nodarbību laikā upju ekspertu Loretas un Andra Urtānu va-
dībā skolēniem bija iespēja pašiem vākt Gaujā mītošo dzīvnie-
ku paraugus, aplūkot tos tuvplānā mikroskopā un iemācīties tos
atpazīt pēc noteiktām pazīmēm. Ne katram līdz šim bija zināms,
kā izskatās dēles seja tuvplānā un kurš kāpurs vēlāk pārvērtī-
sies par skaistu spāri, mušu vai dunduru. Nodarbību laikā sko-
lēni apguva arī prasmi pēc ūdenī sastopamajiem dzīvniekiem un
augiem noteikt upes ūdens kvalitāti. 

Ikviens Jaunpiebalgas novada iedzīvotājs, kuram ir interese
par Gaujā mītošajiem dzīvniekiem un augiem, ir aicināts sazi-
nāties ar projekta koordinatoriem (kontaktinformācija zemāk),
lai jau šogad upju ekspertu vadībā kopīgi apgūtu prasmi atpa-
zīt ūdens dzīvniekus un augus. Iegūtās zināšanas noderēs, lai vē-
lāk iegūtu datus par Gaujas ūdens kvalitāti.

Maijā ne vien uzsākām Gaujas ūdens pasaules izpēti, bet arī
veicām praktiskas aktivitātes tās aizsardzībā. 2014.gada
31.maijā kopīgiem spēkiem uzsākām Gaujas krasta sakopšanas
darbus pie Jaunpiebalgas estrādes. Pirms talkas upju eksperti Loreta
un Andris Urtāni dalībniekus iepazīstināja ar upju un to krastu
kopšanas pamatprincipiem, kas jāievēro, lai upes sakopšanu veik-
tu efektīvi un nenodarītu kaitējumu dabai.

Talkas uzdevums bija atvieglot iedzīvotāju piekļuvi Gaujai,
kā arī samazināt upes aizkritumu ar kokiem. Lai sasniegtu plā-
noto, Gaujas krasts tika atbrīvots no pārmērīga aizauguma, iz-
pļaujot krūmus, un izveidotas papildus piekļuves vietas Gaujai.
Talkas dalībnieki Gaujas krastus un gultni atbrīvoja no atkritu-
miem un pārmērīgajiem koku sanesumiem. Gaujas krasta sa-
kopšanā arī turpmāk ir daudz darāmā, bet jau šobrīd ikviens es-
trādes apmeklētājs labāk var piekļūt Gaujai un ieraudzīt tās skais-
tumu un dabas daudzveidību. Paldies visiem talkas dalībniekiem!

Arī turpmākajā vasaras un rudens gaitā plānojam veikt vir-
kni ar Gaujas aizsardzību saistītu aktivitāšu. Aicinām iesaistī-

ties ikvienu Jaunpiebalgas novada iedzīvotāju!
Ja tavā rīcībā ir kādi materiāli par Gauju (foto, stāsti, dzies-

mas, dzejoļi vai cita interesanta informācija), ar kuru vēlies da-
līties, aicinām sazināties ar tautskolas vadītāju Vitu Žīguri (mob.
29230240, e-pasts: vita.zigure@jaunpiebalga.lv)!

Ja vēlies iesaistīties Gaujas sakopšanas talkās, aicinām sazi-
nāties ar Jaunpiebalgas Vides radošās darbnīcas vadītāju Inesi
Leiti (mob. 26498881, e-pasts: nice.vide@gmail.com)!

Ja tev ir citas idejas, kā palīdzēt Gaujai, aicinām sazināties
ar projekta koordinatoru Ģirtu Baranovski (mob.26141259,
e-pasts: dababalta@gmail.com)!

Sīkāka informācija par plānotajiem pasākumiem pieejama
www.dabavidzeme.lv

Pateicamies Latvijas Vides aizsardzības fondam un
Jaunpiebalgas novada domei par atbalstu projekta realizācijā!

Ģirts Baranovskis,
biedrības „BALTA DABA”valdes priekšsēdētājs

Jaunpiebalgas skolēni izzina Gaujas
ūdens pasauli 

Attēlā: skolēni nodarbības laikā.
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Jaunpiebalgas „Uplejās” 16.maija va-
karā pulcējās novada jaunsargi, zemessargi
un Nacionālās apvienības jauniešu grupa,
lai piedalītos nakts pārgājienā pa latvie-
šu nacionālo partizānu cīņu vietām. Pie ceļa
pagrieziena uz bāzi tika izvietots jaunsargu
postenis, kurš norādīja braukšanas virzienu
un pārbaudīja dalībnieku dokumentus.
Interesentiem bija iespēja iepazīties ar ze-
messardzes bruņojumu un ekipējumu, kā
arī izšaut pa vienai salūtpatronai no īstas
kaujas šautenes. 

Ap desmitiem vakarā pārējiem pie-
biedrojās arī vēsturnieks Zigmārs
Turčinskis, kurš izstāstīja īsu partizānu vēs-
turi un demonstrēja viņa rīcībā esošos ma-
teriālus par mežabrāļu dzīvi un darbību.
Neilgi pirms pusnakts trīsdesmit drosmī-
gākie dalībnieki, tai skaitā visi
Jaunpiebalgas jaunsargi, devās bezceļa pār-
gājienā pa maršrutu Uplejas- Zimzas -
Slieķu purvs. Pārējie izvietojās šai maršrutā
kā slēpņi, kā arī veidoja sedzošās un sa-
gaidošās grupas. 

Pie Zimzu mājām pārgājiena dalībnie-
kiem vajadzēja atklāt un „neitralizēt” slēp-
ni. Nonākot šai vietā, „pretinieks” izšāva
gaismas raķetes un steigā pameta savas po-
zīcijas. Gājiens izlūku pavadībā turpinā-
jās gar Laskates upes labo krastu, pārva-
rot vēja sagāztos kokus, bebru izraktos
grāvjus un aizsprostus. Pēc kādas stundas
nonācām pie slapjas un purvainas slīkšņas,
kuru, mēģinot apiet, tumsā nomaldījāmies
no paredzētā maršruta un vienīgā drošā
orientiera - Laskates upītes. Mēģinot no-
teikt pārgājiena galapunkta virzienu, bi-
jām spiesti izmantot mobilos sakarus un
lūgt sagaidošajai grupai izšaut raķetes un
signālpatronas. Tomēr, meža ieskauti, ra-
ķešu gaismu nevarējām ieraudzīt, un arī
šāvienu troksnis neradīja pārliecību par pa-
reizo virzienu. Tā kā spoži spīdēja mēness,
tad kāds ieteica doties šā debess ķerme-
ņa virzienā. Uz to kāds pārguris dalībnieks
izmisīgi pārjautāja: „Vai tad vēl mēnesis
būs jāiet?” 

Tik ilgi gan soļot neiznāca, bet apmal-
dīties gadījās vēlreiz, līdz beidzot nokļu-
vām līdz Tirzas upes kreisajam krastam.
Gar to, krizdami un klupdami, beidzot no-
nācām pie Laskates upītes ietekas Tirzā.
Tālākais ceļa posms bija izzināts, un tur
ceļotājus sagaidīja improvizēts nocieti-
nājums ar šķēršļu joslu, kura bija jāpārvar
katram. Labāk tas veicās Jaunpiebalgas
jaunsargiem. Pēc aptuveni 10 km gara pār-
gājiena visi dalībnieki ar lielākām vai ma-
zākām traumām ap četriem no rīta ar au-
totransportu tika nogādāti atpakaļ
„Uplejās”. 

Saimnieki arī nebija gulējuši un nogu-

rušos ceļiniekus sagaidīja ar karstu tēju un
izkurinātu pirtiņu. Pēc tam bija paredzē-
ta atpūta siena šķūnī, kuru gan visi neiz-
mantoja. Ap 10 atpūtušies dalībnieki pa-
mazām pulcējās pie ugunskura, uz kura
milzīgā katlā vārījās smaržīga zupa. Pēc
sātīgām brokastīm tie dalībnieki, kuri bija
paspējuši atpūsties, devās uz Lielmežu, kur
partizānu kauju vietā „Slieķu purvs” ie-
pazinās ar šīs vietas vēsturi un piedalījās

sakopšanas darbos. Instruktoru Jāņa un
Andrieva vadībā notika apmācības šaušanā
pa mērķi, kā arī tika apgūti elementārie tuv-
cīņas paņēmieni. Atjaunotajā šķūnītī, kurā
pirms kaujas atradās partizāni, tika izvei-
dota apmeklētāju atsauksmju grāmata. 

Ar metāla detektoru pārmeklējot tuvā-
ko apkārtni, izdevās atrast vēl neatklātu uz-
brucēju ugunspunktu. Šī vieta tagad dod
pilnīgāku priekšstatu par to, kā pirms 64
gadiem pret 12 latviešu mežabrāļiem tika

raidīti vairāk nekā 200 līdz zobiem ap-
bruņoti PSRS iekšlietu ministrijas karavīri.
Tagad šeit pastāvīgi plīvo Latvijas valsts
sarkanbaltsarkanais karogs kā simbols par-
tizānu idejas uzvarai. 

Vēlā pēcpusdienā dalībnieki atgriezās
savā bāzē un kārtīgi pamielojās ar gādī-
gās saimnieces gatavotām pusdienām. Pēc
atvadu līnijas, kuras laikā tika sumināta čak-
lā „Upleju” saime, katrs devās uz savu dzī-

ves vietu, līdzi paņemot zināšanas par sa-
vām fiziskajām un garīgajām spējām, kā
arī jaukas atmiņas par Jaunpiebalgu. 

J.Mājenieks

Attēlā: Jaunpiebalgas jaunsargi un viņu
instruktors Aivars Ontužāns ( 2.rindā pir-
mais no labās) gatavi nakts pārgājienam.

Foto: E.Johansons
Attēlā: Nacionālās apvienības aktīvie

jaunieši – nakts pārgājiena dalībnieki.

Spēju pārbaude
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Tuvojoties kārtējiem Jaunpiebalgas kapu svētkiem, ar lielu
prieku un gandarījumu varam paraudzīties uz paveiktajiem dar-
biem. Šogad jau ir restaurēti 180 metri no vecās kapsētas akmens
mūra sētas. Vēl līdz sezonas beigām tiek plānots paveikt dar-
bus 100 metru garumā. 

Lielās talkas laikā aprīlī, sakopjot kapsētu, pamanījām nekārtīgi
novietotas kapu plāksnes Berlingu dzimtas apbedījumos.
Pateicoties Piebalgas Latviešu biedrības un pensionāru kluba
„Harmonija” atbalstītājiem, atradās cilvēks, kurš sakārtoja šo pa-
mesto kapa vietu. Pēc nepārbaudītām ziņām zem šī kapa atro-
doties no sarkaniem ķieģeļiem izbūvēta kapliča, kura kara lai-
kā tikusi sapostīta. Vēlāk tas arī ticis tā pamests. Ja kādam ir in-
formācija par Berlingu dzimtu Piebalgā, tad lūdzu to darīt zi-
nāmu. Varbūt varam sameklēt vēl kādus radiniekus. Tāpat ai-
cinu 5. Jūlija vakarā pulcēties pie dzimtu ugunskuriem un, tie-
koties kapu svētkos, sniegt informāciju par savu kapu vēsturi,
tādējādi palīdzot veidot kopējo Jaunpiebalgas kapu vēsturi. 

J.Mājenieks
Attēlā: sakārtotā Berlingu dzimtas apbedījumu vieta

Jaunpiebalgas kapos.
Foto: J.Mājenieks

Sakopsim Jaunpiebalgas kapus!

Svētku sajūtai parasti nepieciešams kāds impulss, kas rada
īpašu atmosfēru un svinīgu gaisotni. Mēs to atradām Anitas Ozolas
darba krājumā „Ar Dvēselīti’’, kas nejauši nonāca manās rokās,
tad - mūsu režisores Daces rokās, tika locīts, mīcīts, veidots, līdz
tapa kompozīcija. Dziesmas izdziedamas, sagatavot deju ho-
reogrāfiju Ingūnai - nepavisam viegls darbs, dzejas teksti teāt-
rinieku rokās... un tas sāka dzīvot. Es domāju, ka visiem kopā
mums izdevās! 

Mēs varam būt lepni par cilvēkiem, kas spēj apvienot tik daudz
– gan paveikt ikdienas darbus, gan ieguldīt spēkus un brīvo lai-
ku, lai svētku brīžos varētu arī citiem iedvest šo svinīgo sajū-
tu, radot saviļņojumu. Atskatoties uz aizvadīto sezonu, sakām
paldies pašdarbniekiem un kolektīvu vadītājiem par ziedoto lai-
ku un enerģiju, kad dziedāts un dejots, spēlēts, cik jaudas.
Pašdarbnieki priecējuši gan pagasta ļaudis, gan godam nesuši
sava pagasta vārdu, tālākos ciemos braukdami.

Pašdarbnieki pabijuši Liepā, Drustos, Variņos, Gatartas pan-
sionātā, kuplinājuši pašmāju svētkus Tējas vakarā, tēvu dienas

pasākumā, valsts svētkos, dejotājiem iestudētas vairāk nekā 13
dejas un, protams, amatierteātra „Intermēdija’’ 10. sezonas iz-
rāde „Anton, mums jāšķiras!” Reizē ar teātra festivālu „Satikšanās
prieks 2014 Zosēnos’’ tikām izvērtēti un analizēti. Mūsu eksperts
šai dienā bija Nacionālā teātra aktieris Valdis Lūriņš. Prieks un
gandarījums dzirdēt labus vārdus no eksperta, un, ja viņam būtu
jāpiešķir individuālas balvas, tad tās saņemtu Ernests Štēbelis,
Aina Lauka, režisore Dace Narvile un viss kolektīvs par darbu
saliedētā ansamblī. Protams, „Skatītāju simpātiju’’ un goda len-
tu saņēma tieši Ernests un Aina.

Nu gaidāms Zāļu vakars, ja jums interesē, kur palicis zirgs,
kas Jāņu naktī dzied un kur vispār paliek lietas, noteikti atnā-
ciet!

Novēlu saviem pašdarbniekiem arī turpmāk spēt un varēt,
izturēt un smaidīt! Un, protams, aicinām jaunus dalībniekus mūsu
kuplajā pulciņā!

Dzidra Prūse,
Zosēnu kultūras un sabiedriskā centra vadītāja

Zosēnu pašdarbnieki atskatās uz paveikto

Attēlā: Zosēnu pagasta pašdarbnieku uzstāšanās – dāmu deja.
Attēlā: Zosēnu pagasta pašdarbnieku uzstāšanās – bērnu priekš-

nesums.
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Attēlā: Zosēnu pagasta vokālais ansamblis „Prieks” savos jau-
najos tērpos kopā ar koncertmeistaru T.Narvilu.

Attēlā: Zosēnu pagasta amatierteātra „Intermēdija” dalībnieki
un Jaunpiebalgas amatierteātra „Triksteri” dalībnieki kopā ar ek-
spertu – Nacionālā teātra aktieri Valdi Lūriņu teātra festivālā
„Satikšanās prieks 2014 Zosēnos”. 

Attēlā: pašdarbnieku atskaites koncertam izskanot.

Turpinot koncertciklu
„Jaunpiebalgas baznīcas 

ērģelēm 100”,
aicinām uz trešo koncertu

5. jūlijā plkst. 17.00
„Senās mūzikas koncerts”

Koncertā piedalīsies: senās mūzikas an-
samblis „Ludus” un vokālā grupa „Canto”.

Programmā: T. Susato, C. Negri, C.
Monteverdi, P. Phale, J. Dowland, A.
Campra, G. Sanz, G. Gastoldi.

Ieeja ir par ziedojumu, kas tiks izmantots
ērģeļu restaurācijas pilnīgai pabeigšanai
un turpmākai ērģeļu uzturēšanai.

Ikvienu aicinu kopā svinēt ērģeļu simt-
gadi! 

Tālrunis sīkākai informācijai:
26412878 -  Ai ja  Pet rovska,

Jaunpiebalgas  Svētā Toma ev. lut. baz-
nīcas draudzes muzikālās dzīves vadī-
tāja, vai mājaslapā www.jaunpiebalga.lv 

Turpmākie koncerti
2. augustā plkst. 17.00

Koncerts „Mēnessgaismas dārzs”
Koncer tā  p iedal ī s ies :  Gunta

Gelgote – soprāns; Artis Sīmanis –
saksofons; 

Kristīne Adamaite – ērģeles.
Programmā: J. Alain, R. Jermaks,

S. Bušs, A. Seleckis,H. Andriessen,
M. Reger, J. Karlsons.

JAUNPIEBALGAS BAZNĪCAS ĒRĢELĒM - 100
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4. oktobrī plkst. 17.00
15. Rudens koncerts, veltīts kom-

ponista 
Emīla Dārziņa piemiņai 
„Rudens harmonijas”

(Koncerts Jaunpiebalgas dievnama
210 gadu un ērģeļu simtgades jubilejas

svētku ietvaros)
Koncertā piedalīsies: Vita Kalnciema

– ērģeles; Vidzemes kamerorķestris, diri-
ģents – Andris Veismanis

Programmā: Em. Dārziņš, Jēk. Mediņš,
M. Zariņš, A. Kalniņš, V. Dārziņš, J.
Kalniņš, Z. Kargs-Ēlerts, M. Rēgers, V.
Smidebergs, R.Kalsons.

5. oktobrī plkst. 17.00

Jaunpiebalgas dievnama 210 gadu
un ērģeļu simtgades jubilejas svētku

Dievkalpojums ar arhibīskapa
Jāņa Vanaga piedalīšanos.

10.maijā paši čaklākie „Bērnu žūrijas”
eksperti - Jaunpiebalgas vidusskolas 2. un
3.klases audzēkņi - devās Jaunpiebalgas pa-
gasta un klašu audzinātāju organizētajā ek-
skursijā uz Cēsīm.

Bērnu Zinātnes centrā Z(in)oo  spēlējot
spēles, aktīvi darbojoties ar interaktīviem
eksponātiem, ieskatījāmies zinātnes brī-
numos un aizrautīgi veicām dažādus ek-
sperimentus. 

Cēsu Vēstures un mākslas muzejā 2.kla-
ses skolēni iepazinās ar muzeja ēku, Cēsu
Jauno pili un ekspozīcijām. 

3.klases audzēkņiem bija iespēja aplū-
kot Cēsu muzeja krājuma lietisko priekš-
metu kolekciju ( Rīgas ielā 23): senos dar-
barīkus, sadzīves priekšmetus, pulksteņus,
rotaslietas, traukus, rotaļlietas, mūzikas ins-
trumentus u.c. Viņi uzzināja, kas ir krājums,
eksponāts, kā tos glabā, kāpēc tas ir vaja-
dzīgs. Izrādās, ka darbs muzejā un biblio-
tēkā zināmā mērā ir līdzīgi, jo katram mu-
zeja priekšmetam ir savs inventāra numurs
un kataloga kartiņā tiek aprakstīts, kas tas
ir, no kurienes, cik vecs, kas ir bijis tā īpaš-
nieks. Bērni veica pētījumus par muzeja
priekšmetiem un prezentēja tos.

Z(in)oo centrā un muzejā daudzi viesojās
pirmo reizi, taču lielākā daļa tur labprāt at-
grieztos vēl – kādā citā ekskursijā vai arī
kopā ar ģimenēm, jo vienā dienā visu ap-
skatīt un uzzināt nepaguvām. 

Bērnu žūrija 2014
Jaunpiebalgas pagasta

bibliotēkā darbu uzsākusi
„Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija 2014”. Tajā piedalīties
aicināti visi interesenti. 

Šā gada grāmatu kolek-
cija:

5+ gadi:
Māra Cielēna. „Mazais

mākoņzaurs”. – Rīga:
Lietusdārzs, 2013.

Ojārs Vācietis. „Astoņi
kustoņi”. – Rīga: Zvaigzne
ABC, 2013.

Juris Zvirgzdiņš. „Ahoi!
Plūdi Daugavā!” –
Zvaigzne ABC, 2013.

Karīne Lorēna, Stefānija
Alastra. „Vistiņa iemīlēju-
sies”. – Rīga: Jumava,
2013.

Robs Skotons. „Runcis Puncis”. – Rīga:
The White Book, 2013.

9+ gadi:
Uldis Auseklis. „Man ir runcis

Francis”. – Rīga: Jumava, 2013.
Luīze Pastore. „Maskačkas stāsts”. –

Rīga: Neputns, 2013.
Āgneša Bālinta. „Vējainā ģimene”. –

Rīga: Jumava, 2014.
Kriss Ridels. „Ada un peles rēgs”. –

Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
Eduards Uspenskis. „Tēvocis Fjodors,

suns un kaķis”. – Rīga: Zvaigzne ABC,
2014.

11+ gadi:
Māris Rungulis. „Lapsu kalniņa mīk-

las”. – Rīga: Liels un mazs, 2014.
Viks. „Kenijas pasaciņas”. – Rīga:

Jumava, 2013.
Maritana Dimsone. „Rozā kvarca brā-

lība”. – Rīga: Dienas Grāmata, 2013.
Lēlo Tungala. „Daudzpusīgais ronis”.

– Rīga: Liels un mazs, 2014. 
Ingvars Ambjērnsens. „Samsons un

Roberto”. – Rīga: Liels un mazs, 2013.  
15+ gadi:
Vivo. „Noljāras kristāli”. – Rīga:

Zvaigzne ABC, 2013.
Henrika Andersone. „Emma Glorija un

sarkanā Ilgu grāmata”. – Rīga: Liels un
mazs, 2013.

Rafaels Alberti. „Jūrnieks uz sausze-
mes”. – Rīga: Liels un mazs, 2013.

Rensoms Rigss. „Mis Peregrīnes
nams brīnumbērniem”. – Rīga: Zvaigzne
ABC, 2013.

Braiens Selzniks. „Hugo Kabrē iz-
gudrojums”. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.

Vecāki, skolotāji u.c. pieaugušie:
Laima Kota. „Matilde un Terēze jeb Kā

būt Te, Tur un Citur”. – Rīga: Dienas
Grāmata, 2013.

Mikolajs Ložiņskis. „Grāmata”. – Rīga:
Mansards, 2013.

Māra Zālīte. „Pieci pirksti”. – Rīga:
Mansards, 2013.

Daniels Penaks. „Cilvēkēdāju para-
dīze”. – Rīga: Omnia Mea, 2013.

Jaunākās grāmatas
Jaunāko grāmatu sarakstu Jaunpiebalgas

pagasta bibliotēkā var atrast internetā
http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/23/home.aspx

Ja grāmatas vēlaties pasūtīt, rezervēt vai
pagarināt elektroniski, tad bibliotēkā pra-
siet lietotājvārdu un paroli.

Sakarā ar atvaļinājumiem - no 1.jūnija
līdz 21.septembrim bibliotēka sestdienās ir
slēgta.

Lai nezūd zinātkāre un darbošanās prieks!
Lai aug un nepazūd lasītprieks! 

Baiba Logina

Attēlā: čaklākie Bērnu žūrijas eksper-
ti Cēsīs zinātnes centra Z(in)oo apmeklē-
juma laikā.

Ekskursijā uz Cēsīm
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17. maijā Īvandē, Kuldīgas tuvumā, risi-
nājās orientēšanās sacensības „Īvandes balva”
reizē ar Latvijas sporta veterānu 51. sporta spē-
ļu finālsacensībām orientēšanās sportā.

Jaunpiebalgas novadu sporta veterānu sa-
censībās pārstāvēja Uģis Inka, Dainis
Bormanis, Dace Ikšele, Ilze Zariņa, Inita

Koļesņikova, Inga Lūsa, Sarmīte Vlodare un
sacensību 1.vietas ieguvējs Jānis Biezais.

Savukārt 24.maijā Aizputē notika šī gada
pēdējā kārta - sacensības novusā. Kurzemē va-
ronīgi cīnījās Ineta Elksne, Ilga Prīse, Valija
Brence un Jānis Zvirgzdiņš. Kāds būs kop-
vērtējums - sekosim līdzi ziņām LSVS mā-

jas lapā. 
Paldies novada domei par atbalstu un

īpaša pateicība Dacei Bišerei –Valdemierei!
Uz Kuldīgu mūs veda Sandis, bet gara un
karsta sestdiena Aizputē sanāca Jānim.
Paldies visiem!

Komandas pārstāve S.Vlodare

Vasara
jau sākusies,
līdz ar to
gan atvaļi-
nājumu
laiks, gan
skolēniem
brīvdienas.
Katram ak-
tuāls jautā-
jums par to,
kā sevi pa-

lutināt, atpūsties, ko darīt vasarā. Viena no
iespējām – doties īsākā vai garākā pār-
braucienā ar velosipēdu. Taču vispirms jā-
pārbauda, vai tas ir kaujas gatavībā. Šajā
sakarā daudzi jaunpiebaldzēni noteikti ir pa-
manījuši izkārtni pie kādreizējā veikaliņa
„Rūķītis” līdzās autoostai. Par to, kādus pa-
kalpojumus tur varēs saņemt, iztaujāju SIA
„Zauska” pārstāvi Eduardu Vīķeli.

- Kādus pakalpojumus esat gatavi
sniegt iedzīvotājiem?

- Man pašam jau kopš bērnības ir in-
terese par velosipēdiem, esmu tos re-
montējis un jaunībā pats daudz braucis.
Šobrīd Jaunpiebalgā esam atvēruši servi-
sa veikaliņu, kas atrodas ēkā, ko iedzīvo-
tāji atceras kā veikaliņu „Rūķītis”, to no-

mājam no pašvaldības. Piedāvāsim iespēju
ikvienam interesentam nepieciešamības ga-
dījumā saremontēt savu velosipēdu, ie-
gādāties, pasūtīt rezerves daļas. Zinām taču,
ka aizvest riteni uz kādu pilsētu nav tik
vienkārši, pašam remontējot, pie mūsdienu
velosipēda ar parastu uzgriežņu atslēgu un
skrūvgriezni nepietiek. Vēl būs iespējama
printeru kārtridžu uzpilde, kā arī printeru,
kopētāju remonts. Tā, cerams, mūsu ie-
dzīvotājiem būs noderīga lieta, protams,
arī apkārtējo pagastu iedzīvotāji aicināti
izmantot mūsu pakalpojumus. 

Domājot par Jaunpiebalgas iedzīvotā-
jiem un viesiem, darbosies velo noma - at-
brauc ciemiņi un rodas ideja doties brau-
cienā ar riteņiem, taču pašiem velosipēdu
nepietiek. Ko darīt pārējiem? Lūk, mēs tad
arī piedāvājam nomu. 

- Kādas cenas? Bērni droši vien paši
nevarēs riteni iznomāt?

- Jā, līdz 18 gadu vecumam jānāk kopā
ar kādu no vecākiem, jāuzrāda personu ap-
liecinošs dokuments un jāvienojas par dro-
šības naudu. Runājot par maksu, domāju,
ka tā nebūs liela: par vienu stundu jāmaksā
2 euro, bet par visu dienu – 7 euro.

- Vai jums ir kāda sadarbība ar novada
domi?

- Esam runājuši ar kultūras nama va-
dību par to, ka te būs pieejama arī vietē-
jā tūrisma informācija. Aicinu visus inte-
resentus, kuri vēlas informēt par saviem
pakalpojumiem tūristus, atstāt pie mums
savus materiālus, savstarpēji sadarbojoties
veicināt viesu ieinteresētību, vienīgi jāat-
brauc, jāpastāsta, varbūt ir kādi informa-
tīvi bukleti. Uzsākot šo darbību, arī es pats
vēl pilnībā neesmu iepazinis apskates ob-
jektus mūsu novadā, ko ieteikt tūristiem. 

- Ir noteikti arī darba laiki?
- Tā kā pašreiz vēl nevaru savu laiku

pilnībā veltīt servisam, tad vislabāk iepriekš
piezvanīt (tālr. 27001128) vai iegriezties,
kad durvis ir atvērtas, katrā ziņā centīšos
iespējami vairāk būt uz vietas. Ja ir inte-
rese par darbu ar iepriekš nosauktajām lie-
tām – velosipēdi, printeri, kopētāji - nā-
ciet, aprunāsimies, varbūt vienosimies un
varēs kaut ko nopelnīt. Galvenais - lai ir
interese, pārējo var iemācīties.

Tātad - atrodamies Jaunpiebalgā,
Gaujas ielā 4A, pie Gaujas tilta un au-
toostas. Visi laipni aicināti nākt vai zva-
nīt, centīsimies būt noderīgi!

Paldies par sarunu un sniegto infor-
māciju!

A.Ķīķere

Jāšanas sporta aktivitātes Raunas novadā

Sporta veterānu spēļu posmi Kurzemē

Jauni pakalpojumi Jaunpiebalgā

Zemnieku saimniecībā „Rieksti”, kas atrodas Raunas nova-
dā pie pašas Jaunpiebalgas novada robežas, šī gada pavasarī tika
īstenots ELFLA atbalstīts projekts Nr.2.2.-9 „Jāšanas sporta in-
ventāra iegāde z/s Rieksti”. 

Zemnieku saimniecība „Rieksti” jau 11 gadus nodarbojas ar
Latvijas šķirnes zirgu audzēšanu un jāšanas sporta aktivitātēm.
Laika posmā no 2005. līdz 2013. gadam zemnieku saimniecī-
bā interesi par jāšanas sportu un izjādēm ir izrādījuši vairāk nekā
60 vietējie un arī citi reģionu jaunieši, interesenti. Jauniešiem
tiek piedāvāta iespēja iepazīt tuvāk dzīvniekus - zirgus, līdz ar
to iemīlēt dabu, līdzdarboties saimnieciskajos darbos zirgu kop-
šanā un piedalīties bezmaksas regulāras jāšanas nodarbībās. Citos
gadījumos maksa par nodarbībām un izjādēm tiek slēgta pēc vie-
nošanās, individuāli izvērtējot ikviena interesenta maksātspēju.

Projekta gaitā tika iegādāts jauns jāšanas sporta inventārs,
kas tiek izmantots jauno jāšanas sporta entuziastu treniņiem
un nodarbībām, kā arī lietots izjādēs. Šī gada 24. maijā z/s
„Rieksti” pārstāvji ar jauno inventāru startēja pirmajā JJS tur-
nīra posmā un pirmajās sacensībās šosezon – „Inčukalna
Pavasaris 2014”.

Attēlā: Rāmulis Žīgurs ar zirgu Guboja
Saimniecībā tiek gaidīts ikviens interesents, kas vēlas apgūt

jāšanas prasmes vai vienkārši atpūsties īsā izjādē ar zirgu, īpa-
ši gaidīti Raunas, Jaunpiebalgas, Drustu un citu apkārtējo no-
vadu jaunieši 12 - 18 gadu vecumā.

Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 28601492 (Anita Skuja).
V.Žīgure
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Kultūras afiša
Jaunpiebalgā

20. 06. Plkst. 19.00 Jaunpiebalgas vidusskolas 12. klases izlaidums.
Plkst. 22.00 Atklātā balle, spēlēs grupa „Nakts ekspresis”. Ieejas maksa 2.85 EUR 

21. 06. Saulgrieži Viņķu kalnā. Spēlēs muzikantu grupa „Rikši”.
23. 06. Plkst. 23.00 Jāņu zaļumballe. Spēlēs DJ Mārtiņš. Ieeja: zāļu vainadziņš un malkas pagalīte Jāņugunij.
4. 07. Plkst.19.00 Jaunpiebalgas amatierteātra „Triksteri” izrāde – R.Blaumanis „Ļaunais gars” 

(kultūras namā). Ieejas maksa 2 EUR. 
Plkst. 22.00 Zaļumballe. Spēlēs grupa „Bruģis”. Ieejas maksa 4.00 EUR

5. 07. Plkst.17.00 „Senās mūzikas koncerts” Jaunpiebalgas Sv.Toma ev. lut. baznīcā. Koncertā piedalās: 
senās mūzikas ansamblis „Ludus” un vokālā grupa „Canto”. Programmā: T.Susato, C.Negri, 
C. Monteverdi, P. Phale, J. Dowland, A. Campra, G. Sanz, G. Gastoldi. Ieeja par ziedojumu.

6. 07. Plkst.13.00 Kapu svētki Jaunpiebalgas kapos.
19. 07. Plkst. 22.00 Mūzikas festivāls „Satiksimies Piebalgā!”

Lūdzu, sekojiet līdzi reklāmai Jaunpiebalgas novada
mājas lapā www.jaunpiebalga.lv

Interesēties pa tālruni: 26176257, 64162182, 26114226

Zosēnu pagastā

23.06. Plkst.19.00 Zāļu vakars pie pagasta pārvaldes. Kur palicis zirgs, kas Jāņu naktī dzied? 
Un kur vispār paliek lietas? Ja arī tu gribi zināt, atnāc! Mēs, Zosēnu pašdarbnieki, palīdzēsim!

Plkst. 22.00 Zaļumballe. Spēlēs - Inese Greste un Harijs Užāns.
Harijs Užāns ir spēlējis un dziedājis kopā ar Latvijas izcilākajiem māksliniekiem laikā no 1968.gada līdz pat šodienai. 
Var minēt tādas personības kā Uldis Stabulnieks, Aleksandrs Kublinskis, Margarita Vilcāne, Ojārs Grīnbergs, Andrejs
Lihtenbergs, Zigfrīds Račiņš, Nora Bumbiere, Pārsla Gebharde, Valda Eizenšmite, Inese Greste, Māra Krievkalne,
Ligita Zeile... Piedalījies dažādos koncertējošos ansambļos: filharmonijā, „Selgā”, „Medium”, „Jūrmalas Balsis”,
„Metronoms”, Sandra un Harijs, „CCC”, „Jokdari”...
Komponists. Mūziķis. Solists. Aktīvi koncertē arī pašreiz kopā ar Inesi Gresti vai Māru Krievkalni. Daudz muzicē viens
pats vai ar grupu „CCC”. 

Ieejas maksa 1.50 EUR ( tautu tērpos - brīva)

Skumīgs
pavasara 

sapnis
Kaut kur tālumā
Spožas zvaigznes mirdz.
Kaut kur tālumā 
Kādam noskumst sirds.

Kaut kur tālumā 
Leduspuķes plaukst.
Kaut kur tālumā
Kādam kļuvis aukst’.

Manā dzimtenē 
Pienenes jau zied.
Ievu krūmā
Lakstīgalas dzied.
Ja tev’ pavasaris
Laukā sauc,

Sniedz man roku,
Iesim sapņot, draugs.

Iesim pļavās
Silpurenes plūkt.
Iesim dzeguzei
Vēl kādu gadu lūgt.
Lai tad varētu
Mēs domas kopā vīt,
Katru dienu
Sauli austam ieraudzīt.

Ātri steidzas
Izsapņotais laiks.
Nosirmosim,
Domīgs paliks vaigs.
Pāriets kad būs
Mūža upes tilts,
Balvā tiks tad
Dzimtās zemes smilts.

Slēģu Jānis

Mūzikas festivāls „Satiksimies Piebalgā” -
jau divpadsmito gadu!
19.jūlijā plkst. 19.00

Dalībnieki:
„Nakts Ekspresis”, Baumaņu ģimene, Samanta

Tīna, Kristīne Šomase, Mārtiņš Ruskis,
Oskars Deigelis, Andris Kivičs, čigānu ansam-

blis „Dzheski Gloss”, austrumu deju grupa
„Samira”, deju studija „ Habibi”, eksotisko deju gru-
pa „Fazira”, eksotisko deju studija „Mantigra”. 

Pie mums ciemosies Zils Kamielis, būs pārstei-
gumi no AVON un citi programmas papildinājumi.
Pasākumu vadīs Laine Lapiņa un Mārcis Feldbergs. 

Aicinām piedalīties! Aicinām atbalstīt!

Jāņa diena, Jāņa diena,
Kā mēs tevi sagaidām?
Pinam kroņus, cērtam zarus,
Pušķojam laidariņus.
Sienam sieru, cepam maizi,
Darām saldu alutiņu.

Vasaras saulgriežu laikā – Līgo
dienā un Jāņos - līdzās sieram, pī-
rāgiem un citiem gardiem ēdieniem
jābauda arī alus un kvass.

Alus darītava „Piebalgas alus” kā
ikgadu aicina pircējus iegādāties
Jāņu dienas vaļējo gaišo nefiltrēto
alu „Piebalgas Svētku alus” un kva-
su „Piebalgas oriģinālais”: 

20.jūnijā no pulksten 11.00 līdz
18.00

21.jūnijā no pulksten 9.00 līdz
18.00

22.jūnijā no pulksten 9.00 līdz
19.00

Cena:
alus - 1.50 EUR/l
kvass – 0,85 EUR/l
kvass „Piebalgas oriģinālais” 1,5

l pudelēs – 1,07 EUR
Lai iepirktos, jāņem līdzi tam pie-

mērots trauks, varēs iegādāties arī
5 l plastmasas taru ( 0,55 EUR/gab.)

Iepirkšanās Jaunpiebalgā, Gaujas
ielā 2 pie alus darītavas.



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.)
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Un nevajag neko vairāk
vien vienu vārdu no sirds
lai piepildās diena ar smaidiem
kas gaiši kā saulstari mirdz
un nevajag neko vairāk
lai diena būtu kā zelts...

Jūlija īpašie jubilāri

60 Māris Kamerāds 28.07.1954. „Vecķenci”, 
Zosēnu pagasts

Ilga Aina Slūka 11.07.1954. „Madaras”
65 Dzintra Grāvelsiņa 27.07.1949. Gaujas iela 6-12

Ruta Žvīgure 28.07.1949. „Lejas Slāķi”, 
Zosēnu pagasts

70 Andris Pogulis 05.07.1944. „Jaunķenci”, 
Zosēnu pagasts

80 Marija Cīrule 08.07.1934. „Kameņi”
85 Ernests Štēbelis 06.07.1929. „Kalna Ķīši”, 

Zosēnu pagasts
Inta Viese 28.07.1929. Gaujas iela 27A-8

94 Elvīra Zāģere 12.07.1920. Rūpniecības iela 4-3

Apsveicam jūlija jubilārus!

Jaunpiebalgas novada dome

Paldies, visiem, kuri bijāt kopā ar
mums, par jūsu atbalstu, siltajiem vār-
diem!

Paldies par sapratni, pretimnākšanu
Artūram Tentelim un viņa komandai,
paldies Vēsmai Johansonei, Ilvijai
Brencei, pavadot brāli, vīru, tēti pēdē-
jā gaitā!

Paldies!

Damrožu ģimene

Cik gājums garš – nav izmērīts...
Cik bagāts bijis tas – nav svērts,
Bet mūžs ir pateicības vērts.

Pēc Jaunpiebalgas Dzimtsarakstu
nodaļas reģistra datiem 

mūžības ceļu gājuši:
Aivars Cīrulis 55 gadu vecumā,
Vera Greitaite 94 gadu vecumā.

Pēc citu Dzimtsarakstu nodaļu 
reģistru datiem:

Imants Brezinskis 77 gadu vecumā,
Skaidrīte Kurzemniece 63 gadu ve-
cumā,
Laimons Vilis Damroze 74 gadu ve-
cumā.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Vetārste
Anna Mackeviča

jūnijā un jūlijā jūs gaidīs visas
dienas, izņemot svētdienas

un pirmdienas.
Tālrunis 29409709

JAUNPIEBALGAS VIDUSSKOLA
uzņem 

audzēkņus pirmsskolas izglītības programmās 
Jaunpiebalgā un Zosēnos un skolēnus

pamatizglītības programmās dienas skolā un
vispārējās vidējās izglītības programmās gan dienas skolā,

gan neklātienē ( VAKARSKOLĀ) mācībām 2014./2015.m.g.
Uzziņas 29452860  - U.Logina; 26318163 - L.Upmale

Iespējamie papildus piedāvājumi:
* motivācijas programma jauniešiem
* starptautiskie projekti vairākās Eiropas valstīs - Velsā, Lietuvā u.c.
* regbijs sadarbībā ar klubu „Livonia” un Velsu
* franču valoda

28.jūnijā Jaunpiebalgas
Svētā Toma baznīcā

5. bērnu kristīgais mūzikas festivāls – „Tavās pēdās”
Visas dienas garumā sportosim,  dziedāsim, dejosim, apgūsim 

aktiermeistarību, filcēsim u.c.
Pulksten 17.00 koncerts

ar komponista un mūziķa 
David Michael Carrillo (ASV)  piedalīšanos.

Aicināti it visi, kas vēlas jauki
pavadīt dienu kopā ar draudzi.

Koncertā ieeja par ziedojumu.
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