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Septembris – 
viršu mēnesis

19.09. Piebaldzēnu dzejas pēcpusdiena „Zvaigzne būs man sirds” 
izstāžu zālē „Velves”.

22.09. Rudens sākums plkst. 5.29.

Oktobris – 
veļu mēnesis

01.10. Starptautiskā veco ļaužu diena.

04.10. 12. Saeimas vēlēšanas.

04.,05.10. Jaunpiebalgas Svētā Toma ev. lut. baznīcai 210 gadi, 
ērģelēm – 100. Rudens koncerts baznīcā un svētku 
dievkalpojums.  

05.10. Skolotāju diena.

Avîze
Piebaldzçniem

Avîze
Piebaldzçniem

9 (198) 2014. gada septembris Jaunpiebalgas novada izdevums

2014.gada vasarā dzimuši:
Adrians Ozers 26.jūnijā

Lauris Bukšs 3.jūlijā
Enija Ķēniņa 17.jūlijā

Marta Biseniece 19.augustā
Bruno Bisenieks 19.augustā
Kitija Marciša 2.septembrī

Apsveicam laimīgos vecākus
un vecvecākus!

2014.gada vasarā 2014.gada vasarā 
laulības noslēdza:laulības noslēdza:
Nora Cābe un Raitis

Bogdanovs,
Kristīna Krilovska 
un Māris Pirktiņš,

Dzintra Garā un Vitālijs Vabals,
Sanita Aukšpole un

Imants Dāvids.

Apsveicam!

Augusta beigās Jaunpiebalgā notika 11. sieviešu nometne „Prieks”.
J.Jurisones foto

Vairāk par to lasiet 18.lpp.
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- Pārdomas
Kāda latviešu gleznotāja ir atzinusi:

„Man patīk sajūta, kad redzu, kā mans
laiks paliek uz audekla.” Vai es zinu, kur
paliek mans laiks, un kur - tavs? Visi
runā, ka nezina un nesaprot, kur laiks pa-
liek. Kāpēc tas paiet arvien ātrāk? Varbūt
tas tādēļ, ka paši tik daudz steidzam pa-
darīt, skriet, iet, paspēt...

Šajā steigā arī vasara ir aiz muguras,
tā šogad dāvāja tik atšķirīgus laika ap-
stākļus – te apmācies, lietains un vēss,
te pamatīgs karstums, te atkal vēss, vē-
jains un slapjš. Nu sagaidījām atvasa-
ras saulainās dienas. Šie mainīgie laika
apstākļi, iespējams, ir vainojami pie tā,
ka jau kādu laiku daudzus pārņēmis sēņu,
īpaši baraviku lasīšanas trakums.
Patiešām, šogad padevies īpaši bagātīgs
sēņu gads. Arī interneta ziņu portālos tiek
publicētas fotogrāfijas – daži salasīju-
ši nez cik spaiņus, citi ar baravikām pie-
pildījuši pat pilnu mašīnas bagāžnieku. 

Šajā avīzītes numurā vēl atskatāmies
uz dažiem spilgtākajiem un jaukākajiem
brīžiem šovasar. Brīvdienās skolēni iz-
mantoja iespējas doties uz vasaras no-
metnēm, mūsu teātra dalībnieki pāris die-
nas baudīja darbu un atpūtu Ventspilī,
dejotāji – ar iepriekš sagatavotu deju pro-
grammu ciemojās Francijā, visas
Latvijas dziesminieki piekto reizi tikās
„Lielkrūzēs”, aizvadījām ikgadējo izstādi
– gadatirgu „Izvēlies Piebalgu!”, kas
guva atzinību kā mūsu veiksmes stāsts,
savukārt Melnbāržu sporta zāle ieguva
jaunu inventāru... Liekas, ka augusts bija
īpaši bagāts ar dažādiem notikumiem un
pasākumiem.

Vasarā iznāca palasīt arī kādu labu un
vērtīgu grāmatu. Pēdējā – par latviešu
olimpisko čempioni šķēpa mešanā
Inesi Jaunzemi. Viņa pastāsta par savu
meditāciju, kurā pats galvenais, kā mēs
to jau labi zinām, ir pareiza un pozitī-
va domāšana. Četri vesela cilvēka no-
sacījumi esot – nebaidīties, nežēlot sevi,
nedzīvot pagātnē un domāt pozitīvas do-
mas. Liekas, ar tām domām ir visgrū-
tāk. Un vēl – „cilvēkam vajag pašam sevi
celt ārā, ja viņš tikai paļaujas uz citiem,
viņš kļūst atkarīgs. Nevar tikai skatīties
un gaidīt, ka kāds, kurš būs labāks, stip-
rāks, veselāks ( vai kāds burvis) nesīs
tevi uz saviem pleciem.”

Lai saule un gaišums arī rudenī!
Aija Ķīķere

2014.gada 14.jūlija sēdē nolēma:
Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2014.gada 9.jūnija Saistošos noteikumus

Nr.8 „Par grozījumiem 2014.gada 13.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2014. gadam”.

Vērsties Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar prasības pieteikumu par ko-
munālo maksājumu parāda piedziņu pret E. P., personas kods: dzēsts, dzīvokļa īpa-
šums dzēsts, parāda summa: 667,59 EUR.

Vērsties Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar prasības pieteikumu par ko-
munālo maksājumu parāda piedziņu pret E. A., personas kods: dzēsts, dzīvokļa īpa-
šums dzēsts, parāda summa: 547,74 EUR.

Vērsties Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar prasības pieteikumu par ko-
munālo maksājumu parāda piedziņu pret I. K., personas kods: dzēsts, dzīvokļa īpa-
šums dzēsts, parāda summa: 640,57 EUR.

Vērsties Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar prasības pieteikumu par ko-
munālo maksājumu parāda piedziņu pret I. O., personas kods: dzēsts, dzīvokļa īpa-
šums dzēsts, parāda summa: 1193,08 EUR.

Vērsties Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar prasības pieteikumu par ko-
munālo maksājumu parāda piedziņu pret K. S., personas kods: dzēsts, dzīvokļa īpa-
šums dzēsts, parāda summa: 679,94EUR (par periodu no 01.05.2013 līdz 31.05.2014.).

Apstiprināt Jaunpiebalgas novadpētniecības muzeja biļetes cenu –1.00 EUR, cenā
ir iekļauts PVN 21 %.Apstiprināt Piebalgas mākslas darbu krātuves biļetes cenu –0.50
EUR, cenā ir iekļauts PVN 21 %.Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt
Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetā.

Pārdot nekustamo īpašumu „Skrīveri” Jaunpiebalgas pagastā Jaunpiebalgas novadā,
kadastra Nr.42560020035,kas sastāv no zemes vienības 2,94 ha platībā, A. K., per-
sonas kods dzēsts, dzīvojošs dzēsts par sertificēta vērtētāja noteikto cenu 2023,85 EUR.

Atļaut V.U., personas kods dzēsts, sadalīt nekustamo īpašumu „Vidus Zeikari” ka-
dastra Nr.4298002 0010, Zosēnu pagastā 69,5 ha platībā, atdalot atsevišķu zemes vie-
nību ar kadastra apzīmējumu 42980020036-22,0 ha platībā.

Noslēgt apbūvētas lauku apvidus zemes nomas līgumu ar ēku „Kalna Strupiņi” man-
tinieku I. K., personas kods dzēsts, dzīvo dzēsts- par zemes vienības „Kalna Strupiņi”,
kadastra apzīmējums 4256002 0049, 7,6488 ha platībā, Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā, nomu.

Noteikt zemes lietošanas mērķi zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu4256
006 0165 8001, uz kuras atrodas ēkas un būves, zemes īpašumā „Kalna Nedēļas” ze-
mes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0419-ar ūdens cauruļvadiem saistīto
būvju un ūdens ņemšanas būvju apbūve (šifrs 1201).

Precizēt Jaunpiebalgas novada domei piekrītošām vai tiesiskajā valdījumā esošām
zemes vienībām platību saskaņā ar grafisko pielikumu.

Noteikt pašvaldībai piekrītošai zemei „Gaujas upe”, Zosēnu pagasts, kadastra
Nr.42980030205,zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu:

42980020101 - 0,4069 ha
42980020102 - 0,3 ha
42980020103 - 0,1 ha
42980020109 - 1,5 ha
4298002 0110 - 0,2 ha
4298 0030213 - 1,1396 ha
4298003 0216 - 1,4 ha
4298003 0218 - 0,1253 ha
Zemes lietošanas mērķi-„fizisko un juridisko personu īpašumā un lietošanā eso-

šo ūdeņu teritorijas” (šifrs 0302).
Jaunpiebalgas novada domei piekrīt apbūvēta lauku apvidus zemes vienība „Zaķi”,

kadastra apzīmējums 42560110075- 8,9947 ha platībā, Jaunpiebalgas pagastā, saskaņā
ar likuma „Par valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu:izbeigt zemes lietošanas tiesības R.
R., personas kods dzēsts, dzīvojošs dzēsts, uz zemes lietojumu „Zaķi”, kadastra ap-
zīmējums 4256 011 0075, Jaunpiebalgas pagastā - 8,9947 ha platībā. Noslēgt zemes
nomas līgumu par zemes vienību „Zaķi”, kadastra apzīmējums 4256 011 0075, ar ze-
mes lietotāju R. R., personas kods dzēsts. Zemes vienību „Zaķi”, kadastra apzīmē-
jums 4256 011 0075 - 8,9947 ha platībā, iekļaut pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada pašvaldības mantas nekustamā īpašuma dzīvokļa
Nr. 12 Gaujas ielas 27, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads,
2014.gada 10.jūnija izsoles rezultātus. Slēgt nekustamā īpašuma pirkuma-pārdevu-
ma līgumu par lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pārdošanu.
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2014.gada 12.augusta sēdē
nolēma:

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2014.gada 9.jū-
nija Saistošos noteikumus Nr.9 „Par grozījumiem 2014.gada
13.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpiebalgas
novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2014. ga-
dam”.

Apstiprināt 2013.gada publisko pārskatu.
Atzīt par nenotikušu Jaunpiebalgas novada domes nekus-

tamā īpašuma - dzīvoklis Nr.15, Dārza iela 2, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra ap-
zīmējumu 4256 900 0071, 01.04.2014. atkārtoto (otro) izso-
li. Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komi-
sijai organizēt atkārtotu (trešo) nekustamā īpašuma- dzīvok-
lis Nr.15, Dārza iela 2, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, ar kadastra apzīmējumu 4256 900 0071,
izsoli. Apstiprināt atkārtotās (trešās) izsoles sākumcenu 1920.00
EUR (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit euro, 00 centi).
Noteikt maksāšanas līdzekli – EUR (euro) 100% apmērā.
Apstiprināt nekustamā īpašuma - dzīvoklis Nr.15, Dārza iela
2, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads,
ar kadastra apzīmējumu 4256 900 0071, atkārtotas (trešās) iz-
soles noteikumus.

Veikt izmaiņas mēneša atalgojumā šādai štata vienībai ar
2014.gada 15.augustu - kapsētas pārzinis, likme 327.00 EUR,
vienību skaits 1.0 slodzes.

Veikt izmaiņas Jaunpiebalgas novada pašvaldības amatper-
sonu (darbinieku) mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu gru-
pām (bruto, euro) ar 15.08.2014. - Amatu saime, apakšsaime -
13. Fiziskais un kvalificētais darbs; amata līmenis – I; amata no-
saukums - kapsētas pārzinis; amatu skaits – 1; mēnešalgas dia-
pazons (no – līdz) – 327; vidējā mēnešalga – 327.

zsākt Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma izstrādi. Par
teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju noteikt novada domes
deputātu Jāni Antonu. Apstiprināt darba uzdevumu novada te-
ritorijas plānojuma izstrādei.

Jaunpiebalgas un Zosēnu pagastu teritorijas plānojumi ir spē-
kā līdz noteiktajā kārtībā izstrādāta Jaunpiebalgas novada teri-
torijas plānojuma apstiprināšanai. 

Slēgt sadarbības līgumu ar z/s “Uzvaras kalns” par
Jaunpiebalgas brīvdabas estrādes nomu pasākumam - rokfesti-
vālam „Rockfest Jaunpiebalga”. Nodrošināt elektrības jaudas pa-
devi, tualešu nomu, izdevumus sedzot no Jaunpiebalgas kultū-
ras nama budžeta.

Sadarboties ar nodibinājumu „Pievienotā Vērtība” un ņemt
dalību projektā „Ko darīt, ja nav ko darīt?!” Piešķirt līdzfi-
nansējumu 145.00 EUR (viens simts četrdesmit pieci euro,
00 centi) apmērā nodibinājuma „Pievienotā Vērtība” projektam
„Ko darīt, ja nav ko darīt?!”, kas tiks īstenots Latvijas Kopienu
iniciatīvu fonda programmas „Plaukstošu kopienu attīstībai”
ietvaros Jaunpiebalgas novada Bērnu un jauniešu iniciatīvu
centrā „Tagad”. 

Piešķirt dotāciju Jaunpiebalgas novada domes nodibinājumam
„Solis Piebalgā” 15.81 EUR (piecpadsmit euro, 81 cents) ap-
mērā.

Pārdot nekustamo īpašumu Kalna iela 1, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, kadastra Nr.4256
006 0127, kas sastāv no zemes 0.2361ha platībā – A. Š., dzimusi
dzēsts., dzīvojoša dzēsts, par sertificēta vērtētāja noteikto tirgus
cenu 1123.85 EUR (viens tūkstotis viens simts divdesmit trīs euro,
85 centi).

Noteikt statusu „rezerves zemes fonds” zemes vienībām
Jaunpiebalgas un Zosēnu pagastos:

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0397 –
0.18ha platībā;

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0128 –
5.5ha platībā;

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0232 –
1.0ha platībā;

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4298 004 0079 –
0.98ha platībā;

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4298 004 0080 –
0.5ha platībā.

Zemes vienībām, kurām nav nodrošināta piekļuve pašval-
dības ceļam, noteikt statusu – „starpgabals”:

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 003 0068 –
1.7ha platībā;

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0232 –
1.0ha platībā;

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4298 004 0079 –
0.98ha platībā;

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4298 004 0080 –
0.5ha platībā.

Atļaut Z. Š., personas kods dzēsts, dzīvojoša dzēsts, pilnva-
rotai personai I. K., personas kods dzēsts, dzīvojoša dzēsts (piln-
vara Nr.160, izdota 22.07.2014. Jaunpiebalgas novada bāriņtiesā)
izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Sila Variņi”,
Jaunpiebalgas pagasts, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4256 009 0005, sadalīšanai saskaņā ar grafisko pielikumu, at-
dalot zemes gabalu apmēram 11.1 ha platībā ar jaunu nosaukumu
„Pļavas Skubiņi 1”.

Izsniegt A. Š. izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā nekusta-
mo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra Nr.4256
006 0127 – 0.2361ha platībā, Kalna iela 1, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam
„Līcenes”, kadastra Nr.4256 007 0055, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4256 007 0055 – 8.0ha platībā, saskaņā ar izstrādāto projektu
atdalīts zemes gabals 1.0ha platībā. 

Atļaut I. S., personas kods dzēsts, dzīvojošs dzēsts, sa-
dalīt nekustamo īpašumu „Vēveri”, kadastra Nr.4298 005
0035, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atse-
višķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4298 005 0036
– 18.9ha platībā.

Mainīt zemes vienībai „Cinīši – Melnsils” ar kadastra ap-
zīmējumu 4298 003 0219, Zosēnu pagasts – tiesiskā valdī-
tāja statusu no „pašvaldība” uz „rezerves zemes fonds” un
noteikt: precizēt platību – 0.41ha saskaņā ar grafisko pla-
tību; zemes lietošanas mērķis – ar maģistrālajām elektro-
pārvades un sakaru līnijām saistīta zeme (šifrs 1201); ze-
mes statuss – starpgabals. Zemes vienību „Cinīši – Melnsils”
ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0219, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas novads, izslēgt no Jaunpiebalgas novada do-
mes pamatlīdzekļu sastāva.

Izteikt Jaunpiebalgas novada domes 14.07.2014. sēdes
lēmumu Nr.129„Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu ze-
mes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0165 8001
uz zemes vienības „Kalna Nedēļas” ar kadastra apzīmējumu
4256 006 0419” jaunā redakcijā. Noteikt zemes lietošanas mēr-
ķi īpašumā „Kalna Nedēļas” kadastra Nr.4256 006 0165, ze-
mes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0419 – 4.780ha
platībā, sadalot.

Līdz neizlietotā valsts finansējuma izlietošanai 1.-2.klašu au-
dzēkņu ēdināšanai par 2013./2014. mācību gadu brīvpusdienas
tiek piešķirtas 4.klasei.

Sagatavoja Anita Auziņa.
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- 2009.gada jūlijā reģionālās reformas rezultātā tika izvei-
dots Jaunpiebalgas novads – 251 km liela teritorija, kurā ap-
vienojās divi pagasti – Jaunpiebalgas un Zosēnu. Pagājuši pie-
ci gadi, kāds bijis šis laiks novadam?

- Mūsu novadā tās nebija nekādas lielās izmaiņas, jo Zosēnu
pagasts jau izsenis bija Jaunpiebalgas sastāvdaļa, kā arī esam
tuvi kaimiņi. Veiksmīgi sakārtojām savas lietas kopīgai saim-
niekošanai, tāpat 2009./2010.gadā par valsts atvēlēto finansējumu
daudz ko uzlabojām infrastruktūrā gan Zosēnu pagastā, gan
Jaunpiebalgā (kultūras nami, ūdenssaimniecība, skolu jumti,
logi u.c.).

Protams, sāpīga bija skolēnu skaita samazināšanās Zosēnu pa-
matskolā, ko nācās apvienot ar Jaunpiebalgas vidusskolu. No
šodienas skatupunkta raugoties, varu teikt, ka arī šis process iz-
rādījās veiksmīgs, jo vidusskolā visiem bērniem ir iespēja iegūt
labu izglītību, apmeklēt dažādas kvalitatīvas ārpusstundu no-
darbības. Ir sakārtota skolēnu pārvadāšana no Zosēniem uz
Jaunpiebalgu.

Apvienošanās process ar Zosēniem noticis veiksmīgi. Iespēju
robežās esam saglabājuši kultūras tradīcijas. Pēdējos gados Zosēnos
izveidots jauniešu centrs, paplašinātas telpas, ierīkota datortel-
pa, galda spēļu un trenažieru telpa. Atzīstami, ka centrs ir labi
apmeklēts. Savukārt Zosēnu kultūras un sabiedriskajā centrā rī-
kotie pasākumi populāri arī Jaunpiebalgā, daudzi jaunpiebaldzēni
brauc skatīties un atzinīgi vērtē, toties nereti dzirdama kritika
Jaunpiebalgas kultūras namam. 

Reformas sakarā radās citas problēmas - tās rezultātā izzu-
da starpposms – rajona padome, kura risināja pagastiem kopī-
gas lietas – kultūras jomā, izglītības darba koordinācijā, sociā-
lās aprūpes pansionāti. Bijušā Cēsu rajona septiņu novadu sa-
darbības rezultatā esam veiksmīgi atraduši iespējas arī šo jau-
tājumu risināšanai.

Reformas rezultātā izveidojās ļoti lieli novadi, pat līdz 40 000
iedzīvotāju, un ļoti mazi novadi. Taču prasības likumdošanā,
Ministru kabineta noteikumi visiem ir vienādi. Lielā novadā ir
liels administratīvais aparāts, iespēja algot kvalificētus speciā-
listus katrā jautājumu grupā ( sociālie, ekonomiskie, juridiskie).
Mazajiem novadiem nav šādas iespējas, mūsu darbiniekiem ir
pašiem jāspēj risināt viss šo jautājumu spektrs.

Runājot par ES fondu pieejamību, tad arī te lielie novadi ir
ieguvēji – viņiem tomēr ir lielākas „caursišanas” spējas. Jautājumos
par finanšu izlīdzināšanu vai pedagogu algām - arī te lielāka ie-
tekme ir tam, ko saka lielās pašvaldības. Īpaši spilgti tas izpaudās,
apspriežot jaunā ES struktūrfondu plānošanas perioda budžetu
par to, kādiem projektiem tiks atvēlēti līdzekļi. Lielo pilsētu sa-
vienība panāca, ka mazie novadi pašreiz vairs neredz iespējas
līdzekļu piesaistei, tikai dažās projektu līnijās varēs kandidēt ne
tikai lielie novadi, bet arī pārējie. Protams, valstī naudas ir tik,
cik ir. Tādēļ jau ir saprotama vēlme balstīt lielos novadus, at-
tīstības centrus. Ir izskanējuši solījumi, ka tomēr jābūt iespējai
gan mazajiem novadiem, gan ikviena novada uzņēmējiem kan-
didēt uz atbalstu saviem projektiem. Kā tas realizēsies praksē,
to redzēsim jau nākamajā gadā, kad tiks atvērtas pirmās projektu
līnijas.

Domāju, ka gan šajā plānošanas periodā, kas beidzas, gan jau-
najā pārāk daudz līdzekļu tiek paredzēts dažādām sociālajām pro-
grammām, semināriem, apmācībām. Iepriekšējais periods pie-

rādīja, ka liela daļa naudas tiek izšķiesta neekonomiski. Jaunajā
plānošanas periodā  akcents ir  uzņēmēju atbalstam, bet tas bija
darāms jau tagad, šajā septiņu gadu periodā, kas beidzas. Finanšu
ministrijas pārskati liecina, ka IKP pieauguma šogad nebūs, tā-
dēļ arī nevar cerēt, ka pašvaldībām būs kādas lielākas iespējas
nākamajā gadā. 

- Kādus varētu ieskicēt nākamos piecus gadus nova-
da dzīvē?

- Novada attīstības programma ir uzrakstīta, mērķi noteikti,
viss atkarīgs no politiskās un ekonomiskās situācijas, arī no ES
fondu pieejamības. Droši zinām, ka būs pieejami ES fondu lī-
dzekļi izglītības iestādēm, kurām ir perspektīva un kuras atbilst
noteiktiem kritērijiem – sporta laukumu rekonstrukcijai. Pie šī
jautājuma mēs jau strādājam. Šajās dienās būs gatavi pirmie ski-
ču projekti par vidusskolas sporta laukuma rekonstrukciju, tas
ir nepieciešams, jo mūsu laukums ir jau vismaz 50 gadus vecs. 

Ir gatavs tehniskais projekts Jaunpiebalgas ambulances ēkas
rekonstrukcijai, lai tajā iekārtotu mūsdienu prasībām atbilsto-
šas telpas mākslas skolai, lietišķās mākslas studijai un saglabātu
zobārstniecības un medicīnas pakalpojumu telpas. Šeit mēs pa-
gaidām neredzam iespēju, kur rast līdzekļus, bet vērīgi sekosim
līdzi visām programmām, lai rastu iespēju piesaistīt finanses.
Summa tomēr ir pārāk liela, lai tikai pašvaldība viena to spētu
veikt.

Vēl uzmanības lokā būs ūdenssaimniecība – ūdensvada un
kanalizācijas tīkla paplašināšana, tajā, protams, ir ieinteresēti paši
iedzīvotāji. Tāpat svarīga ir ceļu stāvokļa uzlabošana.
Skatīsimies, kādos projektos varēsim startēt, lai uzlabotu un sa-
kārtotu novadu. 

- Jau trešo gadu Vidzemes plānošanas reģions meklēja un
atrada tos cilvēkus un vietas, kas ar savām idejām un darbiem
iedvesmo citus. Kā viens no Vidzemes veiksmes stāstiem
2014.gadā ir atzīta izstāde – gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!”. 

- Jā, šis veiksmes stāsts mums ir sakarā ar izstādes – gada-
tirgus „Izvēlies Piebalgu!” rīkošanas tradīciju, gan jauno tirgus
laukumu, kas uzbūvēts, veiksmīgi izmantojot ES fondu līdzek-
ļus LEADER programmā. Daudzi atzinīgi novērtē šādus pasā-
kumus, kuros atbalsta vietējos uzņēmējus, amatniekus, zemniekus.
Iedzīvotājiem ir iespēja aplūkot, vērtēt, iegādāties dažādas pre-
ces. Pie tam tas tiek piedāvāts kopā ar plašu kultūras program-
mu. Pašvaldība strādā iedzīvotāju dēļ, tāpat tiek sakopta un sa-
kārtota apkārtējā vide. Tas mums ir ierakstīts arī attīstības pro-
grammā. Pēdējos gados ir patiešām daudz izdarīts. Ja viss re-
zultējas ar šādu veiksmes stāstu – tas ir ļoti patīkami - esam pa-
manīti un novērtēti...

Runājot par izstādi – gadatirgu, deviņus gadus to esam rī-
kojuši, nākamgad – jau desmitais. Šajā sakarā septembrī notiks
pirmā darba grupas sanāksme, kurā domāsim, ko un kā darīt nā-
kamajā gadā. Sadarbību apsolījusi Vidzemes plānošanas reģio-
na Attīstības padome, arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamera, kuras pārstāvji jau šogad piedalījās izstādē un atzinīgi
novērtēja padarīto. Savukārt mūsu pašdarbnieki pierādīja, ka va-
ram izveidot labus uzvedumus, ar kuriem var uzstāties arī ār-
pus novada. Strādāsim, lai pasākumu saglabātu un attīstītu.
Nepieciešams gan paplašināt izstādes un tirgus sadaļu, gan ra-
dīt interesi Vidzemes un visas Latvijas iedzīvotājos par šo mūsu
pasākumu, aicināt apmeklēt to.

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju
Laimi Šāvēju
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- Vasara nu jau pagājusi, daudzi un dažādi pasākumi risi-
nājušies. Ko par tiem varētu teikt?

- Bez izstādes – gadatirgus vēl varu atzīmēt, ka šogad au-
gustā mums bija tas gods uzņemt Latvijas lauku sieviešu ap-
vienības rīkotās ikgadējās nometnes „Prieks” dalībnieces. Mūsu
jau rūdītā „Izvēlies Piebalgu!” darba komanda spēja labi no-
vadīt arī šo pasākumu. Domāju, ka sievietes no visas Latvijas,
kas te ieradās, aizbrauca mājās ar gandarījuma sajūtu. Daudzas
atzina, ka ir patikusi sirsnīgā uzņemšana, skaistā vide šeit, mūsu
novadā. Paldies gribu teikt visai darba grupai, visiem – arī sa-
biedrisko darbu veicējiem un skolēniem, kuri strādāja pie pa-
sākuma sagatavošanas. Paldies domes izpilddirektorei Dacei
Bišerei – Valdemierei, kura veiksmīgi vadīja abus šīs vasa-
ras projektus!

- Jaunajā smilšu volejbola laukumā vasarā notika pirmie
divi turnīri – „Ķenča kauss” un „Rokfestivāla kauss”. Vai viss
laukuma izbūvē ir padarīts?

- Lai izbūvētu smilšu volejbola laukumu, piedalījāmies ES
līdzfinansētajā Lauku partnerības un LEADER projektu kon-
kursā. Būvdarbu uzsākšana aizkavējās, jo tos nevarēja sākt, ka-
mēr pirmās kārtas vērtēšanas komisija nebija apstiprinājusi mūsu
projektu. Lai jau šovasar būtu iespēja spēlēt, uz savu atbildī-
bu sarīkojām pirmo turnīru, tad arī atklājās, ka būvnieku no-
līgtais sporta inventāra piegādātājs ir atvedis ne visām prasī-
bām atbilstošu aprīkojumu. Te ir runa par tīkla balstiem, lai arī
novirzes ir minimālas, bet tās ir. Esam visu pārbaudījuši, tā-
pēc piegādātājs būs spiests stabus nomainīt. Par to ir panākta
vienošanās ar būvnieku.

Komandu skaits un interese pierādīja to, ka šis laukums ir va-
jadzīgs, projekts ir pamatots. Nākamajā gadā domāsim tālāk par
šīs teritorijas labiekārtošanu, ierīkojot no tirgus laukuma uz šo
vietu ūdensvadu, ievelkot arī elektrību. Gaidām lielāku sabied-
rības, īpaši jauniešu, līdzdalību, labiekārtojot un uzturot kārtī-
bā šo teritoriju. Nebūsim tikai patērētāji un kritizētāji!

- Augusta vidū notika kārtējais Piebalgas forums. Kas ak-
tuāls šogad tika pārrunāts?

- Piebalgas Latviešu biedrība rīko šādu forumu jau piekto gadu
pēc kārtas. Ja pirmsākumos šī ideja, manuprāt, bija pozitīva –
aicināt kopā vietējo sabiedrību un visā Latvijā zināmus cilvē-
kus un diskutēt par nozīmīgām problēmām, tad uz šodienu tas
pārvērties par ļoti formālu pasākumu. Pirmkārt, vietējā sabied-
rībā par to nav nekādas intereses ( bija atnākuši apmēram 15 cil-
vēki, neskaitot organizatorus). Otrkārt, forumā pieteiktas ļoti dau-
dzas, domāju, interesantas tēmas, lai tās dziļāk analizētu, bet kat-
rai no tām rīkotāji atvēlēja vien 5-10 minūtes. Gudri, zinoši cil-
vēki ir atsaukušies aicinājumam un atbraukuši uz Jaunpiebalgu
šo desmit minūšu dēļ, tik īsā laikā neko daudz taču nav iespē-
jams pateikt, vien nosaukt kādas tēzes, izpalika arī debates, dis-

kusijas. Trešā lieta – rīkotāju teiktais, ka tiks izstrādāts foruma
rezolūcijas projekts. Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka rezolū-
cijā tiek ierakstītas tādas tēzes, kuras liela daļa foruma dalībnieku
neatbalstītu, ja vien tās tiktu apspriestas. Nekādas diskusijas par
šīm rezolūcijām nenotika arī šogad, arī balsojumu nav. Kas tad
paraksta šādu rezolūciju un kā vārdā? Man nav arī skaidrs, ar
kādu mērķi šādas rezolūcijas tiek sūtītas Saeimai, Valsts prezi-
dentam, Ministru kabinetam u.t.t. 

- Skolēnu darbs vasarā – kā tas noritēja?

- Iesākumā procedūra bija diezgan smagnēja daudzo doku-
mentu noformēšanas dēļ. Tā kā līdzfinansējumu sniedza NVA,
tad bija liela birokrātija, taču viss veiksmīgi tika apgūts.

Ziemā, kad domē radās ideja par nepieciešamību atbalstīt un
finansēt skolēnu darbu vasarā, bija neziņa, kā viss notiks, bet
realitātē viss izvērtās pavisam labi. Kādam no skolēniem var-
būt arī bija mazāk darba iemaņu un apzinīguma, taču kopumā
bērni bija čakli. Kā atzina labiekārtošanas darbu speciālists Kristaps
Dravants, mēs bez skolēnu palīdzības nebūtu spējuši tik daudz
paveikt. Šī lieta ir laba, arī nākamajā gadā turpināma.

- Kas vēl būtu piebilstams?

- Joprojām strādājam pie nekustamā īpašuma un komunālo
maksājumu parādu piedziņas. Kā jau iepriekš esmu teicis, pa-
rādi vasaras periodā samazinās, līdz gada beigām būtiski sa-
mazināsim nekustamā īpašuma nodokļu parādus. Daudzos ga-
dījumos cilvēki pamanās vienkārši aizmirst to, ka par savu īpa-
šumu arī jāmaksā nodoklis.

Septembrī sākās jaunais mācību gads, līdzīgi kā pagājušajā
gadā skolā ir ap 400 skolēnu, nokomplektēts skolotāju kolek-
tīvs, septiņi skolotāji augusta konferencē Vecpiebalgā saņēma
Izglītības un zinātnes ministrijas un Izglītības pārvaldes atzinī-
bas rakstus, tādējādi gūstot novērtējumu par ieguldīto darbu au-
dzēkņu izglītošanā. Novēlu sekmīgi mācīties, būt disciplinētiem
un kārtīgiem, neaizmirst, ka tas ir skolēnu galvenais pienākums
pret ģimeni, pašvaldību un valsti.

- 4.oktobrī notiks 12.Saeimas vēlēšanas. Uz ko aicināti no-
vada iedzīvotāji?

- Ļoti būtiski un svarīgi visiem, uzsveru – visiem, balsstie-
sīgajiem vēlētājiem piedalīties un izteikt savu viedokli! Protams,
iepriekš rūpīgi pārdomāt un balsot par deputātu kandidātiem un
partiju, kam svarīgas tautas, īpaši lauku iedzīvotāju, mūsu vie-
tējo uzņēmēju, zemnieku, lauku pašvaldību intereses un līdzsvarota
valsts attīstība kopumā. Uzdevums nav viegls, bet atbildīgs –
ir noteikti jāiet un jāpauž sava izvēle!

- Paldies par saunu!

Aija Ķīķere

Trešo gadu Vidzemes plānošanas reģions rīkoja Vidzemnieku
dārza svētkus, šoreiz – Straupes pagasta „Mārkulīčos”. Tika
godināti 26 veiksminieki. „Vidzemes plānošanas reģions mek-
lē un atrod tos cilvēkus un vietas, kas ar savām idejām un dar-
biem iedvesmo citus. Tās ir idejas, par kurām droši var teikt
– tās ir trāpījušas mērķī un sekmē Vidzemes augšupeju,” at-
zīst Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekš-
sēdētājs Hardijs Vents.

Kā viens no Vidzemes veiksmes stāstiem 2014.gadā ir atzī-
ta izstāde – gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!”. 

„Izvēlies Piebalgu!” ir kļuvis par patentētu zīmolu, kuru kā
atzinības zīmi Jaunpiebalgas novada pašvaldība piešķir vietē-
jiem ražotājiem. Ir pierādījies, ka viņiem tas ir īpaši būtiski, tas
rada gandarījumu, ka esi piederīgs un novērtēts savās mājās.

A.Ķīķere

Viens no Vidzemes veiksmes stāstiem 2014 –
izstāde – gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!”
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Par vienotību, sadzīvošanu un sadarbību, par to, ko darīt,
lai lauki nepaliktu tukši, lai savās mājās ikviens justos droši
gan nodarbinātības, gan fiziskās aizsardzības ziņā forumā
„Piebalga -mūsu mājas” Jaunpiebalgā sprieda novada ļaudis,
ministri, 11.Saeimas deputāti un 12.Saeimas deputātu kandi-
dāti.

Piebalgas forums jau kļuvis par ikgadēju pasākumu. Šogad
tas noritēja piekto reizi. Kā ierasts, domu apmaiņā piebaldzē-
ni pārrunāja jautājumus, kurus gan paši var risināt savā novadā,
gan arī tādus, kuros atbildība jāprasa valsts augstākajām amat-
personām.

Atklājot forumu, tā organizators, Piebalgas Latviešu bied-
rības priekšsēdētājs Jānis Mājenieks izteica pārliecību, ka ko-
pīgā darbā iespējams panākt, ka Piebalgā kā mājās jūtas un ir
mīļi gaidīts ikviens. Šoreiz forums izskanēja kā iedrošinājums,
ka piebaldzēnam vairāk jāpievēršas savam zemes gabalam, ka
ne tikai lielsaimniekam, bet arī mazām saimniecībām ar tra-
dicionālo ražošanu, piemēram, mājražošanu, ir perspektīva nā-
kotne. „Stipra ir tā valsts, kurai ir stipri lauki un lauksaimnieki.
Tas jāatceras. Arī par tiem, kas baro tikai vienu gotiņu. Tāpēc
par laukiem ir jāpacīnās, tajos jābūt dažādām saimniecībām,”
pārliecību pauda zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, izsakot
piebaldzēniem arī atzinību par padarītajiem darbiem, kas
Jaunpiebalgas novadam ir paliekošas vērtības, piemēram, no-
asfaltētais ceļš un atjaunotais dievnams.

Par to, ka piebaldzēni nenodarbosies tikai ar amatniecību
un folkloru, ar ko novadnieki lepojas, bet svarīgi arī radīt veik-
smīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai, kas nodrošinātu nova-

da ļaudīm darbavietas, izteicās novada saimnieks, Jaunpiebalgas
novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs.

Atkārtoti forumā piedalījās triju sasaukumu Saeimas deputāts
Oskars Grīgs, kurš norādīja, ka tā būs tautas pašnāvība, ja lau-
kos zaudēsim kuplās ģimenes: „Maize, sviests, olas netop le-
dusskapī, kā bērniem pilsētās nereti šķiet. Lauku ģimene ir pa-
mats. Ja laukos būs kuplas ģimenes, būs arī latviešu tauta. Nebūs
jāaizver skolas, būs darbaspēks.”

Atzinīgi tika novērtēta Izglītības un zinātnes ministres Inas
Druvietes nostāja, ka laukos dzīvību nodrošina lauku skolas.
Viņasprāt, nedrīkst mehāniski risināt skolu tīkla problēmas, sa-
mazinot skolotāju skaitu, likvidējot lauku skolas, tostarp vidus-
skolas. Tās ir kas vairāk par ēku, kurā jaunieši gūst zināšanas,
lauku skolas uztur kopienas garu un saikni ar dzimto vietu.

Savā redzējumā un viedoklī dalījās arī Latvijas Universitātes
2. kursa studente, Vītola fonda stipendiāte Agnese Smilga, to-
pošais mežu inženieris Jānis Mājenieks, veterinārārsts Aivars
Babris, Saeimas deputāts Ingmārs Līdaka, pirmais atjaunotās
Latvijas Republikas Aizsardzības ministrs Tālavs Jundzis, de-
putāta kandidāte Ineta Stabulniece, piebaldzēns, Bauskas no-
vada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks un deputāta kan-
didāts Indriķis Putniņš.

Lai arī forums bija tematiski daudzveidīgs un valstī nozī-
mīgu cilvēku pārstāvēts, tas piebaldzēnos raisīja mazu interesi.
To apmeklēja vien daži desmiti cilvēku. 

Anda Dzenža,
laikraksta „Druva” žurnāliste

( Laikraksts „Druva” 20.08.2014)

Tautas pamats - zeme un ģimenes laukos

Augusta mēnesis mūsu novadā aizskrēja, piepildīts ar
daudz un dažādiem pasākumiem. Notika gan gadatirgus,
gan dziesminieku saiets, Latvijas lauku sieviešu kopā sa-
nākšana, Baltijas ceļa 25 gadu atcere un tostarp arī
5.Piebalgas forums „Piebalga – mūsu mājas”, kurā pie-
dalījās augstas valsts amatpersonas, LR Saeimas deputāti
un deputātu kandidāti, kuri sprieda arī par Piebalgas nā-
kotni.  

Ja vadāmies pēc Latvijas Nacionālā attīstības plāna
2014. – 2020. gadam ( NAP 2020), tad tā ievadā ir teikts,
ka Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014-2020 ir gal-
venais vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments
Latvijā. Tas ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
līdz 2030.gadam (Latvija 2030) rīcības plāns, kam jākalpo
par valsts attīstības ceļa karti vidējam termiņam.  

Ieskatoties šī plāna veidotāju Latvijas kartē, redzam,
ka Jaunpiebalga tur ir kā tāds balts plankums, un mūsu
izpratnē tas nozīmē, ka tuvāko 10 -12 gadu laikā mūsu
novadam nav paredzēts nekāds atbalsts, izņemot pārcel-
šanās pabalstus uz pilsētām un citiem attīstības centriem.
Iespējams, ka tā būs ērtāk, jo nevajadzēs uzturēt lauku
ceļus, lauku infrastruktūru un sniegt pakalpojumus, par
kuriem lauku iedzīvotāji pat nespēj samaksāt. Arī pašiem
pārceltajiem iedzīvotājiem, dzīvojot pilsētās, visi pa-
kalpojumi būs sasniedzami teju pie durvīm. Protams, ēr-
tāk, bet ne lētāk. Lielākā ienākumu daļa būs jāizlieto ko-
munālo pakalpojumu samaksai un pārtikas produktu ie-
gādei, kurus, dzīvojot savā mājā un uz savas zemes, prak-
tiski varam samazināt līdz minimumam. 

Par šīm plānotajām ērtībām mums būs jāmaksā ar sa-

vām vērtībām. Pirmkārt, mēs pazaudēsim latvisko iden-
titāti, kura ir cieši saistīta ar dabu un apkārtējo vidi.
Piebalga, mūsu senču zeme un mūsu senču mājas, būs jā-
pamet. Jāpamet latviešu kultūrvēstures neatņemama sa-
stāvdaļa. Ja Latvijai vairs nebūs Piebalgas ar tās pakal-
niem, ar līkumotajiem ceļiem, mazām un vidējām zem-
nieku saimniecībām, mājražotājiem, mājamatniekiem, māk-
sliniekiem, dzejniekiem, literātiem, mūziķiem un kultū-
ras darbiniekiem, vai tā vairs būs Latvija? 

Šodien vēl Piebalga ir nevis baltais plankums Latvijas
kartē, bet gaišs novads, ko apdzīvo talantīgi un spējīgi lat-
viešu cilvēki, kurus zina un ciena visā valstī. Mums nav lie-
lu materiālo vērtību, bet ir milzīgas kultūras vērtības, ar ku-
rām šī plāna veidotāji ir aizmirsuši iepazīties, jo acīmre-
dzot viņiem kultūra un latviskā identitāte ir sveši vārdi. Viņi
nav padomājuši arī par to, kā šie brīvprātīgi pārvietotie cil-
vēki uzvedīsies krīzes situācijā, ja viņiem vairs nebūs sa-
vas dzimtas zemes un savas dzimtas mājas, bet tikai ērtī-
bas. Varbūt cita valsts var piedāvāt vēl lielākas ērtības? 

Par to lai domā plānotāji, mums, piebaldzēniem, viss
ir skaidrs, Piebalga ir mūsu mājas, mēs savu zemi ne-
pārdosim, savas mājas nepametīsim, bet veidosim
Piebalgu kā kultūrvēsturisku novadu, mūžīgu latviešu tau-
tas vērtību. 

Tuvojas LR 12. Saeimas vēlēšanas, un katram ir iespēja
izvēlēties drošākos domubiedrus, kuri nāk no mūsu vi-
dus un atbalsta mūsu, latviešu tautas, nacionālās vērtības.

PLB priekšsēdētājs
J.Mājenieks

Vērtības un ērtības
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ORGANIZĒTĀJS

Jaunpiebalgas novada dome 
Reģistrācijas Nr. 90000031033
Adrese: Gaujas 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts,

Jaunpiebalgas novads

APBALVOJUMA MĒRĶIS

Apzināt un izvērtēt cilvēku ieguldīto darbu nolikumā noteiktajās
nominācijās.

Motivēt ikvienu piedalīties novada tālākā attīstībā.
Veicināt jaunu, progresīvu ideju realizēšanu.
Godināt labākos sava aroda, amata, radošā darba veicējus un

novada attīstības un pozitīvā tēla veidotājus.

NOMINĀCIJAS PRETENDENTI

Bijušie vai esošie Jaunpiebalgas novada iedzīvotāji.

APBALVOJUMA NOMINĀCIJAS

„Gada cilvēks izglītībā, kultūrā un sportā” - par nozī-
mīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes audzināšanā, kul-
tūrā un kultūras mantojuma apzināšanā, aktīvu radošu dar-
bu, novada sporta dzīves attīstībā un popularizēšanā - 3 no-
minācijas.

„Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” – par nozīmīgu ieguldīju-
mu uzņēmējdarbības attīstībā novada administratīvajā teritori-
jā – 1 nominācija.

„Gada cilvēks lauksaimniecībā” - par nozīmīgu ieguldīju-
mu lauksaimniecības attīstībā novada administratīvajā teritori-
jā – 1 nominācija.

„Gada cilvēks apkalpojošā sfērā” (medicīna, tirdzniecība,
pakalpojumu sniegšana) - par godprātīgu attieksmi pret savu no-
vadu, sabiedrību un veicamo darbu - 1 nominācija.

„Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā” – par nozīmīgu ie-
guldījumu un nesavtīgu darbu novada sabiedrības labā - 1 no-
minācija.

„Gada cilvēks mecenātismā” - par nozīmīgu mecenātismu
savā novadā - 1 nominācija.

„Gada jaunietis” (vecumā no 15 līdz 25 gadiem) - par no-
zīmīgiem sasniegumiem mācībās, sportā, ārpusklases darbā, kas
veicinājuši Jaunpiebalgas novada atpazīstamību valsts un pasaules
mērogā – 1 nominācija.

„Mūža ieguldījums” - par ilggadēju godprātīgu darbu savā
novadā - 1 nominācija.

PRETENDENTU PIETEIKŠANA

Pretendentus nominācijām var pieteikt:
Jaunpiebalgas novada domes deputāti;
darba kolektīvi;
reģistrētas biedrības un nodibinājumi;
iedzīvotāju grupas;
individuāls pieteicējs.
Pieteikumā jānorāda:
pretendenta vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese;
nominācija, kurā pretendents tiek nominēts un pamatojums

par panākumiem un ieguldījumu novada labā kalendārajā gadā,
izņemot nomināciju „Mūža ieguldījums”;

pamatojums nominācijai;
pieteicējs:
fiziska persona – vārds, uzvārds, nodarbošanās, dzīvesvieta;
juridiska persona –nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā

adrese;
pieteicēju paraksti – ar vārda un uzvārda atšifrējumu.

Nepilnīgi aizpildīti pieteikumi netiks ņemti vērā.

Pieteikumu par pretendentu iesniegt līdz 2014.gada 10.no-
vembra plkst. 10.00 novada domes sekretārei vai ievietot kas-
tītēs Jaunpiebalgas pagasta pasta nodaļā, Gaujas iela 4,
Jaunpiebalga; Zosēnu pagasta pārvaldē, „Jūrnieki”, Melnbārži,
Zosēnu pagasts.

Pieteikumus var aizpildīt elektroniski Jaunpiebalgas novada
domes mājas lapā www.jaunpiebalga.lv

Pieteikuma anketas pieejamas pie novada domes sekretāres,
informatīvajā biļetenā „Avīzē „Piebaldzēniem” vai domes mā-
jas lapā www.jaunpiebalga.lv

.
PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANA

Pieteikuma atbilstību nolikumam un pieteiktajai nomināci-
jai izvērtē Jaunpiebalgas novada domes novembra mēneša sēdē,
balstoties uz saņemtajiem pieteikumiem pa nominācijām.

Katrā nominācijā tiek apbalvots nominants, kurš ir izvirzīts
vairākas reizes un atbilst apbalvojuma nolikumam.

Pretendentu neizvirzīšanas vai neatbilstības gadījumā no-
minācija netiek piešķirta.

NOMINĀCIJU SAŅĒMĒJU PAZIŅOŠANA 
UN GODINĀŠANA

Rezultātus paziņo katra gada novembra mēnesī informatīvajā
biļetenā „Avīze Piebaldzēniem” un domes mājas lapā
www.jaunpiebalga.lv

Nomināciju saņēmēji tiek godināti Latvijas Republikas
Proklamēšanas dienai veltītajā svētku pasākumā Jaunpiebalgas
kultūras namā.

Apstiprināti 
ar Jaunpiebalgas novada domes 

2011. gada 10.oktobra sēdes
lēmumu Nr.4. § (protokols Nr. 10)

Jaunpiebalgas novada apbalvojuma
„G a d a  c i l v ē k s” 

Izdots saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu



8

PIELIKUMS

pie Jaunpiebalgas novada apbalvojuma

„GADA CILVĒKS” 

nolikuma

Lūdzam aizpildīt drukātiem burtiem

PIETEIKUMS 
Jaunpiebalgas novada apbalvojumam

„GADA CILVĒKS” 
2014.gada __._________

Pretendenta vārds  _________________________________      Uzvārds ______________________________________

Adrese ____________________________________________________________________________________________

Nominācija: (atzīmēt nomināciju, kurā pretendents tiek izvirzīts)

Gada cilvēks izglītībā, kultūrā un sportā

Gada cilvēks uzņēmējdarbībā

Gada cilvēks lauksaimniecībā

Gada cilvēks apkalpojošā sfērā

Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā

Gada cilvēks mecenātismā

Gada jaunietis

Mūža ieguldījums

Pamatojums ________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(īsi jāraksturo pretendenta atbilstība nominācijai)

Pieteicējs __________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(fiziska persona – vārds, uzvārds, nodarbošanās, dzīvesvieta; juridiska persona –nosaukums,

reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)

___________________________________________________________________________________________________

Paraksti (ar vārda un uzvārda atšifrējumu), ja aizpilda elektroniski, tad pieteikums derīgs bez parakstiem
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2.augustā Jaunpiebalgas novada dome aicināja uz izstādi –
gadatirgu „Izvēlies Piebalgu!”, kas notika jau devīto gadu. Kā
jau ierasts, godā tika celtas senās amatu prasmes, mājražošanas
tradīcijas, uzņēmējdarbība.

Šogad izstādē – gadatirgū „Izvēlies Piebalgu!” īpaša uzma-
nība bija pievērsta vietējai alus darītavai „Piebalgus alus”, su-
minot to 25 gadu jubilejā. Par godu tam visas dienas garumā no-
tika mucu izgatavošanas demonstrējums, Piebalgas saimnieku
mājās gatavotā alus degustācija un alus kausu izstāde, viktorī-
nas, pārsteiguma balvas.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad Jaunpiebalgas novada
saldumu meistares sarūpēja skaistas un garšīgas tortes, ko va-
rēja vērtēt un baudīt pasākuma apmeklētāji. Par oriģinālāko kūku
autorēm tika atzītas Una Johansone un Ilva Liepkalne. 

Kā katru gadu, tā arī šogad notika ievērības izrādīšana
„Piebalgas precei - 2014” un zīmola „Izvēlies Piebalgu!” pie-
šķiršana – šoreiz par tā ieguvējiem kļuva SIA „Piebalgas alus”
un SIA „Wenden Furniture”.

Izstādes – gadatirgus atklāšanā uzrunu teica Jaunpiebalgas no-
vada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs, SIA „Piebalgas alus” val-
des priekšsēdētāja Ināra Dūklava, arī pasākuma viesi – Zemkopības
ministrs Jānis Dūklavs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības ka-
meras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, Vidzemes plānošanas
reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Hardijs Vents. Kā vien-
mēr asprātīgs un humora pilns savā uzrunā bija Ķencis.  

Kā atzina novada domes priekšsēdētājs, tad šajā dienā ir svētki
ne vien tāpēc, ka notiek gada svarīgākais pasākums novadā, bet arī
tāpēc, ka šogad paliek pieci gadi, kopš ir nodibināts novads. Tā ir
laba iespēja visiem parādīt, kas jauns gada laikā iemācīts un sasniegts.
Savukārt ministrs atzīmēja, ka šie, devītie svētki, varētu būt kā sava
veida ģenerālmēģinājums nākamā gada desmitajiem.

Pasākumu kuplināja bagātīga svētku programma – piebaldzēnu
dejas, „Laimas muzikanti”, Tērvetes jauktais koris un Artūrs
Reiniks. Savukārt vakarpusē brīvdabas estrādē notika svētku kon-
certs, salūts un balle.

Novada domes izpilddirektore Dace Bišere – Valdemiere par
aizvadītajiem svētkiem saka: „Ir gandarījums par padarīto dar-
bu pasākuma veidošanā, prieks, ka iedzīvotājiem un viesiem pa-
tika šī diena. Svētku kulminācijas brīdis – salūts, ko novada dome
sarūpēja gaviļniekam „Piebalgas alum” un visiem iedzīvotājiem
un ciemiņiem. Patiešām, kā atzina ministra kungs, šī bija kā ie-
sildīšanās nākamā gada desmitajiem svētkiem. Tiekamies atkal
pēc gada Jaunpiebalgā!”

Aija Ķīķere
V.Johansones un E.Johansona foto

Attēlos: daži foto mirkļi no izstādes – gadatirgus „Izvēlies
Piebalgu!”.

Aizvadīta devītā izstāde – gadatirgus
„Izvēlies Piebalgu!” 
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Tautskola
atver durvis!

Re, arī zvaigznēs ierakstīts
Tas pats, kas laukos plašos:
Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc
Tepatās – mūsos pašos.

/Imants Ziedonis/

Ir klāt rudens ar savām krāsām un smar-
žām, ar vēsiem rītiem un tumšākiem no-
vakariem, un, kā ierasts, jau piecpadsmi-
to gadu Jaunpiebalgas novada reģionālā
tautskola šajā laikā aicina ikvienu uz
Atvērto durvju dienu. Šogad sanāksim kopā
27.septembrī plkst. 16.00 Jaunpiebalgas

novada domes zālē, lai atkal sastaptos ar
jau zināmiem vai no jauna iepazītu cil-
vēkus, kas labprāt dalās savās prasmēs, zi-
nāšanās, pieredzē.

Šogad tautskola piedāvā satikties ar:
4 Māri Pirktiņu – „Sievišķīgas / vī-

rišķīgas sarunas ar ķermeni”. Nodarbības,
kurās dalībnieki ne tikai vingro, bet arī sa-
runās dziļāk izzina sevi un plašāk iepazīst
Pasaules likumsakarības.

4 Elīnu Seipulovu – „Biodeja”. Ar mū-
zikas un dejas palīdzību jūs varat uzlabot
veselību, pateicoties īpaši izstrādātai
metodikai ar kustībām, mūziku, sevis iz-
pausmi, prieka emocijām, savstarpējo ie-
drošinājumu grupā, relaksējošiem un ak-

tivizējošiem kustību, dejas, ritmu vingri-
nājumiem.

4 Edgaru Žīguru – „Kultūras un da-
bas mantojums Jaunpiebalgas novadā”.
Aicināts ikviens, kas vēlas apzināt, uzzi-
nāt, izprast, saglabāt un sajust mūsu no-
vada vēstures mantojumu un ainavisko ba-
gātību. 

Arī šogad tiks aicināti dažādu jomu ek-
sperti: jau 7.oktobrī tautskolā viesosies
dabas pētnieks, vēsturnieks, Mg.hist.
Andris Grīnbergs, kas gan teorijā, gan
praksē dabā iepazīstinās ar arheoloģijas
pieminekļu un ģeoloģisko objektu (alas,
akmeņi, ūdenskritumi u.c.) apzināšanu un
pētniecību (vairāk informācijas mājas lapā
http://www.petroglifi.lv/index/0-2).  

Lauku ziòas

Aktuāla informācija
cūku turētājiem,

kuri nobarojamās cūkas
tur pašpatēriņam, 

un to skaits 
saimniecībā nepārsniedz 10

Saskaņā ar Ministru kabineta noteiku-
miem Nr.621 „Noteikumi par biodrošības

pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas
vietām”, Pārtikas un veterinārā dienesta
(PVD) un Latvijas cūku audzētāju aso-
ciācijas izstrādātajām vadlīnijām mājas
cūku turētājiem, kuri savā novietnē tur un
audzē mājas cūkas pašpatēriņam, un kuru
novietnēs nobarojamo cūku skaits nepār-
sniedz 10, jāievēro sekojoši biodrošības
pasākumi, lai nepieļautu Āfrikas cūku
mēra izplatīšanos savā saimniecībā: 

p cūkas nedrīkst turēt āra aplokos; ir
jānovērš to kontakts ar savvaļas un klai-
ņojošiem dzīvniekiem; 

p pie ieejas kūtī vai novietnē jābūt no-
vietotiem dezinfekcijas paklājiem;

p cūku novietnē vai cūku kūtī drīkst
iet tikai cūku īpašnieks vai persona, kura
kopj cūkas;

p personai, kura veic dzīvnieku kop-
šanu, jābūt maiņas apģērbam – atsevišķām
drēbēm, kuras uzvelk pirms iešanas kūtī

un kuras pēc dzīvnieku kopšanas tiek pār-
vilktas; 

p cūkām aizliegts izbarot ēdināšanas
uzņēmuma atlikumus, kā arī pārtikas at-
kritumus, kas satur meža vai mājas cūku
gaļu un to subproduktus. 

Lai pasargātu savus dzīvniekus no sa-
slimšanas ar infekcijas slimībām un
maksimāli samazinātu infekcijas slimību
izplatīšanos apkārtējā teritorijā jāievēro
sekojošais: 

p neizbarot mājas cūkām svaigo zāli,
zaļo masu, arī pagalmos pļauto zāli,

p termiski neapstrādātus kartupeļus,
sevišķi, ja cūku novietne atrodas tuvu me-
žam vai ir iespējams, ka lauku, no kura
pļauj zāli, ir apmeklējušas meža cūkas; 

p pakaišiem lietot materiālu, kas ne-
var nonākt vai nav bijis saskarē ar meža
cūkām; 

p cūkas atļauts kaut tikai pašpatēriņam,
informējot par to veterinārārstu! 

PVD aicina sekot līdzi cūku veselības
stāvoklim un nekavējoties informēt vete-
rinārārstu, ja cūkas izskatās neveselas vai
ir nobeigušās! 

Dzīvnieku īpašniekam, lai pasargātu sa-
vus dzīvniekus no iespējamām saslimša-
nām, novietne jāuztur tīra un nepiecieša-
mības gadījumā jāveic novietnes dezin-
fekcija, dezinsekcija un deratizācija.
Mājas cūku turētājs iegādājas un nodro-
šina nepieciešamos līdzekļus minēto pa-
sākumu veikšanai. 

Par biodrošības pasākumu ieviešanu at-
bildīgs ir dzīvnieku īpašnieks vai turētājs,
par to nodrošināšanu pārbaudes laikā pār-
liecināsies Pārtikas un veterinārā dienes-

ta (PVD) inspektori. 
PVD atgādina mājas cūku turētājiem,

ka dzīvniekiem jābūt reģistrētiem
Lauksaimniecības datu centra (LDC)

datu bāzē! Dzīvnieku saslimšanas gadījumā
tas  atvieglos slimības uzraudzību un kom-
pensācijas saņemšanu!

Vēlreiz par zaļināšanas
prasībām

lauksaimniecībā

No 2015.gada tiks ieviests jauns mak-
sājums par klimatam un videi draudzīgu
lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanas
maksājums. Tas būs ļoti cieši saistīts ar vie-
noto platībmaksājumu. Ar zaļināšanas pra-
sībām saprotam kultūraugu dažādošanu un
ekoloģiski nozīmīgu platību – papuvju un
buferjoslu jeb lauku malu izveidošanu un
uzturēšanu. Zaļināšanas prasības neat-
tieksies uz bioloģiski sertificētajām saim-
niecībām.

Turpmāk būs jānošķir divi jēdzieni – ilg -
gadīgie zālāji, kas nav aramzeme (iepriekš
- dabīgās pļavas un ganības - 710 šifrs) un
aramzemē sētie ilggadīgie zālāji.

Zaļināšanas prasības attieksies uz saim -
niecībām, kurās ir vairāk nekā 10 ha aram-
zemes.

No 2015.gada saimniecībām, kurās vai-
rāk nekā 10 ha aramzemes,  platību maksā-
jums iesniedzams tikai elektroniskā formā.

Ar zaļināšanas prasībām sīkāk var ie-
pazīties lauku atbalsta dienesta mājas lapā
www.lad.gov.lv

Maija Ķīķere,
Lauku attīstības konsultante 

Mob. 29131170

Tautskolas ziòas



11

Ir ievadītas sarunas ar Vidzemes plā-
nošanas reģiona speciālistiem un LU
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes
pārstāvjiem par semināriem, kas pavērtu
plašāku redzējumu uz Jaunpiebalgas no-
vada ainavisko vērtību, prasmi to novēr-
tēt un saglabāt līdzsvarotā cilvēka un da-
bas mijiedarbībā. Sekojiet līdzi tautskolas
informācijai!

4 Jolantu Briedi - Montesori
Pedagoģija; Dr.paed. Ingrīdu
Muraškovsku – SIA Inovācijas klase pa-
sniedzēja; semināru, lekciju un sarunu cik-
la „Mūžu dzīvo, mūžu mācies” aizsākums. 

Atvērto durvju dienā būs iespēja īsi ie-
pazīties ar Montesori pedagoģiju, kuras pa-
matā ir atziņa, ka bērns pats spēj izzināt
un izprast pasauli un tās likumsakarības,
bet pieaugušais ir kā palīgs un pavadonis
šajā ceļā. 

Semināru, lekciju un sarunu cikla
„Mūžu dzīvo, mūžu mācies” ietvaros tiks
rīkoti vairāki semināri par dažādām ar pe-
dagoģiju, psiholoģiju un audzināšanas jau-
tājumiem saistītām tēmām. Skolotājiem būs
iespēja saņemt sertifikātus, aiciniet arī sa-
vus kolēģus no citām mācību iestādēm un
sekojiet līdzi tautskolas informācijai!

4 Lauru Bāliņu - Eko kosmētika
Calendula „Veselība un dzīvesprieks”.
Iegūsim zināšanas par eko kosmētiku, kos-
mētikas gatavošanu, dabisku skaistum-
kopšanu, aromterapiju, gaismu un mājī-
gumu. Gada laikā tikšanās plānotas 1rei-
zi mēnesī, to tēmas precizēsim, pakārto-
jot jūsu vēlmēm, iespējām, vajadzībām.

4 Mariju Grīnbergu – „Angļu va-
loda”. Tautskolā sadarbībā ar NVA un Cēsu
Pieaugušo izglītības centru jau augustā uz-
sākta angļu valodas apmācība. Tā notiek
Valsts nodarbinātības aģentūras ESF
projekta „Mūžizglītības pasākumi nodar-
binātām personām” ietvaros un nodroši-
na iespēju nodarbinātām un pašnodarbi-
nātām personām (izņemot civildienestā no-
darbinātos) papildināt un pilnveidot dar-
bam nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Kursu norise plānota līdz novembra mē-
nesim, pēc tam iespējams organizēt angļu
valodas sarunu klubiņu, lai vismaz vien-
reiz nedēļā neformālā gaisotnē praktizē-
tu apgūtās angļu valodas zināšanas un pras-
mes. Protams, tiks aicināts ikviens inte-
resents, ne tikai pašreizējos kursus beigušie!

4 Arti Beķeri – „Datorzinības se-
nioriem”. Jau pavasarī tika ievadītas sa-
runas par Lattelecom sociālās atbildības
projekta „Pieslēdzies, Latvija!” ietvaros īs-
tenoto senioru datorapmācību. Tika re-
ģistrēti 20 mūsu novada seniori, skolotājs
A.Beķeris ir izgājis apmācības kursus un
būtu gatavs uzsākt darbu, diemžēl infor-
mācija par projekta īstenošanu pagaidām
netiek sniegta. Būsim saprotoši un gaidī-
sim! Ja ir jautājumi tiešajiem kursu orga-
nizētājiem - Lattelecom pārstāvjiem, lū-
dzu, zvaniet - „Pieslēdzies, Latvija! 2014”
bezmaksas tālrunis darba dienās, no
plkst.8.00 līdz 21.00 80000822

Savukārt tie seniori, kuriem jau ir kāds
palīgs datorprasmju apguvei, var izman-
tot ikvienam pieejamās īpašās Lattelecom

atbalsta aktivitātes, lai atbalstītu vecākā
gadagājuma cilvēkus arī ikdienā:

4 lai palīdzētu apmācību procesā un
turpmākajā darbā ar datoru, ir izveidots
īpašs atbalsta tālrunis 67201777, kur
Lattelecom speciālisti senioriem sniedz bez-
maksas konsultācijas datora lietošanas pa-
matos;

4 ikvienam internetā ir pieejama on-
line apmācību programma (gan latviešu,
gan krievu valodā) „Mācies pats”, kas at-
rodama www.piesledzieslatvija.lv ;

4 Lattelecom interaktīvās TV video-
nomā bez papildu maksas ir pieejamas īpa-
ši izveidotas apmācību filmas senioriem,
kas palīdzēs spert pirmos soļus datora ap-
gūšanā.

Tas ir īss ieskats Atvērto durvju dienas
viesu sarakstā, kas noteikti gada laikā vēl
papildināsies. 

Labprāt uzklausīšu arī jūsu vēlmes, va-
jadzības, intereses un palīdzēšu tās īstenot,
tāpēc uz 27.septembra pēcpusdienas tik-
šanos paņemiet līdzi ne tikai rudenīgi ve-
selīgu uzkodu groziņu, bet arī savu vēlmju
un ierosinājumu apkopojumu, ar kuru ie-
pazīstināt visus kopā sanākušos!

Uz tikšanos!
Jūsu tautskolas vadītāja Vita Žīgure

Mob. 29230240 
e-pasts: vita.zigure@jaunpiebalga.lv 

Skolas ziòas

„Četras atslēgas”
Tieši tā tika nosaukta izglītojošā un atpūtas nometne, kas pul-

cēja četrdesmit Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes,
Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu 7. – 8. kla-
šu skolēnus, kuri gan fano par matemātiku, dabas zinībām un
informātiku, gan arī jau iepriekš parādījuši augstus sasniegumus
šajos mācību priekšmetos.

Nometne notika Sērmūkšu pamatskolā no 10. līdz 15. augustam.
Jautāta, kādēļ nosaukums ,,Četras atslēgas”, nometnes vadītāja
Inese Kaula skaidro: „Tādēļ, ka skolēniem katru dienu tika or-
ganizētas nodarbības četros mācību priekšmetos – matemātikā,
bioloģijā, fizikā un programmēšanā. Arī visai darbībai par pamatu
tika ņemti četri vārdi: ieraudzīt, iepazīt, izprast un iepatikties.
Dalībniekiem bija jāsakrāj un noslēgumā jāsaliek no četriem puz-
les gabaliņiem katram sava atslēga uz zināšanām, veiksmi un pa-
nākumiem, ko arī visas grupas veiksmīgi paveica.

Katru dienu nometnes dalībnieki darbojās pētnieciskās, prak-
tiskās un radošās nodarbībās kopā ar astoņiem nopietniem un maz-
liet dulliem skolotājiem – experimentētājiem, Dabas muzeja spe-
ciālistiem nodarbībās „Nepērc viņu dzīvības” un „Kā zivs ūde-
nī” Zivju fonda atbalstītā projekta ietvaros. Dalībnieki devās arī
ekskursijā, lai iepazītu Āraišu ezerpils noslēpumus, senos ama-
tus, ugunskurā cepa kokmaizītes un kraukšķīgas desiņas.

Nometnē viesojās arī Ķertie profesori (studentu komanda no

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes), kuri rādīja, stāstīja
un pārsteidza dalībniekus ar dažādiem eksperimentiem.

Un kur nu vēl apslēptās mantas meklēšana (protams, arī at-
rašana!) skolotāju Maijas un Roberta Nagaiņu vadībā un nakts
jandāliņš gandrīz līdz rīta gaismai!

Skolotāja Dace Ķipēna atzina, ka nometnes dalībnieki pie-
cas diennaktis izdzīvoja jautru, aktīvu un veselīgu dzīvesveidu,
pilnveidoja prasmes darboties grupā, komandā, mācījās būt lī-
deri un sadarbības partneri. 

Nometnes dalībnieks Emīls Briedis sacīja: ,,Man patika no-
darbības fizikā un sportošana brīvajā laikā. Jautrs bija vecāku
vakars, kurā spēlējām Brazīlijas cienīgu futbola maču kopā (pret)
vecākiem, mētājāmies ar olām, lēcām ar maisiem, pārģērbāmies,
skrējām dažādās jautrās stafetēs...”

Fizikas skolotāja Antra Avena atzina: ,,Vislielāko azartu un
sacensību garu bērnos radīja ar balonu darbināmu automašīnu
modeļu veidošana un savstarpējā sacensība par ātrākā autobraucēja
titulu. Lai cik tas nebūtu pārsteidzoši, ātrākās izrādījās autova-
dītājas – meitenes! Domāju, ka labākais novērtējums nodarbī-
bām ir bērnu teiktais: „80 minūtes šeit nodarbībā pagāja daudz
ātrāk nekā 40 minūtes skolā!””

Bioloģijas skolotāja Ilze Skrastiņa: ,,Paguvām visu ko – iz-
spēlējām gan ekoloģiskās spēles, gan pētījām ezera iemītniekus,
gan mikroskopā ieraudzījām, kā pukst mazā caurspīdīgā glie-
mezīša – ūdensspolītes – sirsniņa! Par piedzīvojumu izvērtās pre-
zentāciju un uzvedumu gatavošana. Sacerējām pat pamācošu meža
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pasaku. Katram bērnam tika kāda loma. Mīļie vārdi: „Paldies,
skolotāj!” un bērnu savstarpējās sirsnīgās atvadas bija aplieci-
nājums, ka viss ir izdevies.”

Noslēguma pasākumā dalībnieki ar lepnumu rādīja savus vei-
dotos informatīvos izdevumus, prezentācijas, īsfilmu un stās-
tīja par visu, ko paveikuši, kā arī teica paldies saviem liela-
jiem draugiem – skolotājiem, kas iedvesmoja darīt un izzi-
nāt. Pateicības vārdus saņēma arī pašvaldību vadītāji, jo no-
metne tika organizēta ar Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes,
Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu pašvaldību
finansiālu atbalstu.

Daudz labu vārdu par šādas nometnes organizēšanu izteica
arī vecāki. Piemēram, Edvarda Auzāna mamma Ruta atzina:
,,Lieliski, ka bērniem bija iespēja izmēģināt un iepazīt konkrē-
tas lietas, kas varbūt lieti noderēs, izvēloties nākotnes profesi-
ju, kā arī apjaust mācību vielas saistību ar reālo dzīvi, kam rei-
zēm skolotājiem mācību stundās nepietiek laika. Un noteikti –
jauni draugi, saturīgi pavadīts brīvais laiks. Ar nepacietību gai-
dīsim nākamo vasaru, lai atkal bērni varētu doties piedzīvoju-
mā uz Sērmūkšiem!”

Noslēguma pasākumā piedalījās Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas
novadu vadītāji, deputāti no citiem novadiem. Vecpiebalgas no-
vada domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde – Andersone atzinī-
gi novērtēja šādu nometņu rīkošanu, uzsverot, ka tā jau arī ir gal-
venā vadītāju misija – rūpēties par savu novadu iedzīvotājiem,
viņu izglītību un labklājību.

Un vēl - nejauši noklausītā sarunā dzirdējām, kā atvadoties
divas meitenes savstarpēji apsolīja viena otrai visu gadu čakli
mācīties, lai nākamgad atkal varētu tikties nometnē ,,Četras at-

slēgas”. Vai tad vispār var būt vēl lielāks gandarījums par ieguldīto
laiku, darbu, mīlestību un finansējumu...

Tā vien šķiet, ka iesāktajam varētu būt turpinājums nākamajā
vasarā...

Diāna Briede,
Amatas novada pašvaldības izglītības pārvaldes metodiķe 

Skolotāju konferencē 26. augustā pie-
dalījās teju trīs simti pedagogu no
Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes,
Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un
Vecpiebalgas novadiem.

Šoreiz par norises vietu tika izraudzīts
Vecpiebalgas novads. Ar aktualitātēm iz-
glītības jomā klātesošos iepazīstināja
Izglītības un zinātnes ministre Ina
Druviete. Viņa pauda pārliecību, ka prio-
ritārā secībā pakāpeniski un pēc būtības
tiks sakārtoti pamatjautājumi izglītībā, kā
arī atbildēja uz skolotājus un pašvaldību
vadītājus interesējošiem jautājumiem.
Lektore Mārīte Seile mudināja skolotājus
būt LIELIEM skolotājiem, lai viņu au-
dzēkņi mācītos būt līderi un veiksminie-
ki. Izglītības pārvaldes vadītāja Dina
Dombrovska analizēja, ko nozīmē būt la-
bam pedagogam, kā arī mudināja skolo-
tājus nepazust sīkās neveiksmēs, vienmēr
ticēt savām un savu audzēkņu spējām.

Daudzu skolotāju ieguldījums tika no-
vērtēts ar Izglītības un zinātnes ministri-
jas, Izglītības pārvaldes atzinības rakstiem,
pateicības vārdiem, skaistiem ziediem, laba
vēlējumiem no kolēģiem un vadītājiem, jo
šajā pasākumā kopā ar saviem skolotājiem
bija arī pašvaldību vadītāji un deputāti.
Vecpiebalgas novada priekšsēdētāja
E.Frīdvalde - Andersone atzina, ka bez laba
skolotāja nav iedomājama skola, kā arī no-
vēlēja, lai visi skolotāji sagaidītu brīdi, kad

nauda seko ne tikai skolēnam, bet arī sko-
lotājam. Jo tikai laimīgiem, nevis ikdie-
nas rūpju nomāktiem skolotājiem būs lai-
mīgi audzēkņi.

Izglītības un zinātnes ministrijas un
Izglītības pārvaldes atzinības rakstus sa-
ņēma septiņi Jaunpiebalgas vidusskolas
skolotāji: Velga Zariņa – Romanova, Ineta
Balode, Dace Mačukāne, Laima Upmale,
Arnis Ratiņš, Zinta Arahovska, Gunita
Kundrate.

Noslēgumā skolotāji saņēma uzmun-
drinošus sveicienus no Nacionālā teātra

dziedošajiem aktieriem, kas klātesošos sa-
viļņoja un uzmundrināja jaunajam darba
cēlienam - 2014./2015.mācību gadam. Lai
veiksme, izdošanās un daudz lielisku ie-
spēju visiem!

Diāna Briede,
Amatas novada pašvaldības izglītī-

bas pārvaldes metodiķe 

Attēlā: no kreisās V.Zariņa –
Romanova, I.Balode, D.Mačukāne,
L.Upmale, A.Ratiņš, Z.Arahovska,
G.Kundrate.

Attēlā: Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Laimis
Šāvējs kopā ar Jaunpiebalgas vidusskolas skolniecēm, kuras pie-
dalījās nometnē.

Skolotāju tikšanās Vecpiebalgā
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Vēl nekad iepriekš jauns mācību gads manā pedagoģiskajā
pieredzē nav sācies ar trīs sarunām ar Izglītības un zinātnes mi-
nistri Inu Druvieti - forumā „Piebalga - mūsu mājas” Jaunpiebalgā,
direktoru konferencē Rīgā un novadu pedagogu konferencē
Vecpiebalgā.

Septiņu apvienoto novadu – Amatas, Jaunpiebalgas,
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas pedagogi
uz savu ikgadējo augusta konferenci pulcējās Vecpiebalgā. Ar
apbalvojumiem pedagoģiskajā darbā dažādās jomās suminājām
pedagogus, arī mūsu skolas skolotājus: Inetu Balodi, Daci
Mačukāni, Arni Ratiņu, Laimu Upmali, Zintu Arahovsku, Gunitu
Kundrati, Velgu Zariņu - Romanovu. Klausījāmies vērtīgās at-
ziņas Izglītības ministres Inas Druvietes, mūsu Izglītības pār-
valdes vadītājas Dinas Dombrovskas un „Iespējamās misijas”
programmas direktores Mārītes Seiles uzrunās. Tās bija ceļa no-
rādes jaunajam mācību gadam. Muzikālo sveicienu bija sarū-
pējuši Nacionālā teātra dziedošo aktieru ansamblis „Drama” -
Dita Lūriņa, Mārtiņš Egliens, Mārcis Maņjakovs. 

Jaunpiebalgas vidusskola ir uzsākusi jauno 2014./2015.mā-
cību gadu ar aptuveni 400 skolēniem 8 izglītības programmās.
Liela interešu izglītības programmu izvēle. Nereti skolā dzirdami
vārdi, kāpēc viens vai otrs priekšmets vai tēma jāmācās. Šogad
piedāvājam MOTIVĀCIJAS programmu 9. - 12.klašu skolēniem,
kas palīdzēs iepazīt sevi. To gatava vadīt Liene Ķeņģe no Cēsīm.
Savukārt sestdienās Gints Barkovskis atkal piedāvā mācību kur-
su vidusskolēniem „Praktiskā uzņēmējdarbība”. 

PADOMS skolēniem un vecākiem: izmantot Jaunpiebalgā pie-
dāvātās iespējas interešu, prasmju un talantu attīstīšanā un iz-
mēģināšanā. Lai, beidzot skolu, katrs absolvents saprastu, kas
padodas, kas ne tik ļoti; kas patīk un aizrauj. Kā arī to, ko prot
un var izdarīt, tāpat – kas nepatīk un ko nevēlas. 

Mācības 1.klasē uzsākuši 23 pirmklasnieki ar audzinātāju
Laimu Kazerovsku. Piecas pirmsskolas grupiņas, no tām viena
Zosēnos. Darbu pirmsskolas grupā kā skolotājas palīdze sāku-
si Ilze Dūmiņa. Lielajā skolā vairākās klasēs mūziku mācīs un
kori vadīs Iveta Rīsmane - Lūse. Par direktora vietnieku admi-
nistratīvi saimnieciskajā darbā jau no vasaras vidus strādā māj-
turības un tehnoloģiju skolotājs Dainis Šulcs. Lai veiksmīgs šis
mācību gads mūsu skolā!

Paldies bērnu un skolēnu vecākiem Jaunpiebalgā, Zosēnos,
Rankā, Drustos par uzticību mūsu vidusskolai! 

Šogad skolā turpināsim darbu arī vispārējās vidējās izglītī-
bas vispārizglītojošā virziena neklātienes programmā jeb VA-
KARSKOLĀ, kurā mācīsies skolēni, savienojot mācības ar dar-
bu un (vai) ģimenes rūpēm. Lai veicas! Vasarā 12.klasi neklā-
tienē beidza četri audzēkņi: Rolands Jurkevičs, Jānis Petkēvičs,
Dzintra Staškēviča, Inuta Žuravļova, piepulcējoties vidussko-
las 64. izlaiduma absolventiem. 

Vasara pagājusi karsta, interesanta un bagāta. Ar diviem veik-
smīgiem un mīļiem izlaidumiem.

Vairums 12. klases absolventu turpina izglītības ceļu. Kristīne
Seržāne un Ilze Lapiņa ieguvušas Vītolu fonda stipendijas.
Veiksmīgi nokomplektēta 10.klase.

Zinību diena sākās ar 1.stundu savās klasēs kopā ar klašu audzi-
nātājiem un vecākiem. Tad kopā sanāca 5.-12.klašu kolektīvs lielajā
skolā. Tur uzstājās 12. un 5. klase. Pateicības par aktīvu darbu saņē-
ma centīgākie jaunsargi zemessarga Aivara Ontužāna vadībā.

Šogad Zinību dienā skolas kolektīvs bija sadalījies 3 daļās:
lielajā skolā, sākumskolā un Pētera skolā Zosēnos. Lielo skolu
un sākumskolu vienoja CEĻŠ. Līdzīgi kā pirms 25 gadiem, kad
BALTIJAS CEĻŠ vienoja 3 Baltijas tautas to brīvības centie-
nos. Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāji 1989.gadā Baltijas ceļā
stāvēja kopā ar brāļu tautu kādā mazā Igaunijas pilsētiņā, iepa-
zīstot kaimiņu zemi tradicionālajā skolotāju ekskursijā.

Atmiņas…
SKOLAS CEĻ ... Jaunpiebalgā ceļš vieno mūs visus- skolu,

pašvaldību, baznīcu. Tas vieno skolas savā starpā- lielo skolu,
sporta zāli, sākumskolu, mūzikas skolu, mākslas skolu. Zinību
dienā mūs ceļā palīdzēja vienot lielais, vecais un smagais sko-
las zvans. Katrs iezvanījām tieši savu mācību gadu - skolēni, sko-
lotāji, darbinieki, vecāki. Skolas ceļa idejas autore bija vēstu-
res skolotāja Ineta Elksne. Iemūžināja šo notikumu Jānis Smilgins
un Juris Pīčs. Paldies! Pateicība mūsu skolas absolventam Jānim
Šāvējam par dāvanu savai skolai - SKOLAS CEĻA iemūžinā-
šanu no debesīm.

Tradicionāli skolas kolektīvā 12.klase ievadīja 1. klasi. 

2014./2015. mācību gada sākums 

Attēlā: kā jau ierasts – 12.klase ievada 1.klases skolēnus sko-
las gaitās.

V.Johansones foto

Attēlā: 1.septembrī – Zinību dienā. Vārds tiek dots lielās
skolas mazākajiem – 5.klases pārstāvjiem.

Attēlā: pateicības par aktīvu darbu saņēma centīgākie jaun-
sargi zemessarga Aivara Ontužāna vadībā.
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Ar jauku pārsteigumu bērnus un skolēnus sagaidīja kultūras
namā. Paldies Lāsmai Skutānei un Ilzei Stolerei!

Vasarā atjaunota sporta zāles grīda un izremontēti pirmsskolas
grupiņu sanitārie mezgli, veikti vēl daudzi mazāki un lielāki dar-
bi, lai veiksmīgi varētu mācīties un strādāt.

Visi sākumskolas skolēni šajā mācību gadā turpinās saņemt
brīvpusdienas

(1.-3.klases no valsts, bet 4.klases bērni no Jaunpiebalgas paš -
valdības). 

2014./2015.mācību gads beigsies tikai vasaras vidū ar Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Rīgā (2015.gada 6.- 12.jū-

lijs), kam centīgi jau sākuši gatavoties dejotāji, koristi, mūziķi,
folkloristi u.c. mākslinieki.

Paldies novada domes priekšsēdētājam Laimim Šāvējam par
atbalstu vidusskolai ikdienā un svētkos!

Vēlu visiem skolēniem, vecākiem, skolotājiem VEIKSMĪ-
GU MĀCĪBU GADU, TURPINOT  DOMĀT LABAS DOMAS,
RUNĀT LABU , DARĪT LABU UN JOPROJĀM TICĒT VI-
SAM  LABAJAM! Un jau domās sākt gatavoties Jaunpiebalgas
vidusskolas 70.dzimšanas dienai un absolventu salidojumam
2016.gada 2.jūlijā.

Direktore Ulla Logina

1989. gada 23. augustā trīs Baltijas valstis pārsteidza pasau-
li - aptuveni 2 miljoni cilvēku sadevās rokās 600 km garumā no
Tompea pils pakājes Tallinā, cauri Rīgai, pāri Daugavai līdz

Ģedimina torņa pakājei Viļņā. Baltijas ceļa gājēji teica cits ci-
tam: „ Par brīvību jūsu un mūsu! Par cieņu pret nāciju tiesībām
un pašnoteikšanos, dzimto valodu un dzimto zemi!” 

Atzīmējot Baltijas ceļa 25. gadadienu, Baltijā notika daudzi
pasākumi: Baltijas ceļa velobrauciens Vīlandē, simbolisks uguns-
kurs Baltinavā, Baltijas ceļa skrējiens Šlokenbekā, pusotru tūk-
stoti liela cilvēku ķēde Dublinā, veltījuma pieminekļa atklāša-
na Soločos ( Lietuva), mītiņš Čikāgā, svecīšu uguns ceļš 150 m
Esplanādē Rīgā, Stāsts par Baltijas ceļu Kuldīgā...

1.septembrī, uzsākot jauno mācību gadu, mēs veidojām savu
zibakciju „Skolas ceļš – draudzībai”. Aptuveni 400 skolēni, viņu
vecāki, skolotāji un skolas viesi veidoja cilvēku ķēdi apmēram
1,6 km garumā un nodeva pa šo ceļu skolas zvanu, tādējādi ap-
liecinot, ka esam vienoti, draudzīgi, krietni un mērķtiecīgi.

Ineta Elksne,
pasākuma koordinatore

Attēlos: zibakcija „Skolas ceļš – draudzībai”.
V.Johansones un J.Šāvēja foto

Zibakcija – „Skolas ceļš – draudzībai”
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No 4. līdz 8. augustam Jaunpiebalgas pagasta „Upleju” mā-
jās norisinājās bērnu radošā prakse mākslā „REDZI – RAK-
STI – RADI!”

Praksē piedalījās bērni no 7 līdz 9 gadu vecumam. Nedēļas
garumā, iepazīstot „Upleju” pļavas un laukus, mazie mākslinieki
gleznoja un zīmēja dabā, iejutās arhitektu lomā, būvējot un ma-
ketējot dažādas ēkas, izbaudīja darbošanos ar mālu un mēģinā-
ja saskatīt iedvesmojošo senās un kultūrvēsturiskās lietās. Prakse
noslēdzās ar pašu bērnu veidotu izstādi, par kuru tās atklāšanas
brīdī priecājās mākslinieku vecāki un draugi. Šajā augusta ne-
dēļā „Uplejās” virmoja daudz, daudz patiesa prieka, pārsteigu-

mu un radošu mirkļu. Par to pateicos visiem prakses dalībnie-
kiem: Helmutam Āboliņam, Patrīcijai Gūtmanei, Robertam
Kairim, Gerdai Johansonei, Diānai Dūklavai – Dubriniecei, Ancei
Dārziņai, Keitai Annai Grīnbergai, Arvim Kabrakam un Armandam
Erenbergam!

Attīstot iesākto ideju par radošu vasaras praksi mākslā, ceru
arī nākamgad pulcēt nu jau lielāku bērnu skaitu Jaunpiebalgas
mākslas skolā!

Lai mums visiem veiksmīgs jaunais mācību gads!
Skolotāja Rasa Ontužāne

Attēlos: bērnu radošā prakse „Uplejās”.

„REDZI – RAKSTI – RADI!”
2014
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15.augusts - Vasaras Māra ir pirmie ražas svētki gadā.
Mūslaikos Māras daudzināšana saplūdusi ar Saimnieču un
Saimnieku dienām, kad svētām Jēkabus un Annas un dižojamies
ar jauno kartupeļu smaržu un garšu, ar maigajiem diļļu aromā-
tiem un gurķu zaļumu šķīvjos. Par Māras devumu paldies Ža-
netei Aščukai un Ievai Dulbergai. Tāda bija šī diena - 17. au-
gusts - Oļu kalnā pie Māras Svētezera.

Ingas Karpičas koncertprogramma bija veidota ar mērķi viest
klausītājos mieru, harmoniju, ļaujot atvilkt elpu no ikdienas rū-
pēm un steigas, atcerēties, kas mēs esam patiesībā. Mēs visi mek-
lējam mīlestību, siltumu un gaismu. Inga Karpiča sevi izjuta caur
lirisku noskaņu mūziku, tāpēc koncertprogramma sastāvēja no
dvēseliskām un meditatīvām latviešu tautasdziesmām, māksli-
nieces oriģinālkompozīcijām ar dainu vārdiem, kā arī dvēseliskām
un tautas mīlētām dziesmām ar tituldziesmu „Dvēseles dzies-
ma”. Mums, klausītājiem, nemaz tik viegli nenācās uzsākt se-
vis izdziedāšanu, bet jutāmies ļoti sazemēti un enerģētiski uz-
lādēti, esot tuvāk dabai.

Attēlā: priekšplānā Inga Karpiča tautasdziesmu sadziedā-
šanās pasākumā. 

Atskats uz kultūras pasākumiem Zosēnos

Augusta beigas Zosēnos pie Skrāģu
kroga jau otro gadu tika aizpildītas ar
profesionālo mākslinieku sniegumu. Šo-
gad 23.augustā atzīmējam novadnie-
kiem 135. dzimšanas dienu, koncertā
piedalījās J.Vītola LMA pianists, pro-
fesors Ventis Zilberts, LNO soliste
Antra Bigača, Alfrēda Kalniņa Cēsu
Mūzikas vidusskolas pedagogi Benita
Zvigule un Māra Hauka, 3.klases au-
dzēknis - Ralfs Priede, Jaunpiebalgas
jauktais koris Ivetas Rīsmanes –
Lūses un Māras Vīksnas vadībā, aktrise
Anita Grūbe, kinohroniku demonstrē-
jums, veltījums 6. Piebalgas novada
Kultūras svētku (1999.gada 22. au-

gusts)15 gadu atcerei,
Bruno Aščuka un Valda
Stroda videoprojekci-
jas.

Liels paldies atbal-
stītājiem un publikai, kas
bija nākuši ar patiesu in-
teresi un labestību bau-
dīt šo kultūras pro-
grammu.

Koncertu atbalstīja
Jaunpiebalgas novada
dome un Zosēnu pagasts,
RLB Mūzikas komisija
un „Baņutas” muzejs.

Novadniekiem - operas „Baņuta’’ komponistam Alfrēdam
Kalniņam un teksta autoram Artūram Krūmiņam - 135

Attēlā: Jaunpiebalgas jauktais koris,
diriģente Iveta Rīsmane – Lūse.

V.Johansones foto

Attēlā: priekšplānā no kreisās Jaunpiebalgas novada domes izpilddirektore Dace
Bišere – Valdemiere, Zosēnu Kultūras un sabiedriskā centra vadītāja Dzidra Prūse un
„Baņutas” muzeja vadītājs Guntis Gailītis.

V.Johansones foto (Turpinājums 17.lpp.)
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Vasara ir laiks atpūtai un sevis izzināšanai, kaut kam jau-
nam un nebijušam. 6.septembrī Zosēnu kultūras un sabiedris-
kajā centrā norisinājās šovs „Latviešu dziesmu POPiela’’. 

Ieradušās un savu sniegumu demonstrēja pašmāju zvaigznes
un grupas: latviešu estrādes zvaigzne Margarita Vilcāne (izpil-
da Marta Marika Irša) ar dziesmu „Taču’’, grupa „Latgales dāmu
pops” (izpilda Ineta Pērkone, Gunita Koļenceva, Agita
Kondratjeva) ar dziesmu „Topmodele’’, duets „Sandra” (izpil-
da Lelde Lāce, Krišjānis Lauks) ar dziesmu „Mazcenas mobi-
lais telefons’’. „Latgales dāmu popa” pārstāvēm bija ļoti saskaņoti
tērpi un skaidra dikcija. Duetam „Sandra’’ - veiksmīga dzies-
mas izvēle, kas publiku paņēma ar savu jauno tēlu un šarmu.
Margarita Vilcāne - bikla, nedroša, bet pārliecinoša. Kā jau vi-
sos šovos, arī šeit skatītāji izmainīja žūrijas vērtējumu. Pārliecinoši
pirmo vietu ieguva duets „Sandra’’. Apsveicam! 

Uz tikšanos!
Uz kultūras notikumiem atskatījās Dzidra Prūse,

Zosēnu Kultūras un sabiedriskā centra vadītāja. Attēlā: POPielas dalībnieces – grupa „Latgales dāmu pops”.

Latviešu dziesmu POPiela Zosēnos

Kā jau rakstījām iepriekšējā avīzes numurā, Jaunpiebalgas deju
kolektīvs „Piebaldzēni” jūlijā devās uz Franciju, lai Vidzemes plā-
nošanas reģiona un Lejasreinas departamenta sadarbības ietvaros
piedalītos Starptautiskajā Folkloras festivālā Berštetē Francijā. Festivālu
rīkoja Berštetes tradicionālās kultūras kopa, kas pagājušajā gadā vie-
sojās Jaunpiebalgā izstādē - gadatirgū „Izvēlies Piebalgu!”, kur tie
vidzemniekus iepazīstināja ar Elzasas tradicionālajām dejām.

Festivāla mērķis - atvērt pasauli, iepazīstināt elzasiešus ar pa-
saules tradicionālajām dejām un kalpot par vietu dažādu kultūru ap-
maiņai caur deju. Šis bija jau ceturtais gads, kad festivāla organi-
zatori aicināja dalībniekus no visdažādākajām valstīm iepazīstināt
ar savām dejas tradīcijām. Iepriekš festivālā piedalījušās deju gru-
pas no Portugāles, Ungārijas, Ukrainas, Kolumbijas, Kanādas,
Horvātijas un citām valstīm.

Par festivāla norisi pastāstīja Jaunpiebalgas kultūras nama un arī
deju kolektīva vadītāja Lāsma Skutāne: „Šāds festivāls ir sava va-
rējuma un mākslinieciskā snieguma pārbaudījums. Tā bija laba iz-
devība, lai prezentētu Vidzemes novadu Francijā. Parādījām sevi,
līdztekus baudījām franču viesmīlību, tradīcijas ne tikai māksli-
nieciskajā jomā, bet arī savstarpēji komunicējot, dzīvojot viņu ģi-
menēs. Tāpat bija iespēja redzēt citu valstu dejotāju priekšnesumus,
īpaši prātā palicis Dominikānas kolektīvs. 

Jāatzīst, festivāls bija fiziski smags, visas trīs dienas bija pare-
dzēta 40 minūšu ilga programma, pie kam katru dienu tai bija jā-
būt atšķirīgai. Spriedze un darbs bija līdzīgs tam, kāds ir Dziesmu
svētku laikā. Jāpiezīmē, ka mēs un franči bijām vienīgie kā ama-

tieru kolektīvi, pārējie – profesionālas deju grupas, kuras piedalās
dažādos festivālos, pelnot arī naudu par to. Lai arī šajā festivālā bija
lielāka slodze, man personīgi tas patika labāk nekā pirms vairākiem
gadiem Itālijā.

Runājot par to, ko paspējām redzēt un apskatīt, esot Francijā, varu
teikt, ka tam īpaši daudz laika neatlika. Mazās pilsētiņas atrodas tuvu
cita citai, katra ir skaista un ar kaut ko ievērības cienīga. 

Kā vērtīgu šī festivāla ieguvumu varu minēt to, ka iemantojām
labus draugus – muzikantus, postfolkloras grupu „Rikši” no Rēzeknes,
kuri spēlēja muzikālo pavadījumu mūsu dejotājiem. Ar viņiem mums
izveidojās patiešām laba mākslinieciskā sadarbība. 

Būtu jauki, ja katru sezonu varētu noslēgt ar līdzīgu pasākumu.
Ir grūti saturēt kolektīvu kopā, dodot motivāciju tajos gados, kad
nav Dziesmu un deju svētki, kad nav jāgatavo tiem paredzētā pro-
gramma. Novadam tomēr arī ir svarīgi šie mākslinieciskie kolek-
tīvi, kas uztur kultūras garu, neļauj tam mazināties vai zust. Dalība
šādā festivālā sniedz labu pieredzi dejotājiem, kā arī gandarījumu
par paveikto darbu. 

Gribu teikt lielu paldies mūsu sponsoriem un atbalstītājiem:
Jaunpiebalgas novada domei, Kultūrkapitāla fondam, AS „Latvijas
Valsts meži”, vietējiem atbalstītājiem – SIA „Piebalgas alus”, SIA
„Wenden Furniture”, Z/S „Ķelmēni”, AS „Rankas piens”, Z/S
„Kliģēni”, tāpat personīgs paldies Dairai Alksnītei, Dacei Bišerei
– Valdemierei, Gunai Leimanei, Ilzei Stolerei, arī vēl dažiem at-
balstītājiem, kuri nevēlējās paust savu vārdu.”

A.Ķīķere

Jaunpiebalgas dejotāji Starptautiskajā Folkloras
festivālā Francijā
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Jūlija beigās Ventspilī norisinājās XIII
Latvijas Amatierteātru salidojums. Ventspils
pilsētā un novadā tika rādīti 39 no pēdējo
gadu veiksmīgākajiem Latvijas amatier-
teātru iestudējumiem - atšķirīgi pēc žan-
ra, formas, tēlotā laikmeta, arī izteiksmes
līdzekļu izvēles. Šāda plaša kopā būšana
teātra spēlētājiem notiek reizi četros gados.

Arī Jaunpiebalgas amatierteātris
„Triksteri” bija salidojuma dalībnieku vidū,
parādot kurzemniekiem vienu no saviem
veiksmīgākajiem iestudējumiem – Rūdolfa
Blaumaņa lugu „Ļaunais gars”. Kā atzina
režisore Aina Damroze, tad viņi bijuši pa-
tīkami pārsteigti par necerēti lielo atsaucī-
bu, atbalstu un interesi no skatītāju puses.
Minētās lugas pirmizrāde notika 2013.gada
pavasarī, gadā, kad rakstniekam Rūdolfam
Blaumanim atzīmējām 150 gadu jubileju.
Pusotra gada laikā jaunpiebaldzēni ar izrādi
viesojušies daudzviet Latvijā, tāpat veik-
smīgi piedalījušies amatierteātru skatē
Madonā un bijuši Vidzemes reģionālās ska-
tes dalībnieki Smiltenē šī gada pavasarī.

Runājot par salidojumu Ventspilī, re-

žisore ir pārliecināta, ka šādi svētki ko-
lektīvam noteikti ir vajadzīgi. Viņi to ir pel-
nījuši, teātra cilvēki nāk un piedalās mē-
ģinājumos, veltot tam ne mazumu sava brī-
vā laika. Salidojumā var redzēt citus ko-
lektīvus, kā arī vēlreiz parādīt savu varē-
jumu, tāpat tā ir laba iespēja atpūsties, bau-
dīt vasaru. 

Režisore ir gandarīta par savu aktieru
veikumu, uzsverot, ka mums ir labs, ta-
lantīgs kolektīvs. Aktieriem dažādās izrā-
dēs iznāk spēlēt dažādas lomas un rakstu-
rus. Taču tas, pēc režisores domām, ir labi,
jo veicina aktieru izaugsmi. Pašlaik rit darbs
pie jaunās lugas iestudējuma, skatītāju vēr-
tējumam tā tiks nodota rudens pusē. Aina
Damroze atzīst, ka sameklēt jaunas lugas
tekstu ir ļoti sarežģīti, galvenā prasība – lu-
gai jābūt ar tādu darbojošos personu skai-
tu, cik mums ir aktieru. Paši aktieri visvairāk
vēlas spēlēt tieši komēdijas. 

Sarunas noslēgumā režisore pateicās
Jaunpiebalgas kultūras namam par paveikto
darbu pie aktieru tērpu gatavošanas, tāpat
liels paldies māksliniecei Rasai Ontužānei

– viņa veidoja scenogrāfiju izrādei
„Ļaunais gars”. Vienīgā iebilde no režiso-
res puses ir par skatuves gaismām kultūras
namā, te noteikti ir nepieciešami uzlabojumi. 

Un vēlreiz teātra kolektīva vadītāja iz-
teica vislielāko paldies visam aktieru ko-
lektīvam par paveikto darbu!

A.Ķīķere

Jaunpiebalgas amatierteātris
„Triksteri” – salidojumā Ventspilī

Augusta beigās jau vienpadsmito reizi no-
tika sieviešu vasaras nometne „Prieks”, šo-
gad pie mums, Jaunpiebalgā. Uz to ieradās
230 sievietes no 34 Latvijas novadiem, pār-
stāvot daudzas pilsētas – Rīgu, Rēzekni,
Alūksni, Kolku, Preiļus, Aizkraukli, Limbažus,
Valmieru, Madonu, Balvus. 

Divās dienās dalībniecēm tika piedāvāta
plaša un interesanta programma. Šī gada no-
metnes tēma – „Cilvēks vairo savu laimi par
tik, cik viņš dara laimīgus citus.” 

Stāsta sieviešu nometnes „Prieks” ilgga-
dējā organizatore Biruta Mežale: „Daudzas
sievietes uz šo nometni brauc gadu no gada,
piemēram, vienā gadā kāda sieviete no
Balviem ieradās viena pati, bet nākamajā –
jau bija trīs. Te satiekas līdzīgi domājošas sie-
vietes ar kopīgām interesēm, līdzīgu dvēse-
les stāvokli, līdz ar to cilvēks jūtas brīvi, viņš
te atveras. Atceros gadījumu, kad nometnē ie-
radās māte, meita un mazmeita. Pēc nomet-
nes noslēguma viņas man teica lielu paldies,
jo, izrādās, divās dienās viņas savā starpā tik
daudz runājušas, kā citkārt gada laikā. Jāteic,
arī mana ģimene ir iesaistīta šajā pasākumā
– vīrs, meita, mazbērni, māsa. 

Atceroties nometnes rīkošanas pirmsā-
kumus, tad gan biju viena. Pirmā nometne no-
tika Līgatnē, arī pagājušā gada desmitā. Kādreiz
strādāju lauku konsultāciju birojā, kur pamatā
apgrozījās vīrieši. Tad arī radās pārdomas, bet
kas šajā laikā notiek ar viņu sievām? Viņām
taču arī kaut ko vajag. Tā arī viss sākās. Kāpēc

vispār to joprojām daru? Saku pavisam atklāti
– Dievam par godu un cilvēkiem par prieku. 

Rīkojot nometnes, cenšamies katru gadu
rast ko jaunu, vēl iepriekš nebijušu. Katrā vie-
tā ir kaut kas savs. Cenšamies izmantot vie-
tējos resursus, tā kā Jaunpiebalgas tautskolas
vadītājai Vitai Žīgurei ir savi kontakti, tad iz-
mantojām arī tos. Mēs piedāvājām savus.
Protams, pirms šīs nometnes, vasarā, notika
sagatavošanās darbs. 

Šeit pirmais, kas dalībnieces pārsteidza, bija
vīrieši, kas viņas reģistrēja. Interesanta un jau-
ka bija jēra zupas ēšana, pie kam tas notika
jaunajā un skaistajā tirgus laukumā „Zem
Ķenča cepures”. Patika bio dejas nodarbība
otrās dienas rītā, dažas, kuras vakarā bija de-
vušās mājās un no rīta atgriezās, šo nodarbī-
bu neizbaudīja.

Jau ierasts, ka nometnes dalībnieces var
izvēlēties divas radošās darbnīcas un meis-
tarklases. Te bija iespēja pieteikties pat trijās.

Pirmajā dienā braucām ekskursijā pa
Jaunpiebalgas novadu – Laimīgo zemi.
Zemgalietes, piemēram, ieejot „Jaunķūģu” pa-
galmā, atzinīgi vērtēja faktu, ka tur nav ienācis
jaunais – piemēram, bruģēts celiņš, bet ir pa-
rasta un skaista lauku māja ar saviem celiņiem.
Sajūsmu raisīja Piebalgas pauguri un pauguriņi,
jo tas taču ir kas pilnīgi pretējs plašajiem
Zemgales līdzenumiem. Tā ir paša Dieva ra-
dīta vide, ne mākslīga, tāpēc latvietim tuva
un mīļa. 

Dalībniecēm būtu gribējies vairāk redzēt

tādas vietas, kurās netiek parasts tūrists.
Piemēram, satikt īstus zemniekus, vai arī ap-
skatīt mēbeļu ražotni, par kuru stāstīja tās īpaš-
nieks Normunds Brēmers, arī alus darītavu.
Šīs nometnes dalībnieces jau nav nekādas vēr-
tētājas, bet gan meklētājas, izzinātājas.  

Ļoti patika Jaunpiebalgas pašdarbnieku uz-
stāšanās, nevarēja nepamanīt milzu prieku viņu
acīs, gandarījumu par to, ko viņi dara. Liels
pārsteigums bija eko saimniecībā „Lielkrūzes”
– saimnieka Guntara Dolmaņa no sirds dzie-
dātās dziesmas. Tas bija kaut kas vienreizējs!
Paldies viņam par to!

Nepārspējams ir Jaunpiebalgas novada sim-
bols Ķencis. Vai katra dalībniece gribēja bil-
dēties ar viņu. Ķenča cienījamais vecums, asais
prāts – tas vienkārši sajūsmina! Vēlam Ķencim
veselību un izturību!

Nākamajā gadā noslēdzas aplis – 12.no-
metne. Mūsu Prieka Rūķis ir gājis pa visiem
pagastiem, tajā tika iemestas lozes, jo tādā vei-
dā izlozēja bijušā Cēsu rajona pagastus, ku-
ros tad notiks nometne. Nu palika pēdējā loze
Cēsīm. Pēc tam? Es īpaši daudz uz priekšu
neplānoju, ja Dievs būs lēmis, būs veselība
un prāts, viss notiks. Protams, vajag arī jau-
nas idejas, domas un cilvēkus. Mans vēlējums
katrai nometnes dalībniecei: „Saglabāsim prie-
cīgu sirdi, tas, kurš dara labu citiem, pats no
tā gūst prieku un laimi. Smaids – viens no lai-
mes simboliem, tāpēc smaidīsim un svinēsim
dzīvi – jo tā ir laime!”   

Sarunājās Aija Ķīķere.

Izvēlies prieku Jaunpiebalgā!
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Patiecoties Iecavas sieviešu kluba
„Liepas” aktivitātēm un savāktajiem lī-
dzekļiem,  šā gada pavasarī tika izdota bas-
ketbolista Visvalža Eglīša grāmata „Mūža
mīlestība - basketbols. Višuka stāsts”. Tās
atvēršanas svētki notika aprīļa sākumā
Iecavas sporta namā „Dartija”, kura cel-
šanā savulaik daudz spēka ieguldījis ilg -
gadējais sportists un treneris. 

Visvaldis Eglītis ir dzimis Vidzemes aug-
stienē, ieaudzis Zemgales līdzenumā, ir pa-
tiess un nelokāms. 20.gs. 50.gadu sākumā
viņš ir strādājis un mācījies Jaunpiebalgā.
Sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados
viņš bija viens no Latvijas labākajiem cen-
tra spēlētājiem, vēlāk- treneris.

28. maijā tika īstenota kluba „Liepas”
ekspedīcija pa Visvalža Eglīša jeb Višuka
bērnības un jaunības dienu takām. Agitai
Haukai un projekta vadītājai Beātai
Bundulei tā bija  gara, piedzīvojumiem un
pozitīvām emocijām bagāta diena, kurā tika
nobraukti 470 kilometri.

Grāmatu saņēma Vecpiebalgas vidus-
skola, Madonas novada Liezēres pagasta
Mēdzūlas bibliotēka, Cesvaines un
Jaunpiebalgas vidusskola, Jaunpiebalgas
pagasta bibliotēka. 

Iecavnieces visvairāk priecēja tas, ka visi
satiktie cilvēki atpazina Visvaldi Eglīti, viņa
brāļus un māsas. Visi teica labus vārdus
par lielo un strādīgo dzimtu. Šī ģimene un
grāmata ir vēl viens apliecinājums tam, ka
neatlaidīgs darbs, godaprāts un cilvēkmī-
lestība ir tās vērtības, kuras mūs virza uz
priekšu un palīdz saglabāt pasaulē cilvē-
cīgumu un darba tikumu.

Grāmata izdota tikai 500 eksemplārus
lielā metienā, tāpēc jau tagad ir kļuvusi par
bibliogrāfisku retumu. Visi interesenti to
var izlasīt, apmeklējot Jaunpiebalgas pa-
gasta bibliotēku. 

Ir patiess prieks, ka pats Visvaldis Eglītis
piedzīvoja grāmatas iznākšanu, diemžēl
17.augustā saņēmām ziņu, ka viņš ir aiz-
gājis mūžībā. B.Logina

Grāmata par mūsu novadnieku –
basketbolistu Visvaldi Eglīti

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

/Ķencis/
Bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs „Tagad” šovasar sparīgi

darbojās, lai aktualizētu prātīgas kopā būšanas vajadzību ikvienā
dzīves gabalīnā, lai Jaunpiebalgas jaunieši varētu līdzdarboties
izstādē – gadatirgū „Izvēlies Piebalgu!”, kur jauns un vecs sa-
vus pirkstīnus un prātīnu varēja pamežģīt.

Sadarbībā ar Jaunpiebalgas novada domi un nodibinājumu
„Pievienotā vērtība” aktivizējām brīvprātīgo darbu pašvaldībā.
Tā rezultātā 10 jaunieši guva savu pieredzi brīvprātīgajā darbā.
Lielai daļai no viņiem tā bija pirmā šāda veida pieredze.

Jaunieši mācījās darboties grupās, plānot savu darba laiku,
attīstot savas prasmes, mācījās sadalīt pienākumus, uzņemoties
atbildību. Jaunieši  kļuva mazliet atbildīgāki un pārliecinātāki
par sevi.

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

Projekta ietvaros pievērsām uzmanību atbildīga dzīvesvei-
da izpratnei, tādējādi to parādījām radošajās darītavās izstādē
– gadatirgū „Izvēlies Piebalgu!”.

Brīvprātīgā darba prakses laikā brīvprātīgie jaunieši veido-
ja dekorācijas, reklāmas rullīšus, izstādes apmeklētājiem sace-
pa vairākus simtus cepumus, kuriem katram pievienoja zīmītes
ar vērtīgām atziņām.

Izstādes dienā darbojās vairākas jauniešu veidotas darītavas:
Veselības darītava – Mierīga miega spilventiņi „Ieelpo Piebalgas

vasaru”, jauniešu izšūtos lina spilventiņus varēja piepildīt ar ārst -
niecības augiem, kurus jaunieši vāca Gaujmalas pļavās. Šajā jomā
ar savām zināšanām dalījās Egita Zariņa.Veselības darītavā vēl
bija iespēja veidot vēja stabules no dažādiem dabā sastopamiem
materiāliem;

Info darītava – jaunieši rādīja pašgatavotus video klipus par
veselīga dzīvesveida izpratni un nozīmi jauniešu vidū, kā arī vi-
deo „Jaunpiebalga - zaļākā vieta pasaulē”;

Kino kafejnīca – tajā bija baudāmi jauniešu gatavotie kāru-
mi, kas papildināja video radītās sajūtas;

Eko suvenīru darītava – tajā apmeklētājiem bija iespēja da-
rināt svečturi no jūras akmentiņiem, kā arī  veidot netradicio-
nālu foto turētāju no koka;

Sajūtu darītava – šajā darītavā katrs varēja īstā jauniešu vei-
dotā sapņu ķērājā iesiet savu sapni par atbildīgu dzīvesveidu, kā
arī turpināt veidot gleznu par tēmu: „Mana laimes sajūta šodien”.

„Lidinot vērtību lidmašīnas, sapratām, ka nevajag daudz, lai
būtu brīvprātīgs. Vienkārši esi!” saka Elvita.

Visas minētās darītavas bija pieejamas jebkuram interesen-
tam. Tika gūta pieredze, kā komunicēt ar apmeklētājiem, kā pa-
spēt visu ieplānotajā laikā, kā būt atbildīgam un aktīvam vai-
rāku stundu garumā, veicot sev uzticēto pienākumu.

Esi brīvprātīgais! Ir vērts!
„Atbildīgi pēdu nospiedumi Jaunpiebalgas novadā”

Attēlā: NFI apmācību norise brīvprātīgajiem jauniešiem.
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Mēnesi ilgajā labdarības iniciatīvas
„LabieDarbi.lv” projektu konkursa inter-
neta balsojumā, kurš norisinājās visu jū-
lija mēnesi, 15 projektu konkurencē Zosēnu
pagasta Melnbāržu jauniešu centra „Gribu,
varu, daru” projekts bija viens no trīs veik-
smīgajiem, kas ar „SMScredit.lv” atbal-
stu saņēma vēlamo finansējumu 3000 EUR
apmērā sava mērķa realizācijai - sporta zā-
les inventāra papildināšanai.

Melnbāržos, bijušajā Pētera pamatskolā,

jauniešu centrs „Gribu, varu, daru” aktī-
vi darbojas jau kopš 2009. gada pavasa-
ra. Vienā no jauniešu centra telpām ir ie-
rīkota trenažieru zāle. Ceturto gadu tajā no-
pietni trenējas vairāki jaunieši, kas ar savu
neatlaidību un mērķtiecīgumu lieliski sevi
pierādījuši svarcelšanas sacensībās visā
Latvijā, arī kļuvuši par vairākkārtējiem
Latvijas čempioniem. 

Tāpat trenažieru zāli izmanto vietējās
regbija, futbola un volejbola komandas, kā

arī citi iedzīvotāji. Tā kā intensīvās zāles
apmeklētības dēļ trenažieri sāka nolieto-
ties un radās vajadzība pēc papildus ap-
rīkojuma, jauniešu centra aktīvisti iesniedza
savu projekta pieteikumu projektu konkursā
„LabieDarbi.lv”.

Projekta „Melnbāržu sporta zāles in-
ventāra papildināšana” pārstāvji Gints
Cīrulis un Deniss Koltašovs atklāšanas die-
nā 30. augustā teica paldies „LabieDarbi.lv”
par doto iespēju realizēt iecerēto sapni.
Tāpat paldies visiem tiem cilvēkiem, kuri
ļoti palīdzēja, balsoja un atbalstīja projektu.
Īpašs paldies Egitai Zariņai, Marijai
Grigorjevai, Agrim Cīrulim. Klātesošos uz-
runāja un panākumus vēlēja Jaunpiebalgas
novada domes priekšsēdētājs Laimis Šā-
vējs, projekta atbalstītāja Egita Zariņa,
Zosēnu Kultūras un sabiedriskā centra va-
dītāja Dzidra Prūse.

Projektu konkurss „LabieDarbi.lv” bija
vienreizēja iespēja, kā iegūt nepieciešamo
finansējumu savu ideju un mērķu īsteno-
šanai. Galvenais - jauniešu parādītā mērķ -
tiecība, gribasspēks un apņēmība.

A.Ķīķere
Ilzes Cīrules foto

Attēlā: projekta atklāšanas pasākumā.

Jauns inventārs Melnbāržu sporta zālei

Gūtā gandarījuma sajūta ir pati  lielākā balva!
Mana Piebalga ir pate varenākā vieta Dieva pasaulē, tās gai-

šo glītumu vis nevar nopirkt bodē ni par kādu naudu, tas jāredz
pašam ikvienam.

Ikkatrā gada laikā Jaunpiebalgā būdams – dabas glīšumā sir-
di kā medā iemērksi... /Ķencis/

Projektu noslēdzām ar pieredzes apmaiņas pasākumu ar ap-
kārtējo novadu jauniešiem. 

Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs kat-
ram personīgi pasniedza apliecību par paveikto brīvprātīgo dar-
bu un novēlēja iesākto turpināt.

Varu droši teikt, ka to arī apņemamies darīt!
Kristīnes šīsvasaras atziņa pilnībā atbilst patiesībai:„Viss

sākas ar sevi. Tad ir darbi un tad ir arī panākumi.” 

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.
gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

BJIC „Tagad” vadītāja
Lelde Grobiņa

E-pasts: leldegrobina@inbox.lv

Septembris –
Dzejas dienu

mēnesis

Rudens saules mīlīgie stari-
Kokiem cauri tie kautri slīd,
Cauri zariem uz sauli es skatos,
Re, viena zeltainā krīt...

Jaunpiebalgas novada 
dzejnieku darbi

Aija Jefimova

Baltais jasmīns

Baltais jasmīn, mana mūža glāsts,
Saule likusi tev ziedā zelta sirdi,
Tavos matos vēja melodijas skan
Un kā valsī manu sirdi šūpo.

Jasmīn baltais, tavu dziesmu es
Līdzi paņemšu, kaut balti sniegi pārslos,
Tas nekas, ja matos salna viz
Un ka gadi smagumu liek plecos.

Dzirdi, jasmīn, skaists tavs acu skats!
Ilgi lūkojos un reizē bikli mulstu,
Tu kā jaunībā man dzirksti sirdī met,
Lai es mīlestību tavos ziedos rastu.
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Baltais jasmīn, manu ilgu pulss,
Savus dzīves gadus nolieku pie kājām,
Viss ir bijis - man vienalga trūkst,
Tavu balto ziedu laimes čukstu.

Rudzu lauks

Priekš manis laimes pakavu nekaliet,
Tam nekrājiet vara vai sudraba naudu,
Ja nolēmāt man kaut ko dāvināt,
Tad dāviniet zaļsirmu rudzu lauku.

Kāds smīkņā? Nu atnāc  un paskaties!
Vēja šūpoles vārpas kā liedagu šūpo,
Piestāj pie druvas un ieklausies,
Liekas jūra tur vilni pie viļņa žūžo.

Tā nauda, ko pakavam gribējāt krāt,
Agri rītos nu mirdz visās vārpās,
Uzmodies saulstars pāri druvai kad kāpj,
Iededz svētību rudzu graudā ikvienā.

Nomet rūpes, kas ilgi sirdi tev spiež,
Nāc pie druvas, apgaismo dvēseli savu,
Gudru sentēvu  padomu gribu vēl dot,
Ticis pie rudzu lauka, noņem cepuri nost.

Es no Piebalgas nāku

Es no Piebalgas vien tepat nāku,
Pats pirmais dzīves kliedziens,
Šeit, pie Gaujas, akmeņlīcī guļ,
Un kādreiz ilgojas, ja neatnāku ciemos.

Plati ceļi, dzīvē aizvijoties, nokūp,
Pats tu maldies viņos izbijies un jauns,
Stāvi krustcelēs ar domu, kurā pusē
Kāds tev laimes lozi rokās iespiedīs.

Kad ir pabūts šaubu vētras skavās,
Redzi, Piebalga, es atkal esmu šeit,
Brienu tavu smago zemi kājām,
Bet man sirds tik viegli tajā skan.

Grūti teikt, kas mani tur pie tevis,
Laikam saknēm kopā saaugušas mēs,
Mazu atvasi, ja tavā zemē lika,
Tad par koku man uz tavas zemes būt.

Slēģu Jānis

Zvaigzne būs man sirds

Tu atnāc kā zvaigzne debess tālēs,
Kā meteors, kas atlidojis spējš.
Un saviļņoji rāmās zemes āres,
Kā darīt prot to spirgtais rīta vējš.

Bet zvaigznes ceļš ir tāls un 
nesasniedzams,

Tai cita telpa ir un cits ir arī laiks.
Man atmiņā tik spožie gaismas stari,
Un nenozūd tavs brīnišķīgais vaigs.

Vēl paliek sapņi, kuri visiem ļauti,
Būs debesis, kur mana zvaigzne mirdz.
Ja nebij’ lemts to satvert dzīvē šajā,
Tad nākamajā zvaigzne būs man sirds.

Jānis Pauliņš

Mums diviem

Uz pļavu, kur kuplojas zāle, 
Kur kamenes lido un dūc,
Es gribētu aiziet ar tevi,
Lai vasara sasilda mūs.

Tur staigājot, gribētos sajust,
Cik jauki pie dabas ir būt,
Jo divatā nākam mēs abi
Šeit prieku un laimi sev gūt.

Tu atnāci smaidot, kad vakars,
Un prieku sev paņēmi līdz.
Jo sirds tava ilgojas palikt
Pie manis, līdz atausīs rīts. 

Par ES

Stāsta Savienības blēži,
Esam mēs tie citi vēži.
Eiro nāks un visu darīs,
Latvju tautai tortes dalīs.

Tauta vienmēr cer uz labu,
Varbūt tiešām tortes dabūs.
Savējos tak vēlējām,
Lielas naudas tērējām.

Valdošiem pie varas stūres
Tik par sevi lielas rūpes,
Lai tā tauta stāv pie ratiem,
Pati atteicās no latiem.

Tagad naudu liekot makā,
Ejam citu zemju takā,
Latvju zemi pārdodam,
Citur laimi meklējam.

Citas tautas nava muļķi,
Māca mūs kā tādu puļķi:
Paši savu laimi kaliet,
Savu zemi godā celiet!

Edīte Eglīte
Piespēle

Tu piespēle no Visuma,
Par savu saukt sev ļauju,
No sīka, maza puplakša
Par lielu sapni skauju.

Par dzīvi saukt vai likteni,
Vēl minu saukli svētu,
No nebūtības būtību,
Celt ārā krampja spēku.

No visām spēlēm vienīgā,
Šalc meži jūras elpu,
Ne projām laist, ne paturēt,
Tā pārņem visu telpu.

No cerības par ticību,
Izsenis spēlē plūstu,
Kur piespēle - ir izvēle,
Paldies bez lūdzu.. saucu!

Zem cukurābelītes

Nāc zem cukurābelītes,
Tur, kur saldums, valda prieks,
Tā kā tuvums tavs pilns līksmes,
Kad viens otrā raugāmies...

Nāc un valdi saldo tīksmi,
Te it viss no kāres brīvs,
Liecies zars, kā sakot, drīksti,
Dalīts kauss nes mieru līdz.

Skrakšķi, sprakšķi, sulas pakšķi,
.. saldmīļums pār pārēm lakts,
Tu kā ķiršos ķeizars sīlis,
ābols ābelei - sev pats.

Liesma Elsiņa

Nezinu

Nezinu, cik manī spēka,
Nezinu, cik jūtu svētu.
Nezinu, cik glāstu laimīgu,
Nezinu, cik skatu viedīgu.
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Jaunpiebalgas Sv. Toma draudze
ielūdz:

Jaunpiebalgas baznīcai 210
Jaunpiebalgas baznīcas ērģelēm 100

4. oktobris

12.00 Izstāžu
„Baznīca laikmetu griežos”

„Jaunpiebalgas baznīcas ērģeles un
ērģelnieki”

atklāšana
(baznīcas tornī)

12.00 – 16.00
Smilšu aplikācijas

Smilšu KINO
Zīmējumi uz akmeņiem

17.00 KONCERTS
„Rudens harmonijas”

Piedalās:
Vita Kalnciema – ērģeles
Ingus Pētersons – tenors
Vidzemes kamerorķestris

Diriģents – Andris Veismanis

20.00 Gaismas dārzs – svecīšu iedegša-
na baznīcas parkā

5. oktobris

14.00 Jaunpiebalgas Sv. Toma dievnama
210 gadu jubilejas un ērģeļu simtga-

des svētku dievkalpojums
Pļaujas svētkos

Dievkalpojumā kalpo:
Arhibīskaps Jānis Vanags

Cēsu iecirkņa prāvests Didzis
Kreicbergs

Jaunpiebalgas draudzes mācītājs 
Intars Jonītis

pēc Dievkalpojuma:
G. Fore „Rekviēms”

Atskaņojumā piedalās:
„Latvijas Bankas” koris
Koris „Dziesmu vara”

Diriģents – Matīss Tučs
Pie ērģelēm – Ērika Jonīte

Nezinu, cik mīlestība svēta.
Negaidi ilgi to dienu,
Kad lūpas sacīs vienu.
Ilgās lai nesadegtu,
Kādēļ sev lai to liegtu.
Ņem pamazām mani,
Iekaro visu, lai skan zvani,
Pār dienām ilgotām,
Piekļaujos kā mīļotam.
Esmu kā aka pavasarī-
Pilna no laimes.
Nāc atpestī!

Dziedējošie vārdi

Tevis teiktie dziedējošie vārdi
Līst pār manām sirds rētām.
Kā dabas rīta sārti,
Pārņem pasauli rokām svētām.

Tevis glāstošie skati maigie

Pār manu dvēseli vieglu tīmekli klāj.
Kā ezera ūdeņi siltie,
Virs kura vakara dvesma stāj.

Tavs vieglais roku skāviens,
Manam augumam reibuma viļņus veļ.
Kā pļava ziedoša rīt būs siens,
Tā pasaules kārtību māte daba ceļ.

Sarmīte Āboltiņa

Vēlu rudeņa naktī
aiz loga vējā,
smagi būkšķot,

pēdējie āboli krīt.

Pāri zvaigznēm
mākoņi auļo
kā zirgu bari,
ir jau
gājputni prom.

Tumšā rudeņa naktī
zem mākoņu auļiem
es ilgojos ziemas,
kad balti sniegi
vēsas segas
pār manu 
rētaino dvēseli klās. 

Paldies visiem, kuri bija atsaucīgi un ie-
pazīstināja avīzītes lasītājus ar kādu no sa-
viem dzejoļiem! Tiksimies dzejas pēc-
pusdienā „Zvaigzne būs man sirds” 

19.septembrī izstāžu zālē „Velves”!
A.Ķīķere

Uzsākot jauno, 2015. gada sezonu, vēlos iepazīstināt un uz-
aicināt jaunpiebaldzēnus pilnveidot savas zināšanas un prasmes.
Piedaloties „Vidzemes kultūras programmas 2014” projektu kon-
kursa abalstītajā projektā „Dejotprieks Jaunpiebalgā”, aicinu mā-
cīties novada vēsturi radoši un kustīgi - caur deju. 

Minētais projekts iecerēts kā vēsturisko deju meistarklases,
kuras vadīs Latvijā pazīstama vēsturisko deju pasniedzēja Guna
Ezermale. Šīs meistarklašu mērķauditorijas kodols ir jauniešu
un vidējās paaudzes deju kolektīvs „Piebaldzēni”, bet nodarbī-
bas būs pieejamas arī citiem interesentiem, tai skaitā mūzikas
un mākslas skolas pedagogiem un audzēkņiem, kuri jau ieinte-
resējušies par šo projektu. Arī apkārtējo Vidzemes novadu ie-
dzīvotāji tiks informēti par to, lai varētu piedalīties apmācībās. 

Šajās vēsturisko deju meistarklasēs mācīs dejot vēsturiskās
muižas dejas, kādas dejoja Latvijā, Piebalgā, grāfa Šeremetje-
va laikā 18.-19.gs. mijā. Tas radīs ieskatu par attiecīgu laikme-
tu un novada vēsturi (Šeremetjeva laiki Piebalgā), attīstīs dejo-

tājos izpratni par tā laika dejas izteiksmes līdzekļiem (žests, ma-
niere, stils, tērpi, partnerattiecības u.t.t.), kas būtiski atšķiras no
mūsdienu latviešu skatuviskās dejas. Domāju, ka tas būs inte-
resanti kā dalībniekiem, tā arī skatītājiem, jo šis process ir ra-
došs, interesants un izglītojošs. Jebkuras jaunas zināšanas ir bāze
jauniem radošiem izaicinājumiem.

Šī projekta dalībniekiem liels ieguvums būs radošā sadarbī-
ba ar vadošo vēsturisko deju pasniedzēju Latvijā - Gunu Ezermali,
kura ne tikai ļoti radoši strādā pie deju iestudēšanas, bet arī eru-
dīti pasniedz teorētisko materiālu.

Izmantojiet šo iespēju, tas būs ļoti interesanti!
Pirmā nodarbība notiks Jaunpiebalgas kultūras namā sestdien,

11.oktobrī plkst. 9.00.
Interesentus lūdzam pieteikties Jaunpiebalgas kultūras namā

pie Lāsmas (mob. 26178257) vai Ilzes ( mob. 26114226)
Materiālu sagatavoja šī projekta vadītāja 

Lāsma Skutāne.

Jauns projekts - „Dejotprieks Jaunpiebalgā”
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27. septembrī Cesvaines pilī notiks tū-
risma akcijas „Apceļo Vidzemes augstie-
ni 2014” noslēguma pasākums.

Uz pasākumu tiek aicināti ceļotāji,
kas šovasar, laika periodā no 1. maija
līdz 20. septembrim, paviesojās kādā no
Madonas, Cesvaines, Ērgļu,
Vecpiebalgas vai Jaunpiebalgas nova-
da tūrisma objektiem un izdarīja atzī-
mi savā akcijas dalībnieka kartē.
Akcijas dalībnieki, kas apmeklēja 12 tū-
risma vietas, pasākuma laikā varēs pie-
dalīties loterijā un laimēt Vidzemes aug-
stienes tūrisma objektu saimnieku sa-
rūpētās balvas. Pasākumā piedalīsies
gan ceļotāji, gan Vidzemes augstienes tū-
risma vietu saimnieki.

Pasākuma norises vieta - Cesvaines pils.
Pasākuma norises laiks: no pulk-

sten19.00 līdz 24.00.

Vakara programma:

* pulcēšanās pils vestibilā;
* antīko automašīnu parāde

Cesvaines pils pagalmā;
* atraktīva Cesvaines pils apskate un

tikšanās ar pils galma ļaudīm;
* vakarēšana  - muzikālas noskaņas,

loterija, Ķenča lūgšana, cienasts, jautras
izdarības un tikšanās prieks. 

Vakara apģērbs: jāģērbjas silti, vēlams
kāds medību pils cienīgs aksesuārs.

Dalība jāpiesaka līdz 20. septembrim
pa tālruņiem: 64852225, 26172637.

Dalības maksa:
* akcijas dalībniekiem un 1 līdzbrau-

cējam - 5 EUR katrai personai;
* citiem interesentiem - 10 EUR 

Lasīt vairāk par tūrisma akciju
www.jaunpiebalga.lv tūrisma maršruti
„Apceļo Vidzemes augstieni”.

I.Stolere

Tūrisma akcijas „Apceļo Vidzemes augstieni 2014” 
noslēguma pasākums

Kultūras afiša
Jaunpiebalgā

19. 09. Plkst.18.00 Piebaldzēnu dzejas pēcpusdiena
„Zvaigzne būs man sirds” izstāžu zālē „Velves”: Gio Saules
( no Venecuēlas) un Jāņa Žagariņa (Jaunpiebalga) melodijās.

Ieeja: 1,- EUR
26. 09. Plkst. 20.00 Zaļo un Zemnieku savienība aicina uz

grupas „Sestā Jūdze” koncertu – balli. Romantiskai noskaņai
būs iespēja iegādāties un baudīt Jaunstāmeru vīnus. Iepriekšēja
galdiņu rezervācija pa tālruni 26114226. Ieeja bez maksas.

2. 10. Plkst. 13.00 Piedzīvojumiem bagāta muzikāla bēr-
nu izrāde „Rio Rio”. Piedalās Rīgas un Valmieras teātru ak-
tieri. Ieeja: 3,- EUR

4. 10. Plkst.17.00 15. Rudens koncerts, veltīts komponis-
ta Em. Dārziņa piemiņai „Rudens harmonijas”. Koncerta ie-
tvaros tiks svinēta ērģeļu simtgade un baznīcas 210 gadu jubi-
leja. Koncertā piedalās: V.Kalnciema – ērģeles, Vidzemes ka-
merorķestris, diriģents – A.Veismanis. Programmā: Em. Dārziņš,
Jēk. Mediņš, M.Zariņš, A.Kalniņš, V.Dārziņš, J.Kalniņš, Z.Kargs
- Ēlerts, M.Rēgers, V.Smidebergs, R. Kalsons. 

Ieeja par ziedojumiem.
6. 10. Plkst.19.00 Koncerts „Žerāri”, tajā piedalās humora

kopa: Imants Strads, Ģirts Rāviņš, Emīls Zilberts.                                           
Ieeja: 5,- EUR, skolēniem - 3,- EUR
24. 10. Plkst. 19.00 Jaunpiebalgas amatierteātra

„Triksteri” pirmizrāde – skate - Pauls Putniņš „Miljonāra
ugunsvieta”. Ieeja: 3,- EUR

24. 10. Pēc teātra izrādes – balle. Spēlēs grupa „Bruģis”.
Ieeja: 3,- EUR

Lūdzu, sekojiet līdzi reklāmai Jaunpiebalgas novada
mājas lapā www.jaunpiebalga.lv
Interesēties pa tālruni: 26176257, 64162182, 26114226

Zosēnu pagastā
14.09. Plkst.11.00 Tēva dienas pasākums pie Zosēnu pa-

gasta pārvaldes.
03.10. Plkst. 18.00 Tējas vakars svecīšu gaismā - „ Kam

vēl nav 100 un kam vairs nebūs 30” cikla turpinājums.
v Vakara tēma – „Romāns ar dzīvi”. 
v Vakara viešņa - Rūjienas kultūras nama vadītāja Vita

Melbārde – ļoti aktīvs, radošs, ideju pārpilns cilvēks. „Viņā klau-
soties, pat galvassāpes pāriet”- tā par Vitu  saka Atis Auzāns.
Komponē dziesmas, ir mamma četriem bērniem, vecmamma di-
viem mazbērniem, piedalās šlāgeraptaujā ar skatuves vārdu Vita
Upeniece. Dziedājusi kopā ar Viktoru Lapčenoku, Normundu
Rutuli, Zani Dombrovsku. Viņas dziesmu aranžētājs ir Atis Auzāns.

v Lai vakarā būtu vairāk kustību prieka, lūgums paņemt lī-
dzi kaut ko no šī gada rudens krājumiem, padalīsimies ar piere-
dzi un receptēm. Vērtēšana visa vakara garumā. Specbalva  ga-
rantēta.
v Deju ritmos mūs aizvilinās Jānis Žagariņš. Jaun  pie -

baldzēniem  būs busiņš, kas jūs izvizinās tikpat labi kā iepriekšējā
gadā.  Pavisam jauki būtu, ja varētu pieteikt savu ierašanos
Dzidrai pa tālruni 26538154, bet, ja arī izdomā pēdējā brī-
dī, nenobīsties un nāc droši!

Par transportu lūdzu zvanīt  Lāsmai vai Ilzei Jaunpiebalgas
kultūras namā.

Dāsnās sirdis 

2014. gada 27. septembrī
no pulksten 9.00 līdz 13.00

Gaujas ielā 13
Sanāksim atkal kopā, lai dalītos ražā – dārzeņos, augļos,
zāļu tējās, ziedu stādos, telpaugos un citā pietiekamībā.

Lai uzplaukst labestība, došanas un saņemšanas prieks!
Lai top!

No rokās rokā - mīlestības lokā!

Piebalgas Latviešu biedrība
Klubs „Harmonija”

2014.gada 20. septembrī sākas jaunā iesvētību kursa nodarbības,
uz kurām aicināts ikviens interesents un katrs, kas vēlētos pievienoties

draudzei, kristīt bērnus, kļūt par krustvecāku vai laulāties baznīcā.
Kā vienmēr vēršos pie jums katra personīgi ar lūgumu uzrunāt,
aicināt un iedrošināt pievienoties šai iesvētību kursa grupai jūsu

draugus, radus, paziņas.
Jaunā iesvētību kursa pirmā nodarbība:

Vecpiebalgas dievnamā š.g.20.septembrī plkst. 10.00
Jaunpiebalgas dievnamā š.g. 20.septembrī plkst. 12.00

Uz tikšanos!
Dieva mieru un svētību vēlot, māc. Intars Jonītis



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

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

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

Oktobra īpašie jubilāri
60 Ļusija Biezā 25.10.1954. „Pura Jaunzemes”

Inta Jaunpujēna 15.10.1954. „Purviņi”
Maija Kažociņa 07.10.1954.     Abrupe 2
Velta Kļaviņa 03.10.1954. „Akmentiņi”

65 Līga Ceple 27.10.1949. Gaujas iela 29A-3
Skaidrīte Slavēna       02.10.1949. „Jaunabrupi”

70 Jānis Balodis 9.10.1944. Gaujas iela 19
Anita Ozoliņa 02.10.1944. „Mazpūķi”

75 Skaidrīte Čakstiņa     20.10.1939. „Meža Ķūģi”
Ērika Kaimiņa 01.10.1939. „Jaunormaņi”, Zosēnu pagasts
Jānis Marcišs 11.10.1939. „Lielskrāģi”
Artūrs Rudmiezis      29.10.1939. Dārza iela 5
Skaidrīte Šarkovska  22.10.1939.     „Lielbaši”

85 Viktorija Smeltere     11.10.1929. „Gaujmaļi”, Zosēnu pagasts
91 Jāzeps Sparāns 09.10.1923.     „Lielcebuļi”
98 Milīna Milda Kaniņa 08.10.1916.     „Jērūži”, Zosēnu pagasts

Apsveicam oktobra jubilārus!
Jaunpiebalgas novada dome

Ikviens
interesents

Jaunpiebalgas 
novada 
domes 

kasē var 
iegādāties 
grāmatas

„No Viņķu 
kalna līdz 

Skrāģu 
krogam” 

otro papildināto izdevumu, 
kas iznāca 2014.gadā.

Tā ir grāmata – rakstu krājums par
Jaunpiebalgas novada ļaudīm, dabu,

valodu, nozīmīgākajiem 
vēsturiskajiem un kultūrvēsturiskajiem

notikumiem.
Grāmatas cena 15.- EUR

Skumjas
Starp rudens dzeltenajām lapām
Uz pēdējām asterēm krīt.
Skumjš ir atvadu lietus pat tad,
Kad saule spīd.
Pēc Jaunpiebalgas Dzimtsarakstu

nodaļas reģistra datiem 
mūžības ceļu gājuši:

Skaidrīte Sietiņa 73 gadu vecumā,
Boriss Kartiševs 80 gadu vecumā.
Pēc citu Dzimtsarakstu nodaļu 

reģistru datiem:
Gunārs Dzinējs 64 gadu vecumā,
Marija Cīrule 80 gadu vecumā,
Ivars Upens 69 gadu vecumā,

Jānis Žeikars 64 gadu vecumā.
Jaunpiebalgas novada dome

izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Vetārste
Anna Mackeviča

septembrī un oktobrī
jūs gaidīs visas dienas, izņe-

mot svētdienas un pirmdienas.
Tālrunis 29409709

Notiek pieteikšanās uz „3+ Ģimenes karti”
Latvijas Goda ģimenes apliecība „3+ Ģimenes kar-

te” ir valsts veidota atbalsta sistēma daudzbērnu ģi-
menēm, kas reizē kalpos arī kā apliecinošs dokuments
tam, ka ģimenē aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz
astoņpadsmit gadiem. Šīs kartes īpašniekiem turpmāk
būs iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus,
kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Latvijā.

Karte pienākas, ja personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam ir trīs vai
vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti
bērni) un personai un tās laulātajam un minētajiem bērniem ir deklarēta dzīvesvieta
Latvijas Republikā. Abiem vecākiem ir tiesības saņemt šādu karti.

Pieteikuma veidlapa ir atrodama www.godagimene.lv, sadaļā „Piesakies kartei”.
Neskaidrību gadījumā aicinām vērsties, rakstot uz e-pastu: info@godagimene.lv

Aicinām dalīties ar materiāliem par Gauju! 

Dzīvojot pie Gaujas, katram no mums atmiņā ir sagla-
bājies kāds notikums, stāsts, atgadījums, kas saistīts ar Gauju.
Iespējams, ka mūsu rīcībā ir saglabājušās fotogrāfijas, kāda
Gauja un tās apkārtne izskatījās tuvākā vai tālākā pagāt-
nē. Varbūt mēs zinām ko tādu par Gauju, ko citi nezina,
bet varētu būt ieinteresēti uzzināt.

Mēs vēlamies visu šo informāciju apkopot, lai ikvie-
nam Latvijas iedzīvotajam būtu iespēja labāk iepazīt Gauju.
Savāktos materiālus pēc apkopošanas plānots izstādīt vi-
siem pieejamā vietā Jaunpiebalgas novada domes ēkas 2.stā-

va gaitenī un zālē, kā arī ievietot speciāli Gaujai veltītā interneta vietnē.
Ja arī tavā rīcībā ir materiāli par Gauju, ar kuriem vēlies dalīties, aici-

nām sazināties ar tautskolas vadītāju Vitu Žīguri (mob. 29230240, e-pasts:
vita.zigure@jaunpiebalga.lv)!

Aktivitāte tiek īstenota projekta „GAUJAS ISTABA” ietvaros, kuru finansiāli at-
balsta Latvijas vides aizsardzības fonds un Jaunpiebalgas novada dome.

V.Žīgure
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