
ÐAJÂ NU MURÂ:

* Jaunākais novada domē
*Uzsākta novadu sadarbība
* Tautskolas ziņas
*Gaujas vakars – kā mazās 

HES izmaina upē noritošos 
procesus

* Jaunumi skolās
*Novembris – patriotu 

mēnesis
*Apsveikumi Ziemassvētkos un 

Jaunajā gadā
*Kultūras afiša
*Dažādas ziņas

Decembris – vilku mēnesis
22.12. Plkst. 1.03 – ziemas sākums.
24., 25., 26. 12. Ziemassvētki.
31.12. Vecgada diena.

Janvāris – sala mēnesis
01.01.  Jaungada diena.
03.01. Jaunpiebalgas Vissvētākās Jaunavas Marijas katoļu baznīcai – 75. 
Svētā Mise ar arhibīskapa Z.Stankeviča piedalīšanos.

Avîze
Piebaldzçniem

Avîze
Piebaldzçniem

12 (201) 2014. gada decembris Jaunpiebalgas novada izdevums

„Klusa nakts, svēta...”
Skan visur... Skan...
Tomēr – katru gadu vismaz

vienreiz tā ieskanēsies pa īstam...
Pasaulē starp miljoniem
Ziemassvētku vecīšu viens ir īstais
– tas, kuram nevar noraut bārdu...
Un starp miljoniem garām slīdošu
melodiju viena ir īstā – no kal-
niem, no lejām, no eglēm, no snie-
ga, no zvaigznēm, no gaismas tā
plūst tieši pie tevis, tieši uz sirdi...

Lai Ziemassvētku un Jaunā
gada gaidīšanas mirkļos mums iz-
dodas sajust ticību sev un savu
nākotnes sapņu piepildījumam,
lai ikvienu māju un ģimeni stip-
rina mīlestības melodija, kura pa
vējam tiek noķerta un paturēta,
lai ikviens bērnišķīgi brīnumai-
nais mirklis mums atnes cerību
kaut kam skaistam un necerētam!

Jaunpiebalgas novada dome
2014.gada nogalē

Jaunpiebalgas amatierteātra „Triksteri” radošā komanda pēc 
Paula Putniņa izrādes „Miljonāra ugunsvieta”.

Vairāk par šo notikumu lasiet 24., 25.  lpp.!
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- Pārdomas
Ziemas tumšais laiks, īsās dienas, ļoti

īsais brītiņš, kad ieraugāma saule, ga-
rās naktis, aukstums... Tieši tādēļ ziemas
saulgrieži ir laiks, kad visās izdarībās,
kas te piedien, visvairāk daudzinām gais-
mu, lai palīdzētu saulei pagriezties uz
gaismas pusi. Mūsu senči ticēja, ka cil-
vēks ir it kā līdzatbildīgs par to, kas no-
tiek dabā, laukos, mežos un tīrumos, šo-
dien mēs to sauktu par pozitīvo domā-
šanu, labajām domām.

Labi zinām, ka tas, kurš vienmēr
gaužas, ka ir tumšs, drūms, auksts, arī
biežāk tiek pie kāda vīrusa nekā tas,
kurš priecājas par ziemu (aizbrauc uz
kalnu un izslēpojas), gaida saules gais-
mas un siltuma atgriešanos, rodot tajā
visā prieku. 

Ziemas saulgriežu svinēšana ir
līksms, priecīgs, ar dažādām jautrām
izdarībām pilns laiks. Visos laikos sva-
rīgs bijis mielasts. Daudzas saimnie-
ces gatavo visus deviņus ēdienus.
Izrādās, ka arī tam mūsu senču izpratnē
bijusi nozīme. Un kāpēc ne? Kas var
būt svarīgāks par visas saimes vai ģi-
menes locekļu veselību, par lopiņu un
saimniecības auglību? Arī te mūsdie-
nās nekas nav mainījies – par savu ve-
selību un veiksmi domājam tāpat, arī
par darbu un iztiku.

Saulgriežu naktīs apkārt staigāja či-
gāni jeb ķekatnieki, pārģērbušies vis-
dažādākajās maskās. Jautri, prieks pa-
šiem un apkārtējiem.

Svarīga šo svētku sastāvdaļa ir sve-
ču dedzināšana. Tas gan, jāteic, ir ak-
tuāli visu garo ziemas laiku. Tādējādi
mēs jauki izgaismojam savas mājas un
atkal – sveicam saulīti. Cik gan dažā-
das un skaistas ir sveces, ko mūsdie-
nās varam redzēt un nopirkt! Daža ir
kā īsts mākslas darbs, ko pat žēl de-
dzināt. Svētki vienmēr ir skaisti, gal-
venais – saprast, ko un kāpēc svinam.

Ar karstu zāļu tēju, lasītu Jāņu laika
pļavā, ar piparkūku un egļu skujiņu smar-
žu, ar baltu un tīru sniegu, prieka, lai-
mes un mīlestības sajūtu lai katram no
mums atnāk saulgriežu laiks! 

Aija Ķīķere

2014.gada 10.novembra domes sēdē
nolemts:

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada apbalvojuma „Gada cilvēks” 2014 saņēmējus
pa nominācijām.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada pateicības rakstu saņēmējus.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2014.gada 10.novembra Saistošos no-
teikumus Nr.12 „Par grozījumiem 2014.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2014. gadam”.

Neapstiprināt izstrādāto novada kultūras darba plānu 2015.gadam. Nodot kul-
tūras namam atpakaļ darba plānu pārstrādāšanai.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2014.gada 10.novembra Saistošos no-
teikumus Nr.13 „Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.sep-
tembra Saistošajos noteikumos Nr.23 „Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas no-
vadā””. Noteikt, ka Jaunpiebalgas novada domes 2014.gada 10.novembra Saistošie
noteikumi Nr.13 „Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.sep-
tembra Saistošajos noteikumos Nr.23 „Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas no-
vadā”” stāja spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2014.gada 10.novembra Saistošos no-
teikumus Nr.14 „Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.sep-
tembra Saistošajos noteikumos Nr.24 „Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas
novadā””. Noteikt, ka Jaunpiebalgas novada domes 2014.gada 10.novembra Saistošie
noteikumi Nr.14 „Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.sep-
tembra Saistošajos noteikumos Nr.24 „Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas
novadā”” stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.

Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli Br. Kaudzīšu iela 7A
– 1, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra Nr.4256
900 0250, nosakot atsavināšanas veidu – mutiska augšupejoša izsole.

Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „CATAs objekts”, kadastra Nr.4256
006 0122, zemes vienības 1.533 ha platībā, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads, nosakot atsavināšanas veidu – mutiska augšupejoša izsole.

Izveidot jaunu štata vietu ar 2014.gada 1.decembri - labiekārtošanas darbu strād-
nieks.

Anulēt A. K., p.k. dzēsts, deklarēto dzīves vietu dzēsts.

Anulēt A. M., p.k. dzēsts, deklarēto dzīves vietu dzēsts.

Atļaut Jaunpiebalgas novada domei iegūt īpašumā zemes vienību ~ 0.4 ha
platībā, uz kuras atrodas ūdenstornis,- Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas
novads.

Atļaut J. P. V., personas kods dzēsts, L. V. P., personas kods dzēsts, I. J. V., per-
sonas kods dzēsts, E. V., personas kods dzēsts, pilnvarotās personas A. P., personas
kods dzēsts, dzīvojošas dzēsts, kuru uz substitūcijas pamata pārstāv J. P., personas
kods dzēsts, dzīvojošs dzēsts, izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašu-
ma „Dzirnavas”, kadastra Nr.42560060160, zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 4256 006 0369- 7,98 ha platībā sadalīšanai, atdalot dzirnavu kanālu un dzirna-
vu ēku 1,35 ha platībā ( precizē platību pie iemērīšanas dabā).

Atļaut V. H. L., personas kods dzēsts, dzīvojošs dzēsts, sadalīt nekustamo īpa-
šumu „Kalēji”, kadastra Nr.4256 006 0005, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas
novadā, atdalot atsevišķas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.4256 003 0005-
9,16 ha un Nr.4256 003 0069- 10,75 ha platībā.

Atļaut K. Z., personas kods dzēsts, dzīvojošs dzēsts, saskaņot būvvaldē un sa-
ņemt būvatļauju kokmateriālu novietošanas laukuma 0,5 ha platībā izbūvei nekus-
tamā īpašumā Gaujas iela 31A, kadastra Nr. 4256 006 0420, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas novads, saskaņā ar Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plānojuma „Apbūves
noteikumiem”.

Novada domē
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Saistošie noteikumi Nr.13
Apstiprināti ar Jaunpiebalgas novada domes 

2014.gada 10.novembra sēdes
Lēmumu Nr.207 (protokols Nr.11; 5.§)

PAR GROZĪJUMIEM JAUNPIEBALGAS NOVADA
DOMES 2009.GADA 14.SEPTEMBRA SAISTOŠAJOS

NOTEIKUMOS NR. 23 
„PAR SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM

JAUNPIEBALGAS NOVADĀ”

Izdoti saskaņā ar 
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 

35.panta trešo, ceturto un piekto daļu, 
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

25.panta pirmo daļu, 
LR likuma „EURO ieviešanas kārtības likums” 31.panta

pirmo daļu

1. Izdarīt Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.septembra
Saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par sociālajiem pabalstiem
Jaunpiebalgas novadā” šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt Saistošo noteikumu 9. punktā vārdu un skaitli „64,03
euro” ar skaitli un vārdu „65,00 euro”.

1.2. Aizstāt Saistošo noteikumu 12. punktā vārdu un skaitli

„85,37 euro” ar skaitli un vārdu „86,00 euro”.
1.3. Aizstāt Saistošo noteikumu 14.1. apakšpunktā vārdu un

skaitli „128,06 euro” ar skaitli un vārdu „130,00 euro”.
1.4. Aizstāt Saistošo noteikumu 14.2. apakšpunktā vārdu un

skaitli „249,00 euro” ar skaitli un vārdu „250,00 euro”.
1.5. Aizstāt Saistošo noteikumu 14.3. apakšpunktā vārdu un

skaitli „64,03 euro” ar skaitli un vārdu „65,00 euro”.
1.6. Aizstāt Saistošo noteikumu 16.2. apakšpunktā vārdu un

skaitli „142,29 euro” ar skaitli un vārdu „145,00 euro”.
1.7. Aizstāt Saistošo noteikumu 21. punktā vārdus un skait-

li „85,37 euro” ar skaitli un vārdu „90,00 euro”.
1.8. Aizstāt Saistošo noteikumu 27.1. punktā vārdus un skait-

li “85,37 euro” ar skaitli un vārdu „90,00 euro”.
1.9.  Aizstāt Saistošo noteikumu 29.1. punktā vārdus un skait-

li “85,37 euro” ar skaitli un vārdu „90,00 euro”.
1.10. Aizstāt Saistošo noteikumu 30.1. apakšpunktā vārdu un

skaitli „28,46 euro” ar skaitli un vārdu „30,00 euro”. 
1.11. Aizstāt Saistošo noteikumu 30.2. apakšpunktā vārdu un

skaitli „45,53 euro” ar skaitli un vārdu „50,00 euro”.
2. Noteikt, ka Jaunpiebalgas novada domes 2014.gada 10.no-

vembra saistošie noteikumi Nr.13 „Par grozījumiem Jaunpiebalgas
novada domes 2009.gada 14.septembra Saistošajos noteikumos
Nr.23 „Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā”” stā-
jas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.

Atļaut V. H. L., personas kods dzēsts, dzīvojošs dzēsts, iz-
strādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kalēji”
kadastra Nr. 4256 006 0005 sadalīšanai, saskaņā ar grafisko
pielikumu, atdalot zemes gabalu ar ēkām 4,5 ha platībā.

Apstiprināt saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr.4256
006 0272 002, Stacijas iela 9A, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas
pagasts, uzturēšanai nepieciešamo platību 0,085 ha un zemes
robežu plānu.

Atļaut sadalīt pašvaldības zemes lietojumu „Kalna
Strupiņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr. 4256 002
0049 un 4256 002 0050 – atdalot dzīvojamo māju „Kalna
Strupiņi” ar kadastra apzīmējumu Nr. 4256 002 0049 001.

Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekusta-
mā īpašuma „Sila Variņi”, kadastra Nr.4256 009 0004, ze-
mes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 009 0005,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, saskaņā ar izstrādāto
zemes ierīcības projektu.

Atļaut J. O., personas kods dzēsts, dzīvojošs dzēsts, izstrādāt

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaungāršas”,
kadastra Nr.4256 008 0049, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, sadalīšanai, atdalot zemes gabalu ar
ēkām 2,0ha platībā.

Atļaut M. P., personas kods dzēsts, dzīvojošs dzēsts, saskaņot
būvvaldē būvdarbu apjomu un būves vietu dīķu ierīkošanai bez
ūdens līmeņa regulējošām būvēm līdz 0,1 ha platībā nekusta-
mā īpašumā „ Siliņi”, kadastra Nr. 42560060148, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads, atbilstoši Jaunpiebalgas pagasta
teritorijas plānojuma „ Apbūves noteikumiem”. 

Piešķirt novada domes priekšsēdētājam Laimim Šāvējam at-
vaļinājumu no 2014.gada 24.novembra līdz 2014.gada 29.no-
vembrim – 6 kalendārās dienas par laiku no 15.11.2011. –
14.11.2012. Priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā no 2014.gada
24.novembra līdz 2014.gada 29.novembrim priekšsēdētāja dar-
ba pienākumus uzdot pildīt priekšsēdētāja vietniekam
Askoldam Liedskalniņam. 

Sagatavoja Anita Auziņa.

Saistošie noteikumi Nr.14
Apstiprināti ar Jaunpiebalgas novada domes 

2014.gada 10.novembra sēdes
Lēmumu Nr.208 (protokols Nr.11; 6.§)

PAR GROZĪJUMIEM JAUNPIEBALGAS NOVADA
DOMES 2009.GADA 14.SEPTEMBRA SAISTOŠAJOS

NOTEIKUMOS NR. 24 „PAR MATERIĀLO
PABALSTU PIEŠĶIRŠANU JAUNPIEBALGAS

NOVADĀ”

Izdoti saskaņā ar 
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 

35.panta trešo, ceturto un piekto daļu, 
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

25.panta pirmo daļu, 
LR likuma „EURO ieviešanas kārtības likums” 31.panta

pirmo daļu

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

1.1. Aizstāt Saistošo noteikumu 6. punktā vārdu un skaitli
„42,69 euro” ar skaitli un vārdu „45,00 euro”.

1.2. Aizstāt Saistošo noteikumu 11. punktā vārdu un skaitli
„71,14 euro” ar skaitli un vārdu „75,00 euro”.

1.3. Aizstāt Saistošo noteikumu 16.1. apakšpunktā vārdu un
skaitli „28,46 euro” ar skaitli un vārdu „30,00 euro”. 

1.4. Svītrot Saistošo noteikumu 16.2. apakšpunktu.
2. Noteikt, ka Jaunpiebalgas novada domes 2014.gada 10.no-

vembra saistošie noteikumi Nr.14 „Par grozījumiem Jaunpiebalgas
novada domes 2009.gada 14.septembra Saistošajos noteikumos
Nr.24 „Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā””
stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.

Sagatavoja Anita Auziņa.
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Šajā avīzītes numurā lasītāji var izlasīt rakstu par to, ka
oktobrī Vecpiebalgā tikās mūsu un kaimiņu novada pašvaldību
pārstāvji, lai spriestu par abu novadu iespējamo sadarbību
dažādās jomās. Novembra beigās notika jau otrā tikšanās.
Par ko tajā runājāt?

Jā, esam uzsākuši aktīvāku sadarbību ar Vecpiebalgas no-
vadu. Rosinājums tam bija Vecpiebalgas uzņēmēja Jāņa Roņa
piedāvājums, ka vajadzētu veidot kopīgu tūrisma projektu.
Uzaicinājām Vecpiebalgas novada domi un tā rezultātā jau no-
tikušas divas darba grupu tikšanās tūrisma, kultūras un sporta
jomās. Otrajā tikšanās reizē vienojāmies par kopīgu tūrisma mar-
šrutu, ko piedāvāt apskatīt abos novados. Tāpat vienojāmies,
ka maršruts var mainīties atkarībā no pieprasījuma un piedā-
vājuma. Sarunā piedalījās arī ieinteresētie abu novadu uzņēmēji.
Tas veicinātu produkcijas noietu un piesaistītu apmeklētājus.
Nepietiek jau ar to, ka dzirdam atzinīgus vārdus par mūsu no-
vada skaistumu, sakoptību, tas ir jāpopularizē un jāgūst ekono-
miskais labums. 

Bez tam esam vienojušies par kopīgu sporta pasākumu pro-
grammu. Ir zināms, ka notiks minifutbola turnīrs, kurā piedalī-
sies Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas un arī kāda kaimiņu novada
komanda. Kopā ar Raimondu Dombrovski izteicām piedāvāju-
mu sadarbībai ziemas slēpojuma organizēšanā. Vēl ziemas pe-
riodā notiks kopīgas spēles volejbolā telpās, savukārt nākama-
jā vasarā – pludmales volejbola turnīrs „Ķenča kauss” gan
Vecpiebalgā, gan Jaunpiebalgā. Ir arī iestrādes par kopīgiem dar-
biem kultūras jomā, kā arī savstarpēja pasākumu saskaņošana
datumu ziņā, lai tie nenotiktu vienlaicīgi. Visi klātesošie atzi-
na, ka Piebalgas vārds Latvijā ir zināms, tas tikai arvien jāpo-
pularizē, lai piesaistītu tūristus.

Atskatoties uz aizejošā gada notikumiem, kas svarīgs bijis
mūsu novadā?

Nekādus kalnus jau neesam gāzuši. Izmantojām atlikušās ie-
spējas, kur bija pieejama ES fondu nauda. Šajā gadā bija pali-
kuši mazie projekti LEADER projektu programmas ietvaros.
Tādējādi varējām pabeigt tirgus laukuma otro kārtu, nu jau visi
to ir iecienījuši un atzinīgi novērtējuši. Kā jauna ideja šogad bija,
kas pie tam tika arī realizēta, smilšu volejbola laukuma izbūve.
Tas nepieciešams mūsu jauniešiem. Tāpat sakārtojām un pa-
plašinājām telpas Zosēnu jauniešu centrā. Nākamajā gadā plā-
nojam trenažieru zālē veikt kosmētisko remontu. Tā būs laba vie-
ta, kur saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Priecē sportiskās aktivitātes šajā gadā, it sevišķi Zosēnu
jauniešu sasniegumi svarcelšanā, arī panākumi regbijā, kas,
jāteic, ir diezgan atraktīvs sporta veids, īpaši iecienīts jau-
niešu vidū.

Līdz ar to bija lielāki izdevumi budžetā sporta jomā, bet
tie ir attaisnojušies, jo redzams rezultāts. Ne mazāk svarī-
ga ir visas sabiedrības veselība, ko var panākt ar dažādām
sportiskām aktivitātēm. Te jāuzteic Jaunpiebalgas Attīstības
fonds un Egita Zariņa, jo tika sarīkoti divi lieli pasākumi sa-
darbībā ar Latvijas Tautas sporta asociāciju. Cerams, ka jau
tuvākajā laikā būs nākamais pasākums. Tādēļ aicinu ģimenes
būt kopā ar saviem bērniem un interesanti, veselīgi, sportiski aiz-
vadīt dienu.

Pie jau iesāktajiem, bet nākamajā gadā turpināmiem darbiem
jāmin kapu mūra atjaunošana, šogad esam krietni pavirzījušies
uz priekšu, tāpat nepieciešama kapličas torņa jumta seguma no-
maiņa. Vēl varu minēt, ka esam izstrādājuši tehnisko projektu
skatu tornim Viņķu kalnā. 

Kā vērtē kultūras dzīvi?
Lai gan mums ir daudzveidīga un bagāta kultūras dzīve paš -

darbības un profesionālajā jomā, joprojām ir pretrunas un ne-
atbilstības publisko pasākumu rīkošanā, kur viedokļi atšķiras –
ko mums vajag un ko nevajag. Ceru, ka tuvākajā laikā atradī-
sim kopsaucējus un vienosimies par šo jautājumu. Ir pārmetu-
mi šai lauciņā, tam arī nevar nepiekrist. Apliecinājums visam
minētajam ir fakts, ka jau trijās kultūras komitejas sēdēs neva-
rējām apstiprināt darba plānu nākamajam gadam.

Pastāv viedoklis, ka nevar visus piespiest mīlēt folkloru.
Tāpēc jau plāns vēl nav apstiprināts. Deputātiem ir iebildu-

mi. Vēlreiz uzsveru – profesionālais darbs tiek veikts labi, bet
ir jādomā arī par pārējiem pasākumiem, sabiedrības ieinteresē-
tību. Kultūras darbiniekiem jāiet un jārunā ar cilvēkiem, jāsa-
prot, ko sabiedrība - dažādas sabiedrības grupas – jaunieši, vi-
dējā un vecākā paaudze vēlas. Intereses taču atšķiras! Telpas mums
ir, tajās var rīkot visdažādākos pasākumus. Galvenais – saprast,
ko īsti gribam darīt.

Ieskatīsimies nākamajā gadā. Kas tajā sagaidāms, kā rit darbs
pie budžeta veidošanas?

Šogad esam strādājuši pie vidusskolas sporta laukuma pro-
jekta izstrādes, jo ir zināms, ka vienā no ES struktūrfondu lī-
nijām būs pieejams finansējums skolu sporta bāzu attīstībai.
Ir pabeigts skiču projekts, līdz pavasarim strādāsim pie deta-
ļām, lai skiču projektu pabeigtu tādā stadijā, ka tad, kad pa-
rādīsies iespēja piesaistīt fondu līdzekļus, šis projekts jau būtu
būvniecības likumam atbilstošs dokuments, lai tad arī rīkotu
iepirkumu konkursu. Sporta laukums atradīsies turpat, bet būs
pagriezts par 90 grādiem, futbola laukuma lielumā, uz kura va-
rēs spēlēt arī regbiju. Paredzēti vieglatlētikas sektori, skrejceļš,
nelielas tribīnes, ģērbtuves, inventāra noliktava. Ziemas lai-
kā blakus lielajam laukumam būs iespēja veidot hokeja lau-
kumu. Protams, skatīsimies, cik tas viss maksās, cik būs ie-
spējams piesaistīt līdzekļus, jo arī pašvaldībai jāmaksā sava līdz-
finansējuma daļa. ES struktūrfondu programma varētu tikt at-
vērta 2016.gadā.

Runājot par citiem projektiem nākamajā gadā, tad būs tādi,
kas atbalsta uzņēmējdarbību, tādēļ uzņēmējiem jādomā, kā ta-
jos startēt un uz ko pretendēt.

Nodarbinātības valsts aģentūra, līdzīgi kā šovasar, līdzfinansēs
skolēnu darbu vasaras mēnešos, plānojam, ka apmēram astoņi
skolēni vienlaicīgi varēs strādāt. Sākot ar 1.janvāri, atsāksies al-
gotie pagaidu sabiedriskie darbi. To apjoms ir samazināts, bet
arī pretendentu skaits ir mazāks. Taču cilvēkiem, kuriem nav dar-
ba, bet ir vēlme strādāt, tā būs laba iespēja.

Pašreiz nopietni strādājam pie nākamā gada budžeta. Detalizēti
plānojam gan pa nozarēm, gan darbiniekiem, gan arī domājam
par mazajiem darbiem, kurus varam veikt par saviem līdzekļiem.
Par darba rezultātiem vairāk varēs runāt janvārī, kad viss būs
salikts kopā.

Ko vēlētu iedzīvotājiem Jaunajā gadā?
Šogad mūs gaida garas Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienas.

Lai Jaunajā gadā spēks un veselība, izmantojiet brīnišķīgas ie-
spējas, kā atpūsties svētku laikā, jo pašreizējās laika prognozes
nesola bargus laika apstākļus. Uzkrāt spēkus, pārdomāt un iz-
vērtēt padarīto un kalt jaunus plānus! Lai katram ir savi sapņi,
ko nākamgad realizēt!

Paldies par sarunu!
A.Ķīķere

Vecgada saruna ar novada domes priekšsēdētāju
Laimi Šāvēju
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Oktobrī Vecpiebalgā notika Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas
novada pašvaldību, kuras pārstāvēja Vecpiebalgas novada
domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde - Andersone un
Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs,
kultūras, sporta un tūrisma nozaru pārstāvju satikšanās. Tās
mērķis bija pārrunāt abu novadu iespējamo sadarbību dažādās
jomās.

Skaidrs, ka Latvijas iedzīvotājiem vispārējais iespaids par
mūsu pusi ir tāds, ka Piebalga ir viena un nedalāma, nereti ar
Piebalgu tiek saprasta Jaunpiebalga, nereti Vecpiebalga, dažkārt
- abas kopā. Tikai atbraucot uz vietas, rodas sapratne par
dažādajiem novadiem. Katrai vietai neapšaubāmi ir sava
identitāte, bet tā nav traucējusi jau izsenis iekļauties
vēsturiskajā Piebalgas novadā. Respektējot katra šodienas
novada īpašo, atšķirīgo, kā arī atrodot saskares punktus,
Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs
akcentēja iespēju kopā veidot gan tūrisma produktus, gan
sadarboties sporta un kultūras jomās.

Tūrisma jomā interesantus priekšlikumus par kopīga
maršruta, pat veselas tūrisma piedāvājuma paketes izstrādāšanu
izteica Piebalgas Porcelāna fabrikas direktors Jānis Ronis. Visi
klātesošie vienojās, ka tuvākajā laikā jāizstrādā šāds kopīgs
tūrisma produkts jeb piedāvājums, kurā iekļaujami gan
Vecpiebalgas, gan Jaunpiebalgas interesantie objekti. Tādēļ, ja
kāds tūrisma uzņēmējs ir gatavs piedalīties ar savu
piedāvājumu šajā projektā, būsim priecīgi par atsaucību un
idejām. Aicinām priekšlikumus izteikt Jaunpiebalgas novada
tūrisma informācijas konsultantei Ilzei Stolerei (mob.

26114226, e-pasts: kulturasnams@jaunpiebalga.lv.) Jāsaprot,
ka Latvijā kopumā ir plašas tūrisma iespējas, taču to vidū
noteikti jābūt Piebalgai ar savu unikalitāti.

Izprotot tūristu intereses un lepojoties ar Piebalgas
kultūrvēstures bagātībām, mums kopā jāveido saistošs,
mūsdienu tūristam interesants piedāvājums. Tikšanās dalībnieki
vienojās, ka pie tā sagatavošanas sāks strādāt nekavējoties.

Sarunas gaitā novadu sporta dzīves organizatori atzina, ka
lietderīgi būtu veidot arī kopīgus sporta pasākumus un jau
nākamajā gadā tie tiks piedāvāti.

Jaunpiebalgas kultūras nama vadītāja Lāsma Skutāne izteica
vairākus vērā ņemamus priekšlikumus sadarbībai kultūras
jomā. Viņa akcentēja faktu, ka Latvijā kultūras notikumu klāsts
ir tik plašs, ka aizvien grūtāk pulcēt apmeklētājus vietējiem
kultūras notikumiem, tādēļ jāmeklē jaunas darba formas.
Klātesošo atbalstu izpelnījās L. Skutānes priekšlikums par
kopīgiem, plašu interesentu loku izglītojošiem pasākumiem,
vismaz kādu no tiem vajadzētu realizēt jau nākamajā gadā.

Šī bija pirmā tāda veida tikšanās, kurā daudz laika tika veltīts
dažādām idejām un izpratnei par to, ko iespējams izdarīt, kas
būtu darāms. Turpmāk jau novadu speciālisti darbosies
konkrētās darba grupās un strādās ar konkrētiem projektiem.
Būsim pateicīgi arī par novada iedzīvotāju priekšlikumiem.

Mērnieku laiki sen aiz muguras, kaimiņu kolorītās attiecības
izspēlējamas dažādos saviesīgos pasākumos, un tā ir savdabīga
piebaldzēnu atpazīšanas zīme, tomēr arī kopīgs darbs ir
iespējams un lietderīgs.

Līva Grudule

Gada cilvēki sabiedriskajā darbībā, 
izglītībā un kultūrā

Enerģija, entuziasms, jaunrade... Par tiem, kuri apvieno šīs
īpašības, parasti saka – nemiera gars. Mūsu vidū ir cilvēki, kuru
ideju bagātība un dzīvesprieks iedvesmo un aizrauj pārējos.
Tieši pateicoties šādu cilvēku aktivitātēm, novada vārds iz-
skan arī valsts mērogā. Sadarbība ar Latvijas Tautas sporta aso-
ciāciju un tautas sporta attīstība, un tituls „Labākais novads
konkursā „Veselības nedēļa”” ir redzamākie sasniegumi pa-
gājušā gada aktivitātēs. Novada ļaudis to redz, novērtē un saka:
„Paldies, ka tu mums esi!”

Nominācijā „Gada cilvēks sabiedriskajā darbā” sveicam –
Egitu Zariņu.

***
Katrā cilvēkā mājo kāda smalka stīga, kura vizuļo varavīk-

snes krāsās. Mākslas stīga. Lai to apjaustu un ļautu sajūtām un
domām iemājot krāsās, iepazītu mākslas pasaules daudzveidī-
bu, nepieciešama gudrā un jūtīgā skolotāja roka, kura ar kali-
grāfisku smalkumu spēj sajust katra skolēna vienreizību un ne-
atkārtojamību. Novadā ir skolotāja un māksliniece, kurai pal-
dies šodien saka mākslas skolas audzēkņi, vecāki un viņas ta-
lanta pielūdzēji.

Nominācijā „Gada cilvēks izglītībā” sveicam – Zandu
Liedskalniņu.

***
Radīt skaistu un harmonisku vidi, kurā sirdi veldzēt un prie-

ku rast. Rūpēties par mazajiem darbiņiem, lai tie kā smalkas pēr-
lītes savītos krāšņā rotā – svētkos. Sagādāt svētkus ir skaists, taču
nebūt ne viegls darbs. Jaunpiebalgas novada ļaudis ir augstu no-
vērtējuši, Ilzīt, tavu veikumu kultūras pasākumu sagatavošanā
un veidošanā. Tavu sirsnību, patiesumu un atbildību pret savu
darbu, izglītību un līdzcilvēkiem.

Nominācijā „Gada cilvēks kultūrā” sveicam – Ilzi Stoleri.

Gada cilvēki sportā, lauksaimniecībā un nominācijā
„Gada jaunietis”

Ievērojami rezultāti, godalgotas vietas, uzstādīti Latvijas re-
kordi – tie ir sportista Denisa Koltašova sasniegumi tādos spor-
ta veidos kā spiešanā guļus un spēka trīscīņā. Tie ir sasniegu-
mi, kuri ir kaldināti rūpīgos treniņos un smagā darbā ar sevi, pār-
varot visas grūtības un arī neveiksmes.

Jaunpiebalgas novada ļaudis to ir novērtējuši un saka: „Mēs
lepojamies ar tevi, Deniss!”

Nominācijā „Gada cilvēks sportā” sveicam – Denisu
Koltašovu.

***
Braucot uz Piebalgu, katrs līkums, katrs pakalns paver acu

skatienam jaunas ainavas un dabas vienreizību. Un, protams, sir-

Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas novada 
sadarbības perspektīvas

Jaunpiebalgas novada domes
apbalvojuma 

„Gada cilvēks 2014” laureāti
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di priecē uzartie lauki, sakoptās pļavas un brūnaļu raženās mu-
guras. Skaisti. Taču, lai tā būtu, aiz tā visa stāv rūpīgs un ne-
nogurstošs cilvēku darbs. Darbs, kas neskaita stundas un brīv-
dienas. Darbs, kas prasa mīlestību pret savu zemi, savu nova-
du, savu sētu. Jo lielāks ir prieks, ka darba tikumu godā tur ga-
dos jauni cilvēki ar savām ģimenēm, laižot dziļas saknes savā
tēvzemē. 

Nominācijā „Gada cilvēks lauksaimniecībā” sveicam – Māri
Eihentālu.

***
Saka – jaunajiem piederot pasaule. Jā. Aizrautība un enerģi-

ja, kas ielikta sava mērķa sasniegšanā, atver durvis aizvien jau-
niem sasniegumiem. Galvenais - darīt to ar degsmi un ticību sa-
vai sirdslietai. Ar Ginta Cīruļa iniciatīvu projekta „Labie Darbi”
ietvaros tika īstenota iecere par Melnbāržu trenažieru zāles piln-
veidošanu. 

Izcili sasniegumi sportā, labas sekmes mācībās; uzņēmība,
atsaucība un izpalīdzība ikdienā; paraugs novada jauniešiem –
tā Gintu vērtē novadnieki. 

Nominācijā „Gada jaunietis” sveicam – Gintu Cīruli.

Gada cilvēki apkalpojošā sfērā, uzņēmējdarbībā un
nominācijā „ Par mūža ieguldījumu”

Sadzirdēt otra sāpi, sajust to un palīdzēt. Tik vienkārši, sa-
protami un tajā pat laikā grūti.

Ir brīži, kad nomierinošs vārds, laipns smaids un neviltota
sapratne ir labākās zāles. Un tomēr neiztrūkstošas ir reizes, kad
nepieciešama izcili profesionāla mediķa rīcība, lai glābtu cilvēku
dzīvības. Piebalgas puses ļaudis augstu vērtē Ilvas, kuru mīļi dēvē
par savu „dakterīti”, cilvēcību, nesavtību, atsaucību un augsto
profesionalitāti daudzu gadu garumā.

Nominācijā „Gada cilvēks apkalpojošā sfērā” sveicam –
Ilvu Grauzi.

***

Laikā, kad aktuāls ir jautājums par cilvēku aizbraukšanu no
Latvijas darba meklējumos, veiksmīga uzņēmējdarbība lauku re-
ģionos ir stūrakmens, uz kura balstīta ģimeņu labklājība, izglī-
tība, kultūra. Mūsu novadā SIA „Piebalgas alus” darbojas jau
25 gadus, nodrošinot daudzus cilvēkus ar darba vietām un at-
balstot pašvaldību. Jau vairākus gadus šo konkurētspējīgo uz-
ņēmumu vada gudra, inteliģenta un atsaucīga sieviete. Šajā ju-
bilejas gadā savu atzinību un pateicību novadnieki vēlas izteikt
tieši viņai.

Nominācijā „Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” sveicam – Ināru
Dūklavu.

***
Kad mēs kļūstam pieauguši un uz savu bērnību un skolas ga-

diem raugāmies ar laika acīm, tad spējam ieraudzīt vērtību mir-
dzumu, jo nereti sava dzīves ceļa izvēlē vislielāko pamudinā-
jumu gūstam tieši no spēcīgiem, erudītiem un zinošiem cilvē-
kiem – saviem skolotājiem. Tieši zināšanas, mīlestība uz savu
arodu un lielā atbildība par sava darba augļiem liek mums cie-
ņā un mīlestībā teikt paldies skolotājai.

Nominācijā „Par mūža ieguldījumu” sveicam – Baibu
Lasmani.

Attēlā: 1.rindā no kreisās Zanda Liedskalniņa, Ilva Grauze,
Baiba Lasmane, Ilze Stolere, Ināra Dūklava;

2.rindā no kreisās Māris Eihentāls, Egita Zariņa, Deniss
Koltašovs, Gints Cīrulis.

Foto V.Johansone
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13.novembrī Ozolniekos notika Valsts
lauku tīkla pasākuma „Atbalsts lauku jau-
niešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”
konkursa „Laukiem būt!” fināls, kurā kom-
petenta žūrija izvērtēja kopskaitā 15 jau-
niešu biznesa idejas.

Daina Elksne no Zosēnu pagasta ar
savu projektu „Veselīgu produktu ražot-
nes izveide” pārtikas produktu pārstrādes
nozares grupā – nominācijā
„Lauksaimniecības produkcijas pievienotās
vērtības radīšana”- saņēma naudas balvu
un dalīto pirmo – otro vietu kopā ar
Dobeles pārstāvi Mārtiņu Milleru, viņa pro-
jekts - „Kazas piena saldējuma ražošana”.
Var piebilst, ka Dainas ražotnē top vese-
līgie našķi – kaltētie dārzeņi.

*

No 08.12.14. līdz 15.01.2015. pie-
teikšanās pasākumam „Ieguldījumi
materiālajos aktīvos” 4.1.apakšpasā-
kumā „Atbalsts ieguldījumiem lauku

saimniecībās”

Atbalsta intensitāte:
Lauku saimniecībām:

l  Būvju būvniecībai, pārbūvei, ilgga-
dīgo stādījumu ierīkošanai - 40%;

l  Lauksaimniecībā izmantojamo trak-
toru iegādei – 20% - 40%;

l  Piekabēm, agregātiem, traktortehnikai
(izņemot lauksaimniecībā izmantojamos
traktorus) – 30% -40%.

Kooperatīvajām sabiedrībām:
l  Būvju būvniecībai, pārbūvei un spe-

cializētā transporta iegādei – 40%;
l  Piekabēm, agregātiem, traktortehnikai

(izņemot lauksaimniecībā izmantojamos
traktorus) – 25%.

Atbalsta intensitāti būvniecības pro-
jektiem (izņemot kooperatīvās sabiedrības)
palielina par 10%, ja:

l  projekts tiek īstenots lopkopības no-
zarē, kur audzē zālēdājus;

l  projekts tiek īstenots Noteikumu
Nr.600 11.2.1.apakšpunktā minētā mērķa
sasniegšanai (projekta rezultātā energoe-
fektivitātes rādītājs samazināts vismaz par
20%).
Maksimālā  atbalsta intensitāte ir 50%
no attiecināmajām izmaksām.

*

Pārskats par stāvokli ganāmpulkā uz
2015.gada 1.janvāri jāiesniedz lauk-
saimniecības datu centrā līdz 1. februārim
(bišu saimes, kažokzvēri, savvaļas dzīv-

nieki, savvaļas putni, mājputni, akvakul-
tūras). Informācija nav jāiesūta par liellopu,
aitu, kazu, zirgu u.c. ar krotālijām apzīmētu
dzīvnieku skaitu.

*

Minimālais nodoklis

Nodokļa maksātājs, kurš ir re-
ģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs,
ne vēlāk kā 15 dienu laikā no likumā no-
teiktās deklarācijas iesniegšanas dienas ie-
maksā valsts budžetā 50 eiro, ja taksāci-
jas gadā nav gūts ar nodokli apliekams ie-
nākums no saimnieciskās darbības vai arī,
ja aprēķinātā nodokļa summa nepārsniedz
50 eiro. 

Šis nodoklis neattiecas uz personām, ku-
ras taksācijas gadā veikušas ienākuma no-
dokļa maksājumus vai valsts sociālās ap-
drošināšanas iemaksas par darbiniekiem
un sevi kā pašnodarbinātu personu.
Minimālais nodoklis nebūs jāmaksā par pir-
mo taksācijas gadu, kurā veikta saimnie-
ciskās darbības reģistrācija, un par nāka-
mo gadu, kā arī par gadu, kurā beigta saim -
nieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas
process.   

Tuvāka informācija Lauku atbalsta die-
nesta mājas lapās www.lad.gov.lv un
ldc@ldc.gov.lv vai konsultatīvajās iestādēs.

Maija Ķīķere,
Jaunpiebalgas novada

lauku attīstības konsultante 
Mob. 29131170

Lauku ziòas

Kā jau domes priekšsēdētājs solīja, šovasar vairākas dienas
dažādos laika apstākļos, īpaši netraucējot ļaudis, braucām pa no-
vada teritoriju, vērojām, kāda izskatās mūsu Jaunpiebalga. Mērķis
nebija detalizēti analizēt, vērtēt, likt punktus, bet vērot, kā dzī-
vo un strādā mūsu ļaudis. Redzējām daudz labi padarītu darbu
– koptus laukus, ganāmpulkus, atjaunotas un atjaunot sāktas saim -
niecības ēkas un dzīvojamās mājas, labus un ne tik labus, lie-
tavās samirkušus un arī pavisam neizbraucamus ceļus.                                         

Dzīves līkloči ir dažādi, arī Jaunpiebalgā, tāpat kā citur Latvijā,
iedzīvotāju skaits ir samazinājies, un tas ir ietekmējis situāciju
lauku attīstībā.  Atšķirīga aina bija vērojama, skatot ražojošas
saimniecības, mājas, kuras mantojuši vai iegādājušies pilsētnieki,
apdzīvotas  lauku viensētas un mājas, kurās dzīvo vientuļi pen-
sionāri, ciemata teritorijā esošās mājas un ražojošos uzņēmumus.

Ja mājas varētu pielīdzināt dzīvām būtnēm, tad pārsvarā nā-
cās sastapt tādas, kas braucējam pretim priecīgi zibināja  savas
spodrās logu acis, apmierināti  ieslīgušas koku ēnā,  gan tādas,
kas, smaga lietus pielijušas, grūtsirdīgi pelēcīgas gaidīja, kad,
lietum pierimstot, atspīdēs saulīte,  viss kļūs zaļāks, košāks, prie-
cīgāks,  un pagalmā sāks rosīties māju ļaudis. Taču bija arī tā-
das, kuras skumjā pamestībā gaidīja, varbūt kāds vēl atnāks, sa-

lāpīs jumtu, aizstiklos tukšās logu rūtis, salabos akas vindu un
nogrābs trūdēt sākušās rudens lapas, jo kādām mājām, tepat kai-
miņos, lūk, ir palaimējies, atradies saimnieks, kaut arī tikai brīv-
dienās, taču dzīvība ir atgriezusies. 

Mazliet par to, kā mīlam sevi, 
savu māju un novadu
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Tautskolas ziòas
Pirmdienās plkst. 19.00 turpinās „Sarunas ar ķermeni”

(Joga) kopā ar Māri Pirktiņu. Aicināti pievienoties interesenti,
kas vēlas izkopt ķermeņa un prāta harmoniju! Ceturtdienās ie-
spējams pievienoties nodarbībām Vecpiebalgas pusē Inešu pa-
matskolā.

Jaunajā gadā aizsāksies īpaši puišiem un vīriešiem organizētā
nodarbība „Vīrišķīgas sarunas ar ķermeni”. Sekojiet līdzi in-
formācijai.

***
Biodeja, kas pasniedzējas Elīnas Seipulovas vadībā notiek

divas reizes mēnesī, gaida jaunus dalībniekus! Tā ir lieliska ie-
spēja aizmirst ikdienas stresu, izdzīvot mirkli šeit un tagad, fi-
ziski izkustēties mūzikas pavadībā, pabūt kopā ar brīnišķīgiem
cilvēkiem, kas kļūst par tuviem paziņām un draugiem… Kā re-
dzat, ikviens biodejas nodarbībās var iegūt tieši sev nepiecie-
šamo! 

Ja ir interese, pameklējiet savā vai bibliotēkas arhīvā žurnā-
listes Aivas Kanepones rakstu žurnālā „Ieva” (2013.gada Nr.5.),
kurā ir interesants personīgās pieredzes izklāsts, kā arī pasnie-
dzējas stāsts par to, kas un kāpēc ir biodeja. Vēl publikācijas arī
žurnālā „36,6 C” 2013.gada marta numura rakstā „Justies labāk
ar biodeju”( teksta autore Gunta Tabore). 

Tomēr – labāk atnāciet un iepazīstiet mūzikas un kustības prie-
ku paši! Par nodarbību laiku interesēties pa tālr. 29230240 ( Vita)
vai 22449769 ( Baiba).

***
Jaunā gada iesākumā - 2.janvārī plkst. 11.00 - visi intere-

senti, īpaši skolotāji, gaidīti tautskolā uz 8 stundu semināru „Jā
– nē spēles universālās iespējas mācību procesa veidošanā”,
kuru vadīs Dr.paed. Ingrīda Muraškovska, neformālās izglītības
centra „Inovācijas klase” direktore. Seminārs sniedz iespēju ie-
gūt sertifikātu, līdzdalības ziedojums 3,- EUR. Aiciniet arī sa-
vus kolēģus no citām skolām!

***
10.janvārī plkst.15.00 tautskolā viesosies Gongu meistare,

Reiki skolotāja Marija Mežecka, kas vadīs gongu meditāciju.
Līdzdalības ziedojums 5,- EUR.

Par gongiem: skaņas lauks, kas radies skaņas terapijas sean-
su laikā, atgādina aptverošo kokonu, kurā atjaunojas veselums.
Ķermenis izveseļojas, dvēsele atpūšas un sirds atveras. Gonga
skaņa izvibrē cauri visam ķermenim, harmonizē, sakārto un dod
spēku. Gongi ir dziļš personīgās transformācijas un garīgās iz-
augsmes avots. 

Tā ir tikšanās ar sevi šeit un tagad. Nereti tas ir veids, kā sa-
ņemt atbildes uz saviem jautājumiem…

Pavisam skumji paliek tad, kad mājas spītīgi un lepni turas
pretim liktenim, tas nekas, ka logi izgāzušies, krāsnis izdrupu-
šas, arī sienu baļķi pamazām griežas uz āru, bet pie loga, kur
agrāk bija puķu dobe, nu jau saauguši vairākus desmitus gadus
veci alkšņi,  jo kāds rūpīgs amatnieks savulaik  pratis uzlikt stip-
ru jumtu. 

Taču šoreiz priecājāmies par cilvēku veiksmēm, darbīgumu
un oriģinalitāti. Secinājām, ka šogad ir lapenīšu gads, tās bija
redzamas pie daudzām mājām. Braucot arī pa nomaļām vietām,
redzējām oriģinālus tiltiņus, atpūtas vietas, karogu mastus, māju
norādes. Vai vispār jāstāsta, cik ļoti skaists var būt sakopts dārzs
– izravēts vasarā un nokopts rudenī. Tas viss lika saprast, ka jaun-
piebaldzēni ir gana darbīgi un izdomas bagāti – paldies visiem!
Tomēr dažiem novada iedzīvotājiem gribējām pateikt īpašu pal-
dies par ieguldījumu Jaunpiebalgas novada sakoptībā un attīs-
tībā.

Mirdzai Apsītei – Jaunpiebalgas pagasta „Kļavkalns” - 
Par rūpīgu darbu lauku sētas labiekārtošanā.
Mārītei Apsītei – Jaunpiebalgas pagasta „Lejas Upmaļi” - 
Par ieguldīto darbu  mājas izveidē un apkārtnes labie-

kārtošanā.
Rasmai un Dzintrai Bērziņām – Jaunpiebalgas pagasta  „Lejas

Strupiņi” - 
Latvijas ražīgākās govs saimniecēm, desmit laktācijās tā

izdevusi 120 tonnas piena.
Ivaram Blūmam ar ģimeni – Jaunpiebalgas pagasta

„Krācītes” - 
Par individuālās mājas apkārtnes labiekārtošanu, dabiski

iekļaujoties ainavā ciemata teritorijā.
Raimondam Dombrovskim – Jaunpiebalgas pagasta

„Ziedoņi” - 
Par oriģinalitāti lauku sētas izveidē un labiekārtošanā.
Daudzdzīvokļu mājas Gaujas ielā 29A iedzīvotājiem - 
Par darbu daudzdzīvokļu mājas apkārtnes labiekārtošanā. 
Aivaram Ikšelim ar ģimeni – Jaunpiebalgas pagasta

„Avotkalns” - 
Par ieguldīto darbu latviskas lauku sētas veidošanā.
Lipiņu ģimenei –Jaunpiebalgas pagasta „Mazviekšeles” - 
Par ieguldīto darbu privātās mājas apkārtnes labiekār-

tošanā.
Uģim Pīram ar ģimeni – Zosēnu pagasta „Gaujas Murdēni” - 
Par ieguldīto darbu dekoratīvo koku stādaudzētavas iz-

veidē un plašāko ceriņu stādu kolekciju Vidzemē.
Jānim  Razminovičam –Jaunpiebalgas pagasta „Vecjēci” -
Par lauku ainavas veidošanu un vides sakoptību.
Ilzei Ruķei – Zosēnu pagasta „Rudiņi” - 
Par ieguldīto darbu ražojošas  lauku saimniecības uztu-

rēšanā un  labiekārtošanā.
Jānim Šinkam – Jaunpiebalgas pagasta „Vecstrupiņi” - 
Par ieguldījumu latviskas lauku sētas uzturēšanā un tās 

racionālā izmantošanā.
Ruslanam Timofejevam, - Jaunpiebalgas pagasta

„Mazmauragi” - 
Par oriģinālu ārtelpas dekoratīvo elementu izgatavošanu.
Gads noslēdzas. Vēlam veiksmi nākamajā gadā! Novēlam

izdarīt ieplānotos darbus, pabeigt iesāktos. 
Cienījamie novada iedzīvotāji, ja atzīstat, ka konkurss par

sakoptākajām sētām ir vajadzīgs, izrādiet savu iniciatīvu –
zvaniet, rakstiet, ierosiniet! Gaidīsim!

Lai izdodas viss labais! Lai miers, laba veselība un darba
prieks!

Darba grupas vārdā 
Maija Ķīķere
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Plašāk varat lasīt žurnālā “Ievas Veselība” 2014.gada 6.jū-
nija 12 numurā.

Tikšanās laikā būs iespēja iepazīt arī akmeņu dziedinošās
īpašības kopā ar „Akmens rotām”. 

„Pēc senas avestiešu leģendas Laiku sākumā pastāvēja pir-
matnējas akmens debesis pasaules aizsardzībai. Tās tika sašķeltas,
kad pasaulē ielauzās ļaunums. Sīkas pusdārgakmens lauskas
izbira pār pasauli. Katrs akmens, būdams šo debesu lauska,
var aizstāvēt jūs un uzlabot jūsu veselību. Industrializācijas
un augsto tehnoloģiju laikmetā daudzi bija aizmirsuši par dārg-
akmeņu un daudzu citu dabas līdzekļu dziedinošo spēku. Tomēr

šobrīd arvien biežāk cilvēki sāk atcerēties un pielietot senās
ārst niecības metodes ar dabas līdzekļiem, t.sk. dārgakmeņiem
– litoterapiju (gr. lithos – akmens, therapia – ārstēšana).”
http://akmensrotas.1w.lv/

***

Lai gaišs un radošā sadarbībā bagāts Jaunais gads! 

Tautskolas vadītāja Vita Žīgure
Mob. 29230240 

e-pasts: vita.zigure@jaunpiebalga.lv

26. novembra vakarā Jaunpiebalgas tautskolā ikviens inte-
resents, īpaši Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāji un vecāki, tika
aicināti uz sarunu – diskusiju PAR Jaunpiebalgas vidusskolas
radošo izaugsmi. Paldies visiem, kas izbrīvēja laiku un pieda-
lījās diskusijā: Laimim Šāvējam (domes priekšsēdētājs), Mikum
Spalviņam (domes deputāts, Izglītības, kultūras un sporta ko-
mitejas pārstāvis), Marikai Šubei, Alvim Žukovskim (vecāku pār-
stāvji), Inetai Balodei, Daigai Rubenei (skolotāji).

Ierosme šādai kopīgai sarunai radās, apmeklējot oktobra bei-
gās konferenci Vidzemes augstskolā „Veselīgas izglītības nozī-
me mūsdienās”. Satiekot konferencē vairāk nekā 200 pedagogus
un citus interesentus no visas Latvijas, radās pamatots jautājums:
KO un KĀ mēs Jaunpiebalgā varam kopīgiem spēkiem – vecā-
ki, skolēni, pašvaldība, uzņēmēji utt. - uzlabot savas skolas vides
un izglītības kvalitātē? Ne jau velti skolas Attīstības plānā 2013.-
1019.gadam ierakstīta vīzija: „Laba skola veselīgā sadarbības vidē”. 

Sarunas iesākumā ikviens tika aicināts atklāt svarīgākos ie-
meslus, kas pamudinājis uz līdzdalību vakara diskusijā. Tika mi-
nēti tādi iemesli kā sabiedrisks pienākums, iespēja izteikt vie-
dokli, izglītības problemātika kopumā, kā arī vecāku sapulcē ie-
gūtā informācija par jau minēto konferenci Valmierā.
Vairākkārtīgi izskanēja patiesa ieinteresētība skolas dzīves no-
risēs, kas ir cieši saistīta ar visa Jaunpiebalgas novada attīstību,
arī domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs izteica savas pārdomas
par pārmaiņu procesiem un nepieciešamību tos īstenot pārdo-
māti un plānveidīgi. Alvis Žukovskis, atsaucoties uz
Jaunpiebalgas novada Attīstības programmu 2014.-2030.gadam,
izteica konkrētu priekšlikumu par skolas attīstību saistībā ar pa-
visam jaunu, radikāli atšķirīgu mācību programmu izveidi, to
īstenošanai apvienojot vienā komandā Jaunpiebalgas skolotā-
jus, vecākus, dažādu nozaru speciālistus, tādējādi radot pavisam
jaunu un radošu izglītības piedāvājumu. Vēl no klātesošo vecāku
puses izskanēja iemesls par komunikācijas trūkumu, „bezdibe-
ni” starp skolu un vecākiem, kas rodas no nepietiekamas sav-
starpējās informētības (un ieinteresētības) par bērnu skolas gai-
tām. Protams, tiek rīkotas vecāku sapulces, ikvienam ir iespē-
ja sazināties gan ar skolas vadību, gan ar skolotājiem, ir ikmē-
neša skolas ziņas „Avīzē Piebaldzēniem”, tomēr izpaliek t.s. „dzī-
vā” informācija par norisēm skolā, par to, kā jūtas (nevis, ko zina!)
skolēni, skolotāji, par ikdienas „aizkulisēm”. 

Tālākā sarunas gaitā tika kopīgi radīts mūsu bērnu, nākotnes
pieaugušo, raksturīgākais portrets (skat. zīmējumu), kurā kā do-
minējošās īpašības būs zināšanas, erudīcija, uzņēmība, atbildība,
drosme pieņemt lēmumus, izvirzīt mērķus un tos īstenot, savas
zemes un novada patriotisms. Nākotnes pieaugušais, ko ciešā sa-
darbība ar vecākiem un sabiedrību izaudzinās un izskolos
Jaunpiebalgas vidusskola, būs veselīgs, strādīgs, dažādas prasmes
un zināšanas iepazinis Cilvēks, kas atradis Sevi un Savu vietu Dzīvē.
Tas būs, ja vien mēs, pieaugušie – vecāki, skola, sabiedrība ko-

pumā, spēsim radīt un uzturēt šo īpašību attīstībai atbilstošu Vidi. 
Lai saruna rosinātu plašāku diskusiju par konkrētām

Jaunpiebalgas vidusskolas izaugsmes iespējām, tika piedāvāts vi-
deo materiāls no ideju grupas „Radošuma pils” (http://www.ra-
dosumapils.lv/) interneta resursiem no diskusijas par radošo do-
māšanu Dienas viesistabā (http://www.diena.lv/diena-tv/biz-
ness/video-diskusija-radosums-un-inovativas-idejas-uznemej-
darbiba-779848), kurā piedalās ekonomists Jānis Ošlejs, IT nozarē
pazīstamais jaunais uzņēmējs Ernests Štāls un Ērgļu vidusskolas
direktore Inese Šaudiņa. Jāpiezīmē, ka Ērgļu vidusskola ir viena
no tām 69 Latvijas skolām, kur radošuma domāšana kā fakulta-
tīvs mācību priekšmets 7.–10. klases skolēniem tiek pasniegts jau
kopš 2010. gada septembra. 

Laika ierobežojuma dēļ visu minēto diskusiju nebija iespējams
pilnvērtīgi noskatīties un pārrunāt tajā minētās izglītības problē-
mas, tomēr galvenais tika sadzirdēts: izglītības sistēmai būtiski jā-
mainās no zinību – faktu, skaitļu, formulu un tml.- sniedzēja, no
„zinātnes visspēcības” mācību programmās uz pamatprasmju ap-
guvi, kas ļautu veiksmīgi orientēties mūsdienu bezgalīgi plašajā
zināšanu laukā, izvērtēt to, kas nepieciešams, un uz tā pamata ra-
dīt jaunas zināšanas. Kā izrādās, veiksmīgs risinājums varētu būt
tieši radošās domāšanas apguve, kas māca prasmi darboties uz re-
zultātu, plānveidīgi, soli pa solim sasniegt iecerēto, tādējādi attīs-
tot pašiniciatīvu, uzņēmību, kā arī ļauj dažādu sekmju līmeņu sko-
lēniem apjaust savu varēšanu un paveikt iecerēto. Viss minētais
spilgti atspoguļo arī mūsu vēlmes, kādus vēlamies redzēt savus bēr-
nus tuvākā vai tālākā nākotnē – zināšanas, erudīcija, uzņēmība, at-
bildība, drosme pieņemt lēmumus, izvirzīt mērķus un tos īstenot.

Pārrunājot redzēto, izskanēja dažādi viedokļi un pārdomas. No
skolotāju puses ir pamatotas bažas par skolēnu dažādo zināšanu
un spēju līmeņiem, par skolēnu skaitu klasēs, par atbalsta perso-
nāla trūkumu ikdienas darbā gan skolotājiem, gan skolēniem. Viss
minētais lielā mērā ietekmē izglītības kvalitāti un skolotāja spēju
strādāt radošāk un pilnvērtīgāk. Izskanēja arī viedoklis par to, ka
vakara gaitā daudzkārt minētā radošās domāšanas ieviešana izglītībā
ir vien tāda „modes lieta”. Bet – vai nav pozitīvi, ka modē ir lie-
tas, kas palīdz attīstīt mūsu intelektuālo potenciālu un uzlabot ko-
pumā mūsu dzīves kvalitāti? Var piekrist, ka ikviens jauninājums
nav jāievieš bez izmaiņām, „ar aizvērtām acīm”, bet ir rūpīgi jā-
izvērtē (tāpēc pirms pāris gadiem „modē” bija kritiskā domāšana!)
un no tā jāpaņem savai darbībai tikai vērtīgākais un vajadzīgākais.
Ikvienā jaunā idejā ir vērtīgas lietas! Vēl ļoti nozīmīga ir skolas
skolotāju vēlme darboties kopā kā vienotai komandai, kas īsteno
pārdomātus, plānveidīgus, kopīgi pieņemtus profesionālus lēmu-
mus bērnu attīstības veicināšanai, kurā aktīvi līdzdarbojas vecāki
un pārējā sabiedrība. Nenoliedzami, Jaunpiebalgas vidusskolā ir
vairāki pozitīvi piemēri, tomēr arī skolotāji atzīst, ka trūkst kopī-
ga redzējuma un plānošanas, ka skolotāju darbs vairāk līdzinās
„privātprakses” īstenošanai ar kopīgu nosaukumu -Jaunpiebalgas

Par Jaunpiebalgas vidusskolas radošo
izaugsmi
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Gaujas vakars – kā mazās
HES izmaina upē noritošos

procesus
Šķiet, par jautājumiem, kas skar mazo HES darbību, varētu

diskutēt bezgalīgi: viena viedokļa pārstāvji (pārsvarā mazo HES
īpašnieki un apsaimniekotāji) aizstāv pozīciju, ka mazie HES
ir videi draudzīgi un dod ievērojamu ekonomisko ieguldījumu
tautsaimniecībā, savukārt otri, kurus pārstāv t.s. „zaļi domājo-
šie” sabiedrības pārstāvji, var norādīt vairākas pilnīgi pretējas
negatīvas mazo HES darbības iezīmes – ekonomiskais ieguldī-
jums ir niecīgs, bet pieaug upes piesārņojums, zūd bioloģiskā
daudzveidība, upe „nav draudzīga” ūdens tūrismam u.c.

Lai meklētu kopsaucējus starp šo divu pretējo viedokļu pārstāvjiem
un tādējādi sekmētu izpratni par dzīvības procesiem, kas notiek
mūsu upē Gaujā mazo HES ietekmē, 5.decembrī tautskolā kopā
sanāca vietējie Gaujas kopšanas entuziasti, projekta „Gaujas ista-
ba” īstenotāji, upju eksperti Andris un Loreta Urtāni un vairāki Mazās
hid ro enerģ ēti kas aso ciā cijas (MHEA) pārstāvji, to vidū arī Gaujas
upes Augstāru HES un Ilzēnu HES īpašnieks Arnis Razminovičs.

Par pamatu diskusijai kalpoja Andra Urtāna demonstrētais ma-
teriāls „Kā HES izmaina upēs noritošos procesus”. Tika nosauktas
vairākas ūdens plūsmas izmaiņas: 

l Upe iegūst dīķim piemītošās īpašības. 

Kā minēja A.Urtāns, „upe nav tikai ūdens, tā ir transports ener-
ģijai un masai”, no upes tecējuma ir atkarīga bioloģiskā daudz-
veidība gan upē, gan tās krastos. Uzpludinājumos, kur straumes
ātrums būtiski samazināts, veidojas nogulsnes, tās neizskalojas
un laika gaitā izmaina gan gultnes raksturu, gan upē sastopamo
sugu daudzveidību. Ja varētu upi salīdzināt ar cilvēku, tad šā-
dos posmos, notiek upes „aptaukošanās”, un mēs visi zinām, ko
nodara veselībai liekais svars… Lai palīdzētu upei atveseļoties,
būtu jāveic gultnes tīrīšana, izņemot dūņu slāni.

Jāpiezīmē, ka izmaiņas upe-dīķis īpaši ievēro ūdens tūrisma
mīļotāji, braucot lejup pa Gauju (un ne tikai!) Rankas apkaimē,
kur 15 km posmā uzbūvēti 4 HES! 

l Ūdens līmeņa svārstības.
Par šo jautājumu raisījās visasākās diskusijas. A.Urtāna ma-

teriālā tika norādīts, ka jau minētajos uzpludinājumos, kur ūdens
virsma ir plašāka un nav vērojama straume, notiek ūdens sasil-
šana, kā rezultātā veidojas vairāk barības vielu un tas savukārt
kā ēdienreize pie galda piesaista vairāk dzīvu būtņu. Ūdens lī-
meņa straujas pazemināšanas rezultātā ne visi ūdens iemītnie-
ki paspēj sekot līdzi ūdenim, īpaši sīkbūtnes, kas aiziet bojā. Barības
vielām pārbagātajos upju krastos un stāvošajā ūdenī arī vairo-
jas tādi ūdensaugi kā niedres, vilkvāles u.c., kas veicina pastiprinātu
ūdens iztvaikošanu. Arī šajā gadījumā upē būtu jāveic tīrīšana,
izvācot liekos augus. 

vidusskola. Ikviena mācību priekšmeta sko-
lotājs ikdienā iegulda savā darbā labākos
šī brīža intelektuālos resursus, kas viņam
piemīt kā profesionālim, tomēr kopējas dar-
bības un skolas komandas atbalsta iztrū-
kums veicina arī skolotāju t.s. „izdegša-
nu”, kas negatīvi ietekmē arī skolas iz-
augsmes iespējas.

Savukārt no vecāku puses izskanēja jau-
tājums par „mācīšanos uz rezultātu” – kas
mūsu skolai ir sasniegtais rezultāts: sekmīgs
vērtējums/atzīme vai arī video diskusijā mi-
nētās pamatprasmes, kur galvenie kritēri-
ji ir praktiskums un pielietojums? Mēs taču
visi zinām, ka liela daļa pārbaudes darbu
ir testa veidā un tajos atspoguļotās zinā-
šanas/prasmes veiksmīgi tiek aizmirstas jau
pāris dienas pēc vērtējuma/atzīmes iegū-
šanas. Vai vērtējums patiesi atklāj iegūto
zināšanu praktiskumu un pielietojuma liet-
derību? Vai visi skolēni, neatkarīgi no viņu
vērtējuma/atzīmēm, pietiekami tiek moti-
vēti apzināties, ka „TU VARI!”? Kā mēs
to īstenojam ikdienā – vecāki, skolotāji, ik-
viens pieaugušais? 

Kā redzams, ir ļoti daudz jautājumu, kas
būtu risināmi vēl daudzās kopīgās disku-
sijās un sarunās, jo pārmaiņas sabiedrībā,
mūsu bērnos un līdz ar to arī izglītībā no-
tiek. Ar mūsu līdzdalību vai bez tās. Tikai
– ja mēs apzināmies un pieņemam pār-
maiņu neizbēgamību, mēs varam to plā-
not un iet uz attīstību, bet, ja mēs izlie-
kamies, ka pārmaiņas nenotiek un izvai-
rāmies tās atzīt, tad apstājamies „nulles”
punktā un ar laiku slīdam lejup…
Jaunpiebalga var AUGŠUP!

Ar mūsu līdzdalību vai bez tās. Tikai
– ja mēs apzināmies un pieņemam pār-

maiņu neizbēgamību, mēs varam to plā-
not un iet uz attīstību, bet, ja mēs izlie-
kamies, ka pārmaiņas nenotiek un izvai-
rāmies tās atzīt, tad apstājamies „nulles”
punktā un ar laiku slīdam lejup…
Jaunpiebalga var AUGŠUP!

To pierādīja arī vakara noslēgumā no-
teiktie tuvākie mērķi: 

Jaunā gada sākumā, janvārī, dodamies
pieredzes apmaiņas braucienā uz Ērgļu vi-
dusskolu;

Mikus Spalviņš piekrita uzņemties rū-
pes un līdzdalību par spēcīgas, darbīgas un
idejām bagātas skolēnu padomes izaugsmi; 

pavasara pusē jāīsteno ideja par kopī-
gu vecāku un skolotāju radošo vakaru, kurā

ikviens aicināts padalīties ar savām pras-
mēm darbnīcās un izstādē.

Nobeigumā aicinājums ikvienam, kam
ikdienā ir saskarsme ar mūsu bērniem –
domāsim par viņiem Labu, teiksim viņiem
Labus vārdus, darīsim kopā ar viņiem
Labus darbus, jo bērni dzīvo un mācās kopā
ar mums! 

Lai mums visiem gaiši Ziemassvētki un 
Labām domām, Labiem vārdiem un 
Labiem darbiem 
bagāts Jaunais gads!

Vecākus pārstāvēja un vakara disku-
siju pārstāstīja 

Vita Žīgure.
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Šo attēlu ar labiem novēlējumiem varat papildināt bezgalīgi! Ikdienā nolieciet sev
redzamā vietā un domājiet par Bērnu, par sevi, par sev mīļiem un tuviem cilvē-

kiem, kādu viņu  vēlaties redzēt! Domas īstenojas Dzīvē!
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Attēlos: Upe-dzirnavdīķis un tā tīrīšana (attēli no A.Urtāna
prezentācijas)

MHES pārstāvjiem bija iebildes par to, ka ūdens līmenis tiek
mainīts straujāk/lēnāk, nekā to paredz dažādi HES darbību re-
gulējoši noteikumi. Tajā pašā laikā HES īpašnieki arī atzina, ka
ne visas stacijas ir aprīkotas ar modernākajām turbīnām, kas ļauj
saudzīgāk regulēt ūdens plūsmu. Tomēr turbīnu nomaiņa tuvā-
kajā laikā netiks veikta, jo trūkst finansiālo līdzekļu, kā arī valsts
politika kopumā nerada ilgtermiņa drošības sajūtu mazo HES
apsaimniekotājiem, lai viņi varētu plānot un ieguldīt papildu lī-
dzekļus HES būvju uzlabošanā. 

Līdz ar to vēl aizvien paliek aktuāls jautājums: kāds ūdens
plūsmas maiņas ātrums būtu vissaudzējošākais visām dzīvām
radībām, kas mīt upē? Kāds atbalsts no valsts puses būtu jā-sniedz
mazo HES uzturētājiem, lai viņi varētu sakārtot saimniecību at-
bilstoši Dabas un Upes vajadzībām? Un – vai tas vispār (pie pa-
šreizējas likumdošanas!) ir iespējams?

Attēlā: Gauja laivotāju acīm posmā Jaunpiebalga – Vireši
pirms/pēc HES. Minētajā interneta resursu galerijā redzami foto
arī ar tiem, kas „nepaspēja”… ( Foto no http://www.laivas.lv/)

l Temperatūra un skābeklis.
Nereti novērojama parādība upēs pirms mazo HES būvēm ir

aļģu un ūdensaugu bagātība. Kā viens no būtiskākajiem to
izplatības iemesliem tiek uzskatīts jau minētais stāvošais
ūdens un temperatūras paaugstināšanās lielajās ūdenskrā-
tuvēs - uzpludinājumos. Ūdensaugu izplatība veicina skā-
bekļa patēriņu - lai gan šķiet, ka augi fotosintēzes rezultā-
tā ražo skābekli, tomēr diennakts tumšajā periodā tie daudz
intensīvāk skābekli patērē. Traucētais upes straumes ātrums,
krāču neesamība neļauj upei pašai sevi atveseļot. Skābekļa
trūkums negatīvi ietekmē bioloģisko daudzveidību, kā arī
veicina zilaļģu vairošanos, kas ir kā indīga gaismas ne-
caurlaidīga plēve virs ūdens. 

Protams, var piekrist mazo HES pārstāvjiem, ka ne tikai HES
darbība ietekmē minēto skābekļa trūkumu un zilaļģu veidoša-
nos. Ir arī tādi faktori kā lauksaimnieciskās darbības un nepa-
reizas mežistrādes radītais piesārņojums, kuru ietekme (vismaz
Gaujas augštecē) ir maz pētīta un analizēta. Tomēr nenoliedzams
ir fakts, ka nesamērīgi daudz HES īsā upes posmā (piem., 15 km
- 4 HES; 10km - 3 HES – skaitļi no Gaujas posma Melnbārži -
Lejasciems) traucē upei veikt dabīgu pašattīrīšanās darbu, iz-
burbuļojot cauri neskaitāmām krācēm un iekuļot sevī Dzīvībai
tik nepieciešamo skābekli.

l Migrācijas ceļi.
Jāatceras jau sākumā minētais – upe nav tikai ūdens… Tā ir

Dzīvības nesēja. Tās plūdumu vistiešākajā nozīmē var salīdzi-
nāt ar cilvēka asinsriti - cik sakārtota, tīra un ritmiska tā ir, tik
sakārtots un vesels ir ķermenis. Upe atspoguļo mūsu Dabas ve-
selību kopumā. Ja rodas aizsprostojumi asinsritē, tad… 
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Attēlā: lašu migrācijai sasniedzamie upju posmi: 1960
Attēlā: šķēršļu izvietojums Latvijas upēs: 2013
(attēli no A.Urtāna prezentācijas)

Vai redzamas atšķirības? Pašreiz Latvijā ir 146 mazie HES, bet
tikai nedaudzi var lepoties ar atbilstošu migrācijas ceļu izbūvi.

Runājot par t.s. HES zivju ceļu izbūvi, netiek ņemts vērā, ka
ūdens nav tikai zivju vai, vēl nejēdzīgāk, „ekonomiski nozīmī-
gu zivju sugu” pārvietošanās vieta, bet arī TIKPAT NOZĪMĪ-
GU ekosistēmas daļu kā kāpuru, kukaiņu, bezmugurkaulnieku
un citu dzīvu radību dzīves un vairošanās telpa. Ir skaidrs jau-
tājums par to, ka t.s. zivju ceļus jāsāk ierīkot, sākot no upes lej-
teces, lai pilnībā novērstu zivju migrācijas traucējumus nārsta
laikā, tomēr arī ikvienam upju augšteces HES saimniekam būtu
jāizvērtē sava HES atbilstība Dzīvības plūsmai caur slūžām, pāri
aizsprostiem. 

Kā viens no diskusijas jautājumiem bija arī mazo HES eko-
nomiskais ieguldījums mūsu valsts tautsaimniecībā. Ir dati, kas
liecina, ka mazie HES saražo aptuveni 1% no Latvijā patērētās
elektroenerģijas, kas ir salīdzinoši niecīgs ieguvums. Tomēr
Kubulovas HES saimnieka atklātie skaitļi naudas izteiksmē pa-
rāda, ka nodokļos no 1998. līdz 2013.gadam samaksāts 2 124
412 EUR, kas jau sniedz pilnīgāku priekšstatu par ekonomisko
izdevīgumu valstij kopumā. Te jāmin diskusijā izskanējušais
priekšlikums par nākotnes „pašpietiekamības enerģiju”, ko va-
rētu sniegt mazie HES vietējā mērogā. Ja jau mums uz Gaujas
ir vairāki elektroenerģijas ražotāji, kāpēc mēs aizvien iepērkam
elektrību no lielajiem uzņēmumiem, bet neizmantojam savējo?
Kā izrādās, sarunās atklājās, ka ar saražoto apjomu pietiktu mūsu
vietējiem ražošanas uzņēmumiem, kā arī privātajiem patērētā-
jiem. Kā minēja A.Urtāns, ir zināmi praktiski piemēri citās val-
stīs, kurās ļoti veiksmīgi darbojas minētais „pašpietiekamas ko-

pienas” modelis. Varbūt ir pienācis laiks Jaunpiebalgas nova-
dam patiesi apzināt un likt lietā visus savus resursus? 

Lai gan diskusijā neizpalika arī no mazliet karstākām vārdu
pārmaiņām un emocijām, tomēr nobeigumā klātesošie vienojās
par iespējamo kopīgo darbības plānu sasāpējušo jautājumu ri-
sināšanā.

l Ūdens līmeņa svārstības.
Iespējamie risinājumi:
atbilstošu, modernizētu turbīnu nomaiņa, diemžēl ierobežo-

ti finansiālie līdzekļi; 
jāveicina ilgtermiņa likumdošana, kas uzklausa dažādu ek-

spertu viedokļus, izvairoties no vienas vai otras puses uzskatu
lobēšanas, par galveno ņemot Dabas vajadzības;

būtiski ievērot upju aizsargjoslu kopšanas pamatnosacījumus
dažādos līmeņos; plānot semināru „Upe un mežs”, kurā pieai-
cināt upju aizsargjoslu kopšanas, mežu un ūdeņu apsaimnieko-
šanas ekspertus. 

l Upes piesārņojums: aizaugušie krasti, kritušie, no uzplu-
dinājumiem neaizvāktie koki u.c.

Iespējamie risinājumi: 
jau minētie upju aizsargjoslu kopšanas pamatnosacījumi, to

ievērošana;
iedzīvotāju un mazo HES saimnieku sadarbība, īstenojot da-

žādus upes sakopšanas darbus, talkas u.c.
l Ūdens tūristu atbalsts.
Iespējamais risinājums – mazo HES apkārtnes labiekārtoša-

na. Izkāpšanas joslas iekārtošana, informatīvas norādes pirms
izkāpšanas vietām, atpūtas vietu izveidošana. Jāplāno sadarbī-
ba ar vietējām pašvaldībām.

l „Gaujas istabas” sadarbība ar MHES.
Iespējamais risinājums – reizi gadā/pusgadā informācija mā-

jas lapai „Gaujas istaba” no Jaunpiebalgas novada mazajiem HES
par saražoto elektroenerģiju, ekonomisko ieguldījumu. Plānot
„pašpietiekamas kopienas” nodrošinājumu ar vietējo elektroe-
nerģiju. 

Diskusija noritēja projekta „Gaujas istaba” ietvaros, to fi-
nansiāli atbalstīja Latvijas Vides aizsardzības fonds un
Jaunpiebalgas novada dome. Vakara noslēgumā pēc draudzī-
gas atvadīšanās no MHES pārstāvjiem, kas neslēpa patiesu gan-
darījumu par vakara sarunām, turpinājās projekta „Gaujas is-
taba” darbu plānošana. Drīzumā ar paveikto varēs iepazīties mā-
jas lapā http://gaujasistaba.lv/

Informāciju sagatavoja Vita Žīgure.
Mob. 29230240

e-pasts: vita.zigure@jaunpiebalga.lv

Konkursā „Jaunais amatnieks 2014” Adrians Vīķelis (6.kl.) ieguva 3.vietu. Skolotājs D.Šulcs.
K.Skalbes 135.dzimšanas dienai veltītais radošo darbu konkurss Sandis Pajats ( 5.klase) – 1.vieta domrakstu konkursā 5.-

9.klašu grupā; Amanda Zariņa ( 10.klase) – 3.vieta domrakstu konkursā 10.-12.klašu grupā.

Rīgas Latviešu biedrības rīkotais radošo darbu konkurss „Es un mana dzimtene”

Amanda Zariņa (10.kl.) - 2.vieta, Alise Lazdiņa (10.kl.) 3.vieta, Vita Skosa (10.kl.) - 3.vieta. Skolotāja Z. Althabere.
Piedalījās Jānis Aldis Prīsis, Kristiāna Annija Spirģe ( abi 9.kl.). Skolotāja A. Ķīķere.

Valkas novada literārās apvienības, Latvijas Bērnu fonda un Valkas novada domes izsludinātais literārais konkurss 
„Doma izgaismo vārdu”

Laura Dapševiča (6.kl.) un Amanda Zariņa (10.kl.) – atzinības, kas pasniegtas konkursa noslēguma pasākumā Valkā.
Skolotājas J.Glāzere un Z.Althabere.

Piedalījās Sandis Pajats, Ēriks Ralfs Blaubergs, Emīlija Līberga (visi 5. kl.), Alise Lazdiņa (10.kl.), Laura Jakovļeva
(12.kl.). Skolotāja Z. Althabere.

Skolas ziòas
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Adrians Vīķelis ( 6.kl.). Skolotāja J. Glāzere.

Vidzemes 6.patriotiskās dzejas festivāls „Brauc mājās, latvieti!”

Amanda Agija Orlovska (6.kl.) – galvenā godalga „Tagadnes balva”, Laura Dapševiča (6.kl.) – 3.vieta.

Biedrības „Latvijas ģenerāļu klubs” organizētās orientēšanās sacensības Balvos 2014.gada 7.novembrī 

Piedalījās Jaunpiebalgas vidusskolas jaunsargi un komandu sacensībās Arnolds Apsītis (8.kl.) un Artūrs Lapiņš (11.kl.)
ieguva 2.vietu. Mācību instruktors A. Ontužāns.

Cēsu BJIC rīkotais konkurss „Ekstrēmais notikums”

Piedalījās: Adrians Vīķelis (6.kl.), Kristīne Baltkaula (8.kl.), Roberts Ruško, Rūdolfs Dolmanis - Dravants, Jūlija Postolati
(visi 9.kl.). Skolotāja I. Elksne.

Bioloģijas olimpiāde Vecpiebalgā

Edgars Dapševičs (11.kl.) – 1.vieta, Brenda Beķere (12.kl.) – 1.vieta, Elvis Dapševičs (9.kl.) – 2.vieta, Rāmulis Žīgurs
(11.kl.) – 2.vieta, Elvita Potapova (12.kl.) – 2.vieta.

Piedalījās Jūlija Postolati, Kristiāna Annija Spirģe ( abas 9.kl.), Vita Skosa ( 10.kl.), Arta Glāzere (11.kl.), Alise Smilga,
(12.kl.). Skolotāja D. Rubene.

Sagatavoja Arnis Ratiņš.

Žetonu vakars 
6.decembrī Jaunpiebalgas kultūras namā notika vidusskolas

12.klases Žetonu vakars. Žetona gredzenus saņēma un 65.sko-
las izlaidumam vasarā gatavojas: Brenda Beķere, Kristers
Bērziņš, Laura Jakovļeva, Dita Jurkeviča, Monika Keiša,
Raivis Markuss, Andris Podiņš, Elvita Potapova, Alise Smilga,
Guna Sūcīte, Mārtiņš Vietnieks. 12.klases audzinātāja – Zane
Althabere. 

Kā savā uzrunā norādīja skolas direktore Ulla Logina, tad
šis jau ir 17.gads, kurā 12.klases abiturienti saņem žetona
gredzenus.

Kā jau ierasts, arī šogad jaunieši iestudējuši teātra izrādi. Šo-
reiz visiem tik labi zināmo – „Limuzīns Jāņu nakts krāsā” pēc
Māras Svīres stāsta motīviem. Jau pie kultūras nama sagaidīja
pārsteigums – īsts žigulītis Jāņu nakts krāsā. Kā zināms, šis ir
ironisks stāsts par alkatību, divkosību, viltību, par iemīlēšanos
un dažādiem ķīviņiem. Mirtas tante vairākkārt pārraksta testa-
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mentu – kurš nu kurā brīdī liekas visvairāk pelnījis lielo man-
tojumu...

Visi abiturienti nopietni pastrādājuši, lai mums parādītu šo
populāro darbu. Galvenajā - Mirtas tantes lomā - īstu aktier-
meistarību parādīja Brenda Beķere. Skolotāji, kas bija ieradu-
šies uz pasākumu, viennozīmīgi atzina – brīnišķīga, vienreizē-
ja izrāde!

Izrādes režisore Sandra Briede, režisores palīdze- klases au-
dzinātāja Zane Althabere.

A.Ķīķere
Sirsnīgi pateicamies par atbalstu mūsu Žetonu vakarā ska-

ņu operatoram Mārtiņam Smilginam, video inženierim Jānim
Smilginam, fotogrāfei Unai Gailei, kultūras nama darbiniecēm
Lāsmai Skutānei un Ilzei Stolerei, mūsu bijušajam klases-
biedram Ivaram Bobrovam par žigulīti un visam 11. klases
kolektīvam! 

12. klases kolektīvs un audzinātāja 
Zane Althabere

Attēlos: 12.klases abiturienti un klases audzinātāja. Daži foto
mirkļi no izrādes „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”. 

Foto: Una Gaile un Aija Ķīķere

7.novembrī Balvos Jaunpiebalgas vidusskolas jaunsargu ko-
manda – Egita Vētra – Blauberga, Arnolds Apsītis, Valts Pabērzs,
Kristaps Ozols, Santa Miķelsone un Artūrs Lapiņš - instrukto-
ra Aivara Ontužāna vadībā orientēšanās sacensību pasākumā
„Latviešu karavīrs laikmetu griežos” ieguva 2. vietu. Pasākumu
rīkoja biedrība „Latvijas ģenerāļu klubs”. 

Savukārt 18.novembrī, valsts svētku dienā, mūsu jaunsargu
grupa devās uz Rīgu, lai 11.Novembra krastmalā noskatītos mi-
litāro parādi.

Attēlā: Jaunpiebalgas vidusskolas jaunsargu komanda pie
Brīvības pieminekļa Rīgā.

11. novembris - Lāčplēša diena, 
kad godinājām visu kritušo karavīru, kuri cīnījās par

Latvijas brīvību, piemiņu 
Novadā

Kupli apmeklēts lāpu gājiens, pasakains skats uz Varoņu bir-

zi sveču gaismā. Jānis Mājenieks (juniors) bija noorganizējis,
ka tika dziedātas dziesmas gājiena laikā. Koncertu sniedza
Jaunpiebalgas mūzikas skolas absolventi - solo dziedāja Klinta
Āboliņa un Emīls Rusovs. Mūzikas skola, Aija Petrovska.

Attēlā: koncertā solo dziedāja Klinta Āboliņa un Emīls
Rusovs.

Attēlā: lāpu gaismā, pulcējoties pie K.Zāles pieminekļa.

Patriotiskā mēneša notikumi
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Jaunpiebalgas vidusskolā
Lāčplēša diena 

11. novembrī lielajā skolā notika Lāčplēša dienai veltīta pēc-
pusdiena. Lai uzveiktu Bermonta karaspēku, strēlniekiem bija
nepieciešama drosme, izturība, zināšanas, vērīgums, spēja sa-
darboties un savstarpēji palīdzēt. Tieši šīs īpašības vajadzēja pa-
rādīt klašu komandām, startējot 10 dažādās aktivitātēs. Sociālo
zinību kabinetā parādīt savu atjautību un sadarbības prasmes.
Vēstures kabinetā apliecināt savas zināšanas par mūsu valsts vēs-
turi. Skolas bibliotēkā atbildēt uz 11 jautājumiem par Latvijas
vēstures un mūsdienu ievērojamām personībām. Zēnu mājturī-
bas kabinetā klašu komandas demonstrēja praktiskās darboša-
nās prasmes. Pie skolas medmāsas vajadzēja sniegt pirmo pa-
līdzību savainotam biedram. 

Vērīgums ikdienā palīdzēja veikt foto orientēšanās distanci
skolas parkā. Sporta laukumā bija iespēja parādīt savu izturību,
veiklību un precizitāti stafetē un bumbiņu mešanā mērķī, kopā
ar jaunsargiem mest mērķī granātu, kā arī salikt ieroci.

Kopvērtējumā 5.-7. klašu grupā uzvarēja 7. klase. Ļoti veik-
smīgi startēja 5. klase, kuri, būdami mazākie lielajā skolā, tikai
par 1 punktu atpalika no 6. klases. Malači! 8.-9. klašu grupā uz-
varēja 8. klases I komanda, vidusskolas grupā - 12. klases ko-
manda.

Paldies par izrādīto aktivitāti skolēniem, jaunsargu skolotā-
jam Aivaram Ontužānam, jauniešu centra vadītājai Leldei Grobiņai
un kolēģiem par veiksmīgu sadarbību pēcpusdienas organizē-
šanā! Paldies Marutai un Vilim Līviņiem par sniegto atbalstu pa-
sākuma noslēgumam!

Attēlā: Lāčplēša dienai veltītā pēcpusdiena var sākties!

Attēlā: 6.klase vēstures kabinetā apliecina savas zināšanas
par mūsu valsts vēsturi.

13.novembrī
Piebalgas Latviešu biedrības vadītājs Jānis Mājenieks noor-

ganizēja vecāko klašu skolēnu tikšanos ar mežabrāļu un nacio-
nālo partizānu cīņu pētnieku Z.Turčinski. Saruna balstījās uz vēs-
turisku atskatu par brīvības cīņām 1919.gadā. Skolēni varēja sev
jautāt: „Ko es darītu šodien?

Vēl kāds pārsteigums no Latviešu biedrības – pateicoties
Nacionālajai apvienībai un tam, ka pagājušajā gadā mūsu sko-
lā ciemojās Romāns Naudiņš ( bij. Vides ministrs), katrā klasē
pie tāfeles ir Latvijas karodziņš. Paldies!

18. novembris –
Latvijas Republikas nodibināšanas 96. gadadiena

17. novembrī Jaunpiebalgā svinīgajā sarīkojumā tika godi-
nāti novada ļaudis deviņās nominācijās „Gada cilvēks 2014”.

18. novembrī Zosēnos
Laiks.... tas ir tik pilns ar maziem un lieliem notikumiem!

Valsts svētkos himnas dziedāšana ir kļuvusi par īsti vie-
nojošu tradīciju, kā arī paldies teikšana katru gadu ir neiztrūk-
stoša sastāvdaļa svētku pasākuma scenārijā.

Šogad pateicāmies ikvienam no jums, kas ne tikai šī gada lai-
kā ar savām domām, vārdiem un darbiem esat stiprinājuši Zosēnu
pagastu un visu novadu, saliedējuši  cilvēkus un ļāvuši zoseniešu
vārdam gaiši skanēt ārpus pagasta robežām. Mēs lepojamies ar
saviem jauniešiem Denisu Koltašovu, Gintu Cīruli, kā arī ar
cilvēkiem, bez kuriem mūsu pasākumi nebūtu tādi kādi tie ir -
Intam Skoboļevam, Kristapam Dravantam, Augstāres HES
„SIA Krāces’’, Rudītei Duļķei un SIA „Krastiņi R”.

Attēlā: Zosēnu pašdarbības kolektīvi un Jaunpiebalgas
sieviešu vokālais ansamblis „Post scriptum”.

Attēlā: „Post scriptum” dalībnieces Egita Zariņa, Inga Eihentāle,
Oksana Ostrovska, Inese Vīķele, komponists Gio Saule no
Venecuēlas un Piebalgas Latviešu biedrības vadītājs Jānis Mājenieks.

Materiālu apkopoja V. Johansone, M. Apsīte, I. Elksne,
Dz.Prūse.
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Rīgas Latviešu biedrība projekta
„Atvērsim pasauli iespējām un prasmēm”
ietvaros rīkoja radošo darbu konkursu „Es
un mana dzimtene” par tēmām „Es un ma-
nas mājas, mana ģimene”, „Es un mana

skola”, „Es un mani draugi, mana vide”,
„Es un mana Latvijas nākotne”, kurā pie-
dalīties aicināja bērnus un jauniešus ve-
cumā no 14 līdz 19 gadiem.

Radošo darbu konkurss tika organizēts,

lai bērni un jaunieši izzinātu un pilnvei-
dotu savu priekšstatu par Latvijas vēstu-
ri, kultūru, veidotu izpratni par nacionā-
lās identitātes jautājumiem.

Konkurss bija veidots 2 kārtās – pirmā

Rīgas Latviešu biedrības konkursa 
„Es un mana dzimtene” laureāti

arī Jaunpiebalgas vidusskolā

Lai godinātu izcilā rakstnieka un valstsvīra
Kārļa Skalbes piemiņu, viņa 135.dzimšanas
dienā biedrība „Piebalgas attīstī-
bai” 2014.gada 7.novembrī rīkoja stafetes
skrējienu „Nesam Gaismu!”. Jāpiebilst, ka
pirms diviem gadiem, K.Skalbes 133.dzim-
šanas dienā, notika pirmais „Nesam
Gaismu!” skrējiens, kad gaismu nesa no
„Saulrietiem” līdz Brīvības piemineklim
Rīgā.

Skrējiens sākās agrā rīta stundā no Brāļu
kapiem Rīgā līdz K.Skalbes memoriāla-
jam muzejam „Saulrieti” Vecpiebalgā. 135
kilometru tālajā ceļā tika ņemta līdzi no
Brāļu kapu mūžīgās uguns simboliski ie-
degtā gaisma. Maršruts no Rīgas tālāk veda
cauri Ropažiem, Suntažiem, Ķeipenei,
Taurupei, Ērgļiem, Inešiem, Vecpiebalgai,
līdz nonāca „Saulrietos”.

Skrējiena kodolu veidoja un uz maiņām
skrēja vairāk nekā 100 Rīgas Valsts teh-
nikuma, Rīgas Teikas vidusskolas, Rīgas
80.vidusskolas, Jaunpiebalgas vidus-
skolas un Vecpiebalgas vidusskolas jau-
nieši. Skrējiena noslēgumā Vecpiebalgas

kultūras namā norisinājās jauniešu sa-
draudzības vakars - koncerts, kurā tika ap-
balvoti Kārļa Skalbes piemiņai veltītā sko-
lēnu radošo darbu konkursa ( domraksti
un zīmējumi) labāko darbu autori.
Pasākumā piedalījās arī Jaunpiebalgas no-
vada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs
un izpilddirektore Dace Bišere –
Valdemiere.

Jau mēnesi pirms skrējiena skolēni tika
aicināti piedalīties radošo darbu konkur-
sā. Kā labākie no Jaunpiebalgas vidusskolas
sadraudzības vakarā tika apbalvoti – Sandis
Pajats ( 5.klase) – 1.vieta domrakstu kon-
kursā 5.-9.klašu grupā un Amanda
Zariņa ( 10.klase) – 3.vieta domrakstu
konkursā 10.-12.klašu grupā.

Stafetes skrējienā no Jaunpiebalgas vi-
dusskolas 5.- 12.klases piedalījās:
Lotārs Dzenža, Beāte Valdemiere –
Bišere, Diāna Jakobija, Adrians
Vīķelis, Egmonts Ērglis, Izabella
Kvecko, Oskars Jaunžeikars, Viktorija
Brikmane, Mārtiņš Mickevičs,
Samanta Eihentāle, Roberts Ruško,

Kristers Leimanis, Edžus Nedēļa,
Amanda Zariņa, Armanda Azace,
Roberts Brikmanis, Ingus Žēpers,
Jēkabs Brasavs, Dāvis Černovs, Una
Gaile, Rāmulis Žīgurs, Alīna Šķeste-
re – Kaša, Arta Glāzere, Brenda
Beķere. Skolēniem līdzi juta un atbalstīja
Olga Ivaņina un Raimonds
Dombrovskis.

A.Ķīķere

Stafetes skrējiens „Nesam Gaismu!”

Otrās Adventes noskaņās 6.decembrī Valkas kultūras namā
notika Valkas novada literārās apvienības un Latvijas bērnu fon-
da organizētā konkursa ,,Doma izgaismo vārdu” noslēgums, uz
kuru uzaicināja astoņus vislabāko darbu autorus, viņu skolotā-
jus un vecākus. Klātesošos  sirsnīgi sveica pasākuma organizatore
Mārīte Magone un Valkas mērs Vents Armands Krauklis.

Žūrijas pārstāvji - dzejnieks Uldis Bērziņš, Latvijas Radio žur-

nāliste Liega Piešiņa, Valkas novada Literārās apvienības vadītāja
Zane Brūvere - izteica savu vērtējumu par radošajiem darbiem
un atklāja, ka konkursam darbus iesūtījuši 36 autori no dažādām
Latvijas vietām: Rīgas, Talsiem, Neretas, Jaunpiebalgas,
Vecpiebalgas, Smiltenes, Valkas un citām. Žūrija atzina, ka lau-
reātus izraudzīties nav bijis grūti. 

Priecājamies, ka atzinīgi novērtēts mūsu skolnieču Lauras
Dapševičas un Amandas Zariņas veikums. 

Konkursā patīkami pārsteidza puišu rakstītās dzejas rindas.
Klausītājus īpaši uzrunāja Agņa Adieņa un Mārtiņa Dubovska
dzejā izteiktās domas. Jāpiebilst, ka M. Dubovskim jau 15 gadu
vecumā izdota sava dzejas grāmata ,,Švīka uz spoguļa virsmas”.

Godalgotie darbi tiks publicēti Valkas novada, Latvijas Bērnu
fonda un ,,satori.lv” mājaslapās, kā arī nosūtīti attiecīgo nova-
du mājas lapām. 

Paldies mūsu šoferītim Dainim Šulcam par vizināšanu!

Pasākumā piedalījos arī es -
Jolanta Glāzere.

Attēlā: dzejnieks Uldis Bērziņš, 10.klases skolniece
Amanda Zariņa, radio žurnāliste Liega Piešiņa, 6.klases skol-
niece Laura Dapševiča.

Foto E. Zariņa 

Kad doma izgaismo vārdu
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kārta noslēdzās 2014. gada pavasarī, kurā laureātu godā tika pa-
gājušā mācību gada 12. klases skolnieces Kristīne Seržāne un
Ilze Lapiņa. Otrā kārta tika uzsākta reizē ar jauno 2014./2015.
mācību gadu. Konkursā piedalījās vairāk nekā 300 bērni un jau-
nieši no visas Latvijas.

Dalība konkursā skolēniem deva iespēju paplašināt savu re-
dzesloku, izkopt valodas stila izjūtu, celt savu pašapziņu un paš -
novērtējumu. 2014.gada 27.novembrī Rīgas Latviešu biedrības
nama Kamīnzālē notika radošo darbu konkursa „Es un mana dzim-
tene” otrās kārtas noslēguma sarīkojums un uzvarētāju apbal-
vošana. Sarīkojuma ietvaros notika uzvarētāju, viņu skolotāju
sumināšana un balvu pasniegšana. Uz apbalvošanas pasākumu
bija aicinātas arī trīs konkursa laureātes no Jaunpiebalgas vi-
dusskolas 10. klases un latviešu valodas un literatūras skolotā-
ja Zane Althabere.

Apsveicam Amandu Zariņu, kas ieguva Diplomu par 2.vie-
tu! Apsveicam Alisi Lazdiņu, kas ieguva Diplomu par 3.vietu! 

Apsveicam Vitu Skosu, kas ieguva Diplomu par 3. vietu! Visas
trīs meitenes saņēma arī vērtīgas grāmatas un naudas balvas. 

Zane Althabere,
latviešu valodas un literatūras skolotāja

Attēlā: Amanda Zariņa, Vita Skosa, skolotāja Zane
Althabere un Alise Lazdiņa.

Latvijas Kultūras kanons ir izcilāko un
ievērojamāko Latvijas mākslas darbu un
kultūras vērtību apkopojums. Tajā iekļauti
darbi septiņās kultūras nozarēs: arhitektūra
un dizains, kino, literatūra, mūzika, ska-
tuves māksla, tautas tradīcijas, vizuālā māk-
sla. Šobrīd Latvijas Kultūras ministrijas vei-
dotajā kanonā iekļautas 99 Latvijas kul-
tūras vērtības, tiek plānots to papildināt. 

Darbs pie kanona veidošanas tika uz-
sākts 2007. gada nogalē Latvijas Nacionālā
mākslas muzeja direktores Māras Lāces va-
dībā. Pie katras kultūras nozares vērtību
atlases strādāja atsevišķa darba grupa. Kā
paraugi tika izmantoti citu valstu — Dānijas
un Nīderlandes kultūras kanoni. Kanons
ir saņēmis gan atzinību kā mācību mate-
riāls, gan kritiku par metodoloģijas trūkumu
un nedemokrātisku pieeju tā izveidē.

Kultūras kanonā iekļauto kinofilmu sa-
rakstu izveidoja ekspertu darba grupa –
kino zinātniece Valentīna Freimane, ki-
nokritiķe Dita Rietuma, filozofs Uldis
Tīrons, kinorežisors Jānis Putniņš, kino žur-
nāliste Kristīne Matīsa. 

Latvijas Kultūras kanonā iekļautā
Rīgas kinostudijas mākslas filma „Elpojiet
dziļi… “ (filmas pirmais nosaukums „Čet-
ri balti krekli”) uz ekrāna parādījās
1967.gadā, un tikpat ātri padomju laika cen-
zūra to aizliedza. Filmas režisors ir Rolands
Kalniņš. Operators – Miks Zvirbulis.

Par cenzūru toreiz un tagad, par spēl-
filmas jeb mākslas filmas operatora dar-
bu, par jaunatni, problēmām un filmas
„Elpojiet dziļi” tapšanas gaitu, aktieriem,
komponistu Imantu Kalniņu un dzejnie-
ku Māri Čaklo, kā arī daudziem citiem jau-
tājumiem un pat kurioziem runājām gan
pirms, gan pēc filmas kopīgas noskatīša-
nās ar operatoru Miku Zvirbuli un
Latvijas Kinematogrāfistu savienības
pārstāvjiem.

Sešdesmito gadu brīvības alku kine-
matogrāfiska kvintesence, jauneklīgs
maksimālisms un sirdsapziņas balss, kas
Rolanda Kalniņa filmas varoņiem ļauj no-
stāties blakus pasaules kino jaunā viļņa pa-
rādībām, atklāja daudziem vidusskolēniem
jaunu – latviešu kino pasauli.

Zane Althabere,
latviešu valodas un literatūras

skolotāja 
Attēlā: no kreisās operators Miks

Zvirbulis tikšanās laikā Jaunpiebalgas vi-
dusskolā.

Jaunpiebalgas vidusskolā iepazīst
Latvijas Kultūras kanona pērles

Jautrie
Mārtiņsvētki

Zosēnos
Mārtiņ, Mārtiņ, šurp no Rīgas brauc,
Dimdēdams, rībēdams šurpu ziemu 

sauc!
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Šogad Mārtiņi sev līdzi neatveda zie-
mu, tomēr skaidri zināms, ka Mārtiņdiena
vēsta par drīzu ziemas iestāšanos. Kad lie-
lie lauku darbi ir apdarīti un rudens raža
sagūlusi pagrabos, ir laiks atpūsties un sa-
rīkot svētkus. 

Zosēnu bērnudārzā Mārtiņdienas prie-
ki saistījās ar sportiskām aktivitātēm.
Bērni iejutās Mārtiņbērnu lomās, kur
katrs varēja izmēģināt savu varēšanu
kādā no veiklības stafetēm. Bumbas me-
šana mērķī, autosacīkstes, veiklie pirk-

stiņi un vēl citas aktivitātes priecēja ma-
zos Mārtiņbērnus. Un, protams, katrs
Mārtiņbērns, kā jau sacensībās, ieguva
medaļu ar izcīnīto titulu. Vajag tikai gri-
bēt, un būs jautri!

Zosēnu bērnudārza bērni 
un audzinātāja

Attēlos: Mārtiņdiena
Zosēnu bērnudārzā.

Jaunumi mūzikas
skolā

28. novembrī Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas 4. kla-
vieru klases audzēknes Daniela Macola un Kate Smilga pie-
dalījās mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā „Saules krasts”
Saulkrastos. Daniela ieguva II vietu, Kate ieguva III vietu savā
vecuma grupā. Paldies skolotājai Ingai Eihentālei!

Jaunpiebalgas mūzikas skolas audzēkņi, absolventi un pedagogi
aktīvi piedalījušies arī dažādos koncertos novadā novembra mē-
nesī, svinot valstij nozīmīgus svētkus.

6. novembrī skolas audzēkņi sniedza koncertu Jaunpiebalgas
kultūras namā Vidzemes reģiona bioloģisko lauksaimnieku kon-
ferencē. 

11. novembrī Lāčplēša dienai veltītajā koncertā Jaunpiebalgas
baznīcā piedalījās skolas absolventi – Emīls Rusovs un Klinta
Āboliņa, un skolotāji – Jānis Žagariņš un Aija Petrovska.

14. novembrī skolas audzēkņi viesojās ar koncertu Gatartas
pansionātā. Paldies skolotājai Ievai Damrozei!

17. novembrī valsts svētku koncertā kultūras namā piedalī-
jās: ģitāru trio – Adrians Vīķelis, Roberts Ruško, Jānis Žagariņš,
flautu duets – Elza Skutāne, Amanda Agija Orlovska un Samanta
Eihentāle. Paldies skolotājām Aijai Dimzai un Ingai Eihentālei!

¨
Skolas direktore Aija Petrovska

Attēlā: mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā „Saules
krasts” Saulkrastos: žūrijas pārstāvis  R.Salaks, Inga Eihentāle,
Daniela Macola, Kate Smilga.

Piebalga liesmo
Novembra vienpadsmitajā dienā visā Latvijā plaši tika at-

zīmēta Lāčplēša diena. Tā ir diena, kad atceramies tos ka-
ravīrus, kuri atdeva savas dzīvības brīvības cīņās, lai latviešiem
būtu sava valsts, kur cilvēki varētu dzīvot un strādāt savā un
tautas labā. 

Jau dienas otrajā pusē Jaunpiebalgas vidusskolas jaunsargi
komandiera Aivara Ontužāna vadībā ieradās Jaunpiebalgas
kapsētā, lai godinātu mūžībā aizgājušos piebaldzēnus -
Lāčplēša kara ordeņa kavalierus - Pēteri Tabiņu un Pēteri
Cīpuru. Viņu kapa vietās jaunsargi nolika svecītes, tad tika
iepazīstināti ar šo mūsu novadnieku varoņdarbiem brīvības
cīņu laikā. 

Vakarā, atsaucoties Nacionālās apvienības aicinājumam,
pulks lielu un mazu piebaldzēnu piedalījās novada domes un
kultūras nama rīkotajā lāpu gājienā no autoostas līdz Kārļa
Zāles veidotajam piemineklim baznīcas parkā, kuru veido kat-
ram brīvības cīņās kritušajam draudzes loceklim iestādītie
ozoli. Ceļā gājiena dalībnieki devās ar degošām lāpām un ska-
nīgām, patriotiskām dziesmām. Pie pieminekļa tika dziedā-
ta Latvijas valsts himna un sapulcējušos uzrunāja novada do-

mes un kultūras nama vadība. 
Mācītājs Intars Jonītis savā emocionālajā uzrunā atgādi-

nāja, ka tikai, pateicoties Dieva žēlastībai, mūsu mazā lat-
viešu tauta ir spējusi izcīnīt brīvību un savu valsti, jo tādas
lietas nekad un nevienam netiek dāvinātas. Noslēgumā, pēc
mācītāja aicinājuma, simtiem balsu saplūda vienotā lūgša-
nā, un pār Piebalgu tālu aizskanēja vārdi: „Mūsu Tēvs de-
besīs...”. Tas pierāda, ka neesam aizmirsuši ticību Dievam,
nedz arī paši sev. Vēl tovakar visiem svētku dalībniekiem bija
iespēja baznīcā noklausīties Aijas Petrovskas sarūpēto ga-
rīgās mūzikas koncertu un uzkavēties baznīcas parkā, kurā
liesmoja simtiem svecīšu. 

Liesmoja arī svecītes pie varoņu kapiem, liesmoja lāpas,
izgaismojot parka celiņus, patriotismā un Latvijas mīles-
tībā liesmoja arī cilvēku sirdis. Tas rada pārliecību, ka arī
turpmākajās Otrā pasaules kara cīņās kritušie piebaldzēni,
nacionālie karavīri, partizāni un pretošanās kustības da-
lībnieki netiks aizmirsti un saņems savu pieminekli un tādu
pašu atzinību kā brīvības cīņās kritušie. Tas stiprinās pār-
liecību, ka kritiskajā brīdī, ja tāds pienāks, mēs būsim ga-
tavi stāties pretī visiem Latvijas brīvības un neatkarības ap-
draudējumiem. Šai cīņā droši dosimies ar Dieva palīgu, jo
mūsu galvenā dziesma - himna sākas ar vārdiem: „Dievs, svē-
tī Latviju!”.

J.Mājenieks
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Tā šogad ir bijusi ļoti darbīga.
Šogad Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas tēma bija „ Troļļi

Ziemeļos”. Tā notika laikā no 10. līdz 16. novembrim. 14.no-
vembrī Rīta stundā kopā ar Jaunpiebalgas vidusskolas 1.klases
skolēniem lasījām fragmentu no Tūves Jānsones grāmatas „Tētis
un jūra”, no plastilīna veidojām trollīšus un uzzinājām, ka ne visi
šie pasaku tēli ir briesmīgi un šausmīgi.

22.novembrī sadarbībā ar vidusskolu Jaunpiebalgas pagas-
ta bibliotēkā notika tikšanās ar gaišu, sirdsgudru un viedu cil-
vēku - dzejnieci un publicisti Andu Līci. Priecājamies, ka pa-
sākums bija labi apmeklēts un rakstnieces darbi bibliotēkā ir ļoti
pieprasīti. 

Novembrī starp 3.- 4.klašu un 5.- 6.klašu skolēnu komandām
notika erudīcijas spēle - konkurss „Veiksme. Intuīcija. Prāts”
- „Mana Latvija”, veltīts Latvijas 96. gadadienai. Tas tika or-
ganizēts ar mērķi attīstīt bērnu erudīciju un rosināt, pievērst uz-
manību Latvijas daudzveidībai, tās vēsturei, dabai, ģeogrāfijai,
mākslai, literatūrai.

Pavisam spēlē piedalījās 103 bērni, kuri veidoja 24 koman-
das. Notika 5 konkursi, jo 5.klase bija sadalījusies divās daļās.
Katrai vecuma grupai bija citādi Cēsu Centrālās bibliotēkās Bērnu
literatūras nodaļas darbinieku sastādītie un mūsu novadam pie-
lāgotie jautājumi. 

Visām dalībnieku grupām bija sagatavoti 10 jautājumi 100
punktu vērtībā. Ikvienam jautājumam bija arī 2 papildiespējas,
kuras varēja izmantot, zaudējot 30 vai 50 punktus.

Katrai komandai bija kapteinis, kurš pieņēma lēmumus par
papildiespējām un pateica atbildes. Labāk veicās tiem, kuri pra-
ta savstarpēji sadarboties, ieklausoties pārējo domās un priekš-
likumos.

3.- 4.klašu grupā visvairāk punktu ieguva Jaunpiebalgas vi-
dusskolas 4.klases komanda „Zilie burbulīši”, kurā darbojās
Kate Smilga, Kate Katerīna Ruņģe, Annija Bedeice, Dārta Berķe
un Tomass Vietnieks ar komandas kapteini Endiju Romanovu
priekšgalā. Viņi ir arī spēles absolūtie līderi, jo nopelnīja 720
punktus. 

5.-6.klašu grupā erudītākā izrādījās 6.klases komanda „No

alfas līdz omegai”. Tās kapteinis Ernests Damroze kopā ar Lauru
Dapševiču, Elizabeti Kalniņu un Kristu Martu Kundrati iegu-
va 560 punktus. 

4.klase bija visorganizētākā, un tās komandas bija  padomā-
jušas par interesantu noformējumu. 

Paldies skolotājām Dacei Mačukānei, Rutai Intenbergai, Zanei
Althaberei un Jolantai Glāzerei par atsaucību, punktu skaitīša-
nu un līdzi jušanu!

Pedagogi šo spēli novērtēja kā radoši pārdomātu un intere-
santi organizētu, kas skolēniem sniedz gan zināšanas, gan po-
zitīvas emocijas. Domājam, ka ieguvēji šajā pasākumā bijām mēs
visi.

5. un 6.decembrī bibliotēkā notika radošā darbnīca, kurā ga-
tavojām Ziemassvētku apsveikumus un dekorus telpu nofor-
mējumam. Paldies Tamārai Gončoronokai par atsaucību un ie-
dvesmu!

Baiba Logina

Attēlā: radošā darbnīca, kurā  tika  gatavoti Ziemassvētku
apsveikumi un dekori telpu noformējumam.

Gada nogale Jaunpiebalgas pagasta
bibliotēkā

Patriotu nedēļā 11.novembrī Salacgrīvā notika Vidzemes 6.
Patriotiskās dzejas festivāls. Šoreiz tā rīkotāji un dalībnieki ai-
cināja: „Brauc mājās, latvieti! ”. Šķiet, nevienam nebija jāskaidro,
kuriem tautiešiem veltīts šis aicinājums un kāpēc tas izskan tie-
ši šobrīd. 

Festivāla pamats ir skolēnu jaunrades darbu, eseju un dze-
joļu konkurss, kas notiek katru otro gadu. Tā 1. kārtā šoreiz pie-
dalījās aptuveni 1000 jauno autoru. No tiem 2. kārtā iekļuva 113
labākie no 18 Vidzemes novadu 27 skolām. Pateicības saņēma
visi, taču 11. novembrī Salacgrīvas kultūras namā sanākušajiem
nolasīti tika vien spožākie sacerējumi. Tie ir apkopoti grāmatā,
ko bagātina Salacgrīvas novada bērnu zīmējumi.

Kinorežisora Jāņa Streiča iedibināto „Tagadnes balvu” šogad
saņēma Jaunpiebalgas vidusskolas 6. klases skolniece Amanda
Agija Orlovska. Šis skolotājas Jolantas Glāzeres audzēknes darbs
tika nolasīts un dziļi aizkustināja festivāla dalībniekus un vie-
sus. Vienkāršā vēstule par to, kā ģimene turpina ikdienas gai-
tas, mammai prom esot, tomēr atklāja sāpes, ar ko dzīvo ne viens
vien bērns mūsdienu Latvijā. Pēc šī emocionālā darba lasījuma

bija jādomā, ko daudziem Latvijas bērniem nozīmē vārdi: „Ar
nepacietību gaidu Tevi mājās un ļoti, ļoti mīlu! ”.

Jaunpiebalgas vidusskolas skolnieces Lauras Dapševičas dze-
jolis „Atgriezieties, latvieši! ” viņas vecuma grupā ieguva 3.vie-

Aicinājums latviešiem atgriezties mājās
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tu, tas arī iekļauts grāmatā, kuru iespējams izlasīt Jaunpiebalgas
pagasta bibliotēkā.

Pasākumā jaunieši tikās ar režisoru Jāni Streiču, literātiem Uldi
Ausekli, Valdi Rūju, Arnoldu Auziņu, Ronaldu Briedi, Eduardu
Aivaru, Viktoru Kalniņu (Viku), Zani Brūveri, Indru Sproģi un
Maiju Stepēnu. Kultūras nama telpās savu bruņojumu demons-
trēja Zemessardzes 27. kājnieku bataljona vīri. Zemessardzes lau-
ku virtuvē pusdienās bērnus cienāja ar putru, lai būtu pacietība
klausīties dzejas lasījumos un doties lāpu gājienā uz Salacgrīvas
kapiem, kur atdusas Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri. 

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
savā uzrunā klātesošos aicināja Lāčplēša dienā padomāt arī par
to, cik katrs spējam dot savai valstij. Vislielākais patriotisms nav
tikai skaļi vārdi un izteiktas emocijas. Tas ir darbs, ko ikdienā
varam darīt. Ja sajūtam, ka tas nes ne tikai prieku mums, bet arī
kaut ko labu apkārtējiem, esam patrioti, jo darām mūsu valsti
stiprāku. 

Pasākuma viesis, deputāts, rezerves brigādes ģenerālis Kārlis
Krēsliņš atgādināja jauniešiem ne tikai par vēsturi un Latvijas

karavīru vēsturiskajiem panākumiem, bet kā piemēru šī brīža va-
rēšanai uzsvēra jauno sportistu apbrīnas cienīgos panākumus. 

Festivālu atbalstīja arī Eiropas Parlamenta deputāte Iveta
Grigule. Viņa uzsvēra skolotāju un bibliotekāru ieguldījumu, ro-
sinot jauniešu interesi par patriotisma tēmu un palīdzot viņiem
attīstīt literāro talantu. Pedagogi un bibliotekāri, kuri jau 12 ga-
dus aktīvi mudinājuši jauniešus piedalīties festivālā, saņēma uz-
aicinājumu pavasarī doties braucienā uz Strasbūru, kur atrodas
galvenā Eiroparlamenta mītne.

Dalībnieku atsaucība, tas, ka skolas no visas Vidzemes atra-
da iespēju un finanses, lai brauktu uz Salacgrīvu, ir apliecinā-
jums, ka šāds festivāls ļoti nepieciešams. Paldies Salacgrīvas bib-
liotēkas darbiniekiem, kuri ir festivāla organizatori un dara šo
svētīgo un vajadzīgo darbu. 

Baiba Logina

Attēlā: Vidzemes 6. Patriotiskās dzejas festivālā Salacgrīvā:
skolotāja Jolanta Glāzere, 6.klases skolnieces Laura Dapševiča
un Amanda Agija Orlovska, bibliotekāre Baiba Logina.

22.novembrī Jaunpiebalgas novada bibliotēka aicināja ikvienu
interesentu uz tikšanos ar dzejnieci, pub-
licisti Andu Līci. Viešņa ieradās ar nelie-
lu nokavēšanos, jo sestdien joprojām gan
ceļus, gan laukus klāja neliela sniega sega
un ledus. Dzejniece dzīvo pavisam netālu
– Cesvaines novadā.

Anda Līce iepazīstināja klausītājus ar jau-
nākajiem dzejoļiem, lasīja esejas jeb, kā vi-
ņas tās sauc- redzējumus. Nedaudz pastāstīja
par savu dzīvi, arī viņa kā bērns līdz ar ve-
cākiem nonāca izsūtījumā Sibīrijā, pēc at-
griešanās Latvijā uzsāka mācības Cesvaines
vidusskolas 8.klasē. Tas nebija viegli, jo lat-
viešu valodu pratusi ļoti slikti, meitenei trū-
ka daudzu sadzīvei nepieciešamo prasmju.
Taču, pateicoties brīnišķīgajam skolas di-
rektoram un vēl citiem skolotājiem, viss bija
izdarāms un apgūstams.

Klausītājiem – skolas jauniešiem un pie-
augušajiem - bija iespēja uzdot dažādus jau-
tājumus, dzejniece uz tiem labprāt atbildēja.
Viņasprāt, katram no mums dzīves laikā
būtu jāizdara vairākas svarīgas lietas – jāuz-

raksta savs dzīvesstāsts, jāraksta dienasgrāmata un jāapzina savu
senču saknes. Tāpat A.Līce dalījās pārdomās par mūsu šodie-
nas dzīvi, par tās vērtībām.

Bibliotekāres Baiba Logina un Edīte Eglīte bija sarūpējušas
divas grāmatas, kuras varēja arī iegādāties – dzejoļu krājumu
„Tik tuvu pie...”, kas sastāv no divām daļām, otrajā – dzejnie-
ces meitas Elīnas Līces darbi ( izdots 2008.gadā) un visjaunā-
ko – eseju grāmatu, kas tikai šovasar piedzīvoja savus atvēršanas
svētkus – „Lielais lakats”. Var vien piebilst, ka Andas Līce grā-
matas veikalos nav nemaz tik viegli nopērkamas, jo izdotas ne-
lielā tirāžā un ir lasītāju pieprasītas.

Pateicībā par apciemojumu, Andai Līcei tika uzdāvināta grā-
mata „No Viņķu kalna līdz Skrāģu krogam”, neizpalika arī zie-
di dzejniecei.

A.Ķīķere

Attēlos: tikšanās laikā ar dzejnieci un publicisti Andu Līci.

Uzraksti savu dzīvesstāstu!
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Domāju, ka mūsu novada ļaudis noteikti
būs dzirdējuši par Jaunpiebalgas Attīstības
fondu. Ko tas dara, kādi tā mērķi un uz-
devumi? Šo un vēl daudz ko citu no-
skaidroju sarunā ar minētā fonda vadītā-
ju Egitu Zariņu.

Pastāsti, ko Jaunpiebalgas Attīstības
fonds dara?

Bieži vien man uzdod jautājumu, vai
es tagad šeptējos sporta sfērā. Te nu būtu
jāšķir – pastāv profesionālais sports un tau-
tas sports. Mani īsti nevar saistīt ar pro-
fesionālo sportu, bet drīzāk ar pasākumu
organizēšanu sporta jomā. Kad aizsākās
sadarbība ar Latvijas Tautas sporta aso-
ciāciju, tad es sapratu, cik būtiska ir tieši
tautas sporta nozīme sabiedrībai. Izvēloties
aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, tas ir liels
ieguldījums gan pašam sevī, gan sabied-
rībā, līdz ar to arī pozitīvi mainot un ie-
tekmējot apkārtējo vidi. Mums ar sporta
asociāciju ir izveidojusies kopīga atziņa,
kas jau kļuvis kā lozungs: „Kas ir kustīgs
- tas ir lustīgs!”

Mēs sanācām kopā trīs paziņas – vie-
na no viņām dzīvo Cēsīs, bet šad un tad
atbrauc ciemos uz Jaunpiebalgu pie vīra
vecmammas, tas nozīmē, ka viņai ir tāds
sava veida skatījums no ārpasaules. Otra
meitene ir atnākusi dzīvot uz Piebalgu.
Savukārt es pati esmu piebaldziete.
Saliekot šos trīs redzējumus kopā, raisī-
jās interesantas diskusijas. Tāds 3D (trīs
dimensiju) redzējums, kurā vienojošais –
Piebalga mums visām ir patiesi tuva. Tad

arī domājām, ka gribam kaut ko darīt
Piebalgas un piebaldzēnu labā un pieda-
līties ar to saistītos procesos un notikumos.

Ar biedrībām un fondiem ir sarežģīti,
var daudz ko gribēt, bet viss ir juridiski jā-
noformē, jāprot piesaistīt finanšu līdzek-
ļi un tik galā ar visām citām formalitāšu
grēdām. Vēlme darīt bija liela, nenobijā-
mies un sākām.

Nu jau vairāk nekā gadu darbojamies
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu ins-
trumenta programmas „NVO fonds” ( ne-
valstiskās organizācijas) apakšprogrammā
„ Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta
programma” projektā „Ieklausies un sa-
dzirdi”, kuru īstenojam kopā ar biedrību
„Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienība
„Variņi”” un biedrību no Kocēnu novada
„Gadsimtu griežos”. Pateicoties šim pro-
jektam un Jaunpiebalgas novada domes at-
balstam, mums vispār ir iespēja kaut kā at-
tīstīties un funkcionēt. Šī projekta ietva-
ros tiek organizēti dažādi kursi, un ap-
mācības, piemēram, sabiedriskās attiecī-
bas, sadarbība ar sponsoriem, finanšu pie-
saiste, dažādu projektu rakstīšana, grā-
matvedības un atskaišu kārtošana. Minēto
projektu atbalsta Islande, Lihtenšteina,
Norvēģija. Uzskatu, ka NVO ir ārkārtīgi
būtisks atbalsts. Bez šādām izglītojošām
nodarbībām nez vai mēs varētu iesaistīties
arī Move Week projektā. Ar entuziasmu vien
te ir par maz. Minētās nodarbības un ap-
mācības projekta ietvaros notiek trīs no-
vadu nevalstiskajām organizācijām –

Smiltenes, Kocēnu un mūsu. Mācībās tiek
piesaistīti profesionāļi. Tā nu vienojāmies,
ka mācības notiek visu triju novadu vidū
- Smiltenē. Esmu šī projekta koordinato-
re.

Sporta sfēra nāca pilnīgi nejauši. Pati
dažkārt biju aizdomājusies par nūjošanu,
tad gan par to neko daudz nezināju, tikai
redzēju, ka piebaldzēni pa vakariem pār-
vietojas ar nūjām. Radās doma sameklēt
profesionālu instruktoru. Uzrunāju ins-
truktori no Latvijas Tautas sporta asociā-
cijas - Gaļinu Gorbatenkovu. Viņa atbrauca
uz pirmo nodarbību un atzina, ka te bei-
dzot notiek tas, kam ir jānotiek! Gaļina iz-
kliedēja visus tautā pieņemtos mītus un ste-
reotipus par nūjošanu, un sapratām, ka tā
ir viena ļoti jauka un veselību veicinoša
nodarbe. Ar Gaļinu izveidojās brīnišķīga
komunikācija. Tikai vēlāk sapratu, ka viņa
ir ne tikai nūjošanas instruktore, bet LTSA
vadītāja. Tā pamazām arī sākās sadarbī-
ba. G.Gorbatenkova informēja mūs par dau-
dzām svarīgām tautas sporta lietām, par to,
ko tad dara šī asociācija. Uzsvars tiek likts
uz veselīgu dzīvesveidu un aktīvu atpūtu
visai ģimenei. Viņa arī parādīja mums gal-
venos virzienus, kā visu vajadzētu darīt.
Tā arī sākām. 

Atradām futbola treneri bērniem.
Pirmajā pasākumā Latvijas Veselības ne-
dēļas ietvaros pagājušajā gadā pamanījām
bērnus, kuri ir kā īstenas pērles, pamanī-
jām Zosēnu puišus. Ziemas ģimeņu spor-
ta festivālā pirms gada sevi parādīja reg-

6.novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunajā ēkā no-
risinājās Latvijas Veselības nedēļas jeb Move Week noslēguma
pasākums.

Tā laikā notika sertifikātu pasniegšana visiem kustību aģen-

tiem, kā arī paziņotas aktīvākās novadu pašvaldības, kas saņē-
ma naudas balvas sporta inventāra iegādei. Uzvarētāji tika no-
teikti vairākās kategorijās, atkarībā no iedzīvotāju skaita. 

Patiess prieks un gandarījums, ka mazo novadu vidū
Jaunpiebalgas novads jau otro gadu pēc kārtas ieguva god-
pilno 1.vietu, aiz sevis atstājot Apes un Mērsraga novadus.
Savukārt lielo novadu vidū 1.vietu ieguva Cēsu novads. Veselības
nedēļas organizatore Jaunpiebalgas novadā bija Jaunpiebalgas
Attīstības fonda vadītāja Egita Zariņa. 

Šogad Veselības nedēļā Latvijā pasākumus organizēja vai-
rāk nekā 70 kustību aģenti jeb organizatori, notika vairāk nekā
400 pasākumu, iekļaujot ap 1000 aktivitāšu, un dalībnieku skaits
sasniedza 32 000.

A.Ķīķere

Attēlā: Jaunpiebalgas novada domes izpilddirektore Dace
Bišere – Valdemiere un Attīstības fonda vadītāja Egita Zariņa
pēc diploma un pateicību saņemšanas Latvijas Nacionālajā bib-
liotēkā.

Veselības nedēļas Move week uzvarētājs
mazo novadu vidū –

Jaunpiebalgas novads

Cīnīties ar sevi, nevis ar citiem!



22

bijs, un, kas to būtu domājis, ka tieši šim
sporta veidam būs tik liela jauniešu pie-
krišana un gada laikā tiks sasniegti tik aug-
sti rezultāti valsts līmenī! Skolas jaunie-
ši saņēma arī ļoti atzinīgu vērtējumu no
Ziemeļvidzemes Atlētu savienības. Bērnu
potenciāls mums patiešām ir liels.        

Tiekoties ar citu novadu sporta orga-
nizatoriem, stāstu, ko un kā mēs darām,
stāstu par mūsu iespējām, pieredzi. Tad
dzirdu un saprotu, ka viņiem tā vēl nav,
bet viņi tiecas uz to. Varbūt dažkārt mēs
paši nenovērtējam visu, kas mums ir.

Patiess prieks un gandarījums, ka
mazo novadu vidū Jaunpiebalgas novads
jau otro gadu pēc kārtas uzvarēja Latvijas
Veselības nedēļas (Move week )organi-
zēšanā! Kā tas izdevās?

Pirmajā gadā tas bija liels izaicinājums.
Saņēmu nolikumu, tas ir starptautisks pro-
jekts ar saviem konkrētiem mērķiem.
Latvija ir viena no dalībvalstīm šinī pro-
jektā. Lai projektā uzsāktu kaut ko darīt,
ir svarīgi saprast nolikumu un tā mērķus.
Ar nosaukumu Latvijas Veselības nedēļa
jeb Move Week projektā startē Latvija, jo
tieši kustība jau arī ir veselība! Novada pie-
dalīšanās šajā projektā reizē ir konkuren-
ce starp citiem Latvijas novadiem.
Svarīgi bija saprast, kā un ar ko tad mēs
varētu konkurēt ar citiem novadiem.

Jāteic, ka šogad minētais nolikums bija
vēl spēcīgāks, klāt nāca jaunas sadaļas. Mēs
esam mazs novads, viens cilvēks mūsu no-
vadā dara to, ko lielā novadā dara 7-8 cil-
vēki. 

Noslēguma pasākums un labāko ap-
balvošana notika Gaismas pilī. Pastāsti,
vai jau iepriekš kaut ko zināji, kā mums
veicies? 

Pirms noslēguma pasākuma zināju vien
to, ka mums veicies labi, par to liecināja
atsauksmes masu medijos, bet sapratu, ka
konkurence šogad bijusi trīsreiz lielāka. Jā,
pasākums notika jaunajā Nacionālās bib-
liotēkas ēkā 11.stāvā Man bija uzaicinā-
jums pievienoties noslēguma pasākuma or-
ganizēšanā un vadīšanā. Tam piekritu, un
vienlaicīgi pie sevis nodomāju: „ Ahā, tā-

tad no labāko trijnieka esam izslīdējuši.”
Apbalvošanas procesā... ņemu rokā dip-

lomus un paziņoju, ka - trešajā vietā Apes
novads, otrajā vietā Mērsraga novads, un
tad, ieraugot pēdējo, pamatīgi apmulsu...
pirmā vieta mazo novadu konkurences gru-
pā līdz 5000 iedzīvotājiem – Jaunpiebalgas
novadam!

Saņēmām dāvanu karti 300 euro vēr-
tībā sporta inventāra iegādei un trīs ap-
balvojumus: par 1.vietas iegūšanu mazo
novadu vidū, pateicību Jaunpiebalgas
Attīstības fondam un pateicību – starp-
tautisku sertifikātu man kā veiksmīgam
Move week aģentam no International sport
and culture associatin ( Starptautiskā spor-
ta un kultūras asociācija). 

Kuri bija lielākie palīgi veselības ne-
dēļas organizēšanā?

Vispirms paldies Jurim Pīčam par sa-
pratni un sadarbību afišu veidošanā! Uz
šādu pasākumu paredzētas vienotas afišas
visās Eiropas valstīs, tostarp Latvijā, tā-
tad atbilstošas noteiktiem standartiem.
Mums tajās tikai jāieliek sava informāci-
ja. Šādas afišas izveide nav nemaz tik vien-
kārša.

Paldies regbija trenerim Uldim
Ozoliņam! Tāpat paldies sākumskolas pe-
dagogiem, viņu entuziasma un radošuma
bagātajai pieejai, organizējot šo kustīgi lus-
tīgo pasākumu. Esmu sajūsmā par to, ko
skolotājas paveica! Arī sporta asociācija
to augstu novērtēja.

Kā vērtē Zosēnu jauniešu aktīvo spor-
tisko darbību?

Šos jauniešus ievērojām pagājušajā gadā
pirmās Veselības nedēļas pasākumu laikā.
Viņu motivācija, mērķtiecība – apbrīnas
vēta! Viņi visu dara paši, neviens taču šos
jauniešus ar varu nekur nedzen. Daži jau
ir vairākkārtēji Latvijas čempioni, jādomā,
ko tālāk. Jālūkojas uz Eiropu! Prieks, ka
šogad izdevās viņiem palīdzēt projektā, kas
paredzēja sporta inventāra iegādi
Melnbāržu jauniešu centram. 

Vai arī pieaugušie, tavuprāt, ir aktīvi
un iesaistās sportiskajās aktivitātēs?

Priecājos ne tikai par aktīvajiem jau-

niešiem. Mani priecē visi, kas pēc darba
laika beigām vēl brauc ar riteņiem, nūjo,
skrien, vingro, piedalās orientēšanās sa-
censībās, spēlē sporta spēles... Vārdu sa-
kot, cīnās ar sevi, nevis ar citiem...

Ko Attīstības fonds vēl dara?
Sportiskās aktivitātes noteikti nav vie-

nīgās. Mēs pašlaik sadarbojamies ar pro-
jektu „Gaujas istaba”, kas ir sadarbībā ar
biedrību „Balta daba”. Atbalstām, mums
patīk tas, kas notiek.

Šogad ieguvi novada domes apbalvo-
jumu nominācijā sabiedriskais darbs. Esi
pamanīta un novērtēta!

Tas nāca pavisam negaidīti un bija aiz-
kustinoši. Patiesībā jau šis apbalvojums nav
man vienai, jo viens neko nevar izdarīt!
Savās idejās varam degt un pat sadegt, bet,
ja apkārt nav cilvēku, kas tevi saprot un
grib līdzdarboties, tad nekas arī nenotiks.
Apbalvojums manī radīja lielu saviļņoju-
mu – ziedu jūra, cilvēku smaidi, sirsnīgi
acu skati, laba vēlējumi... Pat nezinu, kā
pateikties. Šķiet, ka ar paldies ir par maz...

Esmu daudzkārt pārliecinājusies, ka cil-
vēki vēlas, lai tos uzrunā, viņiem ir vēl-
me darboties. Esmu pateicīga arī tiem, kas
manī ielikuši šīs svarīgās dzīves vērtības
– attieksmi pret savu dzimto vietu, cilvē-
kiem. Es Piebalgas ļaudis uztveru kā lie-
lu ģimeni, par kuru jūtos līdzatbildīga. Man
pašai Piebalga ļoti patīk, esmu piebaldziete
vairākās paaudzēs. Allaž lepojos ar savu
dzimto Piebalgu un piebaldzēniem. Ja arī
no saviem bērniem dzirdu sajūsmu, ka dzī-
vojam tik ļoti skaistā vietā, tad saprotu, ka
viss patiešām ir kārtībā!

Zinām, ka tagad aktīvi darbojies arī
Raunas novadā. Vai līdz ar to Piebalgas
lietas nepaliks novārtā? Vai tev visam pie-
tiks entuziasma, spēka un laika? Mēs no-
teikti negribam, ka tu Piebalgu atstātu! 

Jā, tā nu ir sanācis, ka darbojos trīs no-
vados. Esmu iemīlējusi Drustus un drus-
tēniešus, kā savējie kļuvuši Variņu tau-
tieši, bet Piebalgai manā sirdī ir un būs
īpaša vieta!

Paldies par sarunu! 
A.Ķīķere.

Šā gada novembrī un decembrī Jaunpiebalgas vidusskolā no-
tiek datorapmācības kursi novada senioriem, kuros piedalās div-
desmit viens novada vecākās paaudzes iedzīvotājs. Ar senioriem
jāsaprot ne tikai pensionārus, bet arī pusmūža cilvēkus no 50 gadu
vecuma, kuriem dzīvē būtu noderīgas jaunas praktiskas iema-
ņas. Ko jaunu uzsākt nekad nav par vēlu, un šogad vecākajam
kursu dalībniekam Vidzemē bija 88 gadi, bet Latvijas rekords
ir 95 gadi! 

Kursi tiek piedāvāti kā bezmaksas sociālais projekts Pieslēdzies,
Latvija!, kura norisi materiāli atbalsta uzņēmums Lattelecom.
Organizatorisko darbu Jaunpiebalgā pašaizliedzīgi uzņēmās veikt
reģionālās tautskolas vadītāja Vita Žīgure, par ko visi sakām lie-
lu paldies! Tāpat mūsu pateicība pienākas arī Jaunpiebalgas vi-
dusskolas direktorei Ullai Loginai par doto iespēju izmantot da-
torklasi! Šī gada 1.decembrī novada senioru grupa piedalījās arī
Vidzemes reģiona noslēguma pasākumā, kuru vadīja aktieris Juris

Projekts Pieslēdzies, Latvija! – 
iespēja novada senioriem
iepazīt datorzinības
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Kalniņš un kurā dziedāja Viktors Lapčenoks. Izmantojām īso zie-
mas dienu lietderīgi un devāmies īsā ekskursijā pa Valmieras pil-
sētu un tās tuvējo apkārtni.

Ja vien būs interese un turpmākais Latttelecom materiālais at-
balsts akcijas ietvaros, Jaunpiebalgā datorkursus turpināsim arī
jaunajā gadā. Ja vēlaties apgūt datorzinības arī 2015.gadā, tad lū-
gums savlaicīgi reģistrēties un gaidīt uzaicinājumu martā.

Internetā ir arī brīvi pieejama akcijas piedāvātā datorskola
Mācies pats, ar kuras palīdzību nepieciešamās pamatzināšanas
var apgūt jebkurš interesents

(adrese: http://www.piesledzieslatvija.lv/lv/macies-pats). 
Tā kā kursi notiks visu decembri, tad tajos var piedalīties arī

kā brīvklausītāji, lai novērtētu savu apņēmību un zināšanu ne-
pieciešamību. Sīkāka informācija par datorapmācību iegūstama,
zvanot vai rakstot kursu vadītājam Gintam Skutānam. Internetā
informācija ir mājas lapā: http://www.piesledzieslatvija.lv

Gints Skutāns,
datorapmācības vadītājs 

Mob. 29196952
e-pasts: skutans@inbox.lv

Attēlā: datorapmācības vadītājs Gints Skutāns ( pirmais no
kreisās) un senioru grupa, kas piedalījās projekta Pieslēdzies,
Latvija! Vidzemes reģiona noslēguma pasākumā Valmierā.

Baltcom (SIA „Baltcom TV”) no 2015.
gada 1. janvāra ikvienai mājsaimniecī-
bai Latvijā piedāvā elektroenerģiju kā at-
sevišķu pakalpojumu. Baltcom ir viens
izdevīgs elektroenerģijas piedāvājums.
Mājsaimniecība maksās pēc reālā patē-
riņa – jo vairāk patērēs, jo zemāka būs
vienas kWh (kilovatstundas) cena.
Turklāt klients var apvienot vairāku īpa-
šumu elektroenerģijas patēriņu un saņemt
izdevīgāku tarifu. Zemākā iespējamā
cena par 1 kWh ir tikai EUR 0,1620.

Baltcom tarifs
Baltcom standarta elektroenerģijas ta-

rifs būs EUR 0,1665 par 1 kWh pie ko-
pējā patēriņa līdz 199 kWh mēnesī. Ja
patēriņš mēnesī būs 200 – 599 kWh, tad
cena par 1 kWh, sākot no pirmās iztē-
rētās kWh, būs EUR 0,1650. Pie patē-
riņa no 600 līdz 999 kWh mēnesī, cena
par 1 kWh būs EUR 0,1635. Ja elek-
troenerģijas patēriņš mēnesī būs virs
1000 kWh, tad 1 kWh cena, sākot no pir-
mās iztērētās kWh, būs tikai EUR 0,1620. 

Šāds tarifs būs klientiem, kuri no
01.01.2015. reģistrēsies un izmantos
klientu portālu www.mansbaltcom.lv.
Klientu portālā nereģistrētiem patērē-
tājiem tiks piemērots par EUR 0,015 aug-
stāks tarifs par vienu kWh. Nekādas pa-
pildu maksas vai abonēšanas maksas nav.

Ja vienai personai pieder vairāki īpašu-
mi (piemēram, dzīvoklis, vasarnīca, ga-
rāža), tad visu īpašumu elektrības patē-
riņš var tikt summēts, un klients iegūs
lētāku tarifu. 

Eko enerģijas vai tā saucamās „zaļās
elektrības” tarifs ir nemainīgs neatkarī-
gi no patēriņa – EUR 0,1745 par vienu
kWh. 

Kad un kā pieteikties
Ikviena mājsaimniecība, kas no

2015. gada 1. janvāra vēlas saņemt
Baltcom piedāvāto elektroenerģiju, tiek ai-
cināta pieteikties līdz 2014. gada 10. de-
cembrim. Pieteikties var www.baltcom.lv,
zvanot pa tālruni 67480000, klientu ap-
kalpošanas centros, pie Baltcom pār-
stāvjiem. Tālāk Baltcom pārstāvji sazi-
nāsies par līguma noslēgšanu klientam iz-
devīgā laikā un vietā. 

Ja mājsaimniecība pieteiksies Baltcom
elektrībai no 2014. gada 11.–31. de-
cembrim, tad līgums būs spēkā no 2015.
gada 1. februāra. Arī pēc 2015. gada 1.
janvāra ikviens varēs noslēgt līgumu ar
Baltcom. Ja tas tiks izdarīts līdz mēne-
ša 10. datumam, tad Baltcom elektroe-
nerģiju varēs saņemt jau no nākamā mē-
neša. Līgums tiek slēgts uz 12 mēnešiem.
Līgumsods par līguma pirmstermiņa lau-
šanu ir EUR 10,00 gadā, ik ceturkšņa sa-
mazinājums – EUR 2,50.

Lai saņemtu izdevīgāko tarifu, klien-
tam no 01.01.2015. jāreģistrējas un jā-
lieto klientu pašapkalpošanās portāls
www.mansbaltcom.lv, kur klients pats va-
rēs nodot skaitītāju rādījumus, apskatīt
un analizēt iepriekšējo mēnešu patēriņu
un veikt rēķinu apskati. 

Aktuālais piedāvājums komplektos
Šobrīd Baltcom elektroenerģiju pie-

dāvā dažādos komplektos ar citiem pa-
kalpojumiem – televīziju, internetu vai
telefoniju. Šis piedāvājums ir spēkā līdz
gada beigām – 2014. gada 31. decem-
brim. Klientiem, kuri jau ir noslēguši lī-
gumu ar Baltcom par pakalpojumu kom-
plektiem ar elektroenerģiju, nekas ne-
mainīsies. Baltcom komplektu piedā-
vājums šobrīd ir tirgū izdevīgākais pie-
dāvājums.

Baltcom piedāvā zaļo elektrību
Baltcom šobrīd ir vienīgais uzņēmums

Baltijā, kas Latvijas iedzīvotājiem pie-
dāvā sertificētu eko enerģiju jeb zaļo
elektrību.

Eko enerģijas patērētāji varēs saņemt
precīzu informāciju par elektroenerģijas
izcelsmi. Tas apliecinās, ka enerģija sa-
ražota vietējai videi nekaitīgā veidā, pie-
mēram, vēja turbīna ir izbūvēta vietā, kas
nekaitē vietējai vai migrējošai putnu po-
pulācijai, vai mazā hidroelektrostacija ne-
bloķē zivju nārsta migrāciju, ar uzplū-
dinājumu nav mainījusi vietējo biotopu
u.tml.

Lai saņemtu eko enerģiju no 1. jan-
vāra, jāpiesakās Baltcom līdz 10. de-
cembrim: www.baltcom.lv, zvanot uz
67480000, klientu apkalpošanas centros
vai pie pārstāvjiem. Baltcom pārstāvis
sazināsies ar klientu par līguma no-
slēgšanu. Baltcom nevilks jaunus vadus,
nekals sienās caurumus, neliks jaunu
skaitītāju, elektroenerģijas piegādi, tā-
pat kā līdz šim, nodrošinās AS „Sadales
tīkls”.

Baltcom elektroenerģijas piedāvājums
no 1.janvāra ikvienai mājsaimniecībai
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Eko ener ijas tarifi klientu port l  mansbaltcom.lv re istr tiem lietot jiem ar l gumu 
uz 12 m nešiem 

Elektroener ijas cenas veidojoš s sast vda as, EUR 

Pat ri š 
m nes  

1kWh cena 
EUR 

Elektr bas 
cena (bez 

PVN) 
OIK 

Sadales 
sist mas 

pakalpojuma 
tarifs 

PVN 21% 

0+ 0,1745 0,06102 0,02679 0,0564 0,0303 
Eko ener ijas tarifi klientu port l  mansbaltcom.lv nere istr tiem lietot jiem ar 

l gumu uz 12 m nešiem 
Elektroener ijas cenas veidojoš s sast vda as, EUR 

Pat ri š 
m nes  

1kWh cena 
EUR 

Elektr bas 
cena (bez 

PVN) 
OIK 

Sadales 
sist mas 

pakalpojuma 
tarifs 

PVN 21% 

0+ 0,1760 0,06226 0,02679 0,0564 0,0303 

Inese Tauriņa,  Baltcom sabiedrisko attiecību speciāliste. E-pasts: inese.taurina@baltcom.lv . Tālr. 29149125

Baznīca atgādina ikvienam cilvēkam viņa dzīves jēgu un mēr-
ķi. Bet, ejot ikdienas dzīves ceļus, vai atceramies pacelt skatu uz
debesīm? Baznīca – celtne, kas domāta lūgšanai, kur pulcējas drau-

dze, tas ir Dieva mājoklis, kas prasa īpašu aprūpi un cieņu.
Vissvētākās Jaunavas Marijas katoļu baznīcai Jaunpiebalgā

aprit 75 gadi. Tā iesvētīta kā baznīca 1939.gada 25.decembrī.
Baznīcas jubileju svinēsim 2015.gada 3.janvārī pulksten 11.00.
Svētajā Misē piedalīsies arhibīskaps, metropolīts V.E. Zbigņevs
Stankevičs un priesteri, kuri kalpojuši katoļu draudzē.

Ikviens cilvēks ir mīļi aicināts piedalīties Svētajā Misē (diev-
kalpojumā). Šajā dienā var arī saņemt iestiprināšanas sakramentu.
Ja kādam katoļticīgajam ir tāda vēlēšanās, var pieteikties pie drau-
dzes prāvesta Jura Škapara pa telefonu 29127456.

Ziemassvētku Svētā Mise (dievkalpojums) tiks svinēta 25.de-
cembrī pulksten 17.00. 

Dievkalpojumi Jaunpiebalgas katoļu draudzes baznīcā notiek
katru svētdienu pulksten 16.00, Rožukroņa lūgšana – katru svēt-
dienu pulksten 15.30. 

Katoļu draudze sveic visus jaunpiebaldzēnus Kristus pie-
dzimšanas svētkos! 

Jaunpiebalgas katoļu draudzes vārdā- Emīlija

Vissvētākās Jaunavas Marijas katoļu
baznīcai Jaunpiebalgā - 75

„Miljonāra ugunsvieta”
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29.novembrī Jaunpiebalgas amatierteātris „Triksteri” rādīja
savu jaunāko veikumu – Paula Putniņa traģikomisko tautas lugu
„Miljonāra ugunsvieta”, kuras darbība risinās Latvijas laukos
21.gadsimta sākumā. Kā jau ierasts, vietējā teātra izrāde radīja
patiesi lielu skatītāju atsaucību – kultūras nama zāle bija pilna. 

Jauniestudētajā izrādē darbojās: Jānis Ciekurznis, Alvis Žu-

kovskis, Līga Ozoliņa, Inese Dzene, Egils Orlovskis, Jānis
Mājenieks, Ineta Elksne, Jānis Glāzers, Velta Ciekurzne, Gatis
Brencis, Valda Žukovska, Egils Johansons, Līga Kalniņa, Jolanta
Glāzere, Kristīne Bratka. Izrādes režisore Aina Damroze, sce-
nogrāfe Rasa Ontužāne. 

Jāpiebilst, ka izrādi noskatījās un vērtēja režisors Armands
Ekštets.

A.Ķīķere

Lielā egle iedegta
7.decembrī Jaunpiebalgas tirgus laukumā pulcējās pārstei-

dzoši liels skaits gan vietējo iedzīvotāju, gan arī ciemiņu, lai ko-
pīgi iedegtu lielo egli. Tā šogad patiešām skaista, kupla un cēla,
ļoti iederīga, lai atrastos tirgus laukuma vidū, turpmāk ar savām
gaismiņām priecēs katru garāmgājēju un braucēju. 

Uz dziesmām un rotaļām ap eglīti bērnus un pieaugušos ai-
cināja Dace Circene un pašmāju folkloras kopa, Ziemassvētku
dziesmas dziedāja Vītolu ģimene.

Neiztrūkstošs bija Ziemassvētku tirdziņš, kurā rokdarbnie-
ki, amatnieki, saimnieki un saimnieces piedāvāja pašu gatavo-
tos skaistos, garšīgos un praktiskos labumus, piemēram, adīju-
mus, porcelāna krūzītes un, protams, ēdamās lietas – maizi, kliņ-
ģerus, gaļas izstrādājumus. Laiks nebūt nebija auksts, toties drēgns,
tādēļ varēja līdzēt karstvīna malks.

Paldies Jānim Jundzim par sagatavotajiem degošajiem blu-
ķīšiem, Jānim Eglītim – par zīmju veidošanu, Gunai Leimanei
– par gaismiņu sarūpēšanu!

Ilze Stolere, 
kultūras nama mākslinieciskā vadītāja

Klāt atkal Ziemassvētki! Gads taču tikko bija sācies,
bet, skat, vēl mirklis, atkal nomainīsies skaitļi, tad sāk-
sim analizēt, kāds tad tas katram ir bijis. Mēs, kultūras
darbinieki, cenšamies izzināt jūsu vēlmes. Vai ir bijis prieks
par kopā būšanu, vai smaids ir bijis neviltots un patiess,
vai ir bijis, par ko padomāt un atcerēties? Mēs mācāmies
no kļūdām, ko paši saskatām, gan tām, par kurām kaut
ko dzirdam uz ielas. Vēlētos, lai mēs, visa sabiedrība, aug-
tu kopā.

Meklēsim mieru sevī, jo pasaulē to meklēt ir veltīgs
darbs. Meklēsim ticību sevī, jo citos to neatrast. Meklēsim
gaišumu sevī, jo dot var tikai to, kas ir mūsos...

Lai katrā mūsu ģimenē nepietrūkst mīlestības vienam
pret otru, lai labs vārds mūs satuvina un apstaro ar gai-
šumu un prieku! Priecīgus Ziemassvētkus un laimi Jaunajā
gadā!

Dzidra Prūse, 
Zosēnu kultūras un sabiedriskā centra vadītāja

ff
Piebalgas Latviešu biedrība novēl visiem piebaldzēniem

klusus, mierīgus Kristus piedzimšanas svētkus un prieka
pilnu, laimīgu Jauno 2015.gadu!

ff
Svētki atnāk un aiziet, bet paliek prieks
Par svecēm, egli un dāvanām,
par sirdi, ko cilvēks neaizliedz,
dvēselei mācot būt baltai.
Un tad nav svarīgi:
Ir vai nav sniegs,
Jo ceļš atvērts gaišākām domām.

Lai Veco gadu aizvadot un Jauno gadu sagaidot, mierīgāk
rit ikdienas solis, lai skaidrāk domas raisās, lai patiesāks

smaids un vārds, lai maigāks pieskāriens… Gaišākus rītus
un klusākus novakarus vēl tautskolas vadītāja Vita Žīgure.

Apsveikumi Ziemassvētkos un Jaunajā gadā
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ff
Pamosties un ieraudzīt-
Tumsa atkal gaismā pārtapusi,
Un sudrabā visa zeme.
Pamosties un ieraudzīt-
Viss atkal tapis it kā no nekā,
Un visa vidū es stāvu.
Kā balta lapa uzšķīries jauns rīts.
Nedz švīkas kādas,
Nedz stūris kāds atlocīts.
Vien pamosties un to ieraudzīt.

Ļausimies Ziemassvētku klusumam, mieram, 
vienkāršībai un Dieva tuvumam.

Lai Jaunais gads ir radošu ieceru, jaunu darbu 
un iedvesmas pilns!

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas darbinieki

ff
Iedegt siltu sveces liesmu,
Aizdegt sirdī gaišu dziesmu.
Klusi, tīri, silti top,
Brīnumu šo sagaidot.
Noticēt un paļauties,
Visam labajam pasaulē atvērties.
Domāt gaiši, labu darīt,
Šodien, rīt un arī parīt.
Atrast sevī bērna smieklus,
Tīrus, gaišus, dzidrus, vieglus...
Un visu, kas apkārt pelēks šķiet
Ar baltu sniegu apberiet!
Gaišumu un prieku meklēsim sevī!

Jo dāvināt varam tikai to – kas mums pieder...
Sirds siltus Ziemassvētkus un veiksmīgu, darbīgu un

veselīgu Jauno 2015. gadu! 
Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas

skolas kolektīva vārdā – Aija Petrovska

ff
Pārtop par dzejoli eglīte sniegā,
Un dziesmā jau lāstekas spēlē,
Uz brīdi stāj cilvēks darbdienas steigā,
Balts sniegs liek tam ilgoties, cerēt.
Tik neatliec, šovakar saceri dziesmu
Par baltiem kupenu vāliem.
Kā bez šīs baltās dziesmas mēs iesim
Pa lielceļiem tāliem?

Skolēnus, skolotājus, vecākus, vecvecākus, ikvienu
jaunpiebaldzēnu Ziemassvētkos sveic un veiksmīgu, 

veselīgu 2015.gadu novēl –
Jaunpiebalgas vidusskolas direktore Ulla Logina

ff
Pie zaļās egles meža vidū

Balts glaužas Ziemassvētku sniegs.
Lai arī Jaunam gadam būtu

Tik labs un mirdzošs acīs prieks!
Gaišus, siltus Ziemassvētkus un radošu, darbīgu, bagātu

Jauno 2015. gadu!
TC „Vanagi”

ff
Ja ikdienā staigā caur durvīm,
Ja ikdienā skaties pa logu,

Tad svētkos ienāc caur sirdi
Kā dziesma, ko tālumā dzirdi.

Un atver kā vēdlodziņu
Savu visklusāko sapni,
Un uzliec uz pleca viņu,
Un lepni kā sveci turi.

Tad ikdienā atkal caur durvīm
Savam liktenim dosies pretī,

Un, atverot logu, zināsi, -
Sapnis tavs neaizlidos.

Siltus, sniegotus un ģimeniskus Ziemassvētkus!
Saticību, veselību un mīlestību Jaunajā gadā!

Jaunpiebalgas pasta kolektīvs

ff
Paldies Kristapam, Vilnim, Ilmāram, Marģerim,

Andrim, Valentīnai un darba kolēģiem par izbaudītajiem
pirmajiem ziemas priekiem! Priecīgus Ziemassvētkus un

laimīgu Jauno 2015.gadu!
Pastniece Lāsma

ff

Jaunpiebalgas
kultūras nams

ff
Tos skaistos sapņus, kas klusi sirdī mīt,

Tos krietnos darbus, kas ceļā būs jau rīt,
Lai Jaunais gads jums palīdz piepildīt!

Sakām lielu paldies mūsu atsaucīgajiem kaimiņiem 
Baibai un Jānim Ābelniekiem! 

Paldies, šoferīt, ka varējām apskatīt
mūsu skaisto Latviju šīs vasaras garumā!

Jāni, tev un mūsu labajam gariņam Baibai Jaunajā gadā
vēlam veselību,  saticību mīlestību!

Paldies, ka jūs mums esat!
Dārza ielas kaimiņi

ff
Lai Ziemassvētku nakts un Jaunais gads

Kā brīnums nāk un prieku sirdī lej,
Lai atnes laimi dvēselei un mieru pasaulei.

Paldies visiem maniem palīgiem, kuri gada garumā ir 
sūtījuši savus rakstiņus un fotogrāfijas. Īpašs paldies

Vēsmai un Egilam Johansoniem par fotogrāfijām!
Paldies tiem, kuri uzdod jautājumus un kritizē, paldies

visiem avīzītes lasītājiem, kuri to gaida un lasa! 
Ceru uz jūsu visu atsaucību un ierosinājumiem arī 

Jaunajā gadā! Gaišu Ziemassvētku laiku un veselīgu, 
radošu, idejām bagātu  2015.gadu!

Avīzītes veidotāja Aija
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Kultūras afiša
Jaunpiebalgā

20.12. Plkst. 19.00 Ziemassvētku koncerts „Tavas pēdas sniegā” – Evita Zālīte, Andris Ērglis, Jānis Strazds, Ilze 
Grunte un Andris Grunte. Biļetes iepriekšpārdošanā 7,- EUR, 8,- EUR, 10, - EUR. Biļetes var iegādāties 
Jaunpiebalgas kukltūras namā. Kontakttālruņi: 26178257, 26114226.

21.12. Plkst. 13.00 Jaunpiebalgas novada pirmsskolas bērnu Ziemassvētku eglīte Zosēnu kultūras namā. 

Mīļi aicināti Jaunpiebalgas pagasta pirmskolas bērnu vecāki pieteikties uz bērnu eglīti, 
kas šogad notiks kopā ar Zosēnu pirmsskolas bērniem Zosēnu kultūras centrā.

25. 12. Plkst. 14.00 Izstāžu zālē „Velves” visi jaunpiebaldzēni mīļi aicināti uz Dārtas Tisenkopfas koncertu 
„Ziemassvētki arfas skaņās”.
Pēc koncerta Jaunpiebalgas novada Senioru Ziemassvētku eglīte kultūras nama lielajā zālē.

01.01. Plkst. 1.00 Jaunā gada balle. Spēlēs grupa „Eddy Wei Band”. Ieeja 6,- EUR. Galdiņu rezervācija 26114226.
Lūdzu, sekojiet līdzi reklāmai Jaunpiebalgas novada

mājas lapā www.jaunpiebalga.lv
Interesēties pa tālruni: 26176257, 64162182, 26114226

Zosēnu pagastā

14.12. Pašdarbnieki iededz lielo egli.
17.12. Plkst.17.00 Ziemassvētku labdarības pasākums („Adra” Latvija).
20.12 Plkst.12.00 LSK Zosēnu nodaļas Ziemassvētku pasākums:

Tas, kurš ņem - piepilda plaukstas,
Tas, kurš dod –piepilda sirdis.
pārsteiguma dāvanas bērniem līdz 14 gadu vecumam;
atbalstīsim mazā Dāvja atveseļošanos, ziedojot 1.42 EUR ( pieaugušie).

21.12 13.00 Jaunpiebalgas novada pirmskolas vecuma bērnu eglīte.
26.12. Plkst.17.00 Otrajos Ziemassvētkos sveicieni no Taurenes kora „Pie Gaujas”.

28.12. VECGADA DISKOBALLE – KARAOKE kopā ar DJ Normundu Liepiņu no Rēzeknes.
Nāc, ņem līdzi draugus, dziedi un dejo! 

Jau trešo mēnesi Jaunpiebalgas kultūras
namā turpinās horeogrāfes Gunas Ezermales
vadītās Vēsturisko deju nodarbības, kurās ap-
gūstam 19.gadsimta sākuma deju mākslu.
Mēģinājumi notiek trīs reizes mēnesī - piekt-
dienu vakaros un sestdienu rītos. Nodarbības
ir atvērtas visiem dejotgribētājiem un skatītā-
jiem, tās ir bez maksas un vecuma ierobežo-
jumiem, jo mūsu projekts izturēja Vidzemes
kultūras programmas konkursu un guva fi-
nansiālu atbalstu no Kultūrkapitāla fonda.

Strādājot jau gadiem ar novada kultūr-
vēstures mantojumu (mūzika, dejas, folklo-
ra u.c.), radās vēlme meklēt šai virzienā jau-
nas iespējas un vērtības, lai tas būtu izteik-
smīgs un oriģināls materiāls, kas interesants
ne tikai pašiem dejotājiem, bet arī piebal-
dzēniem un daudzajiem interesentiem.
Pārlapojot Piebalgas vēsturi, pievērsos
Grāfa Šeremetjeva laikiem. Tie bija ļoti ba-
gāti krievu muižnieki, kuri pamatā dzīvoja
Pēterburgas pilīs un par saviem Piebalgas īpa-
šumiem maz uztraucās. Šis divsimt gadu il-
gais laika posms Piebalgas vēsturē (1710 -
1917) izveidoja piebaldzēniem raksturīgās
īpatnības sadzīvē un kultūrā. Ne velti pie-
baldzēni sevi mēdza izcelt par grēpa ļaudīm,

uzsverot savu atšķirīgo, daudz brīvāko dzī-
vi, salīdzinot ar apkārtējiem zemniekiem, kas
piederēja vācu muižniekiem.

Tā kā šobrīd Latvijā pasākumi pilīs un mui-
žās paliek arvien populārāki, izvēlējos vēs-
turisko deju. Tika meklētas šim laikmetam
iecīnītas dejas muižniecības aprindās, kuras
dejoja visā Rietumeiropā, Krievijas galmā,
kā arī Latvijas muižās un pilīs. Tās dejoja ne
tikai kungi, bet arī muižas ļaudis. Daudzas
no tām (polka, mazurka u.c.) ietekmēja arī
piebaldzēnu tradicionālo deju repertuāru, ba-
gātinot to ar jaunām iespējām. Mūsu gadījumā
tās ir dejas, kuras dejoja 19.gadsimta pirmajā
pusē no 1810. līdz pat 1830. gadam.

Jāteic, ka apmācības nav no vieglajām, jo
mēģinājumi ir daudz garāki par parastajiem.
Dejotājiem jāapgūst gan jauni deju soļi, gan
manieres un stils un, protams, ļoti daudz jā-
domā līdzi. Ir notikušas arī vairākas lekcijas
par tā laika modi, uzvedības normām un pa-
ražām, kuras jāievēro. Ļoti ceru, ka jaunie-
gūtās zināšanas, prasmes un iemaņas varē-
sim parādīt ne tikai Piebalgas svētkos, bet kon-
certēt arī Latvijas mērogā, attīstot un piln-
veidojot to aizvien plašāk.

Lāsma Skutāne,
projekta „Dejotprieks Jaunpiebalgā”

vadītāja

Mīlestības
gaisma

Kad ziemas laiks nāk mūsu 
laukos, mežos,

Tad egļu zarus sniega pārslas 
sedz.

Aiz mākoņiem slēpj saule savu 
vaigu,

Un acis miglā tālu nesaredz

Vēl paliek cerība un doma viena,
Par gaismu, kura ausa Betlēmē.
Šī gaisma vienmēr mājo katrā 

sirdī,
To Jēzus bērniņš nesa pasaulē.

Ir mīlestība- gaisma nedziestošā,
Šeit mīlestība nekad nebeigsies.
Tā dāvās cerību un mieru visiem,
Ja cilvēce pa Kristus ceļu ies.

Slēģu Jānis

Vēsturisko deju projekts
„Dejotprieks Jaunpiebalgā”
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Jaunpiebalgas novada domes izdevums
Redakcija: Aija Íîíere tâlr. 64162437 (darbâ), 26409543 (mob.),  e-pasts: piebaldzeniem@jaunpiebalga.lv;

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

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

Janvāra īpašie jubilāri
Ar laimes ziediem
sirdī izplaucētiem
lai uzzied tava diena gaiši
nekā nav dzīvē skaistāka
par laimes brīdi – sirdī laistu
ziedošu un skaistu
ko vari smaidot citiem dot

60 Pēteris Bruņinieks 22.01.1955. „Mazroci”
Helēna Dāvide 01.01.1955. Loka iela 4
Rolfs Šulcs 03.01.1955. Gaujas iela 29-3, 

Zosēnu pagasts
65 Mārīte Jundze 16.01.1950. Kalna iela 14

Dzintars Koķis 24.01.1950. „Kalna Nēķeni”, 
Zosēnu pagasts

Silvija Stinkure 20.01.1950. Dārza iela 4-2
70 Jānis Lācis 01.01.1945. „Dārza Jānēni”
75 Marga Razminoviča 03.01.1940. „Lejas Jēci”
80 Ausma Medne 23.01.1935. „Jaungaujas”
85 Ženija Bruņiniece 22.01.1930. Rūpniecības iela 4-4

Velta Ozoliņa 26.01.1930. Gaujas iela 29A-2
Uldis Strads 16.01.1930. Brāļu Kaudzīšu iela 7-8

91 Paulīne Vietniece 25.01.1924. „Kalna Pūķi”
92 Elfrīda Pabērze 12.01.1923. „Pura Paupi”

Apsveicam janvāra jubilārus!

Jaunpiebalgas novada dome

Vēji pieklauvē ar tumsas spārnu,
Dziest gaisma – klusums mūžu 

sedz.

Pēc Jaunpiebalgas Dzimtsarakstu
nodaļas reģistra datiem

mūžības ceļu gājušas

Zenta Inka 72 gadu vecumā,
Gaida Asare 88 gadu vecumā.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Vetārste
Anna Mackeviča
decembrī un janvārī

jūs gaidīs visas dienas, izņemot
svētdienas un pirmdienas.

Tālrunis 29409709

Paziņojums
30.decembrī 

Jaunpiebalgas novada domes kase
pieņems maksājumus 

līdz pulksten 12.00

Uzmanību!

Sākot ar 2014.gada gada 1.decembri, 
mainījušies darba laiki Jaunpiebalgas novada

Sociālā dienesta pakalpojumu punktā
(Dārza iela 4-14, Jaunpiebalga) un

lietoto mantu apmaiņas punktā (Gaujas iela
13, Jaunpiebalga).

Sociālā dienesta pakalpojumu punkta 
darba laiks:

(Dārza iela 4-14, Jaunpiebalga)

Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00
Otrdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Trešdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00

Ceturtdienās ———
Piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00

Sestdienās ———
Svētdienās ———

Lietoto mantu apmaiņas punkta darba laiks:
(Gaujas iela 13, Jaunpiebalga)

Ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00

Paldies
Andrim Razminovičam

par atvesto makulatūru
Jaunpiebalgas vidusskolai!
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