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ÐAJÂ NU MURÂ:

* Jaunākais novada domē

* Lauku ziņas

* Tautskolas jaunumi

* Skolas ziņas

*Mākslas skolas audzēkņi

valsts konkursā

*Latvijas muzejnieki pulcēsies 

Jaunpiebalgas novadā

*Kultūras afiša

*Dažādas ziņas

Maijā
24.05. Vasarsvētki - trešie nozīmīgākie svētki kristiešu li-

turģiskajā gadā pēc Lieldienām un Ziemassvētkiem. Svētkos pie-
min Svētā Gara nolaišanos pār Jēzus Kristus mācekļiem, kas
bija sapulcējušies piecdesmitajā dienā pēc Jēzus nāves.

Jūnijā
01.06. Starptautiskā bērnu aizsardzības diena.
06.06. Rokfestivāls „Rockfest” Jaunpiebalgā.

14.06. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.
17.06. Latvijas Republikas okupācijas diena.
21. 06. Medicīnas darbinieku diena.

Lielās Talkas dienā Zosēnu pagasta ļaudis sakopa vairākas 
piemiņas vietas, tostarp arī vietu pie pagasta robežas zīmes.
Šis objekts parasti ir pieturvieta daudziem ekskursantiem 

un ceļotājiem.
Vairāk par to lasiet 12. lpp.!

Varavīksne košās krāsās
Šodien katrā sirdī mīt,
Jo pie mums Tu atnākusi 
Esi, mazā dvēselīt!

2015.gada pavasarī dzimuši:

Adrija Adriana
Romanova

14.aprīlī,
Markuss Jundzis 

24.aprīlī.

Apsveicam laimīgos vecākus un
vecvecākus!



2

- Pārdomas
Pavasarī, pēc garās ziemas, katrs no

mums var stiprināt savu veselību, lietojot
uzturā visdažādākos zaļumus, arī tā sau -
camās nezāles, kas jau naski saaugušas
visos dārza stūros – nātres, gārsas, pie-
neņu un gaiļpiesīšu lapas un citas.

Taču pastāv vēl kāds veids, kā parū-
pēties par savu veselību vairākas reizes
gadā – ziedojot asinis, tādējādi tiek at-
jaunots asins sastāvs, donori mazāk sli-
mo ar akūtām un hroniskām kaitēm. Un
vēl, kas ir ne mazāk svarīgi, tā ir iespēja
palīdzēt kādam slimam vai nelaimē no-
nākušam cilvēkam, kuram asinis ne-
pieciešamas, lai izdzīvotu.

Tādēļ pārsteidza situācija 29.aprīlī,
kad Jaunpiebalgā pēc vairāku gadu pār-
traukuma beidzot notika donoru diena.
Taču - tik maza atsaucība! Kā beigās at-
zina viena no asinsdonoru centra me-
diķēm, viņa nevarējusi sadūšoties, lai
zvanītu uz Rīgu un nosauktu atnākušo
ziedotāju skaitu – 12! Protams, kāds at-
nākušais tika noraidīts dažādu subjek-
tīvu iemeslu dēļ, bet kur tad citi mūsu
novada veselie cilvēki vecumā no 18 līdz
65 gadiem? Bija prieks sastapt tikko kā
pilngadību sasniegušās četras jaunietes
no vidusskolas, kuras, protams, ar zi-
nāmām bažām, bet drosmi pirmo reizi
nāca ziedot asinis. Ir jau arī tādi cilvē-
ki, kuri brauc uz apkārtējiem pagastiem,
lai nodotu asinis, to var darīt četras rei-
zes gadā. Izrādās, ka daudzi nemaz nav
zinājuši par šo dienu ( afišas gan bija iz-
liktas pie ziņojumu dēļiem, bija infor-
mācija arī aprīļa avīzītē), citi aizņemti
darbā, lai gan arī tas būtu nokārtojams
ar darba devēju. Zināms jau, ka vienmēr
atrodam iemeslus, lai kaut ko nedarītu.
Vienaldzība, ja pašam vai tuviniekiem
nav nācies saskarties ar šādu problēmu,
kad nepieciešamas asinis. Informāciju
jau izlasa, bet tūlīt pat aizmirst par to.
Varbūt arī Sarkanā Krusta Jaunpiebalgas
nodaļai, kura it kā koordinēja donoru die-
nas norisi, vajadzēja personiskāk uzru-
nāt iedzīvotājus? 

Lai nu kā, taču tuvākajā laikā nez vai
pie mums brauks asinsdonoru centrs, gri-
bētājiem būs vien atkal jālūkojas citu pa-
gastu virzienā, kur cilvēki atsaucīgāki,
saprotošāki, zinošāki par asins nodoša-
nas lietderību.

Saulainu un darbīgu pavasari!

Aija Ķīķere

2015.gada 14.aprīļa novada domes sēdē
nolēma: 

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2015.gada 14.aprīļa Saistošos noteiku-
mus Nr.4 „ Par grozījumiem 2015.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2015.gadam”.

Precizēt 2015.gada 9.marta Saistošos noteikumus Nr.3 „Par grozījumiem Jaunpiebalgas
novada domes 2009.gada 14.septembra Saistošajos noteikumos Nr.24 „Par materiā-
lo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā”” apstiprināšanu” atbilstoši Vides un
reģionālās attīstības ministrijas 31.03.2015. atzinumā norādītajiem iebildumiem.

Noteikt A. B., p.k. dzēsts, dzīves vieta dzēsts, rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tie-
sību limitu – 30 metru tīklu.

Apstiprināt nekustamā īpašuma – apbūvei paredzētām zemes vienībām ar adresi
Pureņu iela 1;3;5;7;9;11;13;15;16;17;18, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads – atsavināšanas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles sākumcenu, kas sastāv no zemes vērtības –
400.00 EUR, vērtēšanas izdevumiem –189.97 EUR, mērniecības darbiem – 370.45
EUR, noapaļojot apaļos euro: 

Pureņu iela 1 – 965.00 EUR;
Pureņu iela 3 – 965.00 EUR;
Pureņu iela 5 – 965.00 EUR;
Pureņu iela 7 – 965.00 EUR;
Pureņu iela 9 – 965.00 EUR;
Pureņu iela 11 – 965.00 EUR;
Pureņu iela 13 – 965.00 EUR;
Pureņu iela 15 – 965.00 EUR;
Pureņu iela 16 – 965.00 EUR;
Pureņu iela 17 – 965.00 EUR;
Pureņu iela 18 – 1065.00 EUR.
Noteikt maksāšanas līdzekli – EUR 100% apmērā.

Papildināt Jaunpiebalgas novada domes pamatlīdzekļu kategoriju, grupas un apakš-
grupas nolietojuma normas.

Izveidot Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā Interešu izglītības programmu
„Sagatavošanas klase”. Apstiprināt vecāku līdzfinansējuma maksu vienam izglītoja-
majam par Jaunpiebalgas Mūzikas skolā Interešu izglītības programmas
„Sagatavošanas klase” apmeklējumu mēnesī 5.00 EUR. Noteikt, ja Jaunpiebalgas Mūzikas
skolas Interešu izglītības programmu „Sagatavošanas klase” apmeklē mazāk par čet-
riem izglītojamajiem, tad vecāku ikmēneša līdzfinansējuma maksa tiek sadalīta at-
bilstoši izglītojamo skaitam, nosakot, ka tās kopsumma no visiem izglītojamajiem ne-
pārsniedz 20.00 EUR mēnesī.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada pašvaldības mantas – meža cirsmas
„Lielsilakalns” un „Meža Slieķi”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, 2015.gada
8.aprīļa izsoles rezultātus. Slēgt pirkuma līgumu par lēmuma 1.punktā minētās paš -
valdības mantas – meža cirsmas „Lielsilakalns” mežā meža cirsmu nogabala nr. 19
un „Meža Slieķi” mežā meža cirsmas nogabala nr. 3.; 10.; 13.; 16. pārdošanu.

Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – ēkām un zemi ar adresi Gaujas
iela 13, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, nosakot atsavi-
nāšanas veidu – mutiska augšupejoša izsole.

Atļaut M. L., personas kods dzēsts, sadalīt nekustamo īpašumu „Butlēri - Loka iela
14” kadastra Nr.4256 006 0030, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, atda-
lot atsevišķas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.4256 013 0006 - 5,0 ha pla-
tībā.

Atļaut M. S., personas kods dzēsts, dzīvojošs dzēsts, izstrādāt projekta doku-
mentāciju dzīvojamās mājas rekonstrukcijai nekustamā īpašumā Krasta iela 3, ka-
dastra Nr.4256 006 0102, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads, pamatojoties uz Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plānojuma „ Apbūves no-
teikumiem”.

Atļaut A. T., personas kods dzēsts, dzīvojošs dzēsts, izstrādāt projekta dokumen-
tāciju šķūņa būvniecībai īpašumā „Ozola Murdēni”, kadastra Nr.4298 004 0055 Zosēnu
pagasts, Jaunpiebalgas novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4298 004 0035,
pamatojoties uz Zosēnu pagasta teritorijas plānojuma apbūves noteikumiem.

Novada domē
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Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam
īpašumam „Kalēji” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256
006 0005, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads. 

Izbeigt V. B. personas kods dzēsts; J. V., personas kods dzēsts;
J. B., personas kods dzēsts; Z. M., personas kods dzēsts; A. K.,
personas kods dzēsts; A. K., personas kods dzēsts, zemes lieto-
šanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4256
002 0086- 2,35 ha platībā, kas pārsniedz mantojamās zemes
„Veckrūzes”, kadastra Nr.4256 002 0043 kopplatību. Iekļaut ze-
mes vienību ar kadastra apzīmējumu 4256 002 0086 – 2,35 ha
platībā pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā.

Mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamam īpašumam Gaujas
iela 25, kadastra Nr.4256 006 0239, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas
pagastā - 0,565 ha platībā no vienstāvu un divstāvu daudzdzī-
vokļu māju apbūve (šifrs 0701) uz lietošanas mērķi lauksaim-
niecība (šifrs 0101).

Atļaut sadalīt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
„Jaunormaņi - Melnbārži”, kadastra apzīmējums 4298 003 0194,
Zosēnu pagasts - 1,40 ha platībā, zemes vienībai nav veikta ka-
dastrālā uzmērīšana un tā nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam
„Kalna Melnbārži”, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 4298
003 0074 un 4298 003 0075, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads, saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

Likvidēt adresi „Veccelmi”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas
novads - dabā tāds īpašums nepastāv. Likvidēt adresi „Asari”,
Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, uz zemes īpa-
šuma neatrodas ēkas (būves) ar minēto adresi.

Atļaut M. K., personas kods dzēsts, dzīvojoša dzēsts, izstrā-
dāt projekta dokumentāciju šķūņa - kūts rekonstrukcijai un pie-
na mājas būvniecībai īpašumā „Vecķeiķi”, kadastra Nr.4256 001

0024, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, pamatojo-
ties uz Jaunpiebalgas teritorijas plānojuma „Apbūves noteiku-
miem”.

Atļaut G. D., personas kods dzēsts, dzīvojošai dzēsts, izstrā-
dāt projekta dokumentāciju pagraba būvniecībai īpašumā „Lejas
Pūķi”, kadastra Nr.4256 008 0036, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, pamatojoties uz Jaunpiebalgas pagasta
teritorijas plānojuma „Apbūves noteikumiem”.

Atļaut N. K., personas kods dzēsts, izstrādāt projekta doku-
mentāciju dzīvojamās mājas rekonstrukciju nekustamā īpašu-
mā „Gaujas Rudgalvji”, kadastra Nr.4256 005 0005,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, pamatojoties uz
Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plānojuma „Apbūves notei-
kumiem”.

Reģistrēt zemesgrāmatā uz Jaunpiebalgas novada domes vār-
da zemes vienību Gaujas iela 15B, kadastra apzīmējums 4256
006 0401, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts – 0.8ha platībā,
saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu, zemes vienība ir
nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai. Noteikt apgrū-
tinājumu – servitūtu – tiesības uz braucamo ceļu īpašumam Gaujas
iela 13A.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumā
„Silzemji”, kadastra Nr.4256 006 0140, Jaunpiebalgas pagasts,
sadalīšanai, atdalot zemes gabalu ar ēkām 2.0ha platībā.

Zemes vienībai „Lielslieķi”, kadastra apzīmējums 4298 004
0061, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, noteikts apgrūti-
nājums – servitūts - tiesības uz braucamo ceļu īpašumam Bērzu
iela 4, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, kadastra apzīmējums
4298 004 0021.

Sagatavoja Anita Auziņa.

- Kā šogad veicās Lielas Talkas darbos? Kāda ir sakoptība
mūsu novadā?

- Pirms talkas valdīja zināms pesimisms, kā izdosies, taču visi,
kas bija veseli, talkā piedalījās. Pašvaldības darbinieki strādā-
ja kapos un estrādes teritorijā. Turpinot sakopšanas darbus, esam
pamainījuši estrādes teritorijas vizuālo tēlu. Strādājām arī pie
kapu mūra attīrīšanas, šī, tā saucamā kultūrslāņa, novākšanas –
vācām akmeņus, celmus un pārējo, arī pašu iedzīvotāju pie kap-
sētas mūra izbērtos sadzīves atkritumus. Ko gan tur tikai nevar
atrast! Kā interesantāko atradumu var minēt vecu rokas granā-
tu un kasti ar patronām oriģinālā iesaiņojumā. Protams, tika iz-
saukti attiecīgie speciālisti, kas to visu savāca.

Īpaši liels paldies vienīgajai klasei no skolas – 6.klasei un au-
dzinātājai Jolantai Glāzerei! Viņi strādāja vienkārši lieliski! Skolēni
pie estrādes vāca izzāģētos zarus, vilka tos projām. Tāpat pal-
dies skolas saimniekam Dainim Šulcam, kas organizēja savus
tehniskos darbiniekus uz talku!

Daudz kas tika savākts un sakopts jau pirms Lielās Talkas.
Ja jau mēs paši būtu kārtīgi, tad šīs talkas nebūtu vajadzīgas.
Protams, novads paliek tīrāks, nevar ne salīdzināt, kāda bija si-
tuācija pirms 10-15 gadiem.

Runājot par kārtību un sakoptību novadā, gribu darīt visiem
zināmu to, ka bija izveidota komisija, kura apsekoja graustus un
nekoptās zemes platības novada teritorijā. Ir izveidots saraksts
par objektiem, kuru īpašnieki saņems brīdinājumus. Ir runa par
lielām, ilgstoši nekoptām platībām, kuras tādēļ ir īpaši uguns bīs-
tamas, tādas atrodamas arī ciemata teritorijā. Tāpat ir pietieka-
mi daudz graustu lielo ceļu tuvumā. Viss ir fiksēts, pārbaudīts,
uz kuru īpašnieku zemes tas atrodas, arī nofotografēts. Esam fik-

sējuši vairāk nekā 40 šādus īpašumus. Kā jau teicu, tiks izsūtī-
ti brīdinājumi ar lūgumu novērst un sakārtot šīs lietas. Pretējā
gadījumā pašvaldībai ir tiesības šos jautājumus risināt admi-
nistratīvā procesa kārtībā ar likumdošanā paredzētajiem līdzekļiem.

Jau iepriekš daudz runāts par atkritumu apsaimniekošanu. Esam
salīdzinājuši adrešu sarakstus ar noslēgto līgumu sarakstiem ar
ZAAO, izrādās, ka joprojām vairākām mājsaimniecībām šādu
līgumu par atkritumu izvešanu nav. Arī šo saimniecību īpašniekiem
tiks nosūtīts brīdinājums par nepieciešamību ievērot Jaunpiebalgas
novada domes Saistošos noteikumus par atkritumu apsaimnie-
košanu. Te nu ir arī jaunums. Ja līdz šim tā bija Saistošo notei-
kumu iespēja, tad nupat Saeima pieņēmusi grozījumus
Atkritumu apsaimniekošanas likumā, paredzot katram nekustamā
īpašuma īpašniekam divu mēnešu laikā noslēgt līgumu ar atkritumu
apsaimniekošanas organizāciju.

Varbūt tad tiksim vaļā no izbērtajiem atkritumiem mežā, kap-
sētā, Gaujas malā, arī no izmestajiem atkritumu maisiņiem daudz-
dzīvokļu māju vai domes konteineros. Mums taču ir pieejams
arī šķiroto atkritumu nodošanas laukums, kur bez maksas va-
ram vest atkritumus – papīru, stiklu, nolietotās elektropreces u.c.
Līdz ar to mājas konteiners arī pildīsies lēnāk. Informācija par
to taču ir pieejama ikvienam!

- Šogad paredzamas izmaiņas siltumapgādē skolās. Ko par
to var pastāstīt?

- Esam izvērtējuši iestāžu apkures izmaksu struktūru un efek-
tivitāti, kā arī siltumenerģijas cenu. Tirgū parādījies jauns pa-
kalpojumu veids, kad firmas pārdod siltumu par fiksētu samaksu,
to ražojot jaunās, modernās un ekonomiskās iekārtās. Līdz ar
to siltumu var saražot lētāk. To visu ņemot vērā, rīkojām kon-

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju
Laimi Šāvēju
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kursu par siltumenerģijas piegādi Jaunpiebalgas vidusskolas abām
ēkām, Zosēnu skolai un pagasta pārvaldei, lai pārliecinātos, vai
varam sagādāt nepieciešamo siltuma daudzumu par lētāku cenu
un mūsdienīgu tehnisko nodrošinājumu. Konkurss ir noslēdzies
un uzvarētājs zināms, pašreiz notiek datu precizēšana, tuvāka-
jās dienās paziņosim konkrēto uzvarētāju. Notiek informācijas
apmaiņa ar šo firmu par to, kādas iekārtas tiks uzstādītas, ir bi-
jušas vairākas tikšanās ar iespējamajiem katlu iekārtu piegādā-
tājiem. Ja rezultāti novada domes sēdē tiks apstiprināti, tad ru-
denī siltumapgāde minētajās vietās būs citādāka. 

Otrs iemesls, kāpēc nonācām pie šāda risinājuma, ir tas, ka
jau vairākus gadus pētījām iespējas, kā piesaistīt līdzekļus sko-
lu katlu māju modernizācijai, lai ar ES struktūrfondu palīdzību
varētu modernizēt katlu mājas. Diemžēl šīs programmas, kas bija
šajā plānošanas periodā, nav pieejamas. Tās neattiecas uz ga-
dījumiem, kad modernizē katlu iekārtas, kuras jau darbina ar at-
jaunojamajiem energoresursiem. Pirkt šādas iekārtas par pašu
līdzekļiem nav ekonomiski izdevīgi.

- Kādi remonta darbi šovasar paredzēti skolā?
- Vasaras laikā skolas saimnieks ir ieplānojis vairākus remontus-

kāpnes pie vidusskolas, bērnudārzā divu grupu telpas, vidusskolas
ēdnīcas remonts. Skolas budžetā tam esam paredzējuši finan-
sējumu. Tāpat jāapgūst ar ZZS frakcijas deputātu atbalstu pie-
šķirtā nauda sākumskolas grupiņām mēbeļu iegādei. Ņemot vērā,
ka kurinātāji vasaras laikā nav noslogoti, varam izveidot savu
remontbrigādi, lai veiktu šos darbus, tādējādi samazinot izmaksas,
kādas būtu, ja piesaistītu ārpakalpojumus no būvfirmām. 

- Ko var teikt par sabiedrisko kārtību novadā?
- Gribu runāt par atsevišķu personu nekaunīgo attieksmi un

darbību. Ir jaunieši, kuri vakaros Jaunpiebalgu pārvērš par sa-
cīkšu trasi – rajonā pie daudzdzīvokļu mājām vai demonstrējot
savu auto spēku stāvlaukumā pie estrādes, mēģinot uzart volejbola

laukumam līdzās esošo stāvlaukumu. Esam lūguši valsts poli-
ciju pievērst pastiprinātu uzmanību, ceru, ka drīz būs arī rezul-
tāti. Līdzīgas darbības notiek arī Zosēnos. Tāpat bijuši signāli
par nelegālu alkohola tirdzniecību. Domāju, ka arī šai jautāju-
mā ar valsts policijas palīdzību tiksim skaidrībā.

- Vai vēl kaut kas būtu piebilstams?
- Bijām vienojušies ar tautskolas vadītāju Vitu Žīguri par to,

ka organizēsim diskusiju, lai saprastu, ko tad vēlamies, vai vis-
pār ir vajadzīga pieaugušo izglītība, kā tai attīstīties. Uz tikša-
nos bija aicināti pārstāvji no dažādām iedzīvotāju grupām, kam
šie jautājumi varētu interesēt, lai tādējādi paustu savu viedok-
li. Diemžēl atnāca maz. Līdz ar to jaunu ideju arī bija maz. 

Lai tautskola pastāvētu, ir jāatrod iespēja, kā piesaistīt valsts
un ES finansētās programmas, jāmeklē un jāpiedāvā jauni, daudz-
veidīgi praktiskās ievirzes kursi. Svarīga ir komunikācija starp
abām pusēm. Tautskolas vadītājai jāmeklē un jāpiedāvā dažā-
das iespējas iedzīvotājiem, savukārt arī iedzīvotājiem jāpauž sa-
vas vajadzības. Tāpat nevar jau bāzēties un piedāvāt kursus ti-
kai kādai vienai iedzīvotāju grupai, kā skolotāji un tml. Nenoliedzu,
ka vajadzīgas arī dažādas izklaidējošas un relaksācijas nodar-
bības. Programma jāveido pietiekami interesanta, daudzveidī-
ga, svarīgi, lai tā piesaistītu apmeklētājus arī no apkārtējiem pa-
gastiem, tie, kam tas būs vajadzīgs, atbrauks.

Tad vēl par vecām lietām, ko jau esam runājuši - tiekoties ar
iedzīvotājiem atkal konstatēju pāris gadījumus, kad domes dar-
binieki nav bijuši uzdevumu augstumos - nav reaģēts uz iedzī-
votāju sūdzībām, bijusi nevērīga attieksme pret apmeklētājiem...
Diemžēl, ja tas ir noticis pirms kāda laika, ne vienmēr var ob-
jektīvi izvērtēt šādu faktu. Tāpēc, lūdzu, esiet atvērtāki un šā-
dos gadījumos dariet to zināmu man pēc iespējas ātrāk!

- Paldies par sarunu!
A.Ķīķere

Pārtikas preču komplektu izdale tiek uzsākta
2015.gada maijā

4 LSK Cēsu komitejas Jaunpiebalgas nodaļā 
Adrese: Gaujas iela 13, Jaunpiebalgas pagasts,

Jaunpiebalgas novads
Darba laiks: ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00
4 LSK Cēsu komitejas Zosēnu nodaļā
Adrese: „Jūrnieki”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads
Darba laiks: pirmdienās no plkst.12.00 līdz 14.00
Šobrīd tiek veikta pārtikas komplektu piegāde izdales/uz-

glabāšanas vietās.

SVARĪGI! Atbalsta komplektus Eiropas Atbalsta fonda vis-
trūcīgākajām personām (Fonds) ietvaros var saņemt tikai ģi-
mene vai persona, kurai pašvaldības sociālais dienests izdevis:

1.       izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam;
2.       izziņu (lēmumu), kas apliecina, ka ģimene (persona)

ir nonākusi ārkārtas vai krīzes situācijā, un kas izsniegta sa-
karā ar to, ka ģimenei (personai) piešķirts vienreizējais pa-
balsts ārkārtas situācijā.

Fonda ietvaros atbalsta komplektus nevar saņemt maz-
nodrošinātas personas.

Atbalsta komplektu katrai personai var izsniegt tikai par
kārtējo mēnesi (nevar izsniegt par iepriekšējo mēnesi, nevar -
par nākamo mēnesi).

Pārtikas preču komplektā iekļautas šādas pārtikas pre-
ces:
1. pilnpiena pulveris – 0,4 kg;
2. auzu pārslas – 0,5 kg;
3. griķi – 0,4 kg;
4. manna – 0,5 kg;
5. rīsi – 0,4 kg;
6. makaroni – 1 kg;
7. kviešu milti (augstākā labuma) – 0,5 kg;
8. rapšu eļļa – 0,5 l;
9. cukurs – 0,25 kg;
10. sautēta cūkgaļa – 0,25 kg.

Higiēnas un saimniecības preču komplektu izdali plānots uz-
sākt ar 2015. gada jūniju. Mācību piederumu komplektu (vai sko-
las somas) izdale tiks uzsākta 2015.gada vasarā.

Līga Ābelniece,
Sociālā dienesta vadītāja

Par Eiropas Atbalsta fonda pārtikas komplektu izdali

  P rtikas pre u 
komplekts 

Higi nas un 
saimniec bas pre u 

komplekts 

Individu lo 
m c bu 

piederumu 
komplekti vai 
skolas soma 

Izzi a uz 1 
m nesi 

1 paka katrai 
personai 

1 paka katram b rnam, 
kas nav sasniedzis 18 
gadus 

Izzi a uz 3 
m nešiem 

Kop  2 pakas 
katrai personai uz 
izzi as periodu 

Kop  1 paka uz izzi as 
periodu katram 
b rnam, kas nav 
sasniedzis 18 gadus 

Izzi a uz 6 
m nešiem 

Kop  4 pakas 
katrai personai uz 
izzi as periodu 

Kop  2 pakas uz 
izzi as periodu katram 
b rnam, kas nav 
sasniedzis 18 gadus 

Viens komplekts 
vai skolas soma 
kalend r  gada 
ietvaros katram 

b rnam vecum  no 
5 l dz16 gadiem 
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Savam priekam
Gada sākumā vairāku mēnešu garumā tautskolas telpās no-

tika tekstila apdrukas nodarbības. Ar savām prasmēm, zināša-
nām un pieredzi dalījās interešu izglītības pasniedzēja Ina Treiliņa.

Uz Inas vadītajām nodarbībām mēs atnācām bez priekšzi-
nāšanām, bet toties ar lielu interesi iemācīties kaut ko jaunu.
Pirmajā nodarbībā Ina spēja aizraut krāsu pasaulē. Mēs mar-
morizējām, batikojām, apgleznojām zīdu, gatavojām apsveikumus
dažādiem dzīves notikumiem, apdrukājām salvetes un sedziņas.

Tad, kad tu paņem rokās otiņu un krāsu un redzi, ka tu spēj
radīt, ir patiesi liels prieks un gandarījums. Šīs sajūtas redzēju
arī savu kolēģu acīs.

Priecājāmies par Baibas Kalniņas skaistajiem darbiņiem. Viņa
jau mūsu grupā bija vienīgā ar mākslinieces dvēseli. Man pati-
ka entuziasms, ar kādu izpaudās Inese, otra Baiba un Ilga. Tā
bija iespēja piektdienās izrauties no ikdienas rūpēm.

Pavisam nemanot pienāca pēdējā nodarbība. Vajadzēja savus
darbus noformēt. Kā vēlāk izrādījās, tas bija pats svarīgākais un
laikietilpīgākais moments. Rezultāts visus priecēja.

Ar bibliotēkas meiteņu – Baibas Loginas un Edītes Eglītes
– laipnu pretimnākšanu, Līgas Ābelnieces atbalstu bibliotēkas
telpās varēja apskatīt nelielu mūsu darbu izstādi.

Paldies Inai! Ceram, ka pēc kāda laika tiksimies atkal!
Ingrīda Pētersone

Attēlā: interešu izglītības pasniedzēja Ina Treiliņa pie tek-
stilapdrukas darbu izstādes bibliotēkā.

Justies
saprastām!

Jau trešo gadu Jaunpiebalgā uz nodar-
bībām aicināja psiholoģe, atbalsta grupu
vadītāja Liene Rozenova. Šīs grupas da-
lībniecēm bija iespēja dalīties pieredzē par

aktuālākajām problēmām ģimenē un
savstarpējās attiecībās, saņemot speciālista
padomu interesējošā jautājumā. Interesanta
bija diskusija par visbiežāk sastopamajām
domāšanas kļūdām. Kur un kā tās izpau-
žas ikdienā? Kā saprotam savus bērnus?
Kāpēc darām tā un ne citādi? Kas man liek

justies labi? Tās ir tikai dažas no tēmām,
par kurām runāja nodarbībās.

Dzīves steidzīgajā ritmā atliek maz lai-
ka padomāt par mūsu līdzcilvēkiem.
Atbalsta grupā katrs var apstāties, pado-
māt un uzticēties!

Ingrīda Pētersone

l Platībmaksājumu iesniegums LAD
šogad jāiesniedz līdz 22.maijam. Ja ie-
sniegums tiks iesniegts no 22.maija līdz
15.jūnijam, tad atbalsta apjomam tiks pie-
mērots samazinājums 1% apmērā par kat-
ru nokavēto dienu.

l Papildinājumus un labojumus ie-
sniegumā var veikt līdz 15.jūnijam (lūdzu
vēlreiz pārbaudiet iesniegumu kopijas, vai
nav kaut kas piemirsts, un izmantojiet ie-
spēju labot pieļautās kļūdas).  

l Pretendējot uz mazo lauksaimnie-
ku atbalstu, iesniegums LAD jāiesniedz līdz

15. jūnijam. Uz šo atbalsta shēmu var pie-
teikties tikai šogad – 2015.gadā.

l Dabas aizsardzības pārvalde aicina
pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zā-
lājus (BVZ). Vērtēšana turpināsies līdz
2019.gada rudenim. Lai obligāti apmek-
lējamās platībās pēc iespējas vairāk iekļautu
zālājus, kuru atbilstība bioloģiskajai
daudzveidībai līdz šim nekad nav pār-
baudīta, Dabas aizsardzības pārvalde ai-
cina zemju īpašniekus pieteikt šādus zā-
lājus pārbaudei. Informācija par zālāju at-
bilstības kritērijiem un pieteikuma veid-

lapas, kā arī kontakti redzami Dabas aiz-
sardzības pārvaldes mājas lapā:
www.daba.gov.lv 

l Jauno uzņēmēju biznesa ideju kon-
kurss uzņēmējdarbības veicināšanai
Jaunpiebalgas novadā. 

Pieteikumu iesniegšana noteikta līdz
2015.gada 1.jūnijam. Ar konkursa noli-
kumu var iepazīties Jaunpiebalgas nova-
da mājas lapā: http://www.jaunpiebalga.lv

Maija Ķīķere,
novada lauku attīstības konsultante

Mob. 29131170

SIA „Vides eksperti“ pēc Eiropas
Komisijas statistikas biroja EUROSTAT
pasūtījuma veiks zemes apauguma un lie-
tošanas situācijas, kā arī to izmaiņu ap-
sekojumu Baltijas valstīs, t.sk. arī jūsu paš -
valdībā. Apsekojums notiks no 2015. gada
maija līdz oktobrim (projekts LUCAS 2015,
http://ec.europa.eu/eurostat/web/lu-
cas/overview).

Latvijā apsekojumā iekļauti 4498
ģeogrāfiskie punkti, kuri var atrasties jeb-
kuros zemes apauguma veidos (lauk-
saimniecības zeme, zālāji, meža zemes, ap-
būvētās teritorijas, transporta tīkli utt.)
Apsekotāji noteiks zemes apauguma un lie-
tošanas veidu, redzamu meliorācijas sis-
tēmu esamību un ainavas struktūrele-
mentus.

Apsekotāji darbosies saskaņā ar pre-
cīzām instrukcijām, lai aprakstītu un no-
fotografētu izvēlēto punktu, kā arī lai ap-
rakstītu situāciju 250 m garā līnijā no
punkta uz austrumiem. Vienā no katriem
10 punktiem tiks paņemts 500 g smags
augsnes virskārtas paraugs. Tas tiks ana-
lizēts laboratorijā un izmantots ar vides
faktoru novērtēšanu saistītiem mērķiem,

Par zemes lietošanas un zemes apauguma veidu 
statistisko apsekojumu Jaunpiebalgas pašvaldībā

Lauku ziòas
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piemēram, Eiropas augšņu karšu atjau-
nināšanai, augsnes modeļu validācijai un
organisko vielu satura noteikšanai aug-
snē, kas ir būtisks klimatu ietekmējošs
faktors.

Apkopotā informācija tiks izmanto-
ta tikai Eiropas mēroga statistikai, un tā
neatspoguļos nekādus personiskas dabas
datus vai datus par zemes īpašumiem. LU-
CAS 2015 apsekojuma dati netiks iz-

mantoti lauksaimniecības subsīdiju kon-
trolei, pie tam tie arī nav piemēroti šādam
mērķim. 

Ivars Pavasars,
SIA „Vides eksperti” valdes loceklis

Šeit minētās ir tikai maza, niecīga daļi-
ņa no bagātīgā ideju klāsta vides pilnveidei
Jaunpiebalgas novadā, ko sniedza skolēni
no 5. līdz 12.klasei, iztēlojoties, ka viņiem
ir neierobežoti (finanšu, tehnikas, dažādu ie-
spēju) resursi to īstenošanai:

Sastādītu mežus, cik vien varētu, un ap-
stādinātu piesārņošanu un medības. Palīdzētu
nelaimē nokļuvušajiem dzīvniekiem un to
mazuļiem, kuru mātes un tēvi ir nomedīti.

Aizsargājamajiem augiem palīdzētu ie-
sēties un izaugt.

Talkas tiktu veidotas vismaz divreiz ne-
dēļā. Atrastu visus vajadzīgos palīgus un ie-
kārtas, lai veidotu mums apkārt skaistāku,
sakoptāku, labāku vidi. Mums nevajag daudz
naudas, lai uzturētu vidi tīru. Ja mēs gribam
veidot kaut ko jaunu, mēs to varam veidot
no lietām, kuras mums dažreiz liekas kā at-

kritumi. Mēs saudzētu dabu un palīdzētu pa-
darīt dzīvnieku un augu dzīvi vienkāršāku.

Nopirktu runājošas miskastes un grā-
bekļus ar labu mūzikas aparatūru.

Visai tehnikai nomainītu motorus uz da-
bai nekaitīgiem. Uzbūvētu milzīgu magnētu,
kas pievelk tikai atkritumus, to pievienotu
pie lidmašīnas un lidotu pāri … … (savas
pilsētas, ciema, novada, valsts nosaukums).

Apkārt zemei izaudzētu rudzus.
Taisītu elektroniskās mašīnas.
Vairāk lietotu pārtiku ar organiskajiem

iepakojumiem.
Viennozīmīgi kā labs cilvēks dāvinātu ve-

losipēdus, vispirms tiem, kas sēž tikai pie
stūres, tad būtu mazāk automašīnu gāzu pie-
sārņojuma. Izvietotu vairākas miskastes, lai
jaunieši tās ievērotu. Sarīkotu lielu talku, kurā
ne tikai strādā un strādā, bet tā būtu arī ar

rotaļām dabā, zupas ēšanu no pašu ražotiem
produktiem.

Uztaisītu laboratoriju, kurā pētītu, kā iznī-
cināt indīgos augus. Izveidotu savu cilvēku gru-
pu, kas palīdzētu apsekot reto augu sugu vie-
tas, talkas rīkotu biežāk, lai daba kļūtu tīrāka.  

Paliek tikai jautājums: vai tiešām šīs ide-
jas ir tik nereālas un to realizēšanai vajadzīga
burvju nūjiņa? Varbūt pietiek tikai ar pār-
liecību – pastāvēs, kas pārvērtīsies! 
Apkopoja Lelde Grobiņa un Vita Žīgure.

22.maijā pulksten 19.00 
Gongu meditācija.

Izveseļojas ķermenis, atpūšas dvēsele, atklājas sirds...
Vada Marija Mežecka – Gong meistare, reiki skolotāja,

Fen Šui Formu skolas speciāliste
Dalība 5,- EUR

***

„Laimes ekonomika“ tautskolā
Ikviens tiek mīļi gaidīts 23.maijā pulksten 18.00 tautsko-

las telpās uz gada noslēguma pasākumu, kurā atskatīsimies uz
aizvadīto gadu un kopā būšanā pārdomāsim kopā veicamos dar-
bus. Lai saruna ritētu raitāk, iesākumā noskatīsimies dokumentālo
filmu „Laimes ekonomika”, kas jau apceļojusi visu Latviju.

Filmas veidotāji meklē atbildi uz jautājumu - kā būt laimī-
gam pasaulē, kura, viņuprāt, attīstās nepareizā virzienā?
Ietekmīgi politiķi, ekonomisti un uzņēmēji daudz runā par iz-

augsmi un produktivitātes paaugstināšanu, ignorējot dabas re-
sursu izsīkšanu un patēriņa kultūras radīto garīgo nabadzību un
vientulību.

„Vientuļi cilvēki nekad nav laimīgi, un globalizācija rada ļoti
vientuļu planētu,” stāsta sociālā aktīviste un filmas autore Vanda
Šiva (Vanda Shiva). Filmas centrālā ass iezīmē mūsdienu glo-
bālās krīzes – klimata pārmaiņas, terorismu, finanšu krahu –, sa-
vijot tos ar ļoti personīgiem stāstiem par depresīviem un tukšās
patērētāju sabiedrības nomāktiem cilvēkiem. Iemesls? Globālo
korporāciju radīta pasaule, kurā pirmajā vietā vienmēr ir peļņa
un patēriņa palielināšana, nevis cilvēks. Kāds tam ir risinājums?
Lokalizācija. Atgriešanās kopienu sabiedrībā, kurā cilvēki zina,
kā klājas kaimiņam un pārtiku iegādājas pie tuvumā dzīvojošā
zemnieka, nevis lielveikalā.” (no http://www.homoecos.lv/ )

Atgriešanās… Pie saknēm, pie savas zemes, pie saviem ļau-
dīm. Kopā būšana. Kopā domāšana un kopā darīšana. Kopā
Apziņa, ka tikai tā varam dzīvot šajā globālā patēriņa pasaulē. 

Ar to tad arī sāksim – APZINĀSIM savu varēšanu un ie-
spējas! Pārstāsim gaidīt „kliņģerus no Rīgas” (valdības, Eiropas,
bankas…) un apjautīsim, ka mums IR! Ir Gauja ar saviem lī-
čiem, ievām, ūdeņiem; tīra zeme, kurā audzēt tīrus graudus mai-
zei, smaržīgus augļus un dārzeņus, skaistus ziedus par prieku
sev un citiem; svaiga gaisa malks, kas pilsētas ļaudīm ir ba-
gātība; pakalni un ielejas kā ceļinieku un mākslinieku „para-
dīze”, un, galvenais, mums ir CILVĒKI, KAS PROT UN VAR
no zemes, koka, metāla, vilnas uzburt ēdienu, traukus, mēbe-
les, audumus, rotas…

Un tas ir daudz! Daudz vairāk nekā tas, ko mums piedāvā liel-
veikals vai pilsētas ikdiena ar savu patērētājas dabu. 

Tiekamies tautskolā! 
Tēja un kafija būs, līdzi paņemiet pavasarīgi veselīgas uz-

kodas.
Vita Žīgure

Tautskolas ziòas

Jaunpiebalgas vidusskolas jauniešu zaļo ideju TOP 10 
no aptaujas anketām par vidi
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28.martā Novikontas Jūras koledžā jaunie jūras vilki sagaidīja
pusfināla dalībniekus no astoņām Latvijas skolām. Arī Jaunpiebalgas
vidusskolas komanda ar skolotāju Sarmīti Vlodari vadībā un 9 da-
lībniekiem – D.Černovu (kapteinis), S.Pajatu, I.Žēperu, R.Žīguru,
J.Brasavu, E.Dapševiču, V.Fetingu, K.Pētersonu, R.Brikmani de-
vās gūt pieredzi un parādīt jauniegūtās zināšanas jūrniecības jomā.

Komandai bija jāveic vairāki uzdevumi, kas prasīja asu prā-
tu, precizitāti, spēku. Dalībniekiem bija jātiek galā ar vairākiem
uzdevumiem – kuģa vadīšanas simulatoru, dūmu istabā jāglābj
cilvēks, jāsniedz pirmā medicīniskā palīdzība vairākiem cietu-
šajiem, kā arī jārāda teorētiskās zināšanas pirmās palīdzības snieg-
šanā. Konkursa noslēgumā gaidīja atraktīvākais uzdevums – vir-
ves vilkšana. Liels prieks un gandarījums, jo iekļuvām finālā.

Fināls tika organizēts Latvijas Jūras akadēmijā. Kā jau fināls
– saspringts, pirms tā – nopietna gatavošanās, mācīšanās, kas ne
visiem komandas dalībniekiem bija pa spēkam. Rezultātā komandā

tika veiktas izmaiņas, zēnu kompānijai pievienojās Arta Glāzere.
Jauniešiem bija jāapgūst jūras karodziņi, to nozīme, jūras signālu
un gaismu nozīme, mezglu siešana, skaņu signāli, kā arī pirmās
palīdzības sniegšana. Kā jau ierasts, pirmās palīdzības uzdevums
bija sagatavots īpaši – tas komandai lika atrisināt radušos prob-
lēmu stresa apstākļos. Grūti, bet aizraujoši.

Katra no komandām bija nopietni gatavojusies, līdz ar to cīņa
arī bija sīva, pat par puspunktiem.

Tā kā komanda ir apguvusi jūrniecības pamatzināšanas, ce-
ram, ka arī nākamgad skolēni piedalīsies konkursā ar vēl lielā-
ku interesi. Lielu paldies par skolēnu sagatavošanu sakām spor-
ta skolotājai Sarmītei Vlodarei, medicīnas darbiniecei Ilgai
Bobrovai, VUGD Jaunpiebalgas posteņa komandierim Matīsam
Zemgalim, kā arī skolotājiem par sapratni un atbalstu.

Konkursa norisi aizrautīgi vēroja klases 11.klases audzinā-
tāja – Gunita Kundrate.

Jūrniecības konkurss „Enkurs 2015”

Apvienoto novadu angļu valodas olimpiāde 6. un 8. klasēm 
Piedalījās: Adrians Vīķelis (6.kl.) – 3.vieta, Laura Dapševiča

(6.kl.). Skolotāja G. Kundrate.
Kaspars Žēpers (8.kl.) – atzinība. Skolotāja D. Kļava.
Apvienoto novadu mājturības un tekstila tehnoloģijas olim-

piāde 
Piedalījās: Emīlija Treiliņa (5.kl.) - 3.vieta par mājas dar-

bu, Beāte Valdemiere - Bišere (6.kl.), Jūlija Postolati (9.kl.)
- 2.vieta kopvērtējumā un 2.vieta par mājas darbu. Skolotāja
M. Apsīte.

Valsts ģeogrāfijas olimpiāde 
Piedalījās Rāmulis Žīgurs (11.kl.). Skolotāja R. Gansone.
Apvienoto novadu skolu sacensības futbolā 
Piedalījās: Izabella Kvecko, Viktorija Brikmane, Klinta

Ostrovska, Agija Ābelniece, Monta Santa Graudiņa (visas
8.kl.) – 1.vieta. Skolotāja S. Vlodare.

Deivids Bedeicis, Edžus Nedēļa, Armīns Zvēriņš, Raivis
Ķīķeris, Emīls Denis, Kristers Leimanis (visi 9.kl.) – 2.vie-
ta. Skolotājs R. Dūmiņš.

Kristaps Ozols, Dāvis Staškevičs (abi 7.kl.), Egmonts Ērglis,
Vjačeslavs Rudiņecs (abi 6.kl.), Dikijs Zariņš, Ralfs Rubenis,
Sentis Fiļipovs (visi 5.kl.) - 1.vieta. Skolotājs R. Dūmiņš.

Jūrniecības konkursa „Enkurs 2015” 1.kārta un fināls 
Piedalījās: Roberts Brikmanis, Kārlis Pētersons (abi 10.kl.),

Jēkabs Jānis Brasavs, Dāvis Černovs – kapteinis, Edgars
Dapševičs, Valters Fetings (tikai 1.kārtā), Salvis Pajats, Ingus
Žēpers, Rāmulis Žīgurs, Arta Glāzere (tikai finālā) (visi 11.kl.).
Skolotāja S. Vlodare.

Zinātniski pētniecisko darbu konkurss skolā 
Labākais darbs – Artai Glāzerei (11.kl.). Skolotāja D. Rubene.
Republikāniskais sacerējumu konkurss „Sibīrijas bērni”,

kuru izsludināja komunistiskā terora upuru atbalsta un palī-
dzības fonds 

Piedalījās Monika Keiša (12.kl.). Skolotāja Z. Althabere.
Video konkurss „Pārspēj CSDD reklāmu” 
Piedalījās Alīna Šķestere – Kaša un Arta Glāzere ( abas

11.kl.). Skolotāja I. Elksne.
Sagatavoja Arnis Ratiņš.

Skolas ziòas

Aprīļa beigās vidusskolas 6.klases skolēni apmeklēja izstā-
di „Rakstu darbi” Cēsu Izstāžu namā. Tajā bija apskatāma
Vidzemes izglītības iestāžu bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas konkursa „Rakstu darbi” darbu izstāde.

Konkursam – izstādei bija iesniegti 274 darbi no 19 Latvijas
novadiem Vidzemes kultūrvēsturiskajā novadā. Pētot sava no-
vada zīmes, rakstus un ornamentus, darbos tika atspoguļota kon-
kursa tēma – Viss atstāj nospiedumus un pēdas. Tie ir Raksti dabā,
apkārtējā vidē, sadzīvē...

Ekskursijas laikā katram bija jāizvēlas darbi, par kuriem va-
rētu uzrakstīt recenziju. 

6.klases skolniece Liene Slaidiņa: „ Mēs braucām uz izstā-
di „Rakstu darbi”. Daudzi darbi bija veidoti no māla, koka, ādas,
papīra, no pērlēm, dzijas, kartona. Daži bija uzzīmēti uz krek-
la. Man patika darbiņš „Tautas tērps mūsdienu dāmām”, kuru
veidoja meitenes no Lejasciema vidusskolas. Tas bija ļoti rūpī-
gi zīmēts ar tušas pildspalvu.”

6.klases skolēns Egmonts Ērglis: „ Izstādē man īpaši pati-
ka zīmējums ar nosaukumu „Dzīves raksti”, kuru veidoja Cēsu
pilsētas pamatskolas 9.klases skolniece. Viņa zīmēja uz papīra
lielus kalnus, krāsainus taureņus un upi, kā arī milzīgu balonu.

Man likās interesanti krāsu salikumi šajā darbā.”
Vizuālās mākslas skolotāja 

Baiba Kalniņa - Eglīte

Attēlā: bibliotēku nedēļas ietvaros Jaunpiebalgas vidussko-
lā viesojās Cēsu Centrālās bibliotēkas krājuma organizācijas no-
daļas vadītāja Skaidrīte Daņiļēviča, lai vidusskolēnus informē-
tu par iespējamo informācijas meklēšanu katalogos, datubāzēs.

V.Johansone

Vidzemes novada mākslas izstādē „Rakstu darbi”
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„ Dzīvojiet veseli visi! 
Es redzu jūs dažunakt sapnī.”

(Jānis Sudrabkalns)

Emocionālais, jūtīgais dzejnieks Jānis Sudrabkalns, lielāko-
ties tomēr ir jaunpiebaldzēns, neskatoties uz to, ka Jaunpiebalgā
nodzīvo astoņas vasaras un ziemas. Viņš uzskata, ka visa sākums
radies tieši Piebalgā. Kā VISA? Zelta krogs, Vienziemīte, darbs
laukos, Kleivu, Bricu ezeri, egle pie Zelta kroga, kas joprojām
sargā atmiņas par dzejnieka bērnību. Daba nepieviļ, mēs tikai
neprotam uzrunāt šos vēl joprojām esošos kokus. Arī nākamo
dzejnieku daba nepieviļ, viņš tēlojumos saredz augsto debesi,
Jānēnus, Jāņaskolu, kalnus un pakalnus „domas visos gadalai-
kos lido tālu no Piebalgas, Latvijā, pasaulē”. Nav bijusi iespē-
ja nekad pateikt to, ka Jānis Sudrabkalns nav bijis mantas cil-
vēks, viņš laipni noraidījis radinieces piedāvāto iespēju nākt dzī-
vot uz Jaunpiebalgu. Saglabājusies Jāņa Sudrabkalna vēstule Peiņu
Mīlei, ka viņš netīko pēc Kleivām, nepieņem dāsno piedāvāju-
mu un nenāks te dzīvot.

Tā nu dzejnieka jubilejas reizei nākot, Jaunpiebalgas vidus-
skolas direktore Ulla Logina ierosina valodu metodiskās apvienības
vadītājai, skolotājai Jolantai Glāzerei, ka varbūt paši varam no-
organizēt konkursu, veltītu mūsu novadniekam, jo parasti jau pie-
dalāmies citu skolu organizētajos konkursos. Ierosinājums pie-
ņemts, miniatūru konkurss izsludināts, darbi tiek iesūtīti, neat-
karīga vērtēšanas komisija tos lasa un vērtē. Skolotājas Ilga, Jolanta,
Aija, Zane pirms konkursa noslēguma atvērušas tādu kā nelie-
lu tipogrāfiju. Darbi ne tikai jāizlasa, jānovērtē, bet jāprintē, jā-
iesien, lai noslēgumā katram tiktu gabaliņš no pavasara. 

Kad pāri pavasarīgiem strautiem skanēja cīruļu treļļi un dzēr-

vju klaigas, kad krūmājus un mežmalas rotāja vizbuļu zilās acis,
Jāņaskolā pulcējās tuvi un tāli ciemiņi uz novadniekam Jānim
Sudrabkalnam veltītā miniatūru konkursa noslēguma pasākumu.

Pasākuma galvenā organizatore skolotāja Jolanta Glāzere saka:
„Konkursā piedalījās 30 skolēni no Amatas, Drabešiem, Inešiem,
Jaunpiebalgas, Priekuļiem, Skujenes, Taurenes un Vecpiebalgas.
Konkursa darbus vērtēja pensionētās skolotājas Ilga Prīse, Valda

Žukovska, kā arī Krišjāņa Barona muzeja galvenais speciālists
Andris Ērglis.

Katrs konkursa dalībnieks un skolotājs dāvanā saņēma mi-
niatūru krājumu, kurā apkopoti visi iesūtītie darbi un kura vāku
rotā fotogrāfija ar J. Sudrabkalna mīļākajām puķēm - zilajām viz-
bulītēm.

Paldies Līvai Grudulei par interesanto prezentāciju; Ingai
Eihentālei, Elzai Skutānei un Samantai Eihentālei par muzikā-
lajiem priekšnesumiem; sirsnīgs paldies Egitai Zariņai par tor-
tes dāvinājumu; paldies par atbalstu SIA „Nodus” un Ilzei
Ontužānei personīgi; Jaunpiebalgas vidusskolas direktorei Ullai
Loginai par atsaucību un ieinteresētību; paldies manām kolēģēm
Aijai Ķīķerei un Zanei Althaberei; paldies mākslas skolai par
krāsainajām gleznām; muzeja saimniecei Guntai Misiņai par sil-
tajām telpām un viesmīlīgo uzņemšanu.

Piedaloties pasākumā tikai kā klausītājai, jāatzīst, ka intere-
santa bija noslēguma diena. Ne tikai jaukajās mūzikas skaņās,
kas vienmēr iederas Jāņaskolā, bet visa pasākuma gaita. Žūri-
jas pārstāvji izteica savu viedokli par darbiem, par konkursa no-
risi. Andris Ērglis, arī jaunpiebaldzēns, bija izvēlējies vienu dar-
bu, kurā minēts arī Latvijas vārds. Viņa specbalvu saņēma Rāmulis
Žīgurs. Andris vēl piebilst: „Esmu pagodināts, ka mani uzaici-
nāja būt klāt vērtēšanā. Lasot darbus, man nāca prātā paša sais -
tība ar Jaunpiebalgas vidusskolu, ar Jāņaskolu, ar Jāņa Sudrabkalna
vārdu. Lasot 30 radošos darbus, nebija nemaz tik vienkārši tos
novērtēt. Katrs cilvēks centies, savu domu ielicis. Tomēr bija in-
teresanti, ka pilnībā sakrita visu triju vērtētāju domas. Priecājos,
ka no jauna tikos ar Jāņaskolu, ar Jāņa Sudrabkalna bērnības zemi.
Tā vien gribas teikt, kā kādreiz dzejnieks: „Dzīvojiet veseli visi!
Es redzu jūs dažunakt sapnī.”” 

Klāt bija un fotografēja Vēsma Johansone, cerībā, ka kon-
kurss turpināsies, jo tāds bija arī skolas direktores Ullas Loginas
vēlējums. 

Attēlā: J.Sudrabkalnam veltītā miniatūru konkursa noslēguma
pasākumā Jāņaskolā – no kreisās žūrijas pārstāvji Andris Ērglis,
Ilga Prīse, konkursa dalībnieces Gunda Glāzere, Dana Sandra
Radvinskaite, Agija Ābelniece, Izabella Kvecko, Kristīne
Baltkaula, Elza Skutāne, Liene Zaķe un žūrijas pārstāve Valda
Žukovska.
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Maija mēnesī mācību koncerti, ieskai-
tes un eksāmeni rit pilnā sparā. Bet, kā jau
allaž, paralēli mācību darbam skolas au-
dzēkņi piedalās arī pasākumos ārpus sko-
las, tā pilnveidojot savu uzstāšanās un kon-
certēšanas pieredzi.

27. martā 1. klavieru klases audzēkne
Ance Liliāna Lazdiņa ar lielisku priekš-
nesumu piedalījās I jauno pianistu festi-
vālā „Debija 2015” Juglas Mūzikas sko-
lā Rīgā. Paldies skolotājai Ievai Damrozei!

10. aprīlī mūzikas skolas zālē notika
mācību koncerts Kolektīvajā muzicēšanā
topošajiem skolas absolventiem. Tas bija
pirmais no skolas noslēguma pārbaudīju-
miem. Šis arī bija pēdējais mācību kon-
certs, kurā vecāki varēja piedalīties kā klau-
sītāji.

11. aprīlī 4. klavieru klases audzēknes

Kate Smilga un Daniela Macola pieda-
lījās IX Jēkaba Graubiņa Jauno pianis-
tu konkursā Līvānu Mūzikas skolā. Kate
Smilga ieguva ATZINĪBU. Paldies sko-
lotājai Ingai Eihentālei!

18.aprīlī 1. ģitāras klases audzēknis
Rihards Ansbergs piedalījās Latvijas kla-
siskās ģitārspēles konkursā „Latvijas Gada
ģitārists 2015” Vidzemes kārtā A.Kalniņa
Cēsu Mūzikas vidusskolā, iegūstot 3. VIE-
TU savā grupā, un tika izvirzīts uz finā-
lu Rīgā. Paldies skolotājam Jānim Žaga-
riņam!

24. aprīlī A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vi-
dusskolā notika Vidzemes reģiona
Klavierspēles vecāko klašu audzēkņu kon-
certs, kurā mūsu skolu ļoti pārliecinoši pār-
stāvēja 6. klavieru klases audzēkne Tīna
Beāte Kurzemniece un 7. klavieru klases

audzēkne Samanta Eihentāle. Paldies sko-
lotājām Egitai Vanagai un Ingai Eihentālei!

26. aprīlī 1. ģitāras klases audzēknis
Rihards Ansbergs veiksmīgi piedalījās
Latvijas klasiskās ģitārspēles konkursā
„Latvijas Gada ģitārists 2015” fināla kon-
kursā Rīgā Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Paldies Jaunpiebalgas novada domei un
audzēkņu vecākiem par atbalstu, organi-
zējot audzēkņu nokļūšanu uz konkursiem,
festivāliem un koncertiem!

7. un 8. maijā topošie skolas absolventi
ir veiksmīgi nokārtojuši skolas beigšanas
eksāmenus solfedžo. Vēlam veiksmi atli-
kušajos eksāmenos!

Mūzikas skolas audzēkņu izlai-
dums notiks 23. maijā plkst. 15.00

Skolas direktore Aija Sila

Mūzikas skolā

7. maijā Jaunpiebalgas mūzikas skolā koncertu sniedza kād-
reizējā skolas audzēkne Sigita Razminoviča kopā ar savu drau-
dzeni Katarīnu Ignatoviču, koncertmeistari Kristīni Paulu, pa-
sniedzēju Andi Klučnieku. Skolotāju mudināti, bija ieradušies
mūzikas skolas skolēni, kuri mācās flautas spēli. 

Ar sirsnību viesus sveica mūzikas skolotāji un citi klāteso-

šie. Vislielākā mīlestība tika Sigitai. Vēlam arvien vēl pilnvei-
doties un meklēt savu ceļu mūzikā! Saprotams ir uztraukums,
jo, uzstājoties savējiem, ir vēl lielāka atbildība. Paldies! Bija ļoti
jauks koncerts!

V.Johansone

Pavasarīgais koncerts

Noslēdzies Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes
izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu valsts
konkurss – gada lielākais mākslas skolu pasākums. 

Šogad konkursā piedalījās 101 mākslas skola un 458 audzēkņi.
Jaunpiebalgas Mākslas skolu konkursā Valmieras Mākslas vi-

dusskolā godam pārstāvēja Laura Dapševiča, Krista Marta

Kundrate, Sindija Ozola un Kristiāna Pogule. Katrs konkursa
dalībnieks konkursa finālā piedalījās, veicot divus konkursa uz-
devumus – pētniecisko un radošo zīmējumu grafikas tehnikās,
atbilstoši konkursa tēmai „Kustības attēlojums zīmējumā”. Laurai
un Kristai pirmajā uzdevumā bija jāattēlo auglis (izlozēja bum-
bieri), tā daļas un izmaiņas, darbojoties ar to- jāzīmē auglis da-

Mākslas skolu audzēkņi valsts konkursā
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žādos stāvokļos visā tā „pārvērtību” procesā, veidojot pētnie-
cisku un vienotu kompozīciju pa visu lapu. Sindijai un Kristiānai,
izlozējot darbības vārdu, bija jāuzzīmē vienota figurāla kompozīcija
ar vismaz 2 figūrām, kas attēlo konkrēto izlozēto darbību- ar iz-
teiksmes līdzekļu un paņēmienu palīdzību, kas izceļ cilvēku fi-
gūru izteiksmīgumu, pārliecinoši jāattēlo konkrētā darbība. Otrajā-
radošajā uzdevumā - visiem bija jāskatās un jāvēro video.
Iedvesmojoties no filmētā materiāla (dūmi), radoši jāturpina kus-
tības raksturs, noskaņa un tēls. Jāsaka, ka uzdevumi bija neie-
rasti, taču meitenes radoši, veiksmīgi un sekmīgi pielietoja mā-
cībās iegūtās zināšanas un prasmes jaunā- konkursa situācijā.
Paldies jums par drosmi, pārliecību, un atbildību, radot savus
darbus!

Pēc aizvadītā audzēkņu darbu konkursa katru gadu kopā pul-
cējas viņu pedagogi, lai valsts konkursa noslēguma pasākumā
parādītu savu skolu sagatavoto metodisko materiālu, piedalītos
dažādos semināros, meistardarbnīcās un apmeklētu izstādes. Šo-
gad visus laipni sagaidīja un uzņēma Siguldas Mākslu skola „Baltai
flīģelis”. Jaunpiebalgas mākslas skolu pārstāvēt devās skolotā-
jas Zanda un Maija. Savā „mājas darbā” atspoguļojām vairākus
inovatīvus un veiksmīgus mācību uzdevumu piemērus, kas bal-
stīti eksperimentos, pētniecībā un laikmetīgajā mākslā, saistī-
bā ar valsts konkursa tēmu „Kustības attēlojums zīmējumā”.
Semināra meistardarbnīcās bija iespēja apgūt dizaina zīmējumu,
akadēmiskās uzbūves zīmējumu, vienkāršas, ātras un aizraujo-
šas grafikas tehnikas un improvizācijas mākslu. Mums bija uni-
kāla iespēja piedalīties Alekseja Naumova gleznu izstādes
„Pasaules pilsētas” „Baltajā flīģelī” un Siguldas kultūras un māk-
slas telpas „Siguldas tornis” metālmākslinieka Jura Gagaiņa iz-
stādes „Kuģi piestāj Segewoldē“ atklāšanās, māksliniekiem klāt -
esot. Līdz 25. maijam Siguldas novada Kultūras centrā vēl ska-
tāma konkursa fināla darbu izstāde. Ja gadās braukt garām, ap-
skatiet!

Valsts konkursus mākslā un mūzikā rīkoja Latvijas
Nacionālais kultūras centrs  sadarbībā ar mākslas un dizaina pro-
fesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestādēm.

Aicinām visus uz mākslas skolas audzēkņu darbu skati -
izstādi 22. maijā Jaunpiebalgas vidusskolas sporta zālē! Tur
būs redzami visi darbi, ko esam veikuši ikdienā un konkursos
mācību gada garumā!

Zanda Liedskalniņa,
Jaunpiebalgas Mūzika un māksla skola

Attēlā: Laura Dapševiča un Krista Marta Kundrate ar pa-
teicībām par piedalīšanos valsts konkursā Valmieras Mākslas vi-
dusskolā.

Attēlā: Kristiāna Pogule un Sindija Ozola  ar pateicībām par
piedalīšanos valsts konkursā Valmieras Mākslas vidusskolā.

Sporta veterāni pavasara
krosā Daugavpilī

Kā visiem
labi zināms,
kross nav tā
mīļākā sporta
disciplīna, to-
mēr skriešana
ir modē, un
mēs skrie-
nam.  

2.maijā
Daugavpilī risinājās Latvijas pašvaldību sporta veterānu (senioru) 52. spor-
ta spēles. Sporta veterāni skrēja vieglatlētikas pavasara krosu un vāca pun-
ktus komandu cīņā. Mums veicās ļoti labi: Sarmīte Vlodare – 2.vieta, Agita
Šulca – 2. vieta, Ilzīte Sarmule – 3.vieta, Inese Haļina- 1.vieta, Ina Treiliņa
– 3.vieta, Ieva Pilskalliete – 3.vieta. Paldies Jānim Upenam, Uģim Inkam,
Līgai Papēdei! 

Komandu ieskaitē mums 5.vieta 9 novadu konkurencē. 

Sportistu vārdā S.Vlodare

Vēl viena veiksme
Eiropas čempionātā

klasiskajā spēka
trīscīņā

Aprīļa avīzītē rakstījām par mūsu novadnieka, jau-
nā sportista Denisa Koltaševa izcilo veiksmi Eiropas
čempionātā klasiskajā spēka trīscīņā, kurā viņš ieguva
1.vietu un zelta medaļu savā svara kategorijā. 

Neilgu laiku pēc avīzes iznākšanas savā e-pastā sa-
ņēmu šādu vēstuli: „Ļoti iepriecināja raksts par Denisa
Koltaševa panākumiem spēka trīscīņā, lai puisim vei-
cas! Tomēr šajās sacensībās Latvijas izlases sastāvā
ar ļoti labiem panākumiem startēja arī mūsu novad-
niece un īstena piebaldziete - Ieviņa Liģere. Viņa iz-
cīnīja divas sudraba medaļas! Ievērojam un godinām!”
Patīkami, ka arī lasītāji ir atsaucīgi un zinoši, tādē-
jādi var papildināt jau esošo informāciju ar kaut ko
jaunu.
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Tas bija par iemeslu, lai uzrunātu
Ieviņu un kaut ko vairāk uzzinātu par vi-
ņas panākumiem. Lūk, ko pastāstīja
Ieviņa Liģere: „ Sirdī esmu piebaldziete,
lai gan dzīve vadājusi pa dažādām pil-
sētām, tomēr vienmēr ir prieks iegriez-
ties tēva un mātes mājās. Šobrīd dzīvo-
ju Madonā. 

Ar šo sporta veidu – spēka trīscīņu -
nodarbojos nu jau kādus piecus sešus
gadus. Tas ir mans nopietnais hobijs,
trenējos Madonā 4 reizes nedēļā kopā ar
savu dzīvesbiedru, kurš mani arī
iepazīstināja ar spēka trīscīņu.
Sacensībās rezultāti bijuši dažādi, bet nu
jau esmu vairākkārtēja Latvijas
čempione, Latvijas rekordiste un pērn
izpildīju arī Latvijas sporta meistara
normatīvu spēka trīscīņā.

Kad pašu dzimtenē ir sasniegts gana
augsts līmenis un iegūtas tiesības
pārstāvēt valsti ārpus tās robežām, jāsāk
palēnām iekarot starptautiskie pjedestāli.
Lai to varētu darīt godam, vēl diezgan
daudz jātrenējas. Lai sagatavotos Eiropas
čempionātam Čehijā, bija maz laika, tikai
trīs mēneši, bet starts izdevās labs, starp

astoņām konkurentēm no septiņām
valstīm izcīnīju 2. mazo medaļu vilkmē
un 2. vietu kopsummā svara kategorijā
līdz 84 kg. 

Vēlos pateikt paldies Madonas domei,
jo bez piešķirtā finansiālā atbalsta nebūtu
nekur tikusi, un personīgi Andrim
Blāķim par komfortablo transporta
līdzekli, kā arī visiem pārējiem, arī

radiem un draugiem, kas turēja īkšķus un
domāja labas domas.”

A.Ķīķere

Attēlā: Latvijas izlases sastāvā EČ kla-
siskajā spēka trīscīņā ar ļoti labiem pa-
nākumiem startēja mūsu novadniece
Ieviņa Liģere, izcīnot 2. mazo medaļu vil-
kmē un 2. vietu kopsummā.

Pirms 25 gadiem 4.maijā 138 Augstākās Padomes deputāti
nobalsoja par deklarāciju, ar kuru tika atjaunota Latvijas Republikas
neatkarība. Tomēr līdz tam bija jānoiet grūts un šaubu pilns ceļš,
kurā katram bija jāizlemj, vai atbalstīt šo ideju, vai noraudzīties
uz to no malas, vai nostāties pret to. 

Arī piebaldzēni piedalījās šajās vēsturiskajās mūsu valsts
pārmaiņās. Kā atceras Tautas frontes priekšsēdētājs Dainis Īvāns,
tad sarunas ar tā laika PSRS valsts vadītāju bijušas nesekmī-
gas, jo viņš bijis pārliecināts, ka tauta neatbalstīs šādas se-
parātiskas idejas, jo lai laikā Latvijas teritorijā atradās ap 320
tūkstošiem PSRS militārpersonu, Rīgā dzīvoja tikai 30% lat-
viešu, bet Daugavpilī to skaits nepārsniedza 15%. Tai laikā
es strādāju arodizglītības sistēmā un biju pārsteigs, ka vienā
Daugavpils skolā latviešu valodu audzēkņiem mācīja krievu
valodā. Liekas neiespējami, bet, kā pastāstīja skolotāja, tad
citādi sveštautiešiem nevarēja ieskaidrot, kur viņi atrodas un
kas tā latviešu valoda ir. 

Šādos apstākļos Tautas frontes vadība nolēma 1990.gada 21.ap-
rīlī Rīgā, Daugavas stadionā, sapulcināt visa līmeņa tautas de-
putātus, lai pieņemtu aicinājumu Latvijas PSR Augstākajai
Padomei ar nevardarbīgām metodēm darīt visu, lai atgūtu Latvijas
valstisko neatkarību. Tai laikā Latvijas teritorijā bija ap 13 tūk-
stošiem dažādu līmeņu deputātu, uz sapulci ieradās 8086. Par
aicinājumu atjaunot Latvijas neatkarību nobalsoja 8003 depu-
tāti, pret bija 41, atturējās 42. 

Pagājušajā mēnesī, piedaloties Latvijas Zinātņu akadēmijas
rīkotajā konferencē, starp izstādītajiem materiāliem ieraudzīju
arī Jaunpiebalgas ciema tautas deputātu atbalsta vēstuli Vislatvijas
tautas deputātu sapulcē pieņemtajiem dokumentiem. To parak-
stījuši 20 Jaunpiebalgas deputāti. Pārējie Jāņa Eglīša vadībā ar
autobusu bija devušies uz Rīgu un piedalījušies šai vēsturiska-
jā 1990.gada 21. aprīļa sapulcē. 

Sarunā ar vēlāko pagasta vadītāju Uldi Stradu, noskaidrojās,
ka tā bijusi drosmīga izšķiršanās, jo arī Jaunpiebalgā situācija
bijusi sarežģīta un grūti prognozējama, tā kā pagasta teritorijā

dzīvojuši 24 tautību cilvēki un vēl viens vācietis. Daudzi tā lai-
ka deputāti un Latvijas neatkarības atbalstītāji vairs nav mūsu
vidū, tāpēc ir iecere šogad Piebalgas forumu veidot par godu vi-
siem tā laika patriotiskajiem deputātiem, Jaunpiebalgas Tautas
frontes un barikāžu dalībniekiem.

Man pašam bija liels pārsteigums, kad saņēmu LR Saeimas
Prezidija ielūgumu, lai kopā ar dēlu Andi Mājenieku 4.maijā pie-
dalītos Saeimas svinīgajā sēdē Nacionālajā teātrī par godu LR
neatkarības atjaunošanas 25. gadadienai, jo abi savulaik rūpē-
jāmies par drošību Neatkarības deklarācijas pieņemšanas laikā.
Tie bija neaizmirstami mirkļi, kurus vēlu piedzīvot ikvienam pie-
baldzēniem.

J. Mājenieks     

Attēlā: ZA konferencē „Vietējo padomju loma Latvijas
neatkarības atgūšanā” 21.aprīlī Rīgā. No kreisās R.Ābelnieks,
M.Niklass, J.Mājenieks.

Piebaldzēni par Latvijas neatkarību
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Dzejnieks Uldis Ausekis 
Jaunpiebalgā

21.aprīlī Jaunpiebalgā pie 1.- 6.klašu skolēniem viesojās dzej-
nieks Uldis Auseklis un komponists Uldis Fridrihsons. Bērni
un skolotāji iepazinās ar viņu daiļradi. 

Patīkami, ka sākumskolas audzēkņi, viesus gaidot, bija rū-
pīgi gatavojušies un čakli pastrādājuši. Pasākuma laikā varēja
aplūkot bērnu zīmētos kaķus, jo U.Ausekļa „firmas zīme” bēr-
niem adresētajos dzejoļos ir runcis Francis. Ciemiņi tika iepriecināti
arī ar skanīgām dziesmām un dzejoļu lasījumiem. Ceram, ka šī
tikšanās lika bērniem paskatīties uz mūsu dzimto zemi ar lielā-
ku mīlestību, iedvesmoja visur saredzēt interesanto, atšķirīgo,
īpašo, kā arī rosināja izprast un saklausīt valodas skaistumu un
skanīgumu. 

Paldies klašu audzinātājām par atsaucību un darbu, ko visi
kopā ieguldījām šī pasākuma organizēšanā!

Attēlā: dzejnieks Uldis Auseklis - ciemojoties pie 5.un
6.klases skolēniem.

Zosēnu pagasta bibliotēkā no 20. līdz 26. aprīlim bibliotēku
nedēļas ietvaros notika grāmatu šķirošana, sakārtošana un labošana.
Saturā novecojušās, saplēstās, nozaudētās un dublikāti tika sa-
vākti norakstīšanai. Bija arī grāmatas, kas ieguva jaunu formā-
tu, tās salabojot ar dažādām aplikācijām. Bibliotekāre ar dažiem
aktīvākajiem lasītājiem piestrādāja pie grāmatu labošanas, sa-
kārtošanas pa nozarēm. Bērnu grāmatu plaukta grāmatas rotā krā-
saini alfabēta burti.

„Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”
Arī mēs, Zosēnu pagasta iedzīvotāji, 25. aprīlī devāmies tal-

kā. Mūsu uzdevums - sakopt pagasta ievērojamākās piemiņas
vietas.

Sākām ar selekcionāra, agronoma Viļa Gaujera piemiņas vie-
tas sakopšanu. Nākamais objekts - Ķenča akmens, kurš uzstā-
dīts pie mājām, kur dzīvojis Ķenča prototips romānā „Mērnieku
laiki“ Pidriķis Branders. Tad - uz Ķenča kalnu, kas atrodas starp
Ķenča un Pāvula dzīves vietām. Apkopjot Ķenča kalnu, doda-
mies lejā uz mājām, pie kurām ir nākamais piemiņas akmens.
Šajā mājā dzīvojis Pāvula prototips Jānis Sutris. Tālāk ceļš ved
uz Zosēnu pagasta robežas zīmi - zirga galvu ar zelta iemauk-
tiem. Šis objekts parasti ir pieturvieta daudziem ekskursantiem
un ceļotājiem. Lai sakoptu to, darba bija visvairāk, bet pēc pa-
darītā darba gandarījums un prieks visiem.
„...Kad jums apnicis joņot un skriet,
Gribas elpu atvilkt mazliet,
Uz Piebalgu atbrauciet...”

Irene Prīse,
Zosēnu pagasta bibliotēkas vadītāja 

Attēlos: pēc pagasta ievērojamāko piemiņas vietu sakopša-
nas.

Pavasara aktivitātes Zosēnos

Konkurss „Plašais
Apvārsnis Latvijas

jaunajiem lasītājiem”
„Plašā Apvāršņa” konkurs ideju ir radījusi Latvijas Bērnu un

jaunatnes literatūras padome. Tā šogad veidoja arī pasākuma sa-
turu. Konkursa rīkotājus patīkami pārsteidzis gan dalībnieku skaits
pirmajā  kārtā– pavisam 6604 skolēni no 101 skolas un 38 bib-
liotēkām Latvijā, gan arī dalībnieku erudīcija un personiskā at-

tieksme pret dzejniekiem. 
30.aprīlī Cēsu Centrālajā bibliotēkā notika konkursa 2.kār-

ta, kurā Jaunpiebalgu pārstāvēja 4.klases skolniece Daniela
Macola. Pasākumā piedalījās 47 radoši un aktīvi 1.- 9.klašu sko-
lēni no Vidzemes reģiona skolām un bibliotēkām. Viņi guva priekš-
status par Raiņa un Aspazijas dzīvi, daiļradi un idejām, apzinājās
rakstnieku nozīmi Latvijas literatūrā un valodniecībā.

Konkurss sākās ar Raiņa un Aspazijas karogu prezentācijām.
Katram bērnam tika atvēlētas 2 minūtes laika. Bija patiess prieks
redzēt, ka lielākā daļa ir rūpīgi gatavojušies, veidojot karogus
un pārdomājot savu stāstāmo. Es ceru, ka bērnu domas un at-
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ziņas tika pierakstītas, jo bija ļoti intere-
santas un arī oriģinālas.  Konkursa dalīb-
nieku uzstāšanos vērtēja žūrija 5 baļļu sis-
tēmā. 

Bērni un jaunieši konkursā risināja arī
dažādus atjautības un zināšanu pārbaudes
uzdevumus. Tos veicot, varēja attīstīt ra-
došo un analītisko domāšanu un pielietot
zināšanas ne tikai par literatūru un valo-
du, bet arī par ģeogrāfiju un vēsturi.

Par karogu prezentāciju Daniela iegu-
va 27 punktus no 30 iespējamajiem.
Patīkami, ka vēl 2 papildus punktus viņa
saņēma no žūrijas locekļiem, mediju pār-
stāvjiem- Diānas Bērzas un Evas Ikstenas-
Strapcānes. Kopā tika nopelnīti 55 punkti,

taču lielās konkurences dēļ Daniela finā-
lā neiekļuva.

No Vidzemes uz  Rīgu maijā dosies 13
bērni, kuri saņēma programmas projekta
suvenīrus un grāmatu balvas. Finālā tiks
noskaidroti uzvarētāji, kuri 2015.gada au-
gustā nedēļu pavadīs Jūrmalā radošajā va-
saras nometnē „Plašā Apvāršņa pilsēta”. 

Vēlreiz liels paldies Jaunpiebalgas sā-
kumskolas skolēniem un audzinātājām par
piedalīšanos Raiņa un Aspazijas jubilejai
veltītajā konkursā. Visi  pirmās kārtas da-
lībnieki saņēma uzlīmes un pateicības rak-
stus. 

Attēlā: Daniela Macola kopā ar Evu
Ikstenu - Strapcāni, kura atveido Aspaziju.

Iedvesmojoša
tikšanās

Valsts svētku dienā  Jaunpiebalgas pa-
gasta bibliotēkā viesojās rakstniece un pub-
liciste Inga Jēruma. Viņa strādājusi laik-
rakstā „Padomju Jaunatne”,  „Teātra
Vēstnesis” u.c. medijos. Pēdējā laikā
I.Jēruma ir pievērsusies kriminālromānu
rakstīšanai , kurus paraksta ar pseidonīmu
Margarita Grietēna. 

Ir tapuši arī vairāki kultūrvēsturiski no-
zīmīgi izdevumi par teātra, cirka un kino
ļaudīm Latvijā. Vislielāko popularitāti un
lasītāju mīlestību ir ieguvusi grāmata „No
Zentas līdz Zentai”, kurā stāstīts par
Valmieras teātra aktrisi Regīnu Devīti.
Pasākuma apmeklētājiem tika dota iespēja
ielūkoties arī teātra un seriālu tapšanas aiz-

kulisēs.  
Rakstniecei ir lieliska literārā valoda,

daudzpusīgas zināšanas, it īpaši teātra pa-
saulē, jo viņa ir bijušās Dailes teātra ak-
trises Veltas Krūzes meita.  Daudzus ga-
dus Inga Jēruma cītīgi vingro, iet uz ba-
seinu, sākusi arī nūjot, bet savulaik kāpusi
kalnos, laivojusi pa upēm. Viņa ir arī kais-
līga ceļotāja, kura neatpaliek no jaunajiem
un uzkāpj pat Vezuva kalna virsotnē. 

Tikšanās reizē nevienu neatstāja vie-
naldzīgu Ingas Jērumas dzirkstošais hu-
mors, neizsīkstošā enerģija, komunikāci-
ju prasme un  aizrautība, no tā var daudz
ko pamācīties. Rakstniece Jaunpiebalgas
pagasta bibliotēkai uzdāvināja vienu no sa-
viem jaunākajiem romāniem „Polonēze ar
prezidentu”.

Baiba Logina

Muzeju nakts
2015

Moto: „RAINIM UN ASPAZIJAI
– 150”

Dzirdēt, redzēt, dziedāt, zīmēt
Raini un Aspaziju

Norises laiks: 16. maijs no 19.00
līdz 01.00

A. Austriņa „Kaikaši” Sauja saules
Plkst. 19.00 Vecpiebalgas audēju

darbu izstādes atklāšana.
Sveicam sauli zīmējumos, audeklos,

dejās un dziesmās

***
Brāļu Kaudzīšu „Kalna Kaibēni”

Uzmanību, ciemos Rainis!
Dzīvās bildes
Amatierteātra „Sumaisītis” mistifikā-

cija par tēmu - Raiņa un Aspazijas vieso-
šanās Vecpiebalgā. 

1905.gada 20.augustā Rainis un
Aspazija piedalījās muzikāli dramatiskā va-
karā Vecpiebalgas Labdarības biedrības
namā. Tas izvērtās par grandiozu notiku-
mu, zāle bija pārpildīta. Vēl vairākus gadu
desmitus pēc tam aculiecinieki stāstīja no-
stāstus un rakstīja atmiņas gan par to, kā
Rainis deklamējis dzeju no „Vētras sējas”,
gan par „Sidraba šķidrauta” 2.cēlienu, ko
tovakar izrādīja, gan par jaunā Skalbes aiz-
rautīgo uzstāšanos, gan biedrības kora iz-
cilo dziedājumu. Daudz skopākas ziņas ir
par to, kas notika pēc oficiālās daļas.
Vecpiebalgas aktieri režisores Ineses
Pilāberes vadībā piedāvās savu versiju par
vakara turpinājumu pie Matīsa Kaudzītes…

***
E. Dārziņa un J. Sudrabkalna

„Jāņaskola” Mēness starus stīgo
Plkst. 20.30 franču ceļotāja un foto grāfa

Stefana Sudjēra izstādes „Latvijas ceļo-
jums” atklāšana un tikšanās ar izstādes au-
toru. 

Izstāde veidota ar Francijas institūta
Latvijā atbalstu. Šīs izstādes eksponēša-
na Piebalgā ir likumsakarīga, jo vieni no
visu laiku latviešu zināmākajiem ceļotā-
jiem- kājāmgājējiem ir piebaldzēni- Brāļi
Reinis un Matīss Kaudzītes. Pēc pirmā ce-
ļojuma 1878.gadā, kad kājām bija apce-
ļota Kurzeme, nākamās vasaras tika vel-
tītas Eiropas iepazīšanai. Ar Brāļu
Kaudzīšu ceļojumu iespaidiem varam ie-
pazīties viņu rakstos, bet Stefana Sudjēra
Latvija būs apskatāma fotogrāfijās, un iz-
stādes atklāšanā ikvienam būs iespēja pa-
jautāt to, ko vairs nevaram Brāļiem
Kaudzītēm - kā tad ir ceļot kājām, ar kā-
dām grūtībām sastopas šāds ceļotājs un kā-
pēc gan vispār jādodas ceļā? Izstāde, sā-
koties Latvijā aktīvai tūrisma sezonai, ir
laba iespēja ieraudzīt vēl neiepazīto un ai-
cinājums doties ceļā!

(Turpinājums 14. lpp.)
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***
K. Skalbes „Saulrieti” Sēj dzirkstis

zemē iz dziesmu pūra…
Īpašais Muzeju nakts eksponāts - Raiņa

dāvana Kārlim Skalbem.
Izstāde „Skalbe. Aspazija. Rainis.

Daži satikšanās stāsti.”
Brīvais mikrofons. Vienreizēja iespē-

ja no Kārļa Skalbes balkona runāt
Aspazijas un Raiņa dzeju. Nāc ar savu ie-
mīļoto dzejoli un pieskandini Vecpiebalgas
pakalnus!

Sarkano puķu darbnīca. Izgatavo
„Saulrietu” Muzeju nakts simbolu- sarkano
puķi prasmīgu meistaru vadībā!

Ēnu teātris „Sēd uz sliekšņa pasaciņa…”
Piebalgas muzeju apvienība

„Orisāre”

ZAAO: darīt
ilgtspējīgai videi 

SIA „ZAAO” (ZAAO) kopā ar
pašvaldībām savas darbības teritorijā
aizvien strādā pie infrastruktūras

attīstīšanas otrreizējo izejvielu
nodošanai. Šobrīd pašvaldības ir
noteikušas vairākas jaunas vietas savās
teritorijās, kurās ZAAO uzstādīs papildus
230 konteinerus izmantotā iepakojuma
izmešanai.

Tādējādi Jaunpiebalgas novadā
papildus tiks uzstādīti 6 konteineri
otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu
nodošanai. Šobrīd ZAAO darbības
teritorijā darbojas 19 EKO laukumi un ir
uzstādīti simtiem publiski pieejamu
konteineru EKO punktos, dalīti vāktu
atkritumu nodošanai.

Nepārtraukti tiek realizētas aktivitātes
sabiedrības līdzdalībai vides saudzēšanā,
mudinot iesaistīties ilgtspējas vides
nodrošināšanas pasākumos. Informēšana
un izglītošana notiek, mēģinot izskaust
dažādus sabiedrībā pastāvošos mītus
saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu.
Piemēram, nereti nākas dzirdēt, ka šķirot
atkritumus nav vērts, jo tāpat visu savāks
viena mašīna. Jāuzsver, ka iedzīvotāju
bažas ir nepamatotas, katra atkritumu
savācējmašīna dodas tikai pēc konkrēta
atkritumu veida. Ir izstrādāts arī jauns
ZAAO mašīnu marķējums – darba

Jau piekto gadu Jaunpiebalgas novadā
darbojas tradicionālās kultūras veicināšanas
biedrība „Kalna Ķeiķi”, kura par darbības
mērķi izvirzījusi pētīt, popularizēt un ie-
dzīvināt mūsdienu sabiedrībā latviešu tra-
dicionālās kultūras pamatvērtības, balstoties
uz Jaunpiebalgas novada sadzīves tradī-
ciju apzināšanu un mājas muzicēšanas tra-
dīciju uzturēšanu harmoniskā vidē.
Piedaloties VKKF projektu konkursos,
biedrība ir ieguvusi atbalstu vairākiem pro-
jektiem, piemēram, Mājas muzicēšanas
darbnīcas (2 reizes), Jaunpiebalgas ma-
teriāli Latviešu Folkloras krātuvē – pēt-
niecība, Folkloras ekspedīciju mantojums.
1954. - izpēte un darbnīcas. Minēto pro-
jektu mērķis tika vērsts uz Jaunpiebalgas
novada tradīciju saglabāšanu, to iedzīvi-
nāšanu mūsdienu lauku vidē un piebal-
dzēnu dzimtās.

Pēc Latvijas memoriālo muzeju darbi-
nieku apvienības vadītājas, A.Čaka muzeja
direktores Antras Mednes aicinājuma esam
pagodināti šovasar no 4.jūlija līdz 6.jū-
lijam „Kalna Ķeiķos” uzņemt 13.
Latvijas memoriālo muzeju darbinieku
vasaras sesijas dalībniekus. Šīs sesijas
mērķis ir iepazīt Jaunpiebalgas dzimtu vēs-
turi, tradīcijas un to pārmantojamību.
Zīmīgi, ka vasaras sesijas laiks sakrīt ar
tradicionālo KAPU SVĒTKU laiku, kad
Jaunpiebalga aicina tuvus un tālus no-
vadniekus, lai pieminētu savus tuviniekus,

lai tiktos ar radiem, klases un skolas bied-
riem, lai smeltos iedvesmu un spēku ra-
došajā Jaunpiebalgas dzīvē. 

Latvijas memoriālo muzeju darbinieku
sesijas ietvaros tradicionāli notiek iepa-
zīšanās ar novada īpašajām vietām. 4.jū-
lijā sesijas dalībnieki vispirms paviesosies
Vecpiebalgas „Incēnos” – Antona Austriņa
muzejā, tad pēcpusdienā iecerēta tematiska
ekskursija pa Jaunpiebalgas sētām.
Amatnieku mājā „Mazrītiņi” iejutīsimies
Damrožu un Robežnieku dzimtas stāstos,
„Tīrumjānēnos” pie mākslinieces Dzintras
Vilks baudīsim lauku sētas pievilcību.
E.Dārziņa un J. Sudrabkalna muzejā
„Jāņaskola” notiks saruna par dzimtu lik-
teņiem E.Dārziņa radurakstu kontekstā un
dzimtu stāstiem literatūrā kopā ar rakstnieci
Ingunu Baueri.

Vakarpusē „Kalna Ķeiķos” notiks
Latvijas muzeju darbinieku vasaras sesi-
jas svinīgā atklāšana ar Piebalgas ražoju-
mu prezentācijām, viesu uzrunām, kā arī
„Ķeiķu” un „Seviķu” māju dzimtu muzi-
cēšanas stundu „Dzimtas stāsts dziesmās”.

5.jūlijs iesāksies ar priekšlasījumiem
„Kalna Ķeiķos”. Šī gada vasaras sesijas
tēma ir „Dzimtas naratīvi 21.gadsimta glo-
balizācijas diskursā”.

Uzstāsies:
Dagmāra Beitnere – La Galla –

Naratīva loma identitātes veidošanā;
Rūta Kārkliņa – Kr. Barona dzimtas sa-

knes un vēsturiskie konteksti;
Antra Medne – A.Čaka tēva dzimtas

senči Vidzemē;
Maira Valtere – Piebaldzēnu garīgais

mantojums un atskats kultūrvēsturē;
Vēsma Johansone – Stiprās dzimtas do-

kumentos un laikabiedru atmiņās;
Andris Ērglis – Dzimtu naratīvi

21.gadsimta elektroniskajā pasaulē.
Pēc sesijas zinātniskās daļas dalībnie-

ki dosies uz kapu svētkiem, tad iecerēta
Jaunpiebalgas ev. lut. baznīcas apskate, kā
arī Piebalgas mākslas darbu krātuves ap-
meklējums. Pēcpusdienas iedvesmu ope-
ras gaisotnē sniegs viesošanās Gunta
Gailīša aprūpētajā Skrāģu krogā –
A.Krūmiņa dzimtajās mājās. Savukārt va-
karpusē „Kalna Ķeiķos” muzejnieki tiks
mudināti izjust Piebalgas garšu seno ēdie-
nu gatavošanas darbnīcā.

Sesijas pēdējā dienā Latvijas muzejnieki
radošā darbnīcā gatavos piemiņas veltes sev
un Piebalgai. Esmu pārliecināts, ka mūsu
viesi dosies mājup, Piebalgas starojuma ie-
dvesmoti, un aiznesīs uz visiem Latvijas
novadiem stāstu par stiprajām, darbīgajām
un radošajām piebaldzēnu dzimtām.

Projekta īstenošanā gan kā dalībnieki,
gan viesi ir aicināti arī Jaunpiebalgas no-
vada ļaudis. Mīļie piebaldzēni, ja jūsu mā-
jās top kaut kas garšīgs, skaists vai sadzīvē
noderīgs, mēs laipni aicinām to parādīt un
piedāvāt mūsu ciemiņiem! Gaidīšu idejas
– Andris Ērglis ( mob. 29632284)!

Esam gandarīti, ka Latvijas muzejnie-
ku saietu atbalsta Valsts kultūrkapitāla
fonds, kā arī ICOM Latvijas nacionālā ko-
miteja. Īpašs paldies Jaunpiebalgas novada
domei un Lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvajai sabiedrībai par būtisko ie-
guldījumu pasākuma nodrošināšanā.

Lai svētīgi vasaras darbi mums visiem!
Andris Ērglis,

Kr. Barona muzeja galvenais
speciālists

Latvijas muzejnieku vasaras sesija
Jaunpiebalgā
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izpildes maršrutā devusies pirmā jaunās
vizuālās identitātes mašīna ar norādi –
iepakojums pārstrādei.

Savāktais izlietotais iepakojums
nonāk reģionālajā atkritumu
apsaimniekošanas centrā Daibe, kur to
sagatavo transportēšanai uz pārstrādes
uzņēmumiem. Piemēram, stikls tiek
nogādāts uz „Kaunos stiklas”, kur no tā

ražo jaunas stikla pudeles un burkas;
PET pudeles nonāk „PET Baltija”, kur
tās izmanto jaunu PET pudeļu pūšanai,
kā arī PET pārslu ražošanai, kas tālāk tiek
izmantotas audumu ražošanā. Kartonu
ZAAO nodod „Klaipedas kartonas”, kur
no tā ražo jaunu kartonu un citus papīra
izstrādājumus, „Nordik Plast” pieņem
ZAAO savākto polietilēnu, no kura ražo

granulas kā izejmateriālu plastmasas un
tekstila izstrādājumiem.

Jāatgādina, ka ražot no otrreizējām
izejvielām ne vienmēr ir finansiāli
izdevīgāk, bet tas palīdz no dabas neņemt
jaunus tās ierobežotos resursus.

Zane Leimane,
SIA „ZAAO” sabiedrisko attiecību

speciāliste

19.aprīlī uz sakopšanas talku bija pulcējušies Jaunpiebalgas
garāžu īpašnieki, lai sakoptu vidi, kura pēdējo gadu laikā bija
atstāta novārtā. Novietojot automašīnas, bieži vien ikdienā ne-
pamanām vai arī negribam ieraudzīt, kas notiek mums apkārt.

Bieži vien ir dzirdēti viedokļi, ka atkritumus atstāj kāds cits,
no malas ienācējs, tomēr šajā dienā tika salasīti eļļas filtri, au-
tomašīnu spuldzes, krāsu bundžas un citas lietas, kuras sākumā
noteikti ir kalpojušas automašīnām. Aprunājoties ar talciniekiem,
visiem bija liels gandarījums par paveikto, kā arī zināms pār-
steigums par cilvēku lielo atsaucību šajā dienā. Patīkami, ka arī
šodien spējam vienoties kopīgiem darbiem bez ilgām debatēm
un jautājumiem, kāpēc tas nepieciešams. Cerams, ka arī turpmāk

spēsim vienoties, piemēram, par zāles nopļaušanu vasarā, ie-
braucamo ceļu remontu vai par kādu citu labu darbu, jo tā ir vide,
kurā mēs paši dzīvojam. Novietosim atkritumus tiem paredzē-
tās vietās un aizrādīsim citiem, kuri tos izmet apkārtējā vidē. 

Liels paldies zemes īpašniekam Normundam Brēmeram par
sapratni un uzaicinājumu sakopt teritoriju. Tāpat paldies Ivaram
Lācgalvam par palīdzību ar tehniku, kas mums, pārējiem, ļoti
atviegloja darbu, jo visu paveicām vienā dienā. Saudzēsim savu
unikālo dabu un vidi, kas mums ir dota! Ne vienmēr to spējam
novērtēt, bet uztveram kā pašsaprotamu dāvanu. Paldies visiem
talciniekiem par darbu!

Vairāku talcinieku vārdā Arnis Ratiņš

Gaisā jūtams pavasaris, un straujiem so-
ļiem tuvojas vasara. Mostas daba, dienas
kļūst garākas, un darāmo darbu saraksts
arvien palielinās. Arī Jaunpiebalgas novada
„Vecpēterīšos’’ notiek liela rosība. Garām
braucēji Vecpiebalgas šosejas malā noteikti
ir pamanījuši siltumnīcas ar visiem dū-
meņiem, jo jākurina, lai tajās labi augtu dēs-
tiņi, 

Saimnieki Līga un Roberts jau no agra
pavasara rosās šajās siltumnīcās – tiek sēts,
piķēts, stādīts un laistīts. Šogad Līga un
Roberts audzē dažādu puķu, dārzeņu, gar-
šaugu, kā arī gurķu un tomātu stādus. Ja
arī jūs vēlaties uzpost un iekrāsot savus dār-
zus un puķudobes, padarīt ikdienu vese-
līgāku un gardāku ar mājās audzētiem dār-
zeņiem un garšaugiem, Līga jūs gaidīs
Jaunpiebalgas tirgus laukumā katru
trešdienu. Plašs stādu klāsts ir arī
„Vecpēterīšos’’, ja vien ir iespēja, varat aiz-
braukt uz vietas un iegādāties vajadzīgo,
iepriekš gan sazinieties ar saimnieci Līgu
( mob. 29113629). 

Lai veicas stādu audzētājiem un tiem,
kas tos iegādāsies un audzēs visu vasaru
un vēl rudenī! Lai laba raža un puķes prie-
cē ar savu skaistumu un smaržu!

A.Ķīķere

Attēlā: „Vecpēterīšu” siltumnīcā sam-
tenes jau ziedos!

Garāžu īpašnieki kopīgā sakopšanas talkā

Stādu bagātība „Vecpēterīšos”
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18.aprīlī Cēsīs, CATA kultūras namā, risinājās novadu
deju kolektīvu repertuāra pārbaudes skate, kurā piedalījās
deju kolektīvi no Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes,
Pārgaujas, Priekuļu, Vecpiebalgas un Raunas novadiem.
Skates žūrijas komisijas priekšsēdētāja – horeogrāfe Ingrīda
Edīte Saulīte.

Jaunpiebalgas pagasta kultūras nama vidējās paaudzes
deju kolektīvs „Piebaldzēni” ieguva augstāko pakāpi, gala
vērtējumā saņemot 57,2 punktus. Kolektīva vadītāja Lāsma
Skutāne.

7.jūnijā Jelgavā notiks VIII Vispārējie vidējās paaudzes de-
jotāju svētki „Dievs man deva maizes zemi“, uz tiem tātad do-
sies arī mūsējie – vidējās paaudzes deju kolektīvs „Piebaldzēni”,
kuri ir godam nopelnījuši šo iespēju. Vairāk par to stāsta kolektīva
vadītāja Lāsma Skutāne: „Jā, 6.un 7.jūnijā brauksim uz Jelgavu,
tāpēc arī bija jāiemācās obligātais repertuārs un jāpiedalās ska-
tē Cēsīs. Startējām un ieguvām augstāko pakāpi, punkti bija aug-
sti, daudz pozitīvu emociju, dzirdējām daudz atzinīgu vārdu.
Parādījām divas dejas – „Dievs man deva maizes zemi” kā iz-
lozes deju, otru – „Vai domāju, vai cerēju” J.Ērgļa horeogrāfi-
jā kā izvēles deju. To veidojām savā īpašā manierē, kas tādēļ arī
tika augsti vērtēts no žūrijas puses, patika arī skatītājiem. Tas,
protams, ir ļoti patīkami.”

A.Ķīķere

Mūsējie pošas uz
dejotāju svētkiem

Jelgavā
 

Sagatavošanas klase m zikas skol  

 
 
 

 

 
 

(m zikas skolas telp s R pniec bas iel  2 a) 

L dzi j em b rna dzimšanas apliec bas kopija un personu apliecinoši dokumenti vec kiem 

Uz tikšanos m zikas skol  – Aija Sila 

T lrunis uzzi m: 26412878

Visus b rnus, kuriem interes  m zika, sav  pulk  
n kamaj  m c bu gad  aicina 

 

JJaauunnppiieebbaallggaass  MM zziikkaass  sskkoollaa  

  Tausti instrumentu sp le  - klaviersp le
r e sp le

  St gu instrumentu sp le –      vijo sp le 

  St gu instrumentu sp le –      it ras sp le
  P šaminstrumentu sp le  -   flautas, klarnetes, saksofona,  

fagota, trompetes, eifonija sp le 

  Pirmsskolas vecuma b rnus uz em Sagatavošanas klas  

27. maij
4. j nij

5.j nij   plkst. 15.00
  plkst. 16.00 
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Kultūras afiša
Jaunpiebalgā

15.05. - 16.05. Valmierā - lielākā daudznozaru izstāde - gadatirgus „Vidzemes Uzņēmēju 
dienas 2015”. Aicināti Jaunpiebalgas uzņēmēji un amatnieki piedalīties 
izstādē. Kontakttālrunis: 26114226

20.05.Plkst.18.00 Kino mēnesis 100 Latvijas novados. KINO. Dokumentālā filma 
“Laimes  ekonomika”. Tas ir stāsts par cilvēkiem dažādās pasaules valstīs, 
iezīmējot atšķirības starp lokālo un globālo dzīves veidu un piedāvājot savu 
laimes formulu. Ieeja bez maksas.

22.05. Plkst.10.30 Mākslas diena Jaunpiebalgā. Gleznošanas plenērs “AI NAVA IR” 
Viņķu kalnā. Lūdzam apģērbties attiecīgi laika apstākļiem, ņemot vērā, 
ka kalnā ir vējains. Līdzi ņemt skicēšanas un savus materiālus, ar kuriem vēlas 
strādāt. Kopā ar jums būs mākslinieces Sandra Strēle un Rasa Ontužāne. 
Aicināti lieli un mazi. Pulksten 10.00 būs transports no kultūras nama.

22.05. Plkst.14.00 Mākslas diena Jaunpiebalgā sadarbībā ar Latvijas Koncertiem. Koncerts
„Melnā stārķa lidojums”. Piedalās: Ieva Parša mecosoprāns, Valdis 
Muktupāvels – kokle, dūdas, balss, Rīgas saksofonu kvartets: Ilze Lejiņa - 
soprānsaksofons, Artis Sīmanis – altsaksofons, Ainārs Šablovskis – 
tenorsaksofons, Baiba Tilhena – baritonsaksofons. Ieeja: 2,- EUR
Par mākslas dienas aktivitātēm, lūdzu, sekojiet līdzi reklāmai Jaunpiebalgas 
mājas lapā un afišās!

30.05. Plkst. 19.00 Jaunpiebalgas amatierteātra „Triksteri” pirmizrāde - Z.Skujiņš 
„Brunču medības”. Ieeja: 2,- EUR. Biļetes iepriekšpārdošanā Jaunpiebalgas 
novada domes kasē.

6.06. Plkst. 20.00 Rokfestivāls “Rockfest Jaunpiebalga” brīvdabas estrādē “Taces”. 
Piedalās: Fēliks Ķiģelis, Credo, Jeny May ar grupu “STONESSTREET”. 
Nakts balle kopā ar Ballīšu orķestri. Ieeja: 8,- EUR, bērniem līdz 10 gadu 
vecumam ieeja bez maksas.

12.06. 9.klases izlaidums.
13.06. 12.klases izlaidums.
14.06. Represēto piemiņas pasākums stacijā pie akmens.

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

Interesēties pa tālruni: 26176257, 26114226

Zosēnu pagastā

24.05. Plkst. 15.00 Regīna Devīte - monoizrāde „Visa dzīve priekšā” („Ugunsgrēka” 
Zentiņa). Ieeja 4,- EUR, bērniem līdz 12 gadiem – bez maksas. Pēc izrādes 
iespējama fotografēšanās kopā ar mākslinieci.

29.05. Plkst. 19.00 Pašdarbnieku deju koncerts pirms Māras Hornas lugas „ Biznesa
sievietes nedienas” pirmizrādes amatierteātra „Intermēdija” sniegumā. 
Ieeja – ziedojums 1,00 EUR

Pēc izrādes no plkst. 22.00 līdz 03.00 ballēsim kopā ar grupu „Nāc dejot”.
Ieeja uz balli 3.00 EUR

Vairāk informācijas, zvanot pa tālruni 26538154 ( Dzidra)
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AI  NAVA  IR
Pavasaris Latvijas kultūrtelpā saistās ar mākslas dienām, un arī

mums ir vēlme tās iedzīvināt savā pagastā, padarot tās par skais-
tu tradīciju. Mākslas dienu organizēšana šķiet pašsaprotama, jo
Jaunpiebalgas vārdu daudzinājuši tādi slaveni mākslinieki kā Jēkabs
Strazdiņš un Kārlis Miesnieks. Daudzus gadus ar labiem panā-
kumiem Jaunpiebalgā darbojas mākslas skola, savukārt pieaugušie
savas radošās spējas attīsta Lietišķās mākslas un gleznošanas stu-
dijā. Šoreiz mākslas dienas Jaunpiebalgā AI NAVA IR aicina sa-
tikties Viņķu kalnā un paskatīties uz pasauli no putna lidojuma -
gleznot ainavu. Ļauties radošās perfomances garam atraisīt mazu
un lielu mākslinieku domu lidojumu, kas pārvērtīsies skaistos māk-
slas darbos, darot pasauli labāku un skaistāku.

Organizējot mākslas dienas, mūsu mērķis ir pievērst plašā-
ku sabiedrības uzmanību mākslas nozarei. No pasīva izstāžu ap-
meklētāja un skatītāja kļūt par radošā procesa līdzautoru un vei-
dotāju. Šajā dienā visi aicināti kļūt par māksliniekiem un izjust
radīšanas prieku.

Tā kā mūsu projekta nosaukums ir AI NAVA IR, dienas pir-
majā daļā paredzēts plenērs, kurā jaunpiebaldzēni aicināti doties
pie dabas. Tam izmantosim augstākos Jaunpiebalgas skatu pun-
ktus - kalnus (Vinķu, Gaviļkalns, Vanagkalns u.c.), no kuriem pa-
veras brīnišķīga ainava un horizonts, kuru ietērpt krāsās un sa-
jūtās. Viens no atpazīstamākajiem, protams, ir Vinķu kalns, kurā
novada ļaudis tiekas un svin vasaras saulgriežus ar uguns mis-
tērijām, no tā pasaulē savulaik devies gleznotājs Kārlis Miesnieks.

Pēc tam notiks radīto darbu ekspresizstādes atklāšana pie
Jaunpiebalgas kultūra nama.

Savukārt Mākslas dienu izskaņā paredzēta Latvijas koncer-
tu piedāvātā koncertprogramma Melnā stārķa lidojums, kura pa-
pildinās visas dienas garumā krātās emocijas un sajūtas.

Arī mūsu pagastā mājo melnie stārķi, un interesanti piedzīvot
šo putnu lidojumu, mūzikā, ainavā, sajūtā, krāsās - vienā dienā.

Ļoti ceram, ka mūsu projekts  AI NAVA IR iedvesmos gan
dalībniekus, gan skatītājus jauniem un radošiem izaicinājumiem.
Tas palīdzēs attīstīt katra indivīda garīgo potenciālu, dos pozi-
tīvas emocijas. Šīs mākslas dienas noteikti papildinās mūsu kul-
tūras pasākumu plānu un kļūs par ikgadēju tradīciju, jo tas ir prieks
izglītojoši un saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Aicinu jaunpiebaldzēnus uz šīm radošajām aktivitātēm un brī-
nišķīgo kocertu, kurš tapis sadarbībā ar Latvijas koncerti un KKF

atbalstu.
Lai nemusinātu ļaudis, kāpēc šis koncerts ir 22.maijā (piekt-

dienā) plkst. 14.00,  paskaidroju, ka tas saistīts ar skolu jaunatni
un bērnu nogādāšanu mājās. Diemžēl esam atkarīgi no šīm or-
ganizatoriskajām būšanām, tāpēc būsim iecietīgi un atsaucīgi!
Lai mums visiem vēlme radoši darboties!

Lāsma Skutāne,
projekta vadītāja, mob. 26718257

„Melnā stārķa lidojums“ -
22.maijā
Koncerta programma

Ieva Parša, mecosoprāns
Valdis Muktupāvels, balss, kokles, dūdas, birbīne
Ilze Lejiņa, soprāna saksofons
Artis Sīmanis, alta saksofons
Ainars Šablovskis, tenora saksofons; duduks
Baiba Tilhena, baritona saksofons, perkusijas
Valdis Muktupāvels – “Stārķēni spēlējas” (Latvija)
Valdis Muktupāvels – “Sapnis par tālēm”  (Latvija)
Valdis Muktupāvels – “Divi divi”  (Latvija)
Līga Celma-Kursiete – “Es ar sauli saderēju” (Latvija)
Valdis Muktupāvels – “Gandrīz sutartine” (Lietuva)
Līga Celma-Kursiete – “Rotāšanās” (Baltkrievija)
Valdis Muktupāvels – “Koks” (Ukraina)
Pedro Iturralde - Rumāņu melodija
Līga Celma-Kursiete – “Paiduško horo” (Bulgārija)
Valdis Muktupāvels – “Melnā jūra”
Līga Celma-Kursiete – “Stepe” (Turcija)
Mike Curtis – “Klezmera kāzas” (Izraēla)
Līga Celma-Kursiete – “Pulsācijas” (Ēģipte)
Valdis Muktupāvels – “Nūbijas naktis” (Sudāna)
Guillermo Lago – “Adisabeba” (Etiopija)
Valdis Muktupāvels – “Sapnis par mājām”

Koncertprogramma ir tematiski saistīta ar starptautisku vi-
des projektu „Melnais stārķis: dzīvības lidojums“, kas norisinās
jau otro gadu un ir izpelnījies lielu sabiedrības ievērību. Projekta
gaitā tiek novērotas Latvijas melno stārķu meitenes savā ceļo-
jumā uz ziemošanas vietām Āfrikā. Koncerta jaundarbu veido-

šanai tika uzrunāti 2 Latvijas komponisti ( Līga Celma-
Kursiete un Valdis Muktupāvels), kas ir radījuši mūzi-
ku šādam mūziķu sastāvam – saksofonu kvartetam, bal-
sīm, koklēm un dūdām, kā arī vēl dažiem netradicio-
nālajiem instrumentiem (piem., dudukam, afrikāņu si-
taminstrumentiem). Muzikālais materiāls ir veidots kā
individualizēta mākslinieciska refleksija par melnajiem
stārķiem, tiem pārlidojot dažādas zemes: Baltiju,
Viduseiropu, Balkānus, Tuvos Austrumus, līdz beidzot
nonākot Austrumāfrikā (Etiopijā). 

Programmu izpilda Rīgas saksofonu kvartets, mul-
tiinstrumentālists Valdis Muktupāvels un dziedātāja Ieva
Parša. Saksofonu kvarteta instrumentālo kodolu šajā pro-
grammā papildinās dažādi etnisko tradīciju rakstur -
instrumenti: kokles, birbīne, dūdas, duduks, perkusijas
u.c. Vokālās partijas tekstuālais pamats ir gan tradi-
cionālais dziedājums kādā no minēto zemju oriģināl-
valodām, gan asemantiskas vokalīzes. Programmā ir ie-
kļautas video projekcijas un ornitologa Māra Oltes ko-
mentāri.

Mākslas diena Jaunpiebalgā
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Mobilais mamogrāfs
Jaunpiebalgā

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk
savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā 

mamogrāfā, kas ieradīsies 25.maijā
pie Ingrīdas Brantes ģimenes ārsta prakses

Jaunpiebalgā Rūpniecības ielā 2.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšē-

ja pieraksta!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no

Nacionālā veselības dienesta, valsts skrīninga programmas ie-
tvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir
derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).

Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram
nav līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu – par
maksu.

Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55
Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz e-pastu:

info@mamografija.lv
Jolanta Selezņeva,

SIA „Veselības centrs 4”

Pavasara tirgus Jaunpiebalgā
2015.gada 9.maijā Jaunpiebalgā notika pavasara tirgus, kas bija diezgan plaši apmeklēts. Pircējus un pārdevējus

priecēja atraktīvās  māsas Legzdiņas.
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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”. 

Var gadi nākt un krāties...
Bet, ja tu pļavā proti ar stārķi sarunāties,
Ar akmeni, kas sūnā grimst,
Ar straumi, kura steidzas un bezgalībā rimst,
Tad pat pēc gadu desmitiem
Tavs mūžs vēl nepierims.

Jūnija īpašie jubilāri

60 Andis Avotiņš 08.06.1955. Gaujas iela 6-14
Līga Balode 27.06.1955. Pļavas iela 3

65 Baiba Kislija 11.06.1950. Gaujas iela 33-1
Andris Pelēcis 01.06.1950. „Slieķi”, Zosēnu pagasts
Antra Strode 20.06.1950. Dārza iela 2-9
Pēteris Šoldris 30.06.1950. Gaujas iela 4, Zosēnu pagasts
Igors Žuravļovs 24.06.1950. „Kapu Kalns”

70 Daina Paldere 22.06.1945. „Mežsargskanuļi”
90 Lidija Antone 27.06.1925. „Mazdruvnieki”

Apsveicam jūnija jubilārus!

Jaunpiebalgas novada dome

Vēl skan tava šūpuļa dziesma
krūtīs,

Tā katrā dzīves solī man ir klāt.
Skan priekos, bēdās, kad ir grūti,
Skan sirdī man, ak, mīļā, labā māt!

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu
klases audzinātājai Inetai Balodei,

māmiņu mūžībā pavadot!

9.klases kolektīvs

==

Ar lielām lāsēm šodien uzkrīt rasa. 
Diena klusē.
Māte aizgājusi uz mūžību - 
pie Dieva.

Esam domās kopā ar kolēģi 
Inetu Balodi un viņas ģimeni, 
māti uz Balto kalnu pavadot!

Kolēģi Jaunpiebalgas vidusskolā

==

Klusums un pārdomu laiks, 
Kad dvēsele pamet ceļus, 
Kurus ierasts staigāt.

Mēs, mājas iedzīvotāji, klusējot līdzi
jūtam Inetai Balodei, no mātes 
atvadoties. Izsakām visdziļāko 

līdzjūtību Baložu ģimenei!

==

Tālu gāju garu mūžu,
Daudz darbiņu padarīju;
Nu apsīka mani soļi
Baltā smilšu kalniņā.

Skumju brīdī esam kopā ar klases
audzinātāju Inetu Balodi un viņas

tuviniekiem, māmiņu pavadot 
mūžības ceļā!
9.klases audzēkņu vecāki

Jaunpiebalgas vidusskola
pateicas 

Kristīnai Pirktiņai
par kancelejas preču ziedojumu!

Vetārste
Anna Mackeviča
maijā un jūnijā

jūs gaidīs visas dienas, izņemot
svētdienas un pirmdienas.

Tālrunis 29409709

Mana zvaigzne ir tik maziņa,
Ka nevaru to tev parādīt...
Jūs naktī raudzīsieties zvaigznēs,
Bet es taču dzīvošu vienā no tām...

Pēc Jaunpiebalgas Dzimtsarakstu
nodaļas reģistra datiem
mūžības ceļu gājušas:

Natālija Strelkova 89 gadu vecumā,
Frīda Guste 75 gadu vecumā.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!
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