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6 (207) 2015. gada jūnijs Jaunpiebalgas novada izdevums

ÐAJÂ NU MURÂ:

* Jaunākais novada domē

* Lauku ziņas

* Skolas ziņas

* 2014./2015.mācību gada 

absolventi

* Izlaidums Mūzikas

un mākslas skolā

*Kultūras afiša

*Dažādas ziņas

Jūnijā
21.06. Plkst. 19.38 vasaras sākums.
23.06. Līgo diena.
24.06. Jāņu diena.

Pošaties, Jāņa bērni, līgo, līgo!
Sagaidiet Jāņa dienu, līgo!

Jāņa diena spodra nāca, līgo, līgo!
Ugunīs mirdzēdama, līgo!

Jūlijā
04.07. Mūzikas festivāls „Satiksimies 

Piebalgā”.
05.07. Kapu svētki Jaunpiebalgā.
06.-12.07. XI Latvijas Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētki Rīgā.

Maija beigās Jaunpiebalgas amatierteātris „Triksteri” skatītā-
jiem parādīja savu jaunāko veikumu - Zigmunda Skujiņa komēdiju no

senās Rīgas dzīves „Brunču mednieki”.
Vairāk par šo notikumu lasiet 14. lappusē!

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

2015.gada 14.maijā dzimis

Jānis Timofejevs.

Apsveicam laimīgos vecākus
un vecvecākus!

Esi gaidīts 2015. gada
21.jūnijā Viņķu kalnā,

lai kopīgi iedegtu 
Saulgriežu ugunskuru!

Plkst. 21.00 
Pīsim trejdeviņu
ziedu vainagus.

Plkst. 22.00 Iekursim
Saulgriežu ugunskuru.
Plkst. 23.30 Iedegsim 

uguns skulptūras.
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- Pārdomas
Latvijā jūnijs ir pirmais

vasaras mēnesis, kad dabā
viss sparīgi aug, pieņemas
spēkā un reibinoši smaržo. Pats gaišā-
kais mēnesis, kad, vakarā iemiegot, var
rast tikai mākslīgo tumsu – aizvelkot aiz-
karus. 

Daudziem, kas mācās, šis ir satrau-
kumu pilns laiks, jo rit eksāmeni, viņiem
tas ir pārdomu un atvadu laiks, nopiet-
nu lēmumu pieņemšanas laiks.

Ja dienas ir saulainas, tad rodas arī
saulainas un gaišas domas. Cilvēki ir
priecīgāki, smaidīgāki, skaistāki. Tiešām,
vasara ar cilvēkiem dara trakas lietas!
Bērni basām kājām brien ūdens tilpnēs,
citi, kas drosmīgāki, jau nopeldas. Darba
vietās kļūst klusāks, jo sākas atvaļinā-
jumi. Katrs cenšas tvert saules un siltuma
brīžus, zinām taču, cik to mums ir maz.
Tā vien liekas, ka vasara un saule rada
pārliecību, ka dzīvē nav tikai nepatik-
šanas, stress un problēmas. Vasara ar sa-
vām smaržām un krāsām piespiež cil-
vēku dzīvot, baudīt un sajust skaistos
mirkļus. 

Vasaras sākumā ir Jāņi, šo svētku svi-
nēšana ir neatņemama vasaras sastāv-
daļa. Katram savas tradīcijas, satikšanās
ar sen neredzētiem draugiem, radiem, pa-
ziņām. 

Vasaras ēdienkarte nav iedomājama
bez dārzeņiem – sākumā tepat, Latvijā,
audzētiem, bet pēc tam jau pašu dobēs
un siltumnīcās izaugušiem, jo vienmēr
liekas, ka paša izaudzētais ir garšīgāks,
smaržīgāks, sulīgāks, tas nekas, ka tas
prasa darbu, ravēšanu. Katram sava auk-
stās zupas recepte, daudz un dažādi aug-
ļi, ogas. Ir jālutina sevi ar visu to, ko māte
daba mums dāvā, pie tam tas ir vitamī-
niem bagāts un garšīgs.

Vasara neapšaubāmi ir arī svētku svi-
nēšanas laiks, dažādu brīvdabas koncertu
un izrāžu laiks, ik novadā un pilsētā savi
svētki. Galvenais- jāsaprot, kur gribi aiz-
braukt un ko redzēt. 

Skaistais laiks paskries ātri, tādēļ bau-
dīsim sauli, siltumu, atpūtīsimies un krā-
sim spēkus rudenim un ziemai! Lai skais-
ti un jautri Līgo svētki!

Aija Ķīķere

2015. gada 11.maija novada domes
sēdē nolemts:

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2015.gada 5.maija Saistošos noteikumus
Nr.5 „Par grozījumiem 2015.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2015.gadam”.

Sākot ar 2016.gada 1.janvāri noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanu Jaunpiebalgas novada administratīvajā teritorijā 12.66 EUR par 1 m3 atkritumu
plus pievienotās vērtības nodoklis.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2015.gada 11.maija Saistošos noteiku-
mus Nr.6 „Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2011.gada 10.oktobra
Saistošajos noteikumos Nr.11 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Jaunpiebalgas
novadā””, noteikt, ka Jaunpiebalgas novada domes 2015.gada 11.maija Saistošie no-
teikumi Nr.6 „Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2011.gada 10.oktobra
Saistošajos noteikumos Nr.11 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Jaunpiebalgas
novadā”” stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Nosūtīt brīdinājuma vēstules par nesakoptiem, vidi degradējošiem objektiem no-
vadā to īpašniekiem, uzdot līdz 2015.gada 1.augustam sakopt nesakārtotos un uguns-
bīstamos objektus novadā. 

Konceptuāli piekrist mainīt zemes vienību Priežu ielā 8 (kadastra numurs: 4256
006 0403) pret nekustamo īpašumu „Bērzlapji” (kadastra numurs: 4526 006 0121),
pasūtīt zemes vienības Priežu ielā 8 (kadastra numurs: 4256 006 0403) un nekusta-
mā īpašuma „Bērzlapji” (kadastra numurs: 4526 006 0121), novērtējumus, pēc no-
vērtējumu saņemšanas atkārtoti lemt par maiņas darījuma realizēšanu.

Atļaut Jaunpiebalgas novada domei slēgt līgumu ar SIA „Granulu mobilais siltums”,
vienotais reģistrācijas numurs 44103065478, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 63, Rīga,
LV – 1004, par siltuma enerģijas piegādi Jaunpiebalgas novada domes iestādēm –
Jaunpiebalgas vidusskolai Gaujas ielā 41 un Priežu ielā 8, Jaunpiebalgas pagastā;
Jaunpiebalgas vidusskolas filiālei Pētera pamatskolai, „Gaujas krasti”, Melnbārži, Zosēnu
pagasts un Zosēnu pagasta pārvaldei „Jūrnieki”, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas
novads, atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem.

Saskaņā ar iepirkuma līgumu par siltuma enerģijas piegādi Jaunpiebalgas novada
domes iestādēm – Jaunpiebalgas vidusskolai Gaujas ielā 41, Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā, atļaut Jaunpiebalgas novada domei slēgt zemes nomas līgu-
mu un nodot SIA „Granulu mobilais siltums”, vienotais reģistrācijas numurs
44103065478, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 63, Rīga, LV – 1004, uz 5 (pieciem)
gadiem no līguma noslēgšanas brīža lietošanā zemes gabalu Gaujas ielā 41, Jaunpiebalga,
150 m2 platībā.

Saskaņā ar iepirkuma līgumu par siltuma enerģijas piegādi Jaunpiebalgas novada
domes iestādēm – Jaunpiebalgas vidusskolas filiālei Pētera pamatskola, „Gaujas kras-
ti” un Zosēnu pagasta pārvaldei „Jūrnieki”, Melnbārži, Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas
novadā, atļaut Jaunpiebalgas novada domei slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu
un nodot SIA „Granulu mobilais siltums”, vienotais reģistrācijas numurs
44103065478, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 63, Rīga, LV – 1004, uz 5 (pieciem)
gadiem no līguma noslēgšanas brīža lietošanā telpas „Gaujas krasti”, Melbārži 20 m2

platībā un „Jūrnieki”, Melnbārži 15 m2 platībā, nosakot nomas maksu EUR 0,07 par
m2 mēnesī.

Slēgt līgumu ar biedrību Mednieku klubs „MK Timšsils” par tiesībām organizēt
medības uz pašvaldībai piederošiem īpašumiem: „Centra mežs”, kadastra nr.4298 003
0184, „Meža asari”, kadastra nr.4298 003 0003, Zosēnu pašvaldība, kadastra nr.4298
004 0067, 4298 002 0084, 4298 004 0064, Zosēnu skola, kadastra nr.4298 005 0145,
Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā. Līguma darbības termiņš – 5 gadi.

Apstiprināt nekustamā īpašuma Gaujas iela 13, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, atsavināšanas izsoles noteikumus, apstiprināt nekustamā īpa-
šuma izsoles sākumcenu 8100 EUR (astoņi tūkstoši viens simts euro 00 centi).

Slēgt sadarbības līgumu ar z/s „Uzvaras kalns” par Jaunpiebalgas brīvdabas es-
trādes nomu pasākumam. Nodrošināt elektrības jaudas padevi, tualešu nomu, izde-
vumus sedzot no Jaunpiebalgas kultūras nama budžeta.

Jaunpiebalgas novada domei ņemt dalību biedrības „Gaujas ilgtspējīgas attīstības
biedrība” darbībā un kļūt par tās biedru. Deleģēt darbam biedrības valdē deputātu Miku
Spalviņu.

Novada domē
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Likvidēt šādas amata vienības ar 2015.gada 15.jūniju: apkopēja
mākslas skolā, sētnieks mūzikas skolā, apkures iekārtu opera-
tors mūzikas skolā, apkures iekārtu operators mākslas skolā.

Lūgt Cēsu Zemesgrāmatu nodaļu īpašumā „Birzītes” kadas-
tra Nr.4256 011 0006, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
4256 011 0006, mainīt ierakstu „uz zemes īpašuma atrodas
Jaunpiebalgas pagasta pašvaldībai piederošas ēkas” uz ierakstu
„uz zemes īpašuma atrodas citai fiziskai personai piederošas ēkas”.
Lūgt zemes īpašnieci V. K., personas kods dzēsts, iesniegt Cēsu
Zemesgrāmatu nodaļā nostiprinājuma lūgumu par izmaiņām ne-
kustamā īpašuma „Birzītes”, kadastra Nr.5256 011 0006, ap-
grūtinājumu sarakstā. 

Apstiprināt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256
006 03337 un jaunbūvei uz tās ar kadastra apzīmējumu 4256 006
0337 001 Raiņa iela 1A, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, LV-4125.

Atļaut Z. Š., personas kods dzēsts, saskaņot būvvaldē būv-

darbu apjomu un būves vietu dīķu ierīkošanai bez ūdens līme-
ņa regulējošām būvēm – līdz 0,20 ha platībā, nekustamā īpašumā
„Vērdiņi”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, atbilstoši Zosēnu
pagasta teritorijas plānojuma „Apbūves noteikumiem”. 

Atļaut A. Š., personas kods dzēsts, dzīvojošs dzēsts, izstrā-
dāt projekta dokumentāciju mājas rekonstrukcijai īpašumā E.
Dārziņa ielā 13, kadastra Nr.4256 006 0175, pamatojoties uz
Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plānojuma „Apbūves notei-
kumiem”.

Piešķirt novada domes priekšsēdētājam Laimim Šāvējam at-
vaļinājumu no 2015.gada 15.maija līdz 2015.gada 24.maijam –
9 kalendārās dienas par laiku no 15.11.2012. – 14.11.2013.
Priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā no 2015.gada 15.maija līdz
2015.gada 24.maijam priekšsēdētāja darba pienākumus uzdot
pildīt priekšsēdētāja vietniekam Askoldam Liedskalniņam. 

Sagatavoja Anita Auziņa.

- Apkures sezona beigusies, kā iedzīvotāji ir norēķinājušies
par sniegtajiem pakalpojumiem? Kāda vispār ir pašreizējā si-
tuācija ar nodokļu nomaksu?

- Komunālo maksājumu parādu pamatsummu sastāda apku-
res izdevumi, tie ir apmēram tādā pašā līmenī kā iepriekšējos ga-
dos apkures sezonas beigās. Līdz jaunās sezonas sākumam pa-
rādi samazinās, aktīvi strādājam ar nemaksātājiem. Fizisko per-
sonu parādu kopējā summa uz 2015.gada 1.jūniju ir 57 000 EUR,
t.sk., 19 lielākie parādnieki( vairāk nekā 500 EUR) kopā ir pa-
rādā 37 604 EUR jeb 66% no kopapjoma. Daļa no tiem ir visai
problemātiski, juridiskie procesi gari, īpašumu, uz ko vērst pie-
dziņu, nav.

Labi pildās nekustamā īpašuma nodokļu maksājumi, ir ieka-
sēti nodokļi jau 87 963 EUR jeb 82,67  % apmērā. Jāatzīmē, ka
NĪN parādi - par zemi, mājokli, ēkām un būvēm - uz 1.jūniju sa-
stāda 28 645 EUR, tie ir gan kārtējā gada maksājumi pēc grafi-
ka, gan iepriekšējo gadu maksājumi. Kopā ar nokavējuma nau-
du tie ir 35 000 EUR. Arī šeit strādājam ar ilgstošajiem parād-
niekiem, lielākoties pēc atgādinājumu saņemšanas lietas tiek kār-
totas. Ir arī sarežģītāki gadījumi, kad īpašumi nav ierakstīti Zemes
grāmatā vai mantinieki nekārto lietas.

- Aprīļa avīzē bija informācija par to, ka Jaunpiebalgas novada
dome ir vērsusies Satiksmes ministrijā un VAS „Latvijas Valsts
ceļi” par kritisko stāvokli uz valsts reģionālā autoceļa P33 Ērgļi
– Jaunpiebalga – Saliņkrogs posmā km 45.66 – 49.14 (tas ir
apmēram 3,5 km garais posms ceļā uz Ranku). Ir saņemta at-
bilde no Satiksmes ministrijas, ka, iestājoties piemērotiem laika
apstākļiem, minētajā autoceļa posmā tiks veikts bedrīšu remonts
asfaltbetona segumā ar bituma emulsiju un sīkšķembiņām.
Daudzi jaunpiebaldzēni ikdienā izmanto ceļu uz Ranku un ir
nesaprašanā, kāpēc tas atkal ir tik slikts, dažviet grūti izbraucams
bedru dēļ. Ko te vēl varētu piebilst?

- Jā, iepriekš jau publicējām VAS „Latvijas Valsts ceļi’’ atbildi
uz šo jautājumu. Šī nelielā ceļa posma rekonstrukcija var izmaksāt
pat līdz vienam miljonam eiro, diemžēl ne šī, ne arī nākamā gada
plānos tas nav paredzēts. Vienīgais apsolījums ir šogad strādāt
pie tehniskā projekta izstrādes. Pašvaldība pēdējos trijos gados
ir darījusi visu iespējamo, kas no tās atkarīgs, lai šo ceļa posmu
iekļautu kādā autoceļu sakārtošanas programmā. Varam tūlīt pat
piezvanīt uz „Latvijas Valsts ceļu” Vidzemes reģiona Gulbenes
nodaļu (tālrunis 29363977). Atbilde no telefona: „....bedrītes tiks
atkal labotas, taču paiet neilgs laiks, parādās jaunas, to rada slik-
tais ceļa pamats. Ielāps pie ielāpa arī vairs neturas. Normālu re-
zultātu pašreizējā situācijā iegūt ir ļoti grūti.” 

- Klāt vasara, kādi darbi plānoti šajā laikā, kā rit gatavoša-
nās kultūras un sporta pasākumiem?

- Vasara mums nebūt nav tas mierīgākais laiks, jo jāpaveic dau-
dzi un dažādi darbi. Tie ir kārtējie darbi un remontdarbi. Protams,
notiek gatavošanās desmitajai izstādei – gadatirgum „Izvēlies
Piebalgu!” augustā. Šogad vēl nāk klāt arī Dziesmu un deju svēt-
ki Rīgā jūlija sākumā, mums ir liela delegācija – 162 dalībnie-
ki un 18 pavadošie skolotāji, kuri dosies uz šiem svētkiem, var
teikt, ka katrs desmitais novada iedzīvotājs brauks uz Rīgu. Protams,
tās ir arī noteiktas izmaksas (ēdināšana, transports, komandēju-
mi u.t.t.), taču budžetā to esam paredzējuši, lai gan vienmēr ro-
das kādas jaunas nianses. 

Runājot par kultūras pasākumiem, tad rokfestivāls 6.jūnijā jau
veiksmīgi noritējis, 4.jūlijā būs vēl viens privāto organizatoru rī-
kots pasākums – „Satiksimies Piebalgā’’, tad gaidīsim 8.augus-
tu. Katru mēnesi viens liels pasākums. Sākušās pludmales vo-
lejbola sacensības, tās turpināsies arī vēlāk – Piebalgas kauss
Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas komandām notiks 21.jūnijā
Jaunpiebalgā un 18.jūnijā Vecpiebalgā. Rudenī varēsim apkopot
rezultātus. 

- Kad sāksies darbi pie ambulances ēkas rekonstrukcijas?
- Ir izsludināts konkurss uz būvdarbu veikšanu, gaidīsim, kas

pieteiksies. Plānojam, ka līdz 1.septembrim vajadzētu noslēgt lī-
gumu, tad arī sāksies darbi, lai nākamgad, pēc 11 mēnešiem, 1.au-
gustā varētu nodot ēku, vēl paliktu mēnesis laika, lai mākslas un
mūzikas skola paspētu iekārtoties jaunajās telpās. Kas attiecas
uz zobārsta pakalpojumiem, tad līdz 1.jūlijam viss ir vecajās tel-
pās, jūlijā mediķes dodas atvaļinājumā, bet, sākot ar 1.augustu,
plānojam, ka zobārsta kabinets atradīsies jaunajās telpās – Br.
Kaudzīšu ielā 7A -1.

- Kas vēl būtu piebilstams, sākoties vasaras sezonai?
- Gribu aicināt visus iedzīvotājus būt čakliem, sakopt savus

īpašumus, māju pagalmus, ceļmalas. Arī šovasar pie mums brauks
tūristi, ciemiņi, lai piedalītos pasākumos un apskatītu mūsu skais-
tās vietas. Tāpat tuvojas Jāņi, kad ikviens Latvijas iedzīvotājs īpa-
ši cenšas visu sakopt.

Iepriekš rakstījām, ka esam apsekojuši daudzus īpašumus, kuri
ilgstoši nav kopti vai uz tiem joprojām atrodas nenovākti graus-
ti. Jāteic, ka daudzi cilvēki ir atsaucīgi, ierodas domē, zvana, kon-
sultējas, kā labāk risināt šos jautājumus. Cilvēki strādā, novāc
graustus, apliecina gatavību konkrētos termiņos visu izdarīt.
Domāju, ka rezultāti būs labi.

- Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju
Laimi Šāvēju
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Aktualitātes lauksaimniekiem
Būs pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos

aktīvos”.
Atbalstāmās aktivitātes lauksaimniecības un mežkopības

infrastruktūras attīstībā:
meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana;
laukumu un pievedceļu būvniecība vai pārbūve pie

ražošanas objektiem.
Atbalstāmās aktivitātes atbalstam ieguldījumiem pārstrādē:
jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju

un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts
lauksaimniecības produkcijas pārstrādei, iepakošanai;

pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas
par darbu veikšanu, - lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar
to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu jaunu būvju
būvniecībai un pārbūvei.

Projektu iesniegšana no 06.07.15. līdz 04.08.15. 
Ar noteikumiem  un pieteikuma veidlapām var iepazīties

LAD mājas lapā:  www.lad.gov.lv

***

22. maijā beidzies oficiālais vienotā platību maksājuma ie-
snieguma iesniegšanas termiņš, iesniedzot to pēc 22.maija līdz
15. jūnijam, jārēķinās ar 1% atbalsta samazinājumu par katru
nokavēto dienu.

Papildinājumi un labojumi vienotajā iesniegumā izdarāmi līdz
15.jūnijam.

Ja izmaiņas notikušas pēc 15.jūnija, tad lauksaimniekam tas
rakstiski jāpaziņo LAD, taču nepaplašinot pieteikto platību un
nepiesakot jaunus atbalsta veidus. Informācija par izmaiņām ie-
sniedzama līdz dienai, kamēr LAD nav konstatējis neatbilstības
iesniegumā vai paziņojis par nodomu veikt pārbaudi saimnie-
cībā, vai pārbaudē uz vietas konstatējis neatbilstību.  

Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā var pieteikties tikai 2015.
gadā un līdz 15.jūnijam.

Pārejas posma valsts atbalstam par aitu mātēm jāpiesakās līdz
15.jūlijam (ganāmpulkā vismaz 10 aitu mātes, kuras pēc LDC
datiem ir vienu reizi atnesušās vai vecākas par vienu gadu).

Pārejas posma valsts atbalstam par zīdītājgovīm var pieteikties
no 16.maija līdz 15.novembrim. 

Mācības bioloģiskajiem lauksaimniekiem. Lauksaimniekiem,
kuri pirmo reizi pieteikušies atbalsta pasākumam „Bioloģiskā
lauksaimniecība”, ne vēlāk kā divu gadu laikā jāiegūst
pamatiemaņas bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas
ražošanā, apmeklējot dažādus apmācības kursus par „Bioloģiskās
lauksaimniecības praksi un metodēm”. Viena no šādām iespējām
piedāvāta  Latvijas Lauku konsultāciju dienesta mājas lapā, sadaļā
TĀLMĀCĪBA, kur  var iepazīties ar bioloģiskās lauksaimniecības
kursu programmu un nosacījumiem, kā arī  noskaidrot saziņas
iespējas ar pasniedzēju.

Svarīgi: prasības, kas jāievēro lauksaimniekiem, kas
pieteikušies aktivitātei bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai
zālājos (BDUZ).

LAD vēlas atgādināt, ka, piesakoties minētajam atbalsta mak-
sājumam, pretendents:

- uzņemas piecu gadu saistības par katru BDUZ pieteikto lau-
ku, sākot ar pirmo maksājuma apstiprināšanas gadu;

- katru gadu iesniedz vienoto iesniegumu, izdarot atzīmi pie
lauka par pieteikšanos BDUZ aktivitātei;

- saimnieko atbilstoši BDUZ atbalsta saņemšanas nosacīju-
miem - nogana vai nopļauj zālājus.

Ja zālāji tiek noganīti, tad jāņem vērā, ka zālājos ganīt var ga-
nību dzīvniekus – zālēdājus, kā arī nav atļauta pārganīšana (no-
sacītais dzīvnieku blīvums pārsniedz 0,9 nosacītās liellopu vie-
nības uz 1 ha ganību sezonā no 15.maija līdz 15.septembrim).
Nepietiekami noganīto platību lauksaimniekam ir jāappļauj līdz
15.septembrim.

Ja zālāji tiek pļauti, tad tas ir jāveic 1 reizi gadā, un nopļau-
to zāli ir jānovāc (satinot ruļļos ar vai bez plēves, vai žāvē sie-
na gubā) līdz 15.septembrim. LAD uzsver, ka nav atļauta smal-
cināšana vai zāles atstāšana uz lauka vālos. Pļaušanas sākuma
datums nav noteikts. Nedrīkst veikt iekultivēšanas pasākumus,
samazināt apstiprināto saistību platību, mainīt lauka atrašanās
vietu. 

Ir precīzi un savlaicīgi jākārto lauku vēsture katram laukam
atsevišķi, atzīmējot visas kārtējā gadā veiktās apsaimniekoša-
nas darbības: ganīšanas periodu, ganīšanai izmantoto dzīvnie-
ku veidu un skaitu, pļaušanas datumu, siena vai nopļautās zā-
les aizvešanas datumu. 

Informāciju sagatavoja 
novada lauku attīstības konsultante Maija Ķīķere.

Mob. 29131170

Lauku ziòas

Jaunajā plānošanas periodā bioloģis-
kajiem lauksaimniekiem, kuriem nav pie-
redzes bioloģiskās lauksaimniecības
saim niekošanas sistēmā  pirmajā vai ot-
rajā saistību gadā, ir jāapgūst bioloģis-
kās lauksaimniecības produkcijas ra-
žošanas pamatiemaņas, apmeklējot vis-
maz 160 stundu ilgu apmācību kursu par
bioloģiskās lauksaimniecības praksi un
metodēm, pamatojoties uz MK notei-
kumiem Nr. 171, kas ir noteikumi par
valsts un Eiropas Savienības atbalsta pie-
šķiršanu, administrēšanu un uzraudzī-
bu vides, klimata un lauku ainavas uz-

labošanai 2014. – 2020.gada plānošanas
periodā. 

Vidzemes reģiona bioloģiskajiem
lauksaimniekiem ir iespēja šos kursus ap-
meklēt Priekuļos profesionālās tālākiz-
glītības un pilnveides izglītības iestādē
„STC mācību centrs”, kas ir izstrādājusi
un licencējusi profesionālās tālākizglītības
programmu „Bioloģiskās lauksaimniecī-
bas pamati”, tā sastāv no dažādiem blo-
kiem lopkopībā, augkopībā, pārstrādē un
mārketingā. 

Kursu ietvaros jaunajiem lauksaim-
niekiem klātienē būs iespēja iegūt prak-

tiskas zināšanas par bioloģiskās lauk-
saimniecības metodēm, ko sniegs profe-
sionāli un pieredzējuši nozares eksperti un
pasniedzēji. Mācības tiks uzsāktas šī gada
septembrī,  mācību ilgums 160 stundas.
Pēc sekmīgas mācību kursu apgūšanas tiks
izsniegtas apliecības par profesionālās piln-
veides izglītību. Sīkāka informācija pie-
ejama www.stc.lv vai pa telefonu
22720761.

Zane Rubika
Mob. 27839729

Kursi „Bioloģiskās lauksaimniecības pamati”
jaunajiem bioloģiskajiem lauksaimniekiem
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Noslēdzies 2014./ 2015. mācību gads Jaunpiebalgas vidus-
skolas pirmsskolā un sākumskolā. Paldies visiem pedagogiem,
skolas darbiniekiem par ikdienas rūpīgo, pašaizliedzīgo darbu
ar mazajiem bērniem, kad katra diena atnes kaut ko jaunu un ne-
parastu!

Paldies vecākiem par sapratni un uzticēšanos!
Paldies bērniem par katru labi paveikto darbiņu! Prieks, ka

daudzi skolēni saņēma liecības ar labiem un teicamiem vērtē-
jumiem. Citi to visu vēl pagūs nākamajā mācību gadā! 

Labi un teicami vērtējumi

1.klase
Pēteris Loža, Evelīna Spirģe, Madara Orlovska, Keita

Rukmane, Ance Dārziņa, Keita Grīnberga, Alekss Alksnis
2. klase
Evelīna Brikmane, Viesturs Damroze, Kerija Ekerte,

Gundega Kalašinska, Kaspars Kustovs, Mikus Luļēns,
Kristers Ozols, Uvis Uldis Pērkons, Madara Evelīna Rappa,
Elīza Seržāne, Elgars Teņčs, Haralds Žuravļovs, Madara
Puķīte, Justīne Irširne, Lelde Ješkina, Dārijs Rozenblats,
Deivids Juris Vietnieks, Amanda Vītola, Līva Zirne, Emīls
Sinka, Laura Bukša

3. klase
Rihards Ansbergams, Alise Apsīte, Raivis Broks, Gerda

Johansone, Līga Kīne, Elena Kondrahova, Ance Liliāna
Lazdiņa, Zanda Loginova, Daniels Millers, Emīls Markuss,
Tīna Rukmane, Veronika Monika Stūriška, Karolīna Pogule,
Eduards Šrēders, Regrārs Šteins, Vendija Traupele,
Kristers Vasiļjevs, Kate Marta Vīksna

4. klase
Annija Bedeice, Dārta Berķe, Rēzija Blūma, Elena Lana

Brīvmane, Lāsma Ciekurzne, Karlīna Lazda, Daniela Macola,
Endija Romanova, Līga Džīnija Rubene, Katerīna Kate
Runģe, Lāsma Slaidiņa, Kate Smilga, Renārs Vietnieks, Elīna
Zariņa, Paula Aleksa Pallo

Lai dejotprieka pilna un saulaina vasara!
Laima Upmale

Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonda rī-
kotais sacerējumu konkurss „Sibīrijas bērni“ 

Valstī piedalījās 12. klases skolniece Monika Keiša, 2. vie-
tu ieguva 10. klases skolniece Amanda Zariņa. Skolotāja Z.
Althabere.

J.Sudrabkalnam veltītais apvienoto novadu miniatūru kon-
kurss 

Piedalījās: Sandra Dana Radvinskaite (8.kl.) – 3.vieta.
Skolotāja Z. Althabere.

Gunda Glāzere (7.kl.) – atzinība, Tīna Beāte Kurzemniece,
Elza Skutāne, Liene Zaķe (visas 7.kl.). Skolotāja A.Ķīķere.

Agija Ābelniece (8.kl.) – 1.vieta, Kristīne Baltkaula, Izabella
Kvecko (abas 8.kl.), Zorjana Horobraja (11.kl.), Rāmulis Žī-
gurs (11.kl.) – žūrijas specbalva. Skolotāja J.Glāzere.

Apvienoto novadu zinātniski pētniecisko darbu konkurss 5.
– 9. klašu skolēniem

Piedalījās: Agija Ābelniece un Elīna Millere (abas 8.kl.)

– 1.vieta. Skolotāja J.Glāzere.
Piebalgas muzeju apvienības „Orisāre” izsludinātais konurss

„Tā runā piebaldzēns” par tēmu „Tā dzied piebaldzēns” 
Darbu veidoja Sindija Ozola un Kristiāna Pogule (abas 8.kl.)

un ieguva 1. vietu. Par tēmu „Piebalgas izloksne” darbu veidoja
Arta Glāzere (11.kl.) un ieguva 1. vietu. Skolotāja J.Glāzere.

Skrējiens „Rankas apļi”
Piedalījās: Lāsma Kurkova (5.kl.), Diāna Jakobija (6.kl.)

– 1.vieta, Aivija Zanda Kurkova( 6.kl.) – 2.vieta, Melisa
Ābelniece (6.kl.) – 3.vieta, Laura Kurkova (8.kl.) – 2.vieta,
Alise Lazdiņa (10.kl.) – 2.vieta.

Keita Rukmane (1.kl.) – 1.vieta, Lita Loginova (1.kl.) – 2.vie-
ta, Madara Puķīte (2.kl.), Karolīna Pogule (3.kl.), Agnija
Ziedāre (3.kl.), Zanda Loginova (3.kl.) – 1.vieta, Tīna Rukmane
(3.kl.), Ance Liliāna Lazdiņa (3.kl.), Rihards Ansbergs (3.kl.),
Elīna Zariņa (4.kl.).

Skolēni ar labām un teicamām sekmēm,
2014./2015.mācību gadu beidzot

5.klasē: Ēriks Ralfs Blaubergs, Sentis Fiļipovs, Liliāna
Kondrahova, Edvīns Liberts, Emīlija Līberga, Marija Ose,
Sandis Pajats, Annija Rēdmane, Ralfs Rubenis, Samanta
Seržāne, Aelita Traupele, Ance Urbāne, Elizabete Zariņa,
Dikijs Zariņš.

6.klasē: Ernests Damroze, Laura Dapševiča, Lotārs Jānis
Dzenža, Aleksandrs Grigorjevs, Elizabete Kalniņa, Anna
Marija Kārkliņa, Krista Marta Kundrate, Amanda Agija
Orlovska, Elīna Elva Prīse, Silga Radvinskaite, Samanta
Terēze Spirģe, Adrians Vīķelis.

7.klasē: Karīna Azace, Tīna Beāte Kurzemniece, Nora
Marija Misiņa, Kristaps Ozols, Elza Skutāne, Liene Zaķe.

8.klasē: Kristīne Baltkaula, Marta Demija Brence, Viktorija
Brikmane, Samanta Eihentāle, Izabella Kvecko, Agija
Ābelniece, Elīna Millere, Klinta Ostrovska, Sindija Ozola,
Kristiāna Pogule, Haralds Šrēders, Kaspars Žēpers.

9.klasē: Elvis Dapševičs, Linda Drulle, Anna Gajevika,
Jūlija Postolati, Edžus Nedēļa, Roberts Ruško, Ance Krūmiņa,
Kristiāna Annija Spirģe.

10.klasē: Armanda Azace, Ivanda Keiša, Alise Lazdiņa,
Vita Skosa, Amanda Zariņa.

11.klasē: Edgars Dapševičs, Arta Glāzere, Salvis Pajats,
Alīna Šķestere-Kaša, Rāmulis Žīgurs. 

12.klasē: Elvita Potapova, Brenda Beķere, Guna Sūcīte,
Alise Smilga.

Arnis Ratiņš

Skolas ziòas
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9.klase

2014./2015.mācību gadā 9.klasi beidza: Sabīne Ābelniece, Deivids Bedeicis, Kaspars Dambītis, Elvis Dapševičs, Sandis
Cimdiņš, Emīls Denis, Rūdolfs Dolmanis – Dravants, Linda Drulle, Anna Marija Gajevika, Agnese Jurjāne, Ance Krūmiņa,
Ivanda Ķīķere, Raivis Ķīķeris, Kristers Lazda, Gunta Vineta Lēģere, Kristers Leimanis, Edžus Nedēļa, Jūlija Postolati, Jānis
Aldis Prīsis, Rihards Rinkevičs, Roberts Ruško, Kristiāna Annija Spirģe, Megija Paula Staškeviča, Mareks Varzilovs, Egita
Vētra – Blauberga, Armīns Zvēriņš.  Klases audzinātāja Ineta Balode.

12.klase 

2014./2015.mācību gada 12. klases absolventi: 1.rindā no kreisās Dita Jurkeviča, Guna Sūcīte, Brenda Beķere, Elvita Potapova; 
2.rindā – Raivis Markuss, Laura Jakovļeva, Monika Keiša, Bērtulis Ābelnieks, klases audzinātāja Zane Althabere, Mārtiņš

Vietnieks, Agnese Smilga, Kristers Bērziņš, Andris Podiņš.
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Jaunpiebalga – skaista,
bet tik maza!

Programmas „Eramus+” apakšprogrammas „Eiropas brīv-
prātīgais darbs” ietvaros jauniešiem vecumā no 17 līdz 30 ga-
diem tiek sniegta iespēja doties uz ārvalstīm un veikt sabiedrī-
bai noderīgu darbu 2 līdz 12 mēnešus kādā organizācijā, gūstot
sev jaunas prasmes un pieredzi. 

Arī Jaunpiebalgas Bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs „Tagad”
uzņēma divus jauniešus no Francijas - Enoru De Carvalho 9 mē-
nešus un Yann Charlet 7 mēnešus.

Par to, kā jauniešiem pie mums klājās, ko viņi šeit darīja, un
vēl daudz ko citu noskaidrojām sarunā. Lūk, ko viņi pastāstīja!

Ko brīvprātīgie darīja BJIC „Tagad”?
Enora: „Es plānoju, organizēju un vadīju aktivitātes jaunie-

šiem – kopā gatavojām dažādus gardumus, kā arī mācījāmies fran-
ču, ķīniešu valodu, angļu valodu ar sešgadniekiem, teātra spē-
les, izveidojām foto izstādi Jaunpiebalgas vidusskolā, aicināju
jauniešus apmeklēt pasākumu Helovīna laikā Alūksnes jaunie-
šu centrā „Pagalms”. Mums arī ir brīvi brīži bez plānotām akti-
vitātēm, bet tad spēlējam kārtis, futbolu, dažādas galda spēles,
zīmējam, radām dažādas lietas un diskutējam. Galvenais mērķis
ir atļaut jauniešiem pavadīt laiku kopā, mācīties cienīt vienam
otru un izmantot neformālās izglītības vērtības.”

Yann: „Manā darba lauciņā bija ģitārspēles mācīšana, āra ak-
tivitātes ziemas laikā un vēl kopā ar Enoru noorganizējām pa-
sākumu „Izdzīvošanas nometne”, tajā kopā ar vietējiem jaunie-
šiem ļāvām iepazīt Jaunpiebalgu 20 brīvprātīgajiem no
Francijas, Vācijas, Spānijas, Itālijas, Grieķijas. Protams, ikdie-
nā ir spēles, kurās sarunvalodā izmantojam angļu valodu. Abiem
mums bija arī latviešu valodas stundas – Enorai jau sanāca labi,
man tas bija viens no izaicinājumiem.”

Kā jūs uzņēma BJIC „Tagad” jaunieši un Jaunpiebalgas
iedzīvotāji?

Enora: „Arī Francijā ne visi runā angliski, tāpat arī te. Bet
jaunieši labi pārzina šo valodu, tāpēc bija viegli iepazīt viņus. Par
vietējiem iedzīvotājiem kopumā, es Lai varētu iepazīt vietējos
iedzīvotājus, mācījos latviešu valodu, lai arī to nezinu ļoti labi,
domāju, cilvēki mani saprata. Visbiežāk savstarpēji komunicēt
sanāca kādā svešvalodā.”

Yann: „Ir ļoti grūti iepazīt jauniešus un vietējos iedzīvotājus,
ja neej pats klāt, neuzsāc pats sarunu – viņi paši neatnāks. Mazliet
auksti cilvēki, vajadzīgs ilgāks periods, lai iepazītu tuvāk, ir arī
jābūt pacietīgam. Biju drosmīgs un centos „lauzt ledu” vairākas
reizes.”

Kādi bija pirmie iespaidi, esot Latvijā, Jaunpiebalgā?
Enora: „Man ir jāatzīst, ka pirmie iespaidi par Jaunpiebalgu

nebija tik pozitīvi. Es domāju, ka tā ir ļoti skaista vieta, bet tik
maza! Es atradu dažas lietas, ko darīt savā brīvajā laikā, kā sports.
Bet es izbraucu no ciemata katrās brīvdienās, jo vēlējos satikt sa-
vus draugus un redzēt mazliet vairāk no Latvijas. Pēc deviņiem
mēnešiem es varu teikt, ka esmu priecīga, ka varu atgriezties at-
pakaļ pilsētā, bet es ilgošos pēc mežiem un lauku miera. Par Latviju
pirmais iespaids bija saistīts ar kultūru, tā ir tik stipra un skais-
ta! Sākumā man bija grūtības ar dažiem latviešiem, kuri šķita tik
noslēgti, bet, „salaužot ledu” pēc pirmā kontakta, es atklāju jau-
kus un izpalīdzīgus cilvēkus.”

Yann: „Mans pirmais iespaids bija - tu nepazīsti nevienu, bet
visi pazīst tevi. Tā dzīve rit ciematos. Daba ir skaista, bet brīva-
jos brīžos man īsti nebija daudz, ko darīt.”

Kāda, jūsuprāt, ir dzīve Latvijā un Jaunpiebalgā: iespē-
jas, kultūra u.c.?

Enora: „Esmu priecīga, ka varēju pavadīt savu brīvprātīgā dar-
ba laiku tik skaistā un kultūras tradīcijām bagātā reģionā.

Jaunpiebalga ir mazs ciemats, dažreiz te atrasties man bija grū-
ti, jo nāku no lielas pilsētas. Bet cilvēki šeit, kad iepazīst tevi tu-
vāk, ir jauki. Man bija iespēja redzēt un piedalīties dažos pasā-
kumos, kas bija saistīti ar nacionālajiem svētkiem Latvijā, kā arī
paceļot pa Latviju, lai redzētu citas vietas un pilsētas. Daudzi jo
daudzi notikumi šī gada laikā bijuši, kā, piemēram, pasākumi jau-
niešu centros visā Latvijā, koncerti, izstādes. Rīga ir jo īpaši ba-
gāta ar kultūras dzīvi.

Yann: „Man Jaunpiebalga saistās ar darbu BJIC „Tagad””.
Kas ir brīvprātīgais darbs jūsu izpratnē?
Enora: „Manuprāt, tas ir saistīts galvenokārt ar motivāciju.

Brīvprātīgais ir kāds, kurš gatavs strādāt, lai arī kāds darbs tik-
tu piedāvāts, līdz brīdim, kamēr tas ir izdarāms. Protams, ir la-
bāk, ja veicamais darbs ir saistīts ar brīvprātīgā interesēm un spē-
jām. Brīvprātīgais ir gatavs palīdzēt darbos, bet arī sniedzot sa-
vas zināšanas un pieredzi.”

Yann: „Es domāju, ka tas ir darbs, kur katru dienu ir sevi jāizaicina,
kur ir jāstrādā, izmantojot citu sarunvalodu, ne dzimto. Tas ir kaut
kas, kas maina dzīvi, bet nenoliedzami ir jābūt atvērtam un ga-
tavam uz dažādām dzīves situācijām.”

Kas visspilgtāk paliks atmiņā no brīvprātīgā darba?
Enora: „Pirmais, kas nāk prātā, ir kultūru daudzveidība. Pa

šo laiku esmu satikusi cilvēkus no visas Eiropas. Es mācījos par
viņu kultūru, es sapratu dažādus uzskatus un viedokļus. Man bija
iespējas prezentēt savu valsti, savu kultūru. Eiropas brīvprātīgais
darbs ir kultūru juceklis, kurš dod tev daudzas lietas un milzīgu
pieredzi.”

Yann: „Izdzīvošanas nometne”.
Kā ir sadarboties ar dažādiem cilvēkiem no atšķirīgām kul-

tūrām?
Enora: „Kamēr abas puses ir gatavas sadarboties un strādāt

kopā, sadarbība var būt vienkārša un radīt lielu pieredzi abām pu-
sēm. Tā ir tik liela iespēja, lai mācītos dažādus veidus, kā strā-
dāt, kā dalīties ar savu pieredzi. Jebkurā gadījumā sadarbība ir
iemesls, lai dalītos, klausītos un darītu kopā. Sadarboties ar cil-
vēkiem no citas kultūras ir mazliet sarežģītāk, jo tev ir jāiet dzi-
ļāk, jāiepazīst, jāpārjautā, jācenšas.”

Yann: „Man tas nebija sarežģīti, tā tomēr arvien ir Eiropa. Tev
tikai ir jāklausās un jāuzdod jautājumi, ja kaut kas šķiet nepa-
reizi. Sadarbība ir laba, un process sniedza pieredzi abām pusēm.”

Vai ir kādas praktiskas lietas, ko iemācījāties, dzīvojot
Latvijā?

Enora: „Dzīvošana Jaunpiebalgā deva man iespēju mācīties,
kā tas ir „stopēt”. Tas bija nepieciešams, ja vēlējos izbraukt, kā
arī tad, kad vēlējos tikt atpakaļ, jo šeit kursē ļoti maz autobusu,
pie tam daži izbrauc ļoti agri no rīta. Soli pa solim es sāku „sto-
pēt” visur, kur vēlējos nokļūt, jo tā bija lieliska iespēja iepazīt
Latviju un tās iedzīvotājus.”

Yann: „Es iemācījos sazināties, izmantojot angļu valodu, ie-
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mācījos adaptēties citā valstī, citā kultūrā, kā arī iemācījos dau-
dzas lietas par mūziku, kultūru un Latviju. Jūsu zeme ir patie-
šām ļoti jauka un „zaļa”.”

Kā ir mainījusies jūsu dzīves uztvere pēc brīvprātīgā dar-
ba?

Enora: „Liekas, ka esmu kļuvusi mazāk materiāliste un brī-
vāka no aizspriedumiem, lai gan dažkārt liekas, ka tāda jau biju
iepriekš. Vēl atklāju īstu vajadzību: ceļot un atklāt. Es nevēlos
ceļot kā tūrists brīvdienās, kā es to darīju pirms tam. Es vēlos dzī-
vot dažas nedēļas citā valstī, lai saprastu, kā tur viss notiek, kas
ir īpašs katrā kultūrā, ikdienā, cilvēkos.”

Yann: „Pēc šīs pieredzes es pilnīgi noteikti būšu brīvāks no
aizspriedumiem. Un tagad es zinu, ka vēlos strādāt ar pieaugu-
šiem cilvēkiem. Tas būs ceļš, kuru izvēlēšos, kad atgriezīšos savā
valstī.”

Ar kādiem izaicinājumiem jums ir nācies saskarties Eiropas
Brīvprātīgā darba projektā?

Enora: „Man bija jāsaskaras ar daudziem izaicinājumiem, jo
projekta moto bija „Izaicini sevi”. Darbā valodas barjera sarež-

ģīja sākumu, bet ar laiku jau varēju sadarboties ar jauniešiem.
Pati dzīvošana ciematā bija izaicinājums, lai arī bija jumts virs
galvas, zem tā nebija ne ērti, ne mājīgi. Arī ziema bija tik auk-
sta, ka varēja just aukstu vēju pat cauri logiem pūšam. Es domāju,
ka vismaz tagad esmu kļuvusi stiprāka! Kad plīts darbojās, kad
gribēja, kad traukiem nebija skapīša, kā arī veļas mašīnas nebi-
ja vispār, tad 9 mēnešu laikā varēja iemācīties metodes, kas sau -
cās „dari pats”. Arī darbā – visu laiku meklējām iespējas, kā da-
rīt, lai ar minimālām iespējām sasniegtu maksimāli labāko re-
zultātu.”

Yann: „Izaicinājums bija dzīvot vecā dzīvoklī, kur man bija
neērta gulta, tāpat tikt pāri valodas barjerai darba laikā.
Izaicinājumiem nācās stāties pretī katru reizi, kad es vēlējos iz-
braukt no Jaunpiebalgas. „Stopēšana”, izrādās, ir diezgan sarežģīta
lauku pusē pat tad, ja tev ir zaļi mati.”

Paldies jauniešiem par atklāto sarunu!

L.Grobiņa, A.Ķīķere
Attēlā: Enora De Carvalho un Yann Charlet.

Maija sākumā notika ekskursija jauniešiem, kuri aktīvi ap-
meklē Bērnu un jauniešu iniciatīvu centru „Tagad” un kuriem
fizikā vidējā atzīme pārsniedza 8,15. Kopā - 50 jaunieši.

Sākumā apmeklējām Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tor-
ni, kurš kā valsts nozīmes kultūras piemineklis kopš 1998. gada
ir iekļauts Valsts kultūras pieminekļu sarakstā. Sv. Trīsvienības
baznīca bija viena no pirmajām jaunuzceltajām luterāņu mūra
baznīcām Eiropā un pirmā mūra celtne Jelgavā. Lai arī palicis
tikai tornis, katrā stāvā ir izveidotas izstādes par Jelgavas vēs-
turi, dažādas interaktīvas metodes piesaistīja jauniešu interesi,
kā rezultātā ieguvām diplomu Jelgavas Ģerboņa Glābēja goda
nosaukumu par sniegtajām pareizajām atbildēm.

Devāmies un Bērnu un jauniešu centru „Junda” Jelgavā, kur
guvām pieredzi par to, kā darbs jauniešu centros notiek pilsē-
tās, kurās kopā ir vairāk nekā 1000 jaunieši. No 2013. gada 1.
septembra audzēkņus sagaida 43 interešu izglītības pedagogi,
2 koncertmeistares un 16 tehniskie darbinieki – ikdienā Jelgavas
jaunieši var piedalīties 40 darbnīcās bez maksas. Lielāko inte-
resi mūsu jauniešiem radīja trases automodelisms.

Turpinot ceļu, devāmies uz „European Space Expo” Rīgā, kur
apmeklējām ceļojošo izstādi, kuru organizē Eiropas Komisija,
lai informētu Eiropas iedzīvotājus par ieguvumiem no kosmo-
sa programmām uz Zemes. Izstāde iepriekš apceļojusi lielākās
Eiropas pilsētas, pulcējot vairāk nekā 510 000 apmeklētāju.
Paviljona īpašais noformējums ar levitējošiem satelītiem un zvaig-
žņoto debesi ļāva pašiem sajusties kā kosmosa sastāvdaļai. Centrā
novietotā interaktīvā zemeslode vien pāris minūšu laikā snie-

dza izpratni par cilvēku blīvumu uz Zemes, temperatūras izmaiņām
gadu gaitā, lidmašīnu daudzumu debesīs un iepazīstināja ar ci-
tiem interesantiem faktiem. Savukārt ārpus paviljona aizraujo-
šu programmu piedāvāja bērnu zinātnes centrs „Z(in)oo” no Cēsīm.
Katram apmeklētājam bija iespēja izgatavot pašam savu gaisa
raķeti un izmēģināt dažādus „Z(in)oo” centra eksponātus.

Paldies Jaunpiebalgas novada domei par sniegto iespēju pie-
dzīvot kaut ko vēl nebijušu, Jaunpiebalgas vidusskolai par at-
saucību un skolotājai Lienei Lorencei par dalīšanos ar savām zi-
nāšanām visas dienas garumā!

Lelde Grobiņa

Pieredze, fizika un prieks!

Attēlā: Sv. Trīsvienības baznīcas tornī.
Foto: Lelde Grobiņa

Attēlā: Bērnu un jauniešu centrs „Junda” -  automodelis-
ma trase. 

Foto: Lelde Grobiņa

Attēlā: izstāde „European Space Expo”. 
Foto: Yann Charlet
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Jaunpiebalgas vidusskolas skolēni šķiro atkritumus
un uzņem video filmu.

Atkritumus var šķirot pārstrādei, var lietot vēlreiz un pārveidot,
var salabot un samazināt. Cilvēks gadā rada 350 kg atkritumu,
kurus šobrīd Latvijā noglabā poligonos 88%, pārstrādā 11% un
kompostē 1%. Jaunpiebalgas vidusskola šķiro atkritumus jau vai-
rākus gadus.

2015.gadā norisinājās kārtējā makulatūras vākšanas akcija, ku-
ras laikā tika savāktas 4 t dažādu papīra atkritumu. 

1 t makulatūras sataupa un pasargā 14 kokus.

Mēs, Jaunpiebalgas vidusskolas skolēni, skolotāji, darbinie-
ki, vecāki, atbalstītāji  2015.gadā esam pasargājuši - 4 t x 14 koki
= 56 kokus no nociršanas.

Vidzemes zonā ZAAO rīkotajā video konkursā: „ Es iesais-
tos „Bez atkritumiem kustībā”” 2015.gadā Jaunpiebalgas vi-
dusskolas 12. klases komanda ieguva galveno balvu 100 EUR
vērtībā pasākumam Rāmkalnos par videofilmu „Mirtantes vos-
kresņiks”. Šo video var noskatīties youtube.com. 

Adrese: https://www.youtube.com/watch?v=mSAL5g9pc5A
ZAAO dāvanu kartes saņēma katra klase atbilstoši savākta-

jam makulatūras daudzumam: 1 t savāktās makulatūras nopel-
nīja 1 dāvanu karti kancelejas preču iegādei 7,00 EUR vērtībā. 

Kārtējā makulatūras vākšanas akcija otrreizējai pārstrādei ir
noslēgusies.

Paldies visiem atbalstītājiem!
Īpaši pateicamies par atbalstu: Jaunpiebalgas vidusskolas sko-

lēnu vecākiem, skolotājiem, skolas darbiniekiem, skolēniem,
Jaunpiebalgas iedzīvotājiem.

Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāja Liene Lorence

Atkritumus šķirot ir forši un stilīgi

Mūzikas
skolā

Skolas gads nu jau aiz muguras, bet, vē-
tījot gada laikā padarīto, gribas atzīmēt no-
tikumus maija mēnesī un īsumā atskatīties
uz gada darbu.

Šogad esam reizē izdarījuši 2 ļoti bū-
tiskas lietas – esam nokārtojuši skolas ak-
reditāciju uz 6 gadiem reizē ar pārvākša-
nos uz pagaidu telpām, jo, kā teica sko-
las audzēkņi Pavasara koncertā - „mūsu
vecā skola ir nogurusi”.

Neskatoties uz to, ka mācību gada laikā
daudzas brīvdienas iekrita darba dienās un
audzēkņi, īpaši 2. pusgadā, mēdza slimot,
ir uzrādītas ļoti labas sekmes mācībās.

Četriem skolas audzēkņiem pārcelšanas
ieskaitēs un eksāmenos ir 10 balles – L.
Ješkinai un G. Pelšam – solfedžo, A.
Braueram – mūzikas literatūrā, T.
Rukmanei – specialitātē.

9 balles eksāmenos ir saņēmuši 10 au-
dzēkņi – A. L. Lazdiņa, B. Juražā, K. A.
Grīnberga, E. Oļševska, D. Macola, K.
Smilga, K. Rukmane – specialitātē; A. L.
Lazdiņa, K. A. Grīnberga, S. Radvilaviča,
A. P. Pallo – mūzikas mācībā, solfedžo;
N. Vilcāns – mūzikas literatūrā.

Ar labām un teicamām sekmēm (7 – 9
balles) šajā mācību gadā mūzikas pro-
grammās mācījušies 29 audzēkņi, ar gan-
drīz labām un teicamām sekmēm (6 – 9
balles) mācījušies 22 audzēkņi. 

Paralēli mācību darbam skolā esam pie-
dalījušies arī aktivitātēs ārpus skolas.

13. maijā pūšaminstrumentu spēles au-
dzēkņi – Gvido Pelšs (1. eifonija klase),
Tīna Rukmane (2. flautas klase) un Elza
Skutāne (6. flautas klase) piedalījās IV
Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu kon-
kursā Ozolniekos, kur Elza pārliecinoši
ieguva 1. vietu savā grupā! 

Paldies skolotājiem - Aijai Dimzai,
Jānim Žagariņam un koncertmeistarēm
- Ingai Eihentālei un Ievai Damrozei!

27. maijā Siguldas koncertzālē Baltais
flīģelis norosinājās XXII Starptautiskais
jauno mūziķu konkurss „Sigulda – 2015”,
kurā mūsu skolu pārstāvēja Tīna Beāte
Kurzemniece (6. klavieru klase). Paldies
skolotājai Egitai Vanagai!

28. maijā skolas audzēkņi mācību gadu
noslēdza ar skaistu sadraudzības koncer-
tu „Mūzika un māksla pilī” Cesvainē, kurā
bez mūsu skolas audzēkņiem -

Gvido Pelša, Renāra Vietnieka,
Mareka Varzilova, Elzas Skutānes,
Amandas Agijas Orlovskas, Riharda
Ansberga, Māra Narvila, Tīnas
Rukmanes, Līgas Džīnijas Rubenes,
Kates Katerīnas Ruņģes, Lāsmas
Ciekurznes, Rēzijas Blūmas, Danielas
Macolas, Kates Smilgas, Paulas Aleksas
Pallo, Samantas Eihentāles

un pedagogiem - 
Ievas Damrozes, Ingas Eihentāles,

Aijas Dimzas, Māras Vīksnas, Tālivalža
Narvila - piedalījās Cesvaines Mūzikas un
mākslas skola un Rīgas 6.
vidusskolas čellistu an-
samblis. Skolēniem bija ie-
spēja muzicēt pils tornī,
balkonos un zālēs. Pēc
koncerta bija sadraudzības
ballīte ar cienastiem un
dančiem.

5. jūnijā notika uz-
ņemšana mūzikas pro-
grammās:1. klasē iestājās
8 audzēkņi, sagatavošanas klasē pieteicās
11 audzēkņi.

Ja kāds nav paguvis pieteikt savu bēr-
nu mācībām mūzikas skolā, lūdzu, droši
zvanīt direktorei (mob. 26412878)

27. MŪZIKAS SKOLAS
IZLAIDUMS

Saule – tu pati un tu pats
Gaišs, atvērts, starojošs un priecīgs!
Tie mākoņi pie debesīm – 
tie jau tikai krāsai...
Tas lietus – tas jau tikai veldzei...
Bet rasa zālē no rītiem un pēc lietiem – 
nē – tās nav asaras,
tās mazas pērlītes, ko tu te izbārstīji
ar saviem smiekliem,
jokiem, darbiem...
tā rasa - 
tas spogulis tavām sajūtām,
kuras rodas, kad ar visu sirdi nododies 
mūzikai. /A. Sila/

Mūzikas programmā skolas beigšanas
eksāmenus veiksmīgi nokārtoja 7 audzēkņi
un 23. maijā saņēma apliecību par profe-
sionālās ievirzes izglītību:

Vitnija Butlere (klavierspēle)
Alīna Čeremniha (klavierspēle)
Adrija Žagare (klavierspēle)
Elza Skutāne (flautas spēle)
Kristiāna Annija Spirģe (flautas spēle)
Andris Brauers (klarnetes spēle)
Veiksmi un izdošanos visā, ko pasāk-

siet turpmāk!

Gribu novēlēt visiem saulainu un krāsainu
vasaru, sakrāt spēkus nākamajam mācību cē-
lienam un turpināt tikpat veiksmīgi!

Skolas direktore Aija Sila
Attēlā: mūzikas skolas absolventi  un

skolotāji.

Makulat ras akcijas rezult ti 

Klase Makulat ra kg Ieg t  vieta skol  
6.klase 1400 I 
5.klase 800 II 
4.klase 300 III 
7.klase 200 IV 
8.klase 150 V 
Skolas bibliot ka 600 Pateic ba 
Jaunpiebalgas iedz vot ji 550 Pateic ba 
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Senajiem latviešiem maģiskākais skaitlis bijis 9 - gan laika
izzināšanā, gan tā skaitīšanā. Jau devīto reizi mākslas skolas ka-
roga mastā tika uzvilkts absolventu karogs. Zīmīgi, jo esam jau-
nu notikumu priekšā. Viens loks ir noslēdzies. Par skaisto, emo-
cionālo un krāsaino dienu parūpējās septiņas profesionālās ie-
virzes izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” absol-
ventes, kuras aizstāvēja savus diplomdarbus un saņēma dzīvē
pirmo skolas beigšanas apliecību- Karīna Azace, Laura
Dapševiča, Gunda Glāzere, Sindija Ozola, Jana Pelše,
Kristiāna Pogule un Elīna Elva Prīse.

Septiņi ir skaitlis, kas simbolizē talantu un prasmi iedvesmot.
Septiņas krāsas ir varavīksnei. Meitenes un viņu darbi ir tik da-
žādi kā varavīksnes krāsas. Sarkanā- dzīvesprieks. To var pie-
mērot Gundai. Viņas radītās ziedu kompozīcijas „Es runājos ar
ziediem” dekupāžas tehnikā ļauj saskatīt prieku arī mazumiņā.
Gunda spēj priecāties par sevi, par dzīvi, un tas jūtams viņas pie-
cās gleznās. Efekts- dekorācijas no aplikācijām, kas izgrieztas
no krāsainām salvetēm, tiecoties imitēt gleznu, izdevies, jo, ska-
toties pa gabalu, darbi liekas uzgleznoti. (Diplomdarba vad. Zanda
Liedskalniņa). 

Zaļā krāsa- radošums. Tā ir Laura - talantīga meitene visās
mākslas jomās. Savā diplomdarbā viņa izvēlējās gleznot savu
nepiepildīto sapni- balerīnas. Dejojot caur otas vilcieniem un krā-
su gammām, tapa četras lielformāta gleznas. Katra simbolizē savu
stihiju- uguni, ūdeni, gaisu un zemi. Gan balerīnu tērpi, gan kus-
tības un pat matu sakārtojums attēlo katras stihijas īpašības. Laura
savā radošumā savu nodomu ir realizējusi izcili. (Diplomdarba
vad. Zanda Liedskalniņa).

Karīnas krāsa ir dzeltenā - optimisms. Jau no pirmajām kla-
sēm mākslas skolā viņa apzinājās, ko vēlas, un mērķtiecīgi uz
to virzījās. Tas par tehnikas izvēli. Vilku tēma radās, ieraugot
vilka portretu internetā. Nešauboties par savu ideju un galare-
zultātu, tapa grafika „Vilks”. Vilka tēma latviešu folklorā ir pla-
ši pārstāvēta, it sevišķi tautas ticējumos, gadskārtu ieražās un
teikās, tāpēc tai pievērsīsimies mācību uzdevumos mākslas sko-
lā. Paldies, Karīna, par interesanto ideju! (Diplomdarba vad. Zanda
Liedskalniņa).

Zilā krāsa iet roku rokā ar apņēmību. Tā noteikti piemīt Sindijai.
Veidojot „Gulbju ezeru” origami tehnikā, ar viņas milzīgo ap-

ņēmību, pacietību un aizrautību dienas gaismu ieraudzīja seši
skaisti un cēli putni- gulbji. Interesanti, ka, lai izveidotu vienu
šādu putnu, nepieciešami ap 500 mazu, salocītu papīrīšu. Tad
nu parēķinām, cik tas ir kopā... Viss izdevās vēl labāk, nekā plā-
nots, jo klātesošos pārsteidza arī veids, kādā diplomdarbs tika
prezentēts. (Diplomdarba vad. Maija Apsīte).

Gaiši zilo raksturo maigums. Elīnas krāsa. Sajūtu gleznās
„Ziedu varavīksne” var just viņas raksturu- maigumu, mieru un
harmoniju. Varavīksnes tēma Elīnu ieinteresēja kā apbrīnojama
dabas parādība. Viņa ir izpētījusi un uzzinājusi daudz jauna par
šo skaistumu. Un bijusi laimīga, realizējot savas sajūtas ziedu
gleznās. (Diplomdarba vad. Zanda Liedskalniņa).

Jana un neatlaidība. Oranžā krāsa. Lai noaustu 7 celaines jeb
celu jostas, ir vajadzīga ne tikai neatlaidība, bet arī zināšanas un
liela pacietība. Celu aušanas tehnika ir ne tikai viena no senā-
kajām tekstiliju darināšanas tehnikām Latvijas teritorijā, bet rak-
stu bagātībā un kompozīcijas daudzveidībā pārspēj visas citas
latviešu tautas mākslā pazīstamās jostu aušanas tehnikas. Arī mūs-
dienās tās atrod pielietojumu kā modernas jostas, somu siksnas
un apdares joslas dažādiem apģērbiem. Jana noteikti zinās, kur
savas prasmes pielietot turpmāk! (Diplomdarba vad. Maija Apsīte).

Līdzsvarā un harmonijā ar dabu. Violetā, līdzsvara krāsa tiek
Kristiānai, jo viņu vienmēr ir aizrāvusi Latvijas daba un tās čet-
ri gadalaiki. Piemeklējot katram gadalaikam atbilstošu simbo-
lu, radās pogu kompozīcija „Četri viena tēva dēli”. Ceļš līdz ga-
larezultātam bija garš- skices, pogu šķirošana pa krāsām un lie-
lumiem, līmēšana, pamatu un uzraksta izveidošana, radīja tei-
camu rezultātu. (Diplomdarba vad. Maija Apsīte).

Nobeigumā, atgriežoties pie skaitļa 9, tas arī simbolizē pras-
mi pielietot zināšanas un pabeigt lietas. Visām meitenēm tas ir
izdevies lieliski! Paldies jums par svētkiem!

Diplomdarbu izstāde skatāma līdz 16. jūnijam Jaunpiebalgas
kultūras nama izstāžu zālē „Velves”. Atnāciet apskatīt, novēr-
tēt un sajust!

Zanda Liedskalniņa,
Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas skolotāja

Attēlā: mākslas skolas izlaidumā - Jana, skolotāja Sandra,
Kristiāna, skolotāja Maija, Laura, Gunda, Karīna, Sindija, sko-
lotāja Zanda, direktore Aija.

Izlaidums mākslas skolā
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Jaunsargi
nacionālo

partizānu takās
Kā tas jau ierasts, katru gadu maija tre-

šajā piektdienā un sestdienā Jaunpiebalgas
jaunsargi organizē pasākumu „Pa nacio-
nālo partizānu takām”. Šogad tajā ar LR
Aizsardzības ministra R.Vējoņa kunga per-
sonīgo atbalstu piedalījās arī NBS un
Zemesssardzes 27.kājnieku bataljona ka-
ravīri. Nodarbību plānojumu un maršru-
tu izpētīja jaunsargu komandieris Aivars
Ontužāns. Nakts pārgājiena un mācību kau-
jas metodiku izstrādāt palīdzēja majors
Rimants Baltiņš. Nodarbību komandēša-
nu un dalībnieku instruēšanu uzņēmās ener-
ģiskais, ar karavīra pienācīgu stāju un ko-
mandiera balsi apveltītais kaprālis Mārtiņš
Jēgers. Slēpņos izvietotos komandēja un
ložmetēja apkalpi vadīja zemessargs
Ludmila Vintuna.

Jau vēlā piektdienas pēcpusdienā pie
ceļa gala, kurš ved uz „Uplejām”, tika iz-
vietots bruņotu jaunsargu kontrolpostenis,
kas pārbaudīja visas iebraucošās auto-
mašīnas. Kad pulkstenis rādīja vakara des-
mito stundu, klātesošie sapulcējās, lai no-
klausītos vēsturnieku Ineses Dreimanes un
Zigmāra Turčinska stāstījumu par latvie-
šu nacionālo pretošanās kustību padom-
ju okupācijai. Stāstījums tika papildināts
ar video materiāliem par šo tēmu. Starp pa-
sākuma dalībniekiem bija arī studente no
Polijas Joannna Zavalska, kurai viss stās-
tītais tika tulkots angļu valodā. 

Stundu pirms pusnakts vienība 24 cil-
vēku sastāvā tika nostādīta un instruēta par
kaujas uzdevumiem, kuros tiks izmantots
īsts ložmetējs, mācību granātas, gaismas
raķetes, sveces un strēlnieku ieroči. Viens
no jaunsargiem tad pajautāja, vai uz viņiem
šaus ar īstām patronām. Uz to kaprālis
Jēgers atbildēja, ka neīstu patronu nemaz
nav, tikai šīs būs bez lodēm. 

Tā nu grupa nakts tumsā devās pa mar-
šrutu „Uplejas – Purmaļi – Boļi – Kanāži
– Gāršnieki – Uplejas”. Jau pirmajā pos-
mā, ejot caur brikšņiem un bezceļiem, pa-
spējām nomaldīties un nokļuvām purvā,
kur ūdens sniedzās līdz ceļgaliem. Mūsu
ārzemniece pāri šim šķērslim tika pārnesta
spēcīgu vīru rokās. Nonākot Purmaļu pa-
mestajās mājās, nokļuvām spēcīga slēp-
ņa, ložmetēja un strēlnieku ieroču krust -
ugunīs, kas visus piespieda meklēt pa-
tvērumu pie zemes. Sprāga mācību gra-
nātas, gaisā lidoja gaismas raķetes.
Komandieris Mārtiņš izmeta dūmu sveces,
kuras radīja tuvākajā apkārtnē necaurre-
dzamus dūmus, šai aizsegā atvilka grupu
drošā vietā. 

Tās bija pirmās ugunskristības šai nak-
tī, kuras vēlāk tika atkārtotas pie caurte-
kas uz Vilūnas ceļa un pie „Gāršnieku” mā-
jām. Ap trijiem naktī grupa atgriezās
Uplejās, veiksmīgi pārvarējusi 18 kilometru
garu nakts pārgājienu. Nākamajā dienā pēc
brokastīm visi devāmies uz nacionālo par-
tizānu cīņu vietu „Slieķu purvs”, kur no-
tika nodarbības šaušanā ar pneimatiskajiem
ieročiem, apkārtnes apsekošana ar metā-
la detektoru, to visu vadīja zemessargs

Viktors Ragozins. Savukārt Salvis Ozoliņš
ierādīja jaunsargiem tuvcīņas paņēmienus.
Majors R.Baltiņš demonstrēja partizānu
maskēšanās paņēmienus un vadīja prak-
tiskās nodarbības šajā mākslā.

Pēcpusdienā atgriezāmies „Uplejās”, kur
saimniece Ilze Ontužāne bija sarūpējusi
garšīgas un sātīgas pusdienas, kuras visiem
ļoti garšoja. 

Par pasākuma organizēšanu saņēmām
Aizsardzības ministra R.Vējoņa vēstuli,
kurā viņš raksta: „ Pateicos Piebalgas
Latviešu biedrībai par augsto pilsonisko
aktivitāti un ieguldījumu militāri patrio-
tiskajā audzināšanā.” Noslēguma līnijā tika
sumināti arī labākie jaunsargi un apbal-
vojumus saņēma jaunpiebaldzēni Egita
Vētra - Blauberga, Renārs Vietnieks, Valts
Pabērzs. Bija prieks redzēt, ar kādu lep-
numu šie jaunieši izteica vārdus: „Gods kal-
pot Latvijai!” 

Paldies par atbalstu un laipno uzņem-
šanu „Upleju” māju saimniekiem! Uz tik-
šanos nākamgad!

Jānis Mājenieks

Attēlā: Jaunpiebalgas jaunsargu grupa,
zemessargi un NA jaunieši.

Migla sarkanā
Reiz migla sarkanā ar austrumvēju
Pār latvju zemi jūnijā kad klājās,
Tā saules dienu naktī pārvērta
Un nesa vaidus daudzās mūsu mājās.

Šī migla neļauj acis vaļā vērt,
Lai, tautai neredzot, daudz ļauna veiktu.
Liek cerībām zem drupām grūt,
Liedz visiem patiesības vārdus teikt.

Pusgadsimtu pa miglu nākas dzīvot,
Kad neļauts spožos gaismas starus just.
Tad daudzu tautu ļaudis kopā jaucās,
Līdz tēvu valoda šeit sāka zust.

Bet tad, kad ausa brīves saule
Un rietumvējš šo miglu kliedēt sāk,
Iet droši latvju tauta jaunās gaitās,
Jo tā joprojām dziedāt, strādāt māk.

Bet migla sarkanā arvien vēl plandās,
Pa purva akačiem, pa dumbrājiem tā klīst.
Un gaida, varbūt varētu tā kādreiz
Ar austrumvēju mūsu zemē līst.

Bet spēka pilnas siltās vēja brīzes
Ar latvju sauli miglu projām dzīs.
Ja gaismā, drošībā šeit visi dzīvos,
Tad arī kokos augļi nobriedīs.

Slēģu Jānis

Pirms 75 gadiem 17. jūnijā Sarkanā armija iebruka Latvijā un iznīcināja mūsu valsti. Gadu
pirms šīs latviešu tautas traģēdijas dzejnieks Edvarts Virza savā dzejolī „ Baigā vasara” raksta:

„Vējš miglu sarkanu pār laukiem dzīs, Bez laika kokiem augļi nokritīs”.
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Bērnu literatūras nedēļa
Jūnija sākumā visā Latvijā notika Bērnu literatūras nedēļa.

Tā deva startu vasaras lasīšanas programmām. Jaunās tradīci-
jas sākums ir 1.jūnijs, kas pazīstams kā Starptautiskā bērnu aiz-
sardzības diena. Pasākumu programma sākās Vērmanes dārzā
Rīgā.

Lasītprasmei ir izšķiroša ietekme uz bērnu izglītībā gūtajām
sekmēm un vēlāk- sasniegumiem profesionālajā karjerā. Bērnu
grāmatu nedēļas (un pat mēneši) ir plaši pazīstamas visā pasaulē,
piemēram, ASV šīs tradīcijas vēsture iesniedzas jau devītajā gadu
desmitā, daudzās Eiropas valstīs lasīšanas veicināšanai un bēr-
nu grāmatām veltītas nedēļu ilgas kampaņas tiek rīkotas vairāk
nekā 50 gadus.  

Nozīmīgākā reklāma grāmatām ir tas, ka, izlasot labu grāmatu,
mēs par to pastāstām arī citiem. Tāpēc ir prieks, ka izdevniecī-
ba „Zvaigzne ABC” izsludinājusi lasīšanas stafeti 11-14 gadus
veciem bērniem. Izlasot grāmatas un par savu viedokli pavēs-
tot citiem sociālajos tīklos, var  laimēt iespēju pavadīt nedēļu
vasaras nometnē. Grāmatu saraksts un plašāka informācija at-
rodama bibliotēkā un www.zvaigzne.lv. 

Arī Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā pirmā vasaras brīvlai-
ka nedēļa pagāja jauki un interesanti. Tika uzsākts Bērnu, jau-
niešu un vecāku žūrijas 2015 darbs. Visi interesenti varēja ie-
pazīties ar jaunāko bērnu grāmatu izstādi. Notika priekšā lasī-
šana mazākajiem apmeklētājiem, tā raisot interesi par grāma-
tu. Ar krāsošanu, zīmēšanu, puzles salikšanu un grāmatas lasī-
šanu atzīmējām populārās zviedru rakstnieces A.Lindgrēnas grā-
matas varones Pepijas 70. gadadienu. Jau vairākas paaudzes ir
izaugušas, lasot šo brīnišķīgo grāmatu, kura tika sarakstīta un
izdota tālajā 1945.gadā.

Lasīšanas veicināšanas programma
Izlasot jebkuru grāmatu, mēs visi esam tikai ieguvēji, tāpēc

Jaunpiebalgas bibliotēkā šogad ir sava lasīšanas veicināšanas pro-
gramma. „Nāc un sāc! Iegriez laimes ratu - grāmatu lasīša-
na visas vasaras garumā!”- aicina reklāma. Bērniem īpaša an-
ketā ir jāieraksta vasarā izlasīto grāmatu nosaukumi, bet rude-
nī veiksmīgākie dalībnieki saņems veicināšanas balvas, kuru vidū
būs arī grāmatas. 

Mazie lasītāji pasaku valstībā
4.jūnijā čaklie „Plašā Apvāršņa” un „Bērnu žūrijas” dalībnieki

no Jaunpiebalgas sākumskolas devās izzināt Tērvetes dabas par-
ku. Garajā turpceļā bērni uzzināja svarīgākos faktus par Tērveti,
tās novadniekiem un dažādiem apskates objektiem. Viņi piedalījās
ekspreskonkursā par Tērveti un Jaunpiebalgu, uzzināja par Annu
Brigaderi un viņas sarakstītajām grāmatām, lasīja fragmentus
no „Anneles stāstiem”, dziedāja dziesmas un minēja mīklas. 

Ekskursijai atvēlētās stundas kopā ar atraktīvo gidi rūķenīti
Lauriņu pagāja ātri un interesanti. Mežā bērni skaitīja rūķus- dzī-
vos, nedzīvos, zīmētos un neredzamos. Viņi priecājās par ne-
skaitāmajām koka skulptūrām un rūķu mājiņām, unikālo, skais-

to, vareno priežu silu, noslēpumaino Pasaku mežu. Ciemojoties
pie Rūķu mammas un galdniekmeistara, bērni iepazina darbī-
go rūķu pasauli, uzzināja dažādas dzīves gudrības un apskatīja
seno laiku darba instrumentus. Neaizmirstams piedzīvojums bija
kāpšana jaunajā 36 metrus (149 pakāpienus) augstajā skatu tor-
nī, no kura paveras skaists skats uz plašajiem Zemgales līdze-
numiem. Brīnišķīga bija tikšanās ar labo Raganiņu, kura deva
ļoti vērtīgu padomu- ēst veselīgi. Rotaļu laukumā ar prieku un
azartu tika izmēģinātas visas atrakcijas, labirinti un šķēršļu jos-
las. Ar gavilēm tika sagaidīts Pasaku bānītis, kurš nogurušos ce-
ļotājus arī pavizināja. 

Mājupceļā visi aizrautīgi dalījās savos iespaidos un atzina,
ka Tērvete ir burvīga vieta ģimenēm ar bērniem un tiem, kuri
pasaulē prot lūkoties ar bērna acīm, ka tā ir vieta, kur gribēsies
aizbraukt vēl kādu reizi. Paldies māmiņām, kuras pavadīja ma-
zos nerātņus šajā ceļojumā! Paldies skolotājai Laimai
Kazerovskai, kura ir pasākuma idejas autore un galvenā orga-
nizatore! 

9.maijā, pasākumu piesātinātajā dienā, notika LSVS Pašvaldību
52. sporta spēļu finālsacensības riteņbraukšanā Madonā. Tajās
startēja veterāni - riteņbraucēji. Paldies Mārim Markusam, Ojāram
Zeimalim, Sandim Volmanim, Initai Koļesņikovai un divkārtē-
jai  medaļniecei Ritai Leksei!

Negaidīti karstajā 6.jūnijā pie Jumpravas ezera Tumes pa-
gastā mūsu novada orientieristi noslēdza savu piedalīšanos  paš -
valdību sporta veterānu - senioru sporta spēlēs. Lielajā karstu-
mā cīnījās Uģis Inka, Dainis Bormanis, Ieva Rode, Sarmīte

Vlodare, Dace Ikšele. Ilze Zariņa, un sudraba godalgu sacensī-
bās ieguva Jānis Biezais. Paldies visiem dalībniekiem!

Tuvākajā laikā sacensību norišu foto varēs aplūkot
Jaunpiebalgas pašvaldības mājas lapā, bet ar rezultātiem var ie-
pazīties LSVS mājas lapā.

Paldies Jaunpiebalgas novada pašvaldībai par atbalstu, kā arī
ceram uz sadarbību turpmāk! 

Sporta veterānu vārdā Sarmīte Vlodare

Mūsējo dalība sporta veterānu spēlēs

Attēlos: čaklie „Plašā Apvāršņa” un „Bērnu žūrijas” dalīb-
nieki no Jaunpiebalgas sākumskolas Tērvetes dabas parkā.
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„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015” 
grāmatu kolekcija

5+
1. Uldis Auseklis. Bante un tante: jauni dzejoļi bērniem – Rīga:

„Lauku Avīze”, 2014.
2. Mārtiņš Zutis. Nenotikušais atklājums – Rīga: „Liels un

mazs”, 2015. 
3. Pija Lindenbauma. Brigita un brāļi aļņi – Rīga: „Zvaigzne

ABC”, 2015. 
4. Tjerī Roberešts. Vilks, kurš izvēlās no grāmatas – Rīga:

„Lauku Avīze”, 2015.
5. Rainis. Puķu lodziņš – Rīga: „Zvaigzne ABC”, 2015.
6. Juris Zvirgzdiņš. Miega pasaka – Rīga: „Zvaigzne ABC”,

2014. 
9+
1. Rūse Lāgerkranca. Mana laimīgā dzīve – Rīga: „Zvaigzne

ABC”, 2014.
2. Inguna Cepīte, Juris Zvirgzdiņš. No Rīgas līdz Rīgai: Tobiass

un Tama lielajā Eiropas bibliotēku ceļojumā – Rīga:
„Pētergailis”, 2014.

3. Luīze Pastore. Pazudušais pērtiķis – Rīga: „Neputns”, 2015.
4. Sinika Nopola. Tā stunda ir situsi, Risto Reperi! – Rīga:

„Zvaigzne ABC”, 2014.
5. Ieva Samauska. Ķiķināšanas gadalaiks: Dzejoļi bērniem

– Rīga: „Lietusdārzs”, 2015. 
6. Dina Sabitova. Cirks lādītē – Rīga: „Lauku Avīze”, 2014. 
11+
1. Kristīna Olsone. Stikla bērni – Rīga: „Zvaigzne ABC”, 2015.
2. Arno Jundze. Kristofers un Ēnu ordenis – Rīga: „Zvaigzne

ABC”, 2015.
3. Ieva Melgalve. Bulta, Zvaigzne un Laī – Rīga: „Zvaigzne

ABC”, 2014.
4. Jānis Baltvilks. Kaķuzirņi un kurmjukārkli – Rīga: „Liels

un mazs”, 2014. 
5. Ieva Samauska. Govs uz bagāžnieka – Rīga: „Pētergailis”,

2014.
6. Anna Karija. Īstā Rebeka – Rīga: „Lietusdārzs”, 2015.
15+
1. R. Dž. Palasio. Brīnums – Rīga: „J.L.V.”, 2014.
2. Sabīne Košeļeva. Rīga-Maskava: 21. gadsimta mīlasstāsts

– Rīga: „Zvaigzne ABC”, 2015.
3. Oidira Ava Olafsdotira. Astoņu ziedlapu roze – Rīga: Jāņa

Rozes apgāds, 2014.
4. Zilie jūras vērši: latviešu autoru fantāzijas un fantastikas

stāsti – Rīga: „Zvaigzne ABC”, 2015. 
5. Aspazija. Zila debess zelta mākoņos – Rīga: „Zvaigzne

ABC”, 2015.
6. Volfgangs Herndorfs. Čiks – Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2014.

Vecāku žūrija

1. Māris Bērziņš. Svina garša – Rīga: „Dienas Grāmata”, 2015.
2. Rīka Pulkinena. Patiesība – Rīga: „Mansards”, 2014.
3. Inga Gaile. Vai otrā grupa mani dzird? - dzejoļi ģimenēm

ar bērniem – Rīga: „Liels un mazs”, 2014.
4. Daina Tabūna. Pirmā reize. – Rīga: „Mansards”, 2014. 
Atgādinām, ka vasarā - no 1.jūnija līdz 1.septembrim -

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka sestdienās ir slēgta.

Baiba Logina

6.jūnijā notikušais rokfestivāls
Jaunpiebalgā manī atstāja divējādas sajūtas.
Spēlējošās grupas, festivāla organizēšana,
laika apstākļi un dejas mani patīkami uz-
lādēja. Svētdien no rīta, labi izgulējies, no-
kļuvu estrādē un sirdī iedzēla redzētais
skats. Miskaste! Īpaši izcēlās kāds sēdvietu
sektors labajā pusē apmēram pa vidu. Ak,
šī RIMI kaste, čipsu turzas, alus glāzes...
Principā ir tā, ka brien un viss čaukst - kā
rudenī kļavu lapas! Vai tā ir tāda jauna nor-
ma - visu mest zemē un turpat atstāt? Uz
to visu es skatītos citādi, ja apmeklētāju
būtu bijis desmit reizes vairāk un atkritu-
mi pārklātu teritoriju vienmērīgi. Tas var-
būt attaisnotu! Svešinieki, kas te iebrauc
un nākamajā dienā dodas tālāk... Kaut kādi
tie tur, tie sliktie... viņi, viņi!

Pa kreisi no manis atradās miskastes...
Ievēroju, ka jaunatne, savus našķus izēdusi,
iesaiņojumu izmeta tam paredzētajā vie-
tā. Saņēmu dūšu un izteicu atzinību jau-
najām dāmām. Apmeklēt sektoru pa labi
diemžēl nobijos, sakautrējos vai vienkār-
ši nesapratu, kā uzrunāt šos cilvēkus. 

Vai pastāv iespēja, ka es kļūdos? Pie se-
vis domāju, kas ir tie, kas piemēslo paši
savu zemi? Tie ir tie, kam te nav ilgtermiņa
intereses. Tie ir vienas dienas dzīvotāji! Šo-
dien man te ir tīrs, metu zemē, atstāju aiz
sevis izgāztuvi un dodos tālāk atkal uz kādu

tīru un iekoptu stūrīti! Forši, vai ne?! Vai,
piemēram, Austrijā, Šveicē, Vācijā tā dara?
Nevīžība, nolaidība, slinkums, vienaldzī-
ba, kas šī ir par parādību?

Reiz kāds gudrinieks man teica, ka arī
apkopējiem ir jādod darbs... Toreiz ap-
lauzos... Bet, ja nu kāds izdomā iedot dar-
bu ieroču tirgotājiem, bendēm un kapra-
čiem? Interesanti. Avīzes maija numurā la-
sīju par skolēnu idejām, kā uzlabot vides
tīrību un ekoloģiju. Domāju, ka vienkār-

ši jāpārtrauc mēslot, un vides kārtība un
ekoloģija iestāsies pati. Likumsakarīgi.
Redziet, man rūp mana zeme! Man rūp
manu tuvo cilvēku labklājība. Tā sākas ar
kārtību, disciplīnu un pašcieņu. Hmmmm...
Par ko gan citu- par savu tēvu zemi.

Paldies organizētājiem! Man patīk laba
mūzika. Man patīk kārtība un patiesība.
Tiekamies nākamgad, un visiem vēlu skaid-
ru prātu un turēt acis vaļā! 

Miķelis Piebalgā 

Piebaldzēniem pašiem!
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Pašā maija nogalē, kā jau ierasts pa-
vasara pusē, Jaunpiebalgas amatierteātris
„Triksteri” parādīja saviem skatītājiem savu
jaunāko veikumu, šogad tā bija Zigmunda
Skujiņa komēdija no senās Rīgas dzīves
„Brunču mednieki”. 

Galvenajā – Matīsa Ločubriesmas –
lomā iejutās Alvis Žukovskis, pārējās lo-
mās pēc sirds patikas varēja izspēlēties viss
amatierteātra sa-
stāvs – Līga
Kalniņa, Kristīne
Bratka, Līga
Ozoliņa, Māris
Kaņeps, Jānis
Mājenieks, Valda
Žukovska, Ineta
Elksne, Gatis
Brencis, Jānis
Ciekurznis, Egils
Johansons, Egils
Orlovskis, Velta

Ciekurzne, Jolanta Glāzere, Inese Dzene.
Režisore Aina Damroze, bet par izrādes no-
formējumu rūpējās Rasa Ontužāne un Ilze
Stolere.

Kā jau katru reizi, arī šoreiz pirmizrā-
de pulcēja lielu skatītāju skaitu, jo visi, ne-
skatoties uz aizņemtību darbos, vēlas re-
dzēt, vērtēt un sveikt savējos. Pēc izrādes
noskatīšanās pateicību aktieriem par ie-

guldīto darbu pauda arī Jaunpiebalgas no-
vada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs
un kultūras nama vadītāja Lāsma Skutāne.

A.Ķīķere

Attēlā: izrādes „Brunču medības” no-
slēgumā.

Foto: V.Johansone

Brunču medību kaislības 

Kultūras afiša
Jaunpiebalgā

19. 06. Plkst. 19.00 Jāņu dziesmu, rotaļu, tradīciju mā-
cīšanās kopā ar Jaunpiebalgas folkloras kopu kultūras namā.

21.06. Plkst.19.00 Izstādes „Gaujas stāsti“ atklāšana iz-
stāžu zālē Velves. Piedalās Lietišķās un tēlotājmākslas stu-
dijas dalībnieki, kā arī individuālie mākslinieki un amat-
nieki.

21.06. No plkst. 21.00 Saulgrieži Vinķu kalnā.
Trejdeviņu vainagu pīšana, uguns rituāls, dziesmas, rotaļas
un danči kopā ar postfolkloras grupu RIKŠI, uguns skul-
ptūras. Līdzi jāņem Jāņu cienasts.

23.06. Plkst. 23.00 Jāņu disko balle brīvdabas estrādē
„Taces“. Spēlēs vietējais DJ. Ieeja bez maksas.

4.06. Plkst. 19.00 Mūzikas festivāls „Satiksimies
Piebalgā” brīvdabas estrādē „Taces”. 

Piedalās: mūziķi - Liene Šomase, Baumaņu ģimene, Anna
Dribas un Rinaldo, Olga Rajecka, Uģis Roze, grupa „Uzlūdz
dāmas” un Rikardions, muzikālā apvienība „Transleiteris”,
Mārtiņš Ruskis, Kombuļu Inese. 

Eksotisko deju grupas – „Haidar” no Valmieras un
„Ugunspuķe” no Madonas.

Pasākumu vada Ilona Muižniece un Jānis Paukštello.
Ieejas maksa 8,- EUR

4.06. Plkst. 19.00 Koncerts vasaras vakaram
Jaunpiebalgas Sv. Toma ev. lut. baznīcā. Piedalās
Jaunpiebalgas Mūzikas skolas absolventi:
Zane Alksnīte – ērģeles, Sandra Briede – flauta, Sigita
Razminoviča – flauta, Klinta Āboliņa – soprāns, Adrija Ža-
gare – mecosoprāns, Emīls Rusovs – baritons.

5.06. Plkst. 13.00 Kapu svētki Jaunpiebalgas kapos.
Pasākuma plānā iespējamas izmaiņas, tāpēc, lūdzu, se-

kojiet līdzi reklāmai Jaunpiebalgas novada mājas lapā:
www.jaunpiebalga.lv

Interesēties pa tālruni: 26176257, 64162182,
26114226

Zosēnu pagastā

20.06. Plkst. 19.00 Melnbāržos pie Zosēnu pagasta pār-
valdes

LĪGOŠANAS NERĀTNĪBAS kopā ar pagasta pa-
šdarbniekiem.

Režisore - Līga Kalniņa, deju režija un horeogrāfija -
Inguna Kalniņa.

Pēc nerātnībām - iedejosim jauno skatuvi – zaļumbal-
le, mūzika – Dainis Lazdāns. 

Ieeja: meitām – vainadziņi, puišiem – Jāņu zāles un Līgo
dziesmas visas nakts garumā!

Novada jauniešiem
Zosēnu kultūras un sabiedriskais centrs kopā ar 214.
jaunsargu vienības vadītāju virsseržantu Arnoldu

Bahmani 26.- 28.jūnijā organizē
pārgājienu „GAUJAS KRASTI’’ jauniešiem dažādās

vecuma grupās.
Šajās dienās paredzētais:

* komandu veidošana, saliedēšanās;
* pārgājieni – tūrisms;
* peintbola kaujas;
* starpkomandu stafetes;
* dažādas sporta aktivitātes u.t.t.

Būsim priecīgi, ja izrādīsiet interesi pavadīt šīs dienas
savu vienaudžu vidū, gūt pieredzi, sadraudzēties, ļauties

izaicinājumiem, ko piedāvā šis pārgājiens.
Pieteikuma anketas atrodamas mājas lapā vai pie

Dzidras Prūses (mob. 26538154), e-pasts:
dzidapruse@inbox.lv.

Dalības maksa (ēdināšana) 10,- EUR. Par savu dalību
trīsdienu pārgājienā „Gaujas krasti’’ jāinformē līdz

20. jūnijam.

Vairāk informācijas, zvanot pa tālruni 26538154
(Dzidra)
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Es pametu rūpes, lai aizietu tālē,
Lai ziedētu puķēs un zaļotu zālē.

Esam kopā ar Kristapa un Kristera
mīļajiem skumjajā brīdī!

2. klases un  pirmskolas 
grupiņas „Sprīdīši” skolēni, 

vecāki un audzinātājas
=

Tukša paliek lauku sēta,
Klusa paliek istabiņa.
Apklusuši tēva soļi,
Nav vairs tēva padomiņa.

Visdziļākā līdzjūtība 
Aldim Lorencim,

atvadoties no tēva uz mūžu!
Bijušie kolēģi Piebalgas skolā

=
Tu būsi debesīs, zemē,
Tu vējā un saulē.
Tu savējo sirdīs,
Tie tevi neaizmirsīs. 

Mūsu vissirsnīgākā līdzjūtība 
Raivim ar tuviniekiem,

vectētiņu uz mūžu zaudējot.
Jaunpiebalgas vidusskolas 

12. klase un klases audzinātāja
=

Cik svēti un viedi bij’ mirkļi dzīvībai!
Rasa gundegu pļavā, 
Sudrabs smilgās un matos.
Un tad vēji, 
Vēji visu pie zemes liec.

Līdzi jūtam Laimai Upmalei, 
no brāļa atvadoties.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību,
Laima, Taviem tuviniekiem!

Br. Kaudzīšu 7 mājas iedzīvotāji
=

Dziedat skaisti, enģelīši,
Pa debesu maliņām,
Lai dvēsele nemaldās,
Pie Dieviņa aiziedama.
Esam kopā ar Brendu un viņas ģimeni,

tēti mūžības ceļā pavadot!
JDK un VPDK Piebaldzēni

Lai tēva mīla paliek dziļi sirdī par avotu,
Kur mūžam spēku smelt!

Visdziļākā līdzjūtība
Brendai un ģimenei,

no Arta uz mūžu šķiroties!
12. klase, vecāki un audzinātāja

=
Divējādi saule tek,
Tek kalnā, tek lejā:
Divējāds man mūžiņš
Ar to vienu dvēselīti.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Beķeru ģimenei!

Jaunpiebalgas kultūras nama 
kolektīvs

=
Jau atkal viena zvaigzne tur, augšā, 
šonakt dziest.
Sirds visu atdevusi, beidz priecāties
un ciest.

Nespējam noticēt...
Judīt, dalām sāpju smagumu, 

pavadot Arti mūžības ceļā!
Klasesbiedri un audzinātāja 

(34.izlaidums)

=
Ja mēs dziedātu tagad par jūru
vai par silu, kur virši zied,-
varbūt visiem mums vieglāk būtu
atvadīties un iet.

Varbūt tāpēc ir dziesmas par jūru
un par silu, kur virši zied,
lai mēs nesauktu vārdā sāpes,
kuras nepāriet.

Tāpēc dziedāsim tikai par jūru
un par silu, kur virši zied,
jūras krastā starp viršiem uz kāpas,
redzot, kā saule riet.

Skumju brīdī Arta tuviniekiem
līdzjūtību izsaka

Jaunpiebalgas novada un iecirkņa
vēlēšanu komisijas

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēja;
Lai nu mīļi Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.

Skumjās esam kopā ar savu 
audzinātāju Judīti un viņas ģimeni, 

atvadoties no vīra un tēva!
2.a klases skolēni un vecāki

=
Tu aizlavījies klusiņām, mierīgi,
sāpēdams pats pie sevis,
Mums ļoti, ļoti bezgalīgi,
Arti, pietrūks Tevis...
Katru reizi, pie datora ejot,
viena doma būs par Tevi...
Tu allaž biji ar mums visiem,
pa reizītei piemirsdams sevi!

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Judītei, Brendai, Pēterim, Jānim un
pārējai ģimenei, no Arta atvadoties!

Jaunpiebalgas Mūzikas
un mākslas skolas kolektīvs

=
Vēji mākoņpūkas dala...
Pārāk ātri pienākusi vakarstunda.

Izsakām līdzjūtību Arta Beķera 
tuviniekiem! Skumstam par 

azartiskā un pamatīgā makšķernieka
aiziešanu mūžībā.

Peipusnieki
=

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Judītei ar ģimeni,

pavadot Arti mūžībā!
Baseina meitenes

Un sačukstas puķes un runā,
Bet es – es klusēju vien...

Pēc Jaunpiebalgas Dzimtsarakstu
nodaļas reģistra datiem

mūžības ceļu gājuši:

Elza Pelēce 89 gadu vecumā,
Guntis Eglītis 60 gadu vecumā,
Kaspars Spirģis 33 gadu vecumā,
Laimonis Ivanovs 79 gadu vecumā,
Artis Beķeris 49 gadu vecumā.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Mūžībā aizgājis
Jaunpiebalgas vidusskolas

skolotājs

ARTIS BEĶERIS 
(1966 - 2015)

Pie Jaunpiebalgas vidusskolas smaržo ceriņi,
zied kastaņas, bet daudzu cilvēku sirdīs neizsa-
kāmas skumjas. Mūžības ceļos aizgājis skolotājs,
dēls, vīrs, tēvs, vectētiņš Artis Beķeris.

Darbīgs un rosīgs, interesants sadzīvē bija
mūsu skolas skolotājs Artis. Dzimis, audzis
Jaunpiebalgā, te arī beidzis vidusskolu.
Mācījies bijušajā Rīgas Politehniskajā institūtā,
bet 2005. gadā pabeidzis Transporta un sakaru
institūtu. Par pirmo un vienīgo darbavietu kļūst
Jaunpiebalgas vidusskola. Strādāja par in-
formātikas un programmēšanas skolotāju un
direktora vietnieku informātikā.

Ar skolotāja iniciatīvu ieviestas datortehno-
loģijas skolas un novada dzīvē. Ar panākumiem
piedalījies vairākos starptautiskos projektos, tā īs-
tenojot moderno tehnoloģiju attīstību Jaunpiebalgā.
Jau no 1996. gada veiksmīga sadarbība ar daudzām
skolām Eiropā- Dānijā, Somijā, Zviedrijā, Polijā,
Austrijā, Lielbritānijā, Ungārijā, Turcijā, Itālijā u.c.
Skolotājs mācīja informātiku ne tikai skolēniem,
bet kursos pie viņa mācījās liela daļa sabiedrības.
Pasniedza datorkursus gan skolā, gan tautskolā.
Par informātikas jautājumiem un programmēša-
nas izaugsmi Jaunpiebalgā un daudzās skolās at-
cerēsies skolotāju Arti Beķeri.

Mūsu skolas skolēni veiksmīgi startēja infor-
mātikas olimpiādēs, 1. vietas guva zinātniski pēt-
nieciskajos darbos bijušajā Cēsu rajonā. 

Darbojās pagasta un novada vēlēšanu komisijā,
ilgus gadus veica salikšanas darbus vietējās paš -
valdības izdevumam „Avīze Piebaldzēniem”, vei-
doja skolas mājas lapu un mācīja to veidot citiem.

Artis Beķeris saņēmis daudzas pateicības un
apbalvojumus: Jaunpiebalgas „Gada cilvēks

2010”, 2013. gadā saņēmis Tāļa Bērces balvu kā
informātikas skolotājs, 2013. gadā saņēmis LIKTA
balvu „Platīna pele” kā viens no vislabākajiem e-
skolotājiem Latvijā.

Artis par sevi sacīja: „Esmu laimīgs, ka dzīvoju
šajā laikmetā, esmu laimīgs par savu ģimeni un par
to, ka man ir darbs, kas reizē ir arī mana aizraušanās.” 

Ar mīlestību Artis sekoja līdzi savu trīs bērnu
gaitām, vienmēr bija blakus savai dzīvesbiedrei sko-
lotājai Judītei, lepojās ar mazdēlu Alvi. 

Tā arī paliks. Tie, kuriem Artis bija aizrautīgs līdz-
biedrs, braucot uz Peipusu, atcerēsies kopīgos brau-
cienus, smieklus un makšķerēšanas prieku. 

Mēs atcerēsimies padarīto darbu, skolotāja smai-
du, atsaucību, vīrišķīgo džentlmeņa stāju un hu-
mora dzirksti.

Tu mums esi, tu mums būsi
Cauri atmiņām un ziediem!
Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem!

Jaunpiebalgas vidusskolas kolektīvs, 
Jaunpiebalgas novada dome



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”. 

Tecēs gadu kamols
Dienām raibu raibais,
Caur liktens pirkstiem
Gludināts un siets,
Liktens stellēs austs
Raibā mūža raksts.
Tik raibs kā dzeņa vēders,
Tik raibs kā pēc vētras
Jūras krasts...

Jūlija īpašie jubilāri

60 Jānis Kremiņš 11.07.1955 „Piekalnes”, Zosēnu pagasts
65 Imants Denis 06.07.1950. „Jaunskanuļi”

Valentīna Dzinēja 11.07.1950. „Lejas Gaujas”
Maija Liepiņa 22.07.1950. „Upmaļi”
Mārīte Spolīte 25.07.1950. Gaujas iela 52- 4

70 Ansis Kaimiņš 20.07.1945. Dzelmes - 2, Zosēnu pagasts
Valda Rubene 27.07.1945. „Bašabrupi”

75 Juozs Baublis 28.07.1940. „Murdēni”, Zosēnu pagasts
Anna Duļbinska 04.07.1940. „Kalna Abrupi”
Dzidra Maimrota 
Kabraka 29.07.1940. Emīla Dārziņa iela 10

95 Elvīra Zāģere 12.07.1920. Rūpniecības iela 4-3

Apsveicam jūlija jubilārus!

Jaunpiebalgas novada dome

Vetārste
Anna MackevičaAnna Mackeviča

jūnijā un jūlijā
jūs gaidīs visas die-
nas, izņemot svētdie-
nas un pirmdienas.

Tālrunis 29409709
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Vēlos izteikt lielu pateicību par
sniegto palīdzību veselības atgūšanā

Verai Terentjevai, transporta
nodrošināšanā Lāsmai Zaķei,

Gunāram Ciekurznim, pavasara
darbu veikšanā Gintai Mūrniecei,

Guntai Lapšānei un 
citiem kaimiņiem!

Ojārs Lediņš „Vectirgskalnā”

a
Paldies ZS „Ķelmēni” par vienmēr

laipno izpalīdzēšanu, piešķirot
transportu, un personīgs paldies

Aldim un Guntaram!
Sarkanā Krusta Jaunpiebalgas

un Zosēnu nodaļas

Patiesībā plaukstas spēj noturēt vairāk
nekā tajās var ielikt...
mīļumu nenosvērt
sirsnību neizmērīt
patiesībā sirds prot pasacīt vairāk
nekā lūpas spēj stāstīt...
Tu paskaties manī un ēnas... 
ēnas vienkārši krīt...

Mīļš paldies visiem labajiem 
cilvēkiem, kuri bija man līdzās 
negaidīto bēdu mēnesī - maijā!

Laima Upmale

Fragments no Lauras Dapševičas
diplomdarba „Četras stihijas” – „Gaiss” 

Sindija Ozola „Gulbju ezers”

Fragments no Gundas Glāzeres
diplomdarba „Es runājos ar ziediem” 

Kristiāna Pogule – pogu kompozīcija
„Četri viena tēva dēli” Karīna Azace - grafika „Vilks”
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