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Šajā numurā:
• Jaunākais novada domē
• Lauku ziņas
• Tautskolu sagaida pārmaiņas
• Skolu jaunumi

• Atskats uz skolēnu dziesmu un deju svētkiem
• Kultūras pasākumi vasarā Zosēnos
• Kultūras afiša
• Dažādas ziņas

Augusta sākumā Jaunpiebalgas novada dabas
saimniecībā „Lielkrūzes” notika
6.Vislatvijas dziesminieku saiets.

Vairāk par šo notikumu lasiet 18. lpp.!

2015.gada vasarā dzimuši:
Adriāna Ebigeila Krūza 19.jūlijā,

Ansis Alksnītis 3.augustā,

Kristaps Karps 21.augustā.

Apsveicam laimīgos vecākus un vecvecākus!

Tad apstājās laiks,
Un tā bija mīlestība,
Jo tikai mīlestības priekšā tas apstājas.

2015.gada vasarā laulības noslēdza:

Madara Martinsone un Māris Ķēniņš,
Ilze Stolere un Uģis Prūsis,

Jana Sinkeviča un Normunds Brēmers.

Apsveicam!

Septembrī
18.09. Piebaldzēnu dzejas
            vakars izstāžu zālē „Velves”.

22.09. Baltu vienības diena.

23.09. Rudens sākums pulksten 11.21.

Oktobrī
01.10. Starptautiskā veco ļaužu diena.

04.10. Skolotāju diena.
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- Pârdomas Novada domç
Mēs visi atkal esam rudenī, ar zvaigznēm un 

āboliem, ar zīlēm un kastaņiem... Septembra 
miglaino rītu dzestrumā arvien vairāk atkāpjas 
vasara. Taču vēl skumjas lai pagaida, jo priekšā 
zeltaino kļavu lapu laiks, atvasaras saule. Bet 
tad gan...

Šajā avīzītes numurā, kā ierasts, atskatā-
mies uz aizvadīto vasaru, pakavējoties skaistā-
kajos mirkļos šovasar. Vispirms jau neliela foto 
ekskursija uz jūlijā notikušajiem skolēnu dzies-
mu un deju svētkiem Rīgā, kuros piedalījās 162 
mūsu novada skolēni. Jā, viss nebeidzās tik labi, 
kā gribētos, bet, kā atzīst skolotāji, kas bija lī-
dzās bērniem, arī paši bērni, tie tomēr bija neaiz-
mirstami un skaisti svētki.

Savukārt 8.augustā ar plašu vērienu risinājās 
10.izstāde – gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!”, kurā 
šogad godināja vietējo mēbeļu ražotni sakarā ar 
tās desmit gadu pastāvēšanu. Katrs, kurš ieradās 
uz šo pasākumu, varēja pārliecināties, ka, tāpat 
kā iepriekšējos gados, arī šogad tirgus bija plašs, 
daudzveidīgs, interesants, tika piedāvāta ne ma-
zāk saistoša kultūras programma. Pati, diemžēl, 
šogad to neapmeklēju, jo ģimenē bija cits svinīgs 
pasākums. Tādēļ šajā dienā bija izdevība ieskatī-
ties līdzīgā pasākumā Ikšķiles pilsētas svētkos. 
Arī viņiem bija gadatirgus, tirgotāju dažādība, 
tomēr jāatzīst, ka mums arvien, laikam arī šogad, 
tirgus ir plašāks, organizētāks, vārdu sakot – pā-
rāks. Nu kaut vai viena lieta – Ikšķilē neredzēju, 
kur varētu nopirkt garšīgu maizi. Jā, laikam arī 
manī būs ierunājies piebaldzēnu lepnums – dau-
dzo gadu laikā, ko šeit esmu nodzīvojusi, būšu to 
iemantojusi. Pie mums ir vislabāk!

Kad iepriekšējās dienas rītā pirms gadatirgus 
iegriezos kultūras namā, redzēju, ka viss saga-
tavots, lai veidotu izstādi „Krēsls laiku lokos”. 
Biju patīkami pārsteigta par redzēto fotogrāfi-
jās – skaisti, ar māksliniecisku izdomu veidota 
izstāde. Varu piebilst, ka plaša foto galerija par 
izstādes dienas pasākumiem apskatāma novada 
mājas lapā.

Pieminētais ir tikai tāds mazumiņš, daudz 
skaistā ir bijis, taču tas nenozīmē, ka rudenī viss 
beidzies. Ir klāt jaunā sezona, jācer, ka kultūras 
namā baudīsim dažu labu skaistu koncertu, pa-
sākumu, kas domāts dažādām paaudzēm un iein-
teresētu iespējami vairāk cilvēku. Jā, septembris 
ir arī Dzejas dienu mēnesis, tādēļ atkal visi dze-
jas cienītāji aicināti sanākt 18.sepetembra vaka-
rā izstāžu zālē „Velves”.

Lai saulainas dienas un darbīgs laiks, novācot 
rudens ražu!

Aija Ķīķere

Piešķirt dotāciju Jaunpiebalgas novada domes nodibinā-
jumam „Solis Piebalgā” 15.83 EUR (piecpadsmit euro, 83 
centi) apmērā.

Piešķirt dotāciju SIA „Jaunpiebalgas pašvaldības ambu-
lance” 2000.00 EUR (divi tūkstoši euro, 00 centi) apmērā.

Atbalstīt politiski represēto personu salidojumu ar dalī-
bas maksājumu 70.00 EUR (septiņdesmit euro, 00 centi) ap-
mērā salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai.

Atbalstīt humānās palīdzības projektu Ukrainai ar mak-
sājumu 300.00 EUR (trīs simti euro, 00 centi) apmērā.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2015.gada 
13.jūlija Saistošos noteikumus Nr.8 „Par grozījumiem 2015.
gada 2.februāra Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpie-
balgas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 
2015.gadam”.

Ievietot sludinājumu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēst-
nesis”, aicinot ēku ar kadastra Nr.4256 007 0128 001 (fer-
ma), Nr.4256 007 0128 002 (ferma) un Nr.4256 007 0128 003 
(ferma), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu Nr. 4256 007 0128, kas atrodas uz nekustamā īpašuma 
Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā ar kadastra 
Nr.4256 007 0161, īpašnieku vai tiesisko valdītāju pieteikt 
savas tiesības uz minētajām ēkām līdz 2015.gada 28.augus-
tam.

Iznomāt SIA „Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance”, 
reģistrācijas Nr.40003299967, juridiskā adrese: Brāļu Kau-
dzīšu iela 10, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpie-
balgas novads, LV – 4125, Jaunpiebalgas novada pašvaldībai 
piederošās telpas Br. Kaudzīšu iela 7A - 1, Jaunpiebalga, 
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV – 4125, 
ar kadastra apzīmējumu 4256 900 0250, kopējo platību 87.7 
kvadrātmetri. Noteikt nomas līguma termiņu 12 gadi, t.i., 
līdz 2027.gada 1.jūlijam. Iznomāšanas mērķis – veselības 
aprūpes nodrošināšana. Noteikt maksu par telpu nomu 0,21 
EUR (nulle euro, 21 cents) par m2 / plus PVN. Papildus no-
mas maksai nomnieks veic maksājumus par komunālajiem 
pakalpojumiem.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2014.gada pub-
lisko pārskatu.

Izveidot Jaunpiebalgas novada domē valsts un pašvaldību 
vienoto klientu apkalpošanas centru.

Veikt grozījumus līgumā par administrācijas ēkas pagrab-
stāva telpu nomu ar z/s „Uzvaras kalns”, samazinot izman-
tojamo telpu apjomu par 95m2.

Apstiprināt konkursa „Jauniešu biznesa ideju konkurss 
uzņēmējdarbības uzsākšanai Jaunpiebalgas novadā” rezul-
tātus, par uzvarētājiem apstiprinot Mārtiņa Smilgina, per-
sonas kods dzēsts, un Dainas Elksnes, personas kods dzēsts, 
iesniegtos pieteikumus. Piešķirt finansējumu konkursa 
„Jauniešu biznesa ideju konkursa uzņēmējdarbības veicinā-
šanai Jaunpiebalgas novadā” uzvarētājiem 715.00 EUR (sep-

2015.gada 13.jūlija sēdē
nolemts:

Novada domē
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tiņi simti piecpadsmit euro 00 centi) apmērā projekta 
realizācijai.

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Grāmatnīca”, ka-
dastra apzīmējums 4256 006 0353, Jaunpiebalga, Jaun-
piebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atsavināšanas 
izsoles noteikumus. Apstiprināt nekustamā īpašuma 
izsoles sākumcenu – 2890.00 EUR (divi tūkstoši astoņi 
simti deviņdesmit euro, 00 centi).

Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā E. L., 
personas kods dzēsts, izīrējot trīsistabu dzīvokli Jaun-
piebalgas novada domei piederošā dzīvoklī Dzelmes Nr.9, 
Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar 
kopējo platību 69.0 m2, slēdzot līgumu uz 24 (divdesmit 
četriem) mēnešiem ar tiesībām pēc līguma termiņa iz-
beigšanās to pagarināt, nosakot īres maksu 0.21 EUR/m2

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada pašvaldības man-
tas – nekustamā īpašuma Gaujas iela 13, Jaunpiebalga, 
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, 2015.gada 
30.jūnija izsoles rezultātus. Slēgt pirkuma līgumu par 
nekustamā īpašuma Gaujas iela 13, Jaunpiebalga, Jaun-
piebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, pārdošanu.

Mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamam īpašu-
mam Gaujas iela 15 B, kadastra apzīmējums 4256 006 
0401, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebal-
gas novads – 0,8097 ha platībā: no vienstāvu un divstāvu 
dzīvojamo māju apbūves - šifrs (0701), sadalot: 0,7008 
ha platībā - dabas pamatne parks (šifrs 0501); 0,1089 ha 
platībā - zem ceļiem (šifrs 1101).

Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA „Sils & Sili”, re-
ģistrācijas numurs 40003338681, juridiskā adrese Pils 
iela 18 – 18, Rīga, LV-1050, par ēku īpašuma Gaujas iela 
21, kadastra Nr.4256 506 0003, Jaunpiebalga, Jaunpie-
balgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, uzturēšanai ne-
pieciešamo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4256 
006 0242 – 1,1439 ha platībā.

Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Jaunpiebalgas novada 
domes vārda zemes vienību Gaujas iela 21, kadastra ap-
zīmējums 4256 006 0242 - 1,1439 ha platībā Jaunpiebal-
ga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, saska-
ņā ar Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plānojumu, zeme 
nepieciešama pašvaldību funkciju pildīšanai – saglabāt 
vēsturisko vietu un kultūras mantojumu.

Iznomāt LPKS „Piebalga”, reģ. Nr.44103039314, 
juridiskā adrese „Lejas Jēci”, Jaunpiebalgas pagasts, 
Jaunpiebalgas novads, zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu 4256 006 0397 – 0.18 ha platībā, kas robežojas 
ar īpašumu Gaujas 13, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pa-
gasts.

Iznomāt LPKS „Piebalga”, reģ. Nr.44103039314, 
juridiskā adrese „Lejas Jēci”, Jaunpiebalgas pagasts, 
Jaunpiebalgas novads, pašvaldības zemes īpašuma Gau-
jas 15B, kadastra apzīmējums 4256 006 0401, Jaunpie-
balga, Jaunpiebalgas pagasts, daļu 0.1089 ha platībā, uz 
kuras atrodas automašīnu stāvlaukums.

Atļaut A. P., personas kods dzēsts, dzīvojošs dzēsts, 
sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunķenci”, kadastra 
Nr.4298 002 0062, Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas no-
vadā, atdalot atsevišķas zemes vienības ar kadastra ap-

zīmējumu 4298 003 0155 - 2,3 ha platībā un kadastra 
apzīmējumu 4298 002 0100 – 0,4 ha platībā.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam 
īpašumam „Mazkrūzes 2”, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 4256 0002 0097, Jaunpiebalgas pagasts, 
Jaunpiebalgas novads.

Iznomāt E. J., personas kods dzēsts, zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 4256 006 0261 - 0,06 ha platībā.

Pārdot J. C., p.k. dzēsts, dzīvojošs dzēsts, Jaunpiebal-
gas novada domes nekustamo īpašumu „Mazviņķi”, ka-
dastra Nr.4256 008 0104, Jaunpiebalgas pagasts, Jaun-
piebalgas novads, zemi 0.4748 ha platībā.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam 
īpašumam „Silzemji”, zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 4256 006 0140, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpie-
balgas novads.

Piešķirt novada domes priekšsēdētājam Laimim Šā-
vējam atvaļinājumu no 2015.gada 22.jūlija līdz 2015.
gada 29.jūlijam – 8 kalendārās dienas.

2015.gada 10.augusta sēdē
nolemts:

Nodot Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 
2016.–2027.gadam 1.redakciju publiskajai apspriešanai 
un institūciju atzinumu saņemšanai. Noteikt publis-
kās apspriešanas termiņu no 2015.gada 31.augusta līdz 
2015.gada 28.septembrim. Noteikt, ka publiskās ap-
spriešanas laikā ar izstrādāto dokumentu var iepazīties 
Jaunpiebalgas novada domē (Gaujas ielā 4, Jaunpiebal-
gā, Jaunpiebalgas novadā) un Zosēnu pagasta pārval-
dē („Jūrnieki”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads) 
pašvaldības iestāžu darba laikā un pašvaldības mājas 
lapā www.jaunpiebalga.lv. Rakstiskus komentārus un 
priekšlikumus var iesniegt Jaunpiebalgas novada domē, 
kā arī sūtot uz e-pasta adresi: padome@jaunpiebalga.lv 
līdz publiskās apspriešanas beigām. Publiskās apsprie-
šanas sanāksmi organizēt 2015.gada 24.septembrī plkst. 
17.00 Jaunpiebalgas novada domē un 2015.gada 24.sep-
tembrī plkst. 15.00 Zosēnu pagasta pārvaldē. Pēc publis-
kās apspriešanas beigām 2015.gada 29.septembrī plkst. 
17.00 Jaunpiebalgas novada domē organizēt sanāksmi, 
kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie 
priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2015.gada 
13.jūlija Saistošos noteikumus Nr.9 „Par grozījumiem 
2015.gada 2.februāra Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 
Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu un speciālo 
budžetu 2015.gadam”.

Likvidēt sekojošas amata vienības ar 2015.gada 
15.septembri: apkures iekārtu operators Jaunpiebalgas 
vidusskolā, apkures iekārtu operators Zosēnu pagasta 
pārvaldē.

Izveidot sekojošu amata vienību ar 2015.gada 15.sep-
tembri: remontstrādnieks.

Turpinājums 6. lpp.
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IZSTĀDE – GADATIRGUS

„IZVĒLIES PIEBALGU!”
VEIKSMĪGI AIZVADĪTA

2015.gada 8.augustā Jaunpiebal-
gas valsts izrīcības komiteja sadar-
bībā ar SIA „Wenden Furniture” 
aicināja uz Jaunpiebalgu, kur vienā 
no latviskākajiem Latvijas novadiem 
notika izstādes – gadatirgus „Izvē-
lies Piebalgu!” un vietējā mēbeļu 
uzņēmuma SIA „Wenden furniture” 
DESMITgades jubilejas svinības, 
kad godā tika celtas senās amatu 
prasmes, mājražošanas tradīcijas un 
uzņēmējdarbība.

Ar svētku runu izstādi – gadatirgu 
„Izvēlies Piebalgu!” atklāja novada 
domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs: 
„Pie mums, Jaunpiebalgā jeb - kā 
saka – Čangalienā, šajā mūsu zemī-
tē, ko mīlam, cienām, kopjam un kur 
ievācam ražu, šai mūsu maizes zemē 
esmu lepns, ka jau desmito reizi varu 
pasludināt izstādi – gadatirgu „Izvē-
lies Piebalgu!” par atklātu.”

Piebaldzēni nav savā pārticībā ie-
rāvušies, bet dalās labumā ar citiem. 
Šogad izstāde – gadatirgus „Izvēlies 
Piebalgu!” goda vietā cēla KRĒSLU, 
suminot SIA „Wenden Furniture” 
10 gadu jubilejā. Par godu tam visas 
dienas garumā notika dažāds aktivi-
tātes. 

Kā viena no vērienīgākajām bija 
krēslu izstāde „Krēsls laiku lokos”, 
kurā tika izstādīti krēsli no jaunpie-
baldzēnu sētām, Rīgas amatniecības 
vidusskolas, Latvijas etnogrāfiskā 
brīvdabas muzeja, Rīgas Tehniskās 
universitātes Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultātes Koka 
dizaina konstrukciju meistardarbnī-
cas, Cēsu profesionālās vidusskolas 
un Vidzemes krēslinieku muzeja. 
Izstādes ietvaros tika demonstrēta 
melnbaltā šaurfilma „Visu mūžu un 
vēlreiz” par seno un izzudušo krēs-
linieku amatu - Strīķu nedzirdīgo 
krēslu meistaru Eduardu Tanni un 
viņa likteni. 

Tāpat jāpiemin arī floristu ziedu 

krēsls - atpūtas krēslu kā dizaina 
objektu konkurss „Krēsls - krēslā”, 
kurā piedalījās desmit Vidzemes flo-
risti, kuru uzdevums bija dizainēt un 
izgatavot krēslus no dažādiem floris-
tikas un dabas materiāliem, kas die-
nā kalpotu kā tirgus noformējums 
un radītu tematisku, māksliniecisku 
un gaumīgu vides estētiku, savukārt 
vakarā, kad tirgus placis bija atbrī-
vojies no burzmas, krēsli tika izgais-
moti un, mūzikai skanot, aicināja 
nesteidzīgi baudīt krēslas romanti-
ku.

Svētkus kuplināja arī pārnovadu 
kultūras programmas „Mans krēs-
la stāsts” no Vecpiebalgas, Raunas, 
Pārgaujas un Amatas novadiem.

Lai andele uzņemtu apgriezie-
nus, visus izklaidēja bagātīga svētku 
programma. Vispārīgu dancošanu 
sentēvu garā un pušķotas kuple-
jas piebaldzēnu vīzē priekšā stādīja 
Jaunpiebalgas pagasta deju kolek-
tīvs „Piebaldzēni”, Liepājas aktrišu 
folkloras apvienība „Atštaukas”, Ie-
cavas bērnu folkloras kopa „Tarkš-
ķi”, Vītolu un Igauņu ģimenes.

Svētkus pagodināja Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības ka-
meras valdes priekšsēdētājs Jānis 
Endziņš, Saeimas deputāts Valters 
Dambe, LPS padomniece lauku at-
tīstības jautājumos Sniedze Sproģe, 
Vidzemes plānošanas reģiona valdes 
priekšsēdētājs Hārdijs Vents u.c.

Tāpat netika aizmirsti bērni, ku-
rus izklaidēja „Zili brīnumi” ar savu 
programmu, kā arī SIA „Wenden 
Furniture” bija parūpējusies, lai 
bērniem būtu, ko darīt, piedāvājot 
apgleznot viņu radītos ķeblīšus, sa-
vukārt lielākajiem apmeklētājiem 
piedāvāja no detaļām salikt krēslu, 
tas, kā izrādījās, nemaz tik viegli ne-
vedās.

Arī šogad neiztrūkstoša bija Kū-
kotava pie Gaujas, kas ļāva ikvie-

nam apmeklētājam izbaudīt Piebal-
gas kūku cepēju meistardarbus, tie 
šogad sasniedza rekordskaitu - 25 
kūku cepējas piedāvāja savus meis-
tardarbus.

Tirgus dienas daļas izskaņā tika 
piešķirti pieci cildinājumi „Piebal-
gas prece - 2015” un zīmols „Izvēlies 
Piebalgu!”, kuru šogad saņēma „Pie-
balgas kūpinātava”.

Jubilejas reizes izskaņā brīvda-
bas norā tika rīkots trakoti jautrs 
izrīkojums un lustīga drasēšana līdz 
rīta gaismai, kurā uzstājās goda vie-
si - „Raxtu Raxti” ar plašu mūzikas 
programmu īsti latviskās un nacio-
nālās noskaņās, Normunds Rutulis 
ar koncertu „Aizturi elpu”, gran-
dioza balle kopā ar grupu „Dzelzs 
vilks”, DJ Lejasmeijeru un Žagariņa 
orķestri.

Mūsu sadarbības partneris SIA 
„Wenden Furniture” bija sarūpējusi 
vērienīgu uguņošanu, kura ar savu 
krāšņumu priecēja ikvienu svētku 
apmeklētāju. Paldies par to!

Piebalgā, kā sacīt jāsaka, augstā 
vērtē allaž bijis „gara gaišums” un 
lielīšanās, tādēļ esam lepni un pa-
teicīgi ikvienam amatniekam, māj- 
ražotājam, uzņēmējam, pašvaldībai 
un iestādei, kas ņem dalību izstādē 
– gadatirgū „Izvēlies Piebalgu!”, kā 
arī ikvienam apmeklētājam, kas ie-
griežas pie mums. Šis gads pierādī-
ja, ka svētki ir jāturpina arī citugad, 
cilvēki tos gaida un gatavojas. Pro-
tams, svētku sagatavošanā jāiegulda 
milzīgs darbs, bet kā alga ir ganda-
rījums par paveikto. Paldies visiem, 
kuri ne tikai ar darbiem, bet arī ar 
domām atbalstīja mūsu pasākumu!

Gaidām uz andeli un sevis izrādī-
šanu arī nākamgad!

Projekta vadītāja
Dace Bišere - Valdemiere
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Turpinājums. Sākums 3. lpp.

Izveidot Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā 
Interešu izglītības programmu „Sagatavošanas klase” 
izglītības programmās „Mūzika” un „Vizuāli plastiskā 
māksla”. Apstiprināt vecāku līdzfinansējuma maksu vie-
nam izglītojamajam par Jaunpiebalgas Mūzikas skolā In-
terešu izglītības programmas „Sagatavošanas klase” ap-
meklējumu mēnesī 6.00 EUR (ieskaitot PVN). Noteikt, 
ja Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas Interešu 
izglītības programmu „Sagatavošanas klase” izglītības 
programmā „Mūzika” apmeklē mazāk par četriem izglī-
tojamajiem, tad vecāku ikmēneša līdzfinansējuma mak-
sa tiek sadalīta atbilstoši izglītojamo skaitam, nosakot, 
ka tās kopsumma no visiem izglītojamajiem nepārsniedz 
24.00 EUR mēnesī. Noteikt, ja Jaunpiebalgas Mūzikas 
un mākslas skolas Interešu izglītības programmu „Sa-
gatavošanas klase” izglītības programmā „Vizuāli plas-
tiskā māksla” apmeklē mazāk par astoņiem izglītojama-
jiem, tad vecāku ikmēneša līdzfinansējuma maksa tiek 
sadalīta atbilstoši izglītojamo skaitam, nosakot, ka tās 
kopsumma no visiem izglītojamajiem nepārsniedz 48.00 
EUR mēnesī.

Līdz ēkas Br. Kaudzīšu ielā 10 rekonstrukcijai un 
nepieciešamības gadījumā līdz jaunās skolas ēkas Br. 
Kaudzīšu ielā 10 pilnīgai pabeigšanai un nodošanai eks-
pluatācijā slēgt nomas līgumu uz laiku līdz 1 gadam ar 
SIA „Gaujas kalns”, reģistrācijas Nr.49503004008, par 
„Vizuāli plastiskās mākslas programmas” īstenošanai 
nepieciešamo un prasībām atbilstošu telpu nomu Rūp-
niecības ielā 2A Jaunpiebalgā.

Apstiprināt kritērijus, izvērtējot prioritātes pašval-
dības grants ceļu būvniecībai vai pārbūvei Jaunpiebal-
gas novadā: ražošanas uzņēmumu un liellopu novietņu 
skaits; dzīvnieku vienību skaits; ceļam pieguļošo lauk-
saimniecības zemju hektāru skaits uz konkrētā ceļa 
vienu kilometru. Ņemot vērā apstiprinātos vērtēšanas 
kritērijus, ceļu prioritāti noteikt, summējot ražošanas 
uzņēmumu un liellopu novietņu skaitu uz 1 km, dzīvnie-
ku vienību skaitu uz 1 km (dzīvnieku vienību aprēķinam 
izmantot Ministru kabineta 03.05.2015. noteikumus 
Nr.344) un ceļam pieguļošo lauksaimniecībā izmantoja-
mās zemes hektāru skaitu uz 1 km. Apstiprināt prioritā-
ro ceļu sarakstu Jaunpiebalgas novadā.

Sagatavot un nosūtīt ar latvāņiem invadētās teritori-
jas īpašniekiem brīdinājuma vēstules un informāciju par 
latvāņu apkarošanas paņēmieniem; sagatavot un nosū-
tīt vēstuli Valsts autoceļu direkcijai par konstatētajām 
ar latvāņiem invadētām teritorijām, kas nodotas tās val-
dījumā; uzdot novada ceļu un labiekārtošanas dienesta 
vadītājam organizēt pašvaldības teritorijas appļaušanu, 
kura invadēta ar latvāņiem. 

Pārdot L.M., personas kods dzēsts, dzīvojoša dzēsts, 
Jaunpiebalgas novada domei piederošo nekustamo īpa-
šumu „Kalna Skubiņi 1”, kadastra Nr.4256 009 0005, 
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads - zemi 9,97 
ha platībā par sertificēta vērtētāja nosacīto cenu.

Noslēgt telpu nomas līgumu ar SIA „Zauska” reģis-
trācijas Nr. 441030822251, juridiskā adrese „Vecdukuļi”, 
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, par telpu 

Gaujas iela 4A, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, 
nomu ar kopējo platību 26.6 m2, slēdzot līgumu līdz 
2022.gada 1.augustam ar tiesībām pēc līguma termiņa 
izbeigšanās to pagarināt, nosakot nomas maksu 0.28 
EUR/m2.

Piedzīt no A. A., p.k. dzēsts, dzīvojošs: dzēsts, nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu 237.05 EUR (divi simti 
trīsdesmit septiņi euro, 05 centi) apmērā.

Piedzīt no N. C. p.k. dzēsts, dzīvojoša: dzēsts, nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu 67.03 EUR (sešdesmit 
septiņi euro, 03 centi) apmērā.

Piedzīt no R. K., p.k. dzēsts, dzīvojošs: dzēsts, nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu 338.98 EUR (trīs simti 
trīsdesmit astoņi euro, 98 centi) apmērā.

Piedzīt no D. E., p.k. dzēsts, dzīvojoša: dzēsts, nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu 151.10 EUR (simts piec-
desmit viens euro, 10 centi) apmērā.

Piedzīt no G. K., p.k. dzēsts, dzīvojošs: dzēsts, nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu 155.27 EUR (simts piec-
desmit pieci euro, 27 centi) apmērā.

Piedzīt no A. L., p.k. dzēsts, dzīvojošs: dzēsts, nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu 490.66 EUR (četri simti 
deviņdesmit euro, 66 centi).

Piedzīt no M. P., p.k. dzēsts, dzīvojoša: dzēsts, nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu 71.74 EUR (septiņdesmit 
viens euro, 74 centi) apmērā.

Piedzīt no K. R., p.k. dzēsts, dzīvojoša: dzēsts, nekus-
tamā nodokļa parādu 258.78 EUR (divi simti piecdesmit 
astoņi euro, 78 centi) apmērā.

Piedzīt no I. R. p.k. dzēsts, dzīvojošs: dzēsts, nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu 93.83 EUR (deviņdesmit 
trīs euro, 83 centi) apmērā.

Piedzīt no I. Š. p.k. dzēsts, dzīvojošs: dzēsts, nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu 78.20 EUR (septiņdesmit 
astoņi euro, 20 centi) apmērā.

Piedzīt no M. S., p.k. dzēsts, dzīvojoša: dzēsts, nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu 225.08 EUR (divi simti 
divdesmit pieci euro, 08 centi) apmērā.

Piedzīt no A. S., p.k. dzēsts, dzīvojoša: dzēsts, nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu 125.06 EUR (simts div-
desmit pieci euro, 06 centi) apmērā.

Piedzīt no E. Š., p.k. dzēsts, dzīvojoša: dzēsts, nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu 301.22 EUR (trīs simti 
viens euro, 22 centi) apmērā.

Piedzīt no P. V., p.k. dzēsts, dzīvojošs: dzēsts, nekusta-
mā īpašuma nodokļa parādu 765.90 EUR (septiņi simti 
sešdesmit pieci euro, 90 centi) apmērā.

Piedzīt no R. V., p.k. dzēsts, dzīvojoša: dzēsts, nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu 143.32 EUR (simts četr-
desmit trīs euro, 32 centi) apmērā.

Piešķirt novada domes priekšsēdētājam Laimim Šā-
vējam atvaļinājumu no 2015.gada 14.septembra līdz 
2015.gada 24.septembrim – 11 kalendārās dienas.

Apstiprināt velotūres „Pāri Piebalgas pakalniem 
2015” nolikumu.

Piedalīties Latvijas Riteņbraukšanas federācijas dar-
bībā.

Sagatavoja Anita Auziņa.

Novada domē
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PAZIŅOJUMS PAR JAUNPIEBALGAS NOVADA TERITORIJAS 
PLĀNOJUMA 2016.-2027.GADAM 

1.REDAKCIJAS PUBLISKO APSPRIEŠANU

Jaunpiebalgas novada dome in-
formē, ka 2015.gada 10.augustā tika 
pieņemts lēmums Nr. 135 „Par Jaun-
piebalgas novada teritorijas plāno-
juma 2016.-2027.gadam 1.redakcijas 
nodošanu publiskajai apspriešanai 
un institūciju atzinumu saņemšanai” 
(protokols Nr. 8., 1. §).

Publiskās apspriešanas ter-
miņš noteikts no 2015.gada 
31.augusta līdz 2015.gada 28.sep-
tembrim. Šajā laikā ar izstrādāto do-
kumentu var iepazīties Jaunpiebalgas 
novada domē (Gaujas ielā 4, Jaunpie-
balga, Jaunpiebalgas novads) un Zo-
sēnu pagasta pārvaldē („Jūrnieki”, 
Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads) pašvaldības iestāžu darba laikā 
un pašvaldības tīmekļa vietnē www.
jaunpiebalga.lv.

Rakstiskus komentārus un 
priekšlikumus var iesniegt Jaun-
piebalgas novada domē, kā arī 
sūtot uz e-pasta adresi: padome@
jaunpiebalga.lv līdz publiskās ap-
spriešanas beigām.

Jaunpiebalgas novada teritorijas 
plānojuma izstrāde ir īpaša ar to, ka 
Jaunpiebalgas novada pašvaldība 
ir viena no pirmajām pašvaldībām 
Latvijā, kas izstrādā teritorijas plā-
nojumu jaunajā teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmā. Ņe-
mot to vērā, iedzīvotāji tiek aicināti 
iepazīties ar izstrādāto dokumentu 
un iesniegt komentārus arī portālā 
geolatvija.lv. Neskaidrību gadījumā 
par portāla lietošanu vai teritorijas 
plānojuma risinājumiem aicinām sa-

zināties ar zemāk norādītajām kon-
taktpersonām.

Publiskās apspriešanas sanāks-
mes notiks 2015.gada 24.septem-
brī plkst.15.00 Zosēnu pagasta 
pārvaldē un plkst.17.00 Jaunpie-
balgas novada domē (Gaujas ielā 
4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas 
novads).

Pēc publiskās apspriešanas 
beigām - 2015.gada 29.septembrī 
plkst.17.00 Jaunpiebalgas novada do-
mes telpās (Gaujas ielā 4, Jaunpiebal-
ga, Jaunpiebalgas novads)  notiks sa-
nāksme, kurā tiks izskatīti publiskās 
apspriešanas laikā saņemtie priekšli-
kumi un institūciju atzinumi. 

 Jaunpiebalgas novada teritorijas 
plānojuma izstrāde uzsākta, pama-
tojoties uz Jaunpiebalgas novada do-
mes 2014.gada 12.augustā pieņemto 
lēmumu Nr.139 „Par Jaunpiebalgas 
novada teritorijas plānojuma izstrā-
des uzsākšanu” (protokols Nr.8, 5.§), 
ar kuru tika apstiprināts arī terito-
rijas plānojuma darba uzdevums, un 
tā izstrāde ir saistīta ar 2009.gada 
jūlijā notikušo administratīvi terito-
riālo reformu, kā rezultātā apvieno-
jās Jaunpiebalgas un Zosēnu pagastu 
pašvaldības ar atšķirīgiem teritorijas 
plānojumiem un prasībām būvniecī-
bai un teritorijas izmantošanai.

Jaunais teritorijas plānojums pēc 
tā apstiprināšanas būs ilgtermiņa 
Jaunpiebalgas novada pašvaldības 
teritorijas attīstības plānošanas doku-
ments, kurā noteiktas prasības terito-

rijas izmantošanai un apbūvei, t.sk. 
funkcionālais zonējums, publiskā in-
frastruktūra, teritorijas izmantoša-
nas un apbūves noteikumi. Teritori-
jas plānojuma prasības būs saistošas, 
izstrādājot lokālplānojumus, detālplā-
nojumus, tematiskos plānojumus, kā 
arī uzsākot jebkuru zemes vienību 
(gabalu) sadalīšanu, apvienošanu, 
būvniecību, teritorijas labiekārtoša-
nu, zemes transformāciju, zemes dzī-
ļu izmantošanu un citu saimniecisko 
darbību.

Jaunpiebalgas novada teritori-
jas plānojuma izstrādi veic Jaun-
piebalgas novada pašvaldība (iz-
strādes vadītājs – Jaunpiebalgas 
novada domes deputāts Jānis Antons, 
tālr.26591196, e-pasts: janis.antons@
jaunpiebalga.lv) sadarbībā ar SIA 
„METRUM” (projekta vadītāja Ilze 
Circene, tālrunis 28323046, e-pasts: 
ilze.circene@metrum.lv).

J.Antons
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SARUNA AR NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJU
LAIMI ŠĀVĒJU

- Jaunpiebalgas novada dome no-
lēmusi nodot mūsu novada teritori-
jas plānojuma 2016.–2027.gadam 
1.redakciju publiskajai apspriešanai 
un institūciju atzinumu saņemšanai. 
Ko šajā sakarā var piebilst?

- Visiem iedzīvotājiem, it seviš-
ķi tiem, kuri dzīvo ciema teritorijā, 
būtu vēlams iepazīties ar plānojuma 
projektu, izteikt savu viedokli, infor-
mēt par saviem plāniem vai ierosinā-
jumiem. Kaut arī šis plānojums tiek 
veidots pārskatāmāks un elastīgāks 
nekā iepriekšējais, tomēr, saskaņā 
ar likumdošanu, veicot kaut kādas 
darbības – būvniecību vai uzsākot 
jaunus darbības veidus, ražošanu - 
jārēķinās ar tās noteiktajām prasī-
bām, tajā skaitā teritorijas plānoju-
mu. Aicinu būt aktīviem, iepazīties 
ar materiāliem gan novada domes 
mājas lapā, gan domē un nākt uz 
sabiedriskās apspriešanas sapulcēm 
24.septembrī pulksten 15.00 Zosēnu 
pagasta pārvaldē, bet pulksten 17.00 
Jaunpiebalgas novada domes zālē. 

- Jau ceturto gadu Vidzemes plā-
nošanas reģions meklēja un atrada 
tos cilvēkus un vietas, kas ar savām 
idejām un darbiem iedvesmo citus. 
Kā viens no Vidzemes veiksmes stās-
tiem 2014.gadā bija mūsu jaunais 
tirgus laukums „Zem Ķenča cepures” 
un izstāde – gadatirgus „Izvēlies Pie-
balgu!”, savukārt šogad – SIA „Wen-
den Furniture”. 

- Vidzemes veiksmes stāsti ir Vi-
dzemes plānošanas reģiona iedibinā-
ta tradīcija un atklāj aktīvus, radošus 
un uzņēmīgus vidzemniekus. Viņi ar 
savu darbu un entuziasmu ir pie-
rādījuši, ka, dzīvojot šeit, Vidzemē, 
iespēju ir daudz, vajag tikai mācēt 
tās saskatīt. 19.augustā Valmiermui-
žas alus dārzā notika Vidzemnieku 
dārza svētki, kuru laikā godināja 26 
Vidzemes veiksmes stāstu varoņus 
- uzņēmējus no katra Vidzemes plā-
nošanas reģionā ietilpstošā novada 
un pilsētas. Jā, no mūsu novada ko-
misija šogad izvēlējās mēbeļu ražotni 

„Wenden Furniture”, kura ar savu 
produkciju izgājusi starptautiska-
jā tirgū un vasarā nosvinēja desmit 
gadu jubileju.

- Vasara pagājusi, aizvadīti dau-
dzi kultūras pasākumi novadā. Kā 
vērtē notikušo? 

- Veiksmīgi ir aizvadīts svarīgā-
kais pasākums – izstāde – gadatirgus 
„Izvēlies Piebalgu!” Neesmu šoreiz 
dzirdējis pat kritiskas piezīmes. Uz-
skatu, ka tas šogad bija kvalitatīvs 
augsta līmeņa pasākums, pieredze 
jau arī krājas ar gadiem. Gribu pa-
teikt paldies visiem projektā iesaistī-
tajiem domes darbiniekiem. Vispirms 
jau Dacei Bišerei – Valdemierei un 
Lāsmai Skutānei, lielu darba smagu-
mu iznesa Kristaps Dravants, Jānis 
Smilgins, Vilnis Eglītis, Ilze Prūse. 
Tāpat paldies visiem pārējiem domes 
darbiniekiem, kas vairāk vai mazāk 
piedalījās pasākuma sagatavošanas 
darbos: Dainis Šulcs, Anita Auziņa, 
Anita Šūtele, Guna Leimane, Maija 
Ķīķere, Līga Ābelniece, Vita Žīgure, 
Gunta Vīksna, Inita Saliņa. Runājot 
par nākamo gadu, kultūras komite-
jas sēdē skatījām turpmākos darba 
plānus un secinājām, ka pasākums 
„Izvēlies Piebalgu!” ir jāsaglabā, 
varbūt to skars zināmas izmaiņas, jo 
nebūs tik augsts līmenis saistībā ar 
uzaicinātajiem māksliniekiem. Bet 
kā tirgus tas noteikti ir vajadzīgas, 
to vēlas kā dalībnieki, tā apmeklētāji. 

Nākamajā gadā atkal būs Vispa-
saules jaunpiebaldzēnu salidojums, 
Jaunpiebalgas vidusskolas 70 gadu 
jubileja. Tas reizē būs visu novada 
skolu salidojums – paredzēti pasā-
kumi arī Piebalgas un Zosēnu skolu 
kādreizējiem audzēkņiem. Pirmās ie-
ceres jau ir, tad nu tālāk šo scenāriju 
apspriedīsim, papildināsim, lai pava-
sara pusē būtu skaidrība par visu.

- Skolēnu darbs vasarā. Kā šogad 
tas noritēja?

- No iepriekšējo gadu pieredzes 
bija mācījušies gan skolēni, gan dar-
binieki. Šogad viss izdevās, paldies 

jauniešiem, viņi strādāja ļoti labi, tā 
bija liela palīdzība gan dažādos la-
biekārtošanas darbos pie skolas, pie 
kapsētas mūra, estrādē, gan izstādes 
– gadatirgus sagatavošanas darbos 
un vēl citur. Bija arī pa kādai problē-
mai, bet kopumā jaunieši šogad bija 
ievērojami labāki nekā pagājušajā 
gadā. Paldies par labi padarīto dar-
bu! Noteikti nākamajā gadā šo pro-
jektu turpināsim neatkarīgi no tā, 
vai būs NVA līdzfinansējums, vai nē. 

- Cik tālu ir pavirzījušies darbi 
kapsētas mūra atjaunošanā?

- Šogad plānotie darbi ir pabeigti. 
Taču domes deputāti, ņemot vērā bu-
džeta situāciju, ka tas pildās samērā 
labi un ir ietaupījumi izdevumos, 
lēma, ka turpinās atlikušā posma 
remontdarbus, cik nu tas būs iespē-
jams. Atlikuši vēl 99 metri. Vēlamies, 
lai nākamajā gadā uz kapu svētkiem 
viss būtu kārtībā, tāpēc ideāli būtu, 
ja uz oktobra sākumu varētu pa-
beigt. Tāpat daļa no šī gada salabotā 
mūra apkārtnes jau ir sakopta. 

- Kā beidzās iepirkums par remont- 
darbu uzsākšanu mākslas skolas 
ēkā?

- Iepirkumu komisija lēmumu ir 
pieņēmusi, rezultāti aizsūtīti iepir-
kumu uzraudzības birojam un kon-
kursa dalībniekiem. Desmit dienu 
laikā jebkurš no pretendentiem var 
apstrīdēt šos rezultātus. Gaidīsim.

- Kas vēl būtu piebilstams?

- Šovasar ir uzlabots baznīcas 
apgaismojums, pateicoties Pētera 
Avena labdarības fonda „Paaudze” 
piešķirtajam finansējumam. Ir no-
mainīti ārējā apgaismojuma prožek-
tori, kas ir jaunāki un modernāki, 
tērē apmēram 7 reizes mazāk elek-
trības. Līdz ar to līdzšinējo izdevu-
mu ietvaros varēsim atļauties iedegt 
apgaismojumu un izgaismot mūsu 
baznīcu katru vakaru. 

- Paldies par sarunu!

Aija Ķīķere

Intervija
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Lauku ziņas
No 2015.gada 3.septembra līdz 

5.oktobrim atvērta projektu pieņem-
šanas kārta apakšpasākumā „Atbalsts 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot 
mazās lauku saimniecības”. Plašāku 
informāciju lauksaimnieki var sa-
ņemt LAD mājas lapā vai zvanot uz 
LAD informatīvo tālruni 67095000.

***
Lauksaimnieki no šā gada 1.sep-

tembra līdz 30.septembrim var pie-
teikties uz valsts atbalstu pasākumā 
„Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku 
ģenētisko resursu saglabāšanai”. 

Šo valsts atbalsta maksājumu var 
saņemt vietējo nozīmīgo lauksaimnie-
cības šķirņu - Latvijas brūnās un Lat-
vijas zilās šķirnes govju, Latvijas bal-
tās šķirnes cūku, Latvijas tumšgalves 
šķirnes aitu, Latvijas zirgu šķirnes 
braucamā tipa zirgu, Latvijas vietējās 
kazu šķirnes - audzētājs.

***
Atbalsts dalībai bioloģiskās 

lauksaimniecības shēmā
Bioloģiskās lauksaimniecības shē-

mā atbalsta saņemšanai var pieteik-
ties pretendenti, kas ražo pārtikas 
produktus atbilstoši normatīvajiem 
aktiem par bioloģisko ražošanu, kā 
arī kuru gala produkti ir nonākuši 
mazumtirdzniecībā vai tiek tieši pie-
gādāti galapatērētājam.

Lai saņemtu atbalstu, pretendents 
laika posmā no 1.oktobra līdz 1.no-
vembrim Lauku atbalsta dienestā 
iesniedz  iesniegumu un uzskaites 

veidlapu par saņemto de minimis at-
balstu.

Iesniegšanas termiņš – 2015.gada 
1.novembris.

***
Pārejas posma valsts atbalsts 

par zīdītājgovīm
Lauku atbalsta dienests informē, 

ka pārejas posma valsts atbalstam par 
zīdītājgovīm 2014.gadā tiek noteikta 
likme 71,30 EUR par vienu dzīvnieku. 

Iesniegšanas termiņš – 2015.gada 
15.novembris.

***
Kredītprocentu dzēšana
No 2015.gada 1.oktobra līdz 20.ok-

tobrim primārie lauksaimniecības 
produkcijas ražotāji, lauksaimnie-
cības pakalpojumu kooperatīvās sa-
biedrības, lauksaimniecības produktu 
pārstrādes komersanti, pretendenti, 
kas darbojas zvejniecībā un zvejas 
produktu apstrādē, varēs pieteikties 
atbalstam kredītprocentu daļējai dzē-
šanai.

***
Atbalsts apdrošināšanas polišu 

iegādes izdevumu segšanai
Lai saņemtu atbalstu, pretenden-

tam jānodarbojas ar primāro lauk-
saimniecības produktu ražošanu un 
par 2015.gadā noslēgtajām polisēm 
– no 2015.gada 15.septembra līdz 
30.septembrim iesniedz Lauku at-
balsta dienestā iesniegumu, apdroši-
nāšanas polises kopiju, kurā norādīti 

apdrošinātie riski, apdrošināšanas 
prēmiju samaksu apliecinošu doku-
mentu kopijas uzskaites veidlapu par 
saņemto de minimis atbalstu, ja at-
balsts ir par aitu vai kazu apdrošinā-
šanu pret ganību risku vai par citiem 
2013.gada 17.decembra MK Noteiku-
mu Nr.1524 228.2. apakšpunktā ne-
minētiem riskiem.

Iesniegšanas termiņš – 2015.gada 
30.septembris.

***
Zvejas un akvakultūras produktu 

apstrāde. Atbalstam var pieteikties no  
 2015.gada 28.septembra līdz 27.ok-

tobrim.
***

Piena ražotājiem tiks piešķirts 7,6 
miljoni eiro liels valsts atbalsts

Piena ražotājiem tiks piešķirti 7,6 
miljoni eiro par piena šķirņu slaucamo 
govju  produktivitātes datu izvērtēša-
nu. Atbalsts paredzēts primārajiem 
piena ražotājiem, kas regulāri nodod 
pienu pārstrādei, to plānots izmaksāt 
2015. gada septembrī.

***
Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šo-

gad ir saglabāts atbilstoši prasībām
Sīkāka informācija par atbalstu sa-

ņemšanas nosacījumiem un pieteikša-
nās kārtību atrodama Lauku atbalsta 
dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv

Informāciju sagatavoja 
novada lauku attīstības konsultante 

Maija Ķīķere.

Pašvaldība rēķinu apmaksai piedā-
vā izmantot ērtāku apmaksas veidu 
– portālu www.ePakalpojumi.lv, kur 
iedzīvotāji var redzēt savus ar pašval-
dību noslēgtos līgumus, pašvaldības 
piestādītos rēķinus, veikto maksāju-
mu vēsturi, kā arī ērtāk veikt maksā-
jumus, izmantojot portālā piedāvātās 
internetbankas.

Portāls www.ePakalpojumi.lv  
sniedz iespēju apmaksāt jums piestā-
dītos pašvaldības rēķinus, kas izrakstī-
ti sākot ar 2015.gada 1.janvāri. Rēķinu 
apmaksa pieejama sadaļā „Rēķini un 
skaitītāji”. Jums ir tikai jāapstiprina 
maksājums internetbankā. Ja pašval-

dība ir piestādījusi vairākus rēķinus, 
jūs varat tos apmaksāt ar vienu mak-
sājumu. Vēlamies atzīmēt, ka rēķi-
na saņēmējs var būt arī cita persona 
– faktiskais maksātājs, ne tikai rēķi-
na īpašnieks. Šajā gadījumā aicinām 
sazināties ar pašvaldību pa tālruni 
64107900, e-pastu: inta@jaunpiebal-
ga.lv. Iepazīties ar šo rēķinu apmaksas 
iespēju jūs varat, arī noskatoties šādu 
video: http://kur.ir/?gvedisepak.  

Papildus pašvaldības rēķinu ap-
maksai portālā www.ePakalpojumi.lv 
jūs varat izmantot citus portāla elek-
troniskos pakalpojumus:

• iepazīties ar nekustamā īpašuma 

nodokli, veikt tā apmaksu;
• pieteikties e-pasta vai SMS pazi-

ņojumam par nekustamā īpašuma no-
dokļa maksāšanas termiņa tuvošanos;

• iepazīties ar datiem kadastrā;
• iepazīties ar datiem no civilstā-

vokļa aktu reģistriem, pieprasīt atkār-
totu civilstāvokļa akta apliecību;

• iegādāties makšķerēšanas licen-
ces;

• pieteikties pašvaldības nekusta-
mā īpašuma nomas pakalpojumiem.

Aicinām izmantot piedāvātās ērtī-
bas un veikt visus maksājumus paš-
valdību portālā www.ePakalpojumi.lv. 

Jaunpiebalgas novada dome

ĒRTĀKS VEIDS PAŠVALDĪBAS RĒĶINU APMAKSAI
Maksājumi
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Gada cilvēks

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

II. APBALVOJUMA MĒRĶIS
2.1. Apzināt un izvērtēt cilvēku ieguldīto darbu noliku-
mā noteiktajās nominācijās.
2.2. Motivēt ikvienu piedalīties novada tālākā attīstībā.
2.3. Veicināt jaunu, progresīvu ideju realizēšanu.
2.4. Godināt labākos sava aroda, amata, radošā darba 
veicējus un novada attīstības un pozitīvā tēla veidotājus.

III. NOMINĀCIJAS PRETENDENTI
Bijušie vai esošie Jaunpiebalgas novada iedzīvotāji.

IV. APBALVOJUMA NOMINĀCIJAS
4.1. „Gada cilvēks izglītībā, kultūrā un sportā” - par no-
zīmīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes audzināšanā, 
kultūrā un kultūras mantojuma apzināšanā, aktīvu ra-
došu darbu, novada sporta dzīves attīstībā un populari-
zēšanā - 3 nominācijas.
4.2. „Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” – par nozīmīgu ie-
guldījumu uzņēmējdarbības attīstībā novada adminis-
tratīvajā teritorijā – 1 nominācija.
4.3. „Gada cilvēks lauksaimniecībā” - par nozīmīgu ie-
guldījumu lauksaimniecības attīstībā novada adminis-
tratīvajā teritorijā – 1 nominācija.
4.4. „Gada cilvēks apkalpojošā sfērā”(medicīna, 
tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana) - par godprātīgu 
attieksmi pret savu novadu, sabiedrību un veicamo dar-
bu - 1 nominācija.
4.5. „Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā” – par nozīmīgu 
ieguldījumu un nesavtīgu darbu novada sabiedrības labā 
- 1 nominācija.
4.6. „Gada cilvēks mecenātismā” - par nozīmīgu mecenā-
tismu savā novadā - 1 nominācija.
4.7. „Gada jaunietis”(vecumā no 15 līdz 25 gadiem) - par 
nozīmīgiem sasniegumiem mācībās, sportā, ārpusklases 
darbā, kas veicinājuši Jaunpiebalgas novada atpazīsta-
mību valsts un pasaules mērogā – 1 nominācija.
4.8. „Mūža ieguldījums” - par ilggadēju godprātīgu dar-
bu savā novadā - 1 nominācija.

V. PRETENDENTU PIETEIKŠANA
5.1. Pretendentus nominācijām var pieteikt:
5.1.1. Jaunpiebalgas novada domes deputāti;
5.1.2. darba kolektīvi;

5.1.3. reģistrētas biedrības un nodibinājumi;
5.1.4. iedzīvotāju grupas;
5.1.5. Individuāls pieteicējs.
5.2. Pieteikumā jānorāda:
5.2.1. pretendenta vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese;
5.2.2. nominācija, kurā pretendents tiek nominēts un 
pamatojums par panākumiem un ieguldījumu novada 
labā kalendārajā gadā, izņemot nomināciju „Mūža iegul-
dījums”;
5.2.3. pamatojums nominācijai;
5.2.4. pieteicējs:
5.2.4.1. fiziska persona – vārds, uzvārds, nodarbošanās, 
dzīvesvieta;
5.2.4.2. juridiska persona –nosaukums, reģistrācijas nu-
murs, juridiskā adrese;
5.2.4.3. pieteicēju paraksti – ar vārda un uzvārda atšifrē-
jumu.
Nepilnīgi aizpildīti pieteikumi netiks ņemti vērā.
5.3. Pieteikumu par pretendentu iesniegt līdz 2015.
gada 9.novembra plkst. 10.00 novada domes sekre-
tārei vai ievietot kastītēs Jaunpiebalgas pagasta pasta 
nodaļā, Gaujas iela 4, Jaunpiebalga; Zosēnu pagasta pār-
valdē, „Jūrnieki”, Melnbārži, Zosēnu pagasts.
Pieteikumus var aizpildīt elektroniski Jaunpiebalgas no-
vada domes mājas lapā www.jaunpiebalga.lv
Pieteikuma anketas pieejamas pie novada domes sekre-
tāres, informatīvajā biļetenā „Avīzē „Piebaldzēniem” vai 
domes mājas lapā www.jaunpiebalga.lv

VI. PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANA
6.1. Pieteikuma atbilstību nolikumam un pieteiktajai 
nominācijai izvērtē Jaunpiebalgas novada domes no-
vembra mēneša sēdē, balstoties uz saņemtajiem pietei-
kumiem pa nominācijām.
6.2. Katrā nominācijā tiek apbalvots nominants, kurš ir 
izvirzīts vairākas reizes un atbilst apbalvojuma noliku-
mam.
6.3. Pretendentu neizvirzīšanas vai neatbilstības gadīju-
mā nominācija netiek piešķirta.

VII. NOMINĀCIJU SAŅĒMĒJU PAZIŅOŠANA UN 
GODINĀŠANA
7.1. Rezultātus paziņo katra gada novembra mēnesī in-
formatīvajā biļetenā „Avīze Piebaldzēniem” un domes 
mājas lapā www.jaunpiebalga.lv
7.2.  Nomināciju saņēmēji tiek godināti Latvijas Repub-
likas Proklamēšanas dienai veltītajā svētku pasākumā 
Jaunpiebalgas kultūras namā.

Jaunpiebalgas novada dome 
Apstiprināti  ar Jaunpiebalgas novada domes 

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

JAUNPIEBALGAS NOVADA APBALVOJUMA
 „GADA CILVĒKS” NOLIKUMS

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



11Avīze
Piebaldzēniem

PIELIKUMS
pie Jaunpiebalgas novada apbalvojuma

 „GADA CILVĒKS”  nolikuma

Lūdzam aizpildīt drukātiem burtiem

PIETEIKUMS 
Jaunpiebalgas novada apbalvojumam

 „GADA CILVĒKS” 
2015.gada __._________

Pretendenta vārds ___________________________________  Uzvārds _______________________________________

Adrese ________________________________________________________________________________________________

Nominācija: (atzīmēt nomināciju, kurā pretendents tiek izvirzīts)

    Gada cilvēks izglītībā, kultūrā un sportā

    Gada cilvēks uzņēmējdarbībā

    Gada cilvēks lauksaimniecībā

    Gada cilvēks apkalpojošā sfērā

    Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā

    Gada cilvēks mecenātismā

    Gada jaunietis

    Mūža ieguldījums

Pamatojums ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(īsi jāraksturo pretendenta atbilstība nominācijai)

Pieteicējs _____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(fiziska persona – vārds, uzvārds, nodarbošanās, dzīvesvieta; juridiska persona –nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)

________________________________________________________________________________________________________
Paraksti (ar vārda un uzvārda atšifrējumu), ja aizpilda elektroniski, tad pieteikums derīgs bez parakstiem
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Tautskolas ziņas

TAUTSKOLU SAGAIDA PĀRMAIŅAS
Septembris ir tas laiks, kad, kā jau 

ierasts, Jaunpiebalgas reģionālā taut-
skola nāk klajā ar jauno piedāvājumu 
nākamajai sezonai. Katrs to iepazīst 
un izvēlas sev interesējošo. Par to, kā 
būs šogad, noskaidroju sarunā, kurā 
piedalījās tautskolas vadītāja Vita Žī-
gure un novada domes priekšsēdētājs 
Laimis Šāvējs.

Vita Žīgure: „Tautskola ir lielu 
pārmaiņu priekšā. Gribu pastāstīt, 
kāpēc tas tā ir. Esmu vasarā saplāno-
jusi visu nākamo gadu, taču atrados 
tādās kā šūpolēs – būt vai nebūt, kā 
būt. Pagājušajā gadā, kas man bija 
otrais gads tautskolā, sāku saprast, 
kā viss notiek, arī to, kāpēc viss nav 
tā, kā gribētos. Tam par iemeslu vis-
pirms jau ir cilvēku skaits – mēs šeit, 
Jaunpiebalgā, esam tik, cik esam, bet 
to, kuriem tautskolas piedāvājums 
būtu aktuāls, ir vēl mazāk. Uzskatu, 
ka pieprasījums no sabiedrības pu-
ses ir pasīvs, var pat teikt, ka tā nav 
vispār. Tautskolas piedāvājums sāka 
pārklāties gan ar kultūras nama, gan 
bibliotēkas pasākumiem. Sapratu, ka 
tomēr trūkst savstarpējās sadarbī-
bas, nenāk kopā cilvēki, kas koordinē 
kultūras, izglītības darbu ( vidussko-
la, kultūras nams, skola, bibliotēka). 
Katrs savā struktūrvienībā plāno 
darbus, neskatoties, kas tad ir kaimi-
ņam. Šis sadarbības trūkums arī vei-
cināja to, ka apmeklējums tautskolā 
krītas. Tādēļ arī nonācu pie sākumā 
minētā jautājuma – būt vai nebūt. 

Varbūt tautskola var transfor-
mēties, pārmainīties uz, piemēram, 
NVO ( nevalstiskās organizācijas) 
sektoru. Saistībā ar izveidoto Gaujas 
fondu, tad tas varētu pārņemt daļu 
no tautskolas piedāvājuma, pārējo 
varētu sadalīt pa struktūrvienībām – 
daļu var pārņemt bibliotēka, skolotā-
ju un vecāku izglītošanu var pārņemt 
vidusskola. Vēl jau ir mākslas studija, 
zemnieki, sociālais dienests. Tas, pro-
tams, ir mans personīgais redzējums, 
kas ir jāsaskaņo ar visām iesaistīta-
jām pusēm.

Šovasar esmu izveidojusi plānu 
2015./2016.gadam. Domāju, ka to var 
labi sadalīt dažādām struktūrvienī-
bām. Aizejot no tautskolas darba, 
es būšu saistīta ar Gaujas fondu kā 
NVO, plānojot sadarbību arī ar paš-
valdību un citām kultūras un izglītī-
bas pasākumus organizējošām iestā-
dēm Jaunpiebalgas novadā. 

Vēl ir iespējams variants, ka taut-

skola var pārtapt par pieaugušo iz-
glītības centru, kas tad jau būtu tāda 
akadēmiskāka vide, šāds centrs kaut 
kādā laika posmā var kļūt pat par 
akreditētu mācību iestādi ar savu 
konkrētu nosaukumu, bet tādā ga-
dījumā šis piedāvājums, atšķirībā no 
tautskolas, būs citāds. Te būtu sva-
rīgs pieprasījums gan no darba de-
vējiem, gan no ņēmējiem. Tad nu tā 
vairs nav tautskola, bet pieaugušo 
izglītības centrs ar citiem mērķiem 
un uzstādījumiem. Es sevi tajā kā va-
dītāju neredzu, jo neesmu akadēmis-
kās vides piekritēja, man vairāk patīk 
radoša, brīva darbība. Bet par to visu 
ir jālemj.

26.septembrī, sestdienas pēcpus-
dienā, esmu plānojusi kopā sanākša-
nas reizi, kad iedzīvotāji atnāktu uz 
tautskolu un izstāstītu savu līdzšinējo 
pieredzi, kas un kāpēc viņus pēdējos 
gados nav apmierinājis, kā viņi redz 
iespējamos risinājumus nākotnē.”

Laimis Šāvējs: „Domes deputātu 
viedoklis ir tāds, ka tautskola ir vaja-
dzīga un tai pamatā būtu jādarbojas 
3 virzienos: pieejamo ES un Latvijas 
valsts fondu apguve pieaugušo izglītī-
bas jomā, dažādu, iedzīvotāju piepra-
sītu, praktiskas ievirzes kursu un ap-
mācību rīkošana iedzīvotājiem un arī 
interešu izglītība, relaksācija un citas 
nodarbības brīvā laika pavadīšanai. 
Jau šā gada pavasarī diskusijās radās 
jautājums, kā to realizēt, ko darīt, kā 
arī meklēt jaunus risinājumus. Uz 
šodienu tas joprojām ir atklāts jautā-
jums, un kaut arī Vitas piedāvājums 
ir pārsteigums, varbūt tas ir viens no 
variantiem, kā iet tālāk. 

 17 gadi tautskolai – laika gaitā 
intereses mainās, rodas jauni infor-
mācijas iegūšanas veidi, samazinās 
iedzīvotāju skaits un arī aktivitāte. 
Tāpēc, lai sasniegtu novada iedzīvo-
tājiem vēlamo rezultātu, varbūt ir 
jāmaina arī forma, kādā veidā sniegt 
iedzīvotājiem vajadzīgās zināšanas. 
Laika gaitā iespējamais piedāvājums 
nav neierobežots, ja iedzīvotāji paši 
neizrāda pietiekami lielu iniciatīvu 
un interesi, ko viņi vēlētos zināt un 
apgūt, tad varbūt esošajā formā tas 
arī nav vajadzīgs. Interesants priekš-
likums ir daļu no esošajām funkcijām 
pārdalīt struktūrvienībām. 

10.septembrī notiks sanāksme, 
uz kuru uzaicināti visi struktūrvie-
nību pārstāvji – izglītības, kultūras 
iestādes, jauniešu centrs – diskutē-

sim, uzklausīsim citu viedokļus par 
šīm lietām. Varbūt rodas vēl kādas 
jaunas idejas. Nav jau svarīgi, kādā 
formā mēs realizējam – vai tā būtu 
sabiedriskā, vai nevalstiskā organi-
zācija – svarīgi, lai tas būtu iedzīvo-
tāju interešu apmierināšanai. Esam 
atvērti diskusijām, šis ir īstais brīdis 
iedzīvotājiem teikt savu viedokli, nā-
kot, stāstot, runājot, zvanot, rakstot 
e-pasta vēstules, galvenais ir saprast, 
ko tad īsti gribam.”

Grūti iedziļināties šī brīža 
situācijā...

Savas domas par pašreizējo si-
tuāciju tautskolā pauž tās dibinātā-
ja un ilggadējā vadītāja Valentīna 
Dolmane: „Tautskolas apmeklētāju 
dalīšana sākās jau pirms gadiem pie-
ciem sešiem, varbūt jau senāk. To ne-
saklausīja, kaut izteicu savas domas 
vairākkārt.

Nezinu, kā tiek kārtota telpu noma 
un elektrības patēriņš, jo tautskolai 
bija trīspusējs līgums, kas skaitījās 
pamatdokuments telpu izmantošanai 
pieaugušo un skolēnu brīvā laika no-
darbībām.

Manuprāt, ja ir tāda struktūrvie-
nība, ko uztur pašvaldība, tad dažāda 
veida apmācības būtu jāorganizē caur 
šo (šajā gadījumā) tautskolu.

Bija laiks, kad visas zemnieku ap-
mācības notika caur tautskolu, 1. lī-
meņa zemnieku apliecības iegūtas, 
noklausoties 60 stundu vielu par lauk- 
augu kopšanu, veterināro zināšanu 
pamati, jaunie piena standarti u.t.t. 
Tagad to organizē pašvaldības lauk-
saimniecības konsultants. 

Šobrīd novada pieaugušo interešu 
kursus piedāvā bibliotēka, kultūras 
nams, bērnu mākslas skola, Jaunpie-
balgas vidusskola, sociālais dienests.

Rodas jautājums, kurai iedzīvotāju 
grupai ir vajadzīgi Vitas organizētie 
kursi, ja zemnieku apmācībai ir valsts 
dotācija, sporta aktivitātes notiek 
skolās, mākslas jomas- gleznošana, 
keramika, aušana - ir citu vadītāju 
rūpju lauciņš, arī maznodrošināto ie-
dzīvotāju apmācības notiek par valsts 
naudu, ko organizē sociālais dienests.

Uz tautskolu nāk nedaudzi pensio-
nāri, kuri nesporto, neglezno...

Ja esam šādi sadalījuši apmācību 
prioritātes, tad tautskola ir zaudējusi 
savu vajadzību.”

A.Ķīķere
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Tautskolas 2015./2016. gada ieceres

Nr.
p.k.

Kursu/
programmu 
nosaukums

Īss apraksts Mērķauditorija Laiks

1.
Permakultūra-
ilgtspējīga 
saimniekošana

Dabai un Cilvēkam draudzīga, ekonomiska un ekoloģiska saimniekošana 
dārzā, mājā, sētā. Permakultūru var vienlīdz labi pielietot 
lauksaimniecībā, atdarinot dabas modeļus un principus, kā arī apdzīvoto 
vietu projektēšanā, tiecoties uz mērķi radīt stabilas, produktīvas 
sistēmas, kas nodrošina cilvēku vajadzības, harmoniski integrējot tās 
apkārtējā vidē.

Mazdārziņu īpašnieki, 
zemnieki, bio-
zemnieki, „zaļo” ideju 
entuziasti

1x mēnesī

2. Finanšu pratība Mājas saimniecības budžeta veidošana.
Nodarbinātie 25+; 
mājsaimnieces, 
pensionāri

1-2x mēnesī

3. Zīmolu mācība Kas ir zīmols un kā soli pa solim radīt produkta zīmolu, kas ietver visas 
šķautnes un stāsta katra individuālo stāstu. 

Uzņēmējdarbības 
veicēji, mājražotāji, 
amatnieki

1-2x mēnesī

4. Mazā 
uzņēmējdarbība

Uzņēmējdarbības procesu ABC, kas palīdz sekmīgi uzsākt un attīstīt 
savu biznesa ideju.

Uzņēmējdarbības 
veicēji, mājražotāji, 
amatnieki

1-2x mēnesī

5. Angļu valoda 
Nodarbinātie vecumā 
25+, jaunieši 18-24, 
interesenti

Bez priekš-
zināšanām Pamatprasmju un zināšanu apguve angļu valodā 1x nedēļā

Sarunvalodas 
līmenis

Ikviens angļu valodas pratējs, kas vēlas atsvaidzināt un uzlabot 
zināšanas un prasmes saziņai angļu valodā 1x nedēļā

6. Ekotūrisma 
specialitāte

Ekotūrisma speciālista kvalifikācija, kas nodrošina prasmi strādāt 
tūrisma uzņēmumā, sniegt pakalpojumus klientiem, iekārtot un uzturēt 
ekotūrisma objektus, plānot un izpildīt klienta pasūtījumus un pavadīt 
tūristu grupas.

Viesu namu/māju 
īpašnieki, tūrisma 
jomas darbinieki, 
interesenti

PĒC IZM 
FINANSĒJUMA 
PIEŠĶIRŠANAS

7. Dzīvo zaļi! Ekoloģiska vide – pārtika, apģērbs, tīrība… Interesenti Pēc vienošanās

8. Skolotājiem Pēc vidusskolas pieprasījuma. Skolotāji, vecāki, 
interesenti 2x gadā

9. 
Mākslu terapija 
(Mūzikas un 
mākslas terapija) 

Viss mākslas terapiju kopums – mūzikas terapijas, dejas terapijas u.t.t., 
kas orientēts uz klienta identitātes, eksistenciālā un sociālo attiecību 
līdzsvara atgūšanu vai iegūšanu.

Skolotāji, vecāki 
(audžuģimenes) 1-2x mēnesī

10. Gongu 
meditācija

Palīdzība, lai ārstētu mugurkaula, locītavu slimības, galvassāpes, 
migrēnu, bezmiegu un atrisinātu daudzas citas ar veselību saistītas 
problēmas. Gongu terapija ir arī izcils pielietojums psihoterapijā, risinot 
krīzes situācijas, palīdzot stresa gadījumos. Gongi ir dziļš personīgās 
transformācijas un garīgās izaugsmes avots.

Interesenti 1x mēnesī

9. Reiki

Reiki ir sena dziedniecības sistēma, kas palīdz uzlabot veselību un 
nostiprināt to; meditācijas prakse, relaksācijas un atpūtas iespēja 
ķermenim un garam; harmonisks dzīves veids, jo ietver sevī filozofiskus 
pamatprincipus, kas palīdz saglabāt mieru, stabilitāti un līdzsvaru sevī 
un savā apkārtējā dzīvē.

Interesenti Pēc vienošanās

11. Biodeja

Biodeja balstās uz iekšēju pārdzīvojumu, kas rodas no kustībām, 
mūzikas, dejas un satikšanās ar citiem grupā. Šī tehnika izceļ 
priekšplānā indivīdu kopā būšanas pieredzi, cilvēcisku satikšanos un 
jūtīgumu; regulāri praktizējot biodeju, tā rada pamatu mentālai un 
fiziskai veselībai un palīdz indivīdam pieņemt savu ķermeni, kustības un 
stāju, uzlabo komunikācijas prasmes, palīdz veidot atbilstošu ķermeņa 
valodu un cieņu pret sevi.

Interesenti 2x mēnesī

15. Astroloģija 
iesācējiem

Astroloģija pēta daudz un dažādas norises un notikumus – gan cilvēku, 
gan valstu savstarpējās attiecības, analizē notikumus noteiktā brīdī, 
atbild uz konkrētiem jautājumiem.

Interesenti 1x nedēļā

12. IEDVESMAS 
STĀSTI

Tikšanās ar mazās uzņēmējdarbības veicējiem – amatniekiem, 
mājražotājiem, lauksaimniekiem… Interesenti 1x mēnesī

14. Radošās 
darbnīcas

Ziemassvētki
Lieldienas
Mātes diena

Ģimenes ar bērniem, 
interesenti sezonāli

16. Vari – dari – 
radi!

Radošās pēcpusdienas rokdarbniekiem – starppaaudžu pieredzes 
apmaiņa, dalīšanās savstarpējā pieredzē. Vakarēšana.

Rokdarbnieki – adītāji, 
tamborētāji, šuvēji, 
rotu darinātāji… Īpaši 
gaidītas ģimenes ar 
bērniem!

Lasiet, domājiet, vērtējiet, plānojiet!
Lūgums pieteikties uz sev interesējošām tēmām, to norise atkarīga no dalībnieku skaita un vēlmēm!

Plašāka informācija – tālr. 29230240 e-pasts: vita.zigure@jaunpiebalga.lv
 Tautskolas vadītāja Vita Žīgure
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 Septiņu apvienoto novadu – 
Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, 
Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vec-
piebalgas pedagogi uz savu ikgadējo 
augusta konferenci šogad pulcējās 
Amatas novada Ģikšu kultūras cen-
trā. Ar apbalvojumiem pedagoģiska-
jā darbā dažādās jomās suminājām 
pedagogus, arī mūsu skolas skolotā-
jas: Zani Althaberi, Lieni Loren-
ci, Inesi Dzeni, Sarmīti Vlodari, 
Guntu Graudiņu. 

Aktualitātes kopā ar trāpīgiem 
un pārdomas rosinošiem komentā-
riem definēja mūsu izglītības pārval-
des vadītāja Dina Dombrovska. 

 Jaunpiebalgas vidusskolai šis 
būs ļoti nozīmīgs gads- 70. jubilejas 
gads. Uz jubilejas absolventu salido-
jumu pulcēsim gan 9., gan 12.klašu 
absolventus, skolēnus, skolotājus, 
darbiniekus, gan visu Jaunpiebalgas 
skolu cilvēkus un jaunpiebaldzēnus 
no visas pasaules. Šajā 1.septembrī 
esam apmēram 400 skolēnu 8 izglī-
tības programmās un 50 skolotāju. 
Par direktora vietnieku informātikā 
un informātikas skolotāju strādās 
Jānis Šāvējs, sociālo zinību skolotāja 
būs Ingūna Rulle, bet angļu valodu 
mācīs arī Sanita Kalvāne. 

Joprojām ir liela interešu izglītī-
bas programmu izvēle. Šo program-
mu tematika šogad lielā mērā būs 
saistīta ar SKOLAS TĒMU. Arī me-
todiskais darbs.  

PADOMS skolēniem un vecā-
kiem: izmantot Jaunpiebalgā piedā-
vātās iespējas interešu, prasmju un 
talantu attīstīšanā un izmēģināšanā. 
Lai, beidzot skolu, katrs absolvents 

saprastu, kas padodas, kas ne tik 
ļoti; kas patīk un aizrauj. Kā arī to, 
ko prot un var izdarīt, bet nepatīk 
un nevēlas. Šajā jomā mēģināsim 
piesaistīt arī Jaunpiebalgas uzņēmu-
mus. 

 Mācības 1.klasē uzsākuši 25 
pirmklasnieki ar audzinātājām un 
skolotājām Laimu Kazerovsku un 
Mariju Grigorjevu. Lai veiksmīgs šis 
mācību gads mūsu skolā! Lai tas labs 
un interesants viesskolēnam Maxi-
milianam no Vācijas mūsu 11.klasē!

 Paldies bērnu un skolēnu vecā-
kiem Jaunpiebalgā, Zosēnos, Rankā, 
Drustos par uzticību mūsu vidussko-
lai! 

Skolā šogad turpināsim darbu arī 
vispārējās vidējās izglītības vispāriz-
glītojošā virziena neklātienes prog-
rammā jeb vakarskolā, kurā mā-
cīsies skolēni, savienojot mācības ar 
darbu un( vai) ģimenes rūpēm. Lai 
veicas! Vasarā 12.klasi neklātienē 
beidza četri skolēni, piepulcējoties 
vidusskolas 65.izlaiduma absolven-
tiem. 

 12. klases absolventes Brenda 
Beķere, Elvita Potapova un Ali-
se Smilga ieguvušas Vītolu fonda 
stipendijas studijām augstskolās. Ir 
veiksmīgi nokomplektēta 10.klase.

  Zinību diena sākās ar Svētbrīdi 
Jaunpiebalgas Svētā Toma baznīcā 
kopā ar mūsu mācītāju Intaru Jonīti: 
„Māci man ticēt, Kungs! Māci man 
lūgt! Bērnišķīgi ticēt un bērnišķīgi 
lūgt! Vai dienas saulainas, Vai prieka 
dzīvē maz, Sirds lai Tev uzticas: māci 
man lūgt!” Paldies Tamārai Gonča-
ronokai par saposto dievnamu un 

Aijai Silai par mūziku baznīcā! Pie 
baznīcas vidusskolas ritma grupa ar 
skolotāju Dzintaru Vīksnu muzicēja 
un interaktīvi uzdeva ritmu visam 
mācību gadam. 1.stunda bija savās 
klasēs kopā ar klašu audzinātājiem 
un vecākiem. 

Sākumskolā tradicionāli skolas 
kolektīvā 12.klase un klases audzi-
nātāja Gunita Kundrate ievadīja 1. 
klasi. Lai 12.klasei saprātīgs pēdējais 
mācību gads mūsu skolā, kas veici-
nātu sapņu un ieceru piepildīšanos.

Vasarā veikti daudzi mazāki un 
lielāki darbi, lai veiksmīgi varētu 
mācīties un strādāt. Par to paldies 
skolas saimniekam Dainim Šulcam! 
Skolas ēku apkures jautājumi tiks 
pabeigti septembrī.

Visi sākumskolas skolēni šajā mā-
cību gadā turpinās saņemt brīvpus-
dienas no valsts līdzekļiem.

Paldies novada domes priekšsē-
dētājam Laimim Šāvējam par atbal-
stu vidusskolai ikdienā un svētkos! 
Paldies Jānim Smilginam par Zinī-
bu dienas filmēšanu skolas vēsturei! 
Paldies Kristapam Upmalim par mā-
cību līdzekļu dāvinājumu!

Vēlu visiem skolēniem, vecākiem, 
skolotājiem - VEIKSMĪGU MĀCĪBU 
GADU, TURPINOT  DOMĀT LABAS 
DOMAS, RUNĀT LABU, DARĪT LABU 
UN JOPROJĀM TICĒT VISAM  LA-
BAJAM,  gatavojoties Jaunpiebalgas 
vidusskolas 70.dzimšanas dienai un 
absolventu salidojumam 2016.gada 
2.jūlijā. 

Direktore Ulla Logina

Skolas ziņas

SKOLAS ZVANS JAU AICINĀJIS UZ
2015./2016. MĀCĪBU GADU
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JAUNPIEBALGAS VIDUSSKOLA
XI LATVIJAS SKOLU JAUNATNES DZIESMU UN DEJU SVĒTKOS

2.klases deju kolektīvs „Pie-
baldzēni”- deju svētku laureāti; 
vadītāja Dace Circene.

Dalībnieki: 
Brikmane Evelīna, Damroze Vies-

turs, Ekerte Kerija, Kalašinska Gun-
dega, Lipiņš Artūrs, Ļuļēns Mikus, 
Pērkons Uvis Uldis, Rappa Madara 
Evelīna, Seržāne Elīza, Žuravļovs 
Haralds, Ješkina Lelde, Rozenblats 
Dārijs, Sinka Emīls, Spirģis Kristaps, 
Vietnieks Deivids Juris, Vītola Aman-
da, Zirne Līva.

3.-4.klases deju kolektīvs „Pie-
baldzēni”-deju svētku laureāti; 
vadītāja Dace Circene.

Dalībnieki: 
Ansbergs Rihards, Apsīte Alise 

Anete, Broks Raivis, Dravants Rei-
nis, Lazda Nauris, Loginova Zanda, 
Pogule Karolīna, Rukmane Tīna, Šrē-
ders Eduards, Blūma Rēzija, Lazda 
Karlīna, Macola Daniela, Pelšs Gvido, 
Ruņģe Kate Katerīna, Tiltiņš Alvis, 
Vietnieks Renārs, Zariņa Elīna.

5. klases 1.pakāpes tautisko 
deju kolektīvs „Piebaldzēni”; va-
dītāja Lāsma Skutāne. 

Dalībnieki:
Apsītis Alvis, Blaubergs Ēriks 

Ralfs, Broks Renārs, Drulle Emīls, 
Kazaka Gita, Kirkenšteins Indulis 
Ivo, Knāķis Ričards, Līberga Emīli-
ja, Pajats Sandis, Rēdmane Annija, 
Seržāne Samanta, Skutāne Justīne, 
Traupele Aelita, Zariņa Elizabete.

6.klases deju kolektīvs „Pie-
baldzēni”- deju svētku laureāti; 
vadītāja Lāsma Skutāne.

Dalībnieki:
Blažēvics Edijs, Damroze Ernests, 

Dzenža Lotārs Jānis, Eihentāls 
Kristaps, Ērglis Egmonts, Grasimo-
viča Madara, Grigorjevs Aleksandrs, 
Kalniņa Elizabete, Kārkliņa Anna 
Marija, Kundrate Krista Marta, Lo-
ginovs Aleksis, Napre Ramona, Pēr-
kone Sabīne, Spirģe Samanta Terēze, 
Valdemiere-Bišere Beāte, Vīķelis Ad-
rians.

Jauniešu deju kolektīvā „Pie-
baldzēni” ( deju svētku LAUREĀ-

TI); vadītāja Lāsma Skutāne.
Dejoja jaunpiebaldzēni:
Brenda Beķere, Juta Pūpola, El-

vita Potapova, Ivanda Ķīķere, Nora 
Marija Misiņa, Tīna Kurzemniece, 
Roberts Ruško, Mareks Varzilovs, 
Artis Peilāns, Edmunds Ērglis, Santa 
Hofmane, Andrejs Krišjānis.

 Jaunpiebalgas vidusskolas un 
Vecpiebalgas vidusskolas apvie-
notais jauktais 2.pakāpes koris; 
vadītājas - Māra Vīksna, Iveta 
Rīsmane - Lūse, Inta Apalupa.

Dalībnieki no Jaunpiebalgas 
vidusskolas:

Una Gaile, Alīna Šķestere- Kaša, 
Arta Glāzere, Armanda Azace, Sa-
manta Eihentāle, Marta Marika 
Irša, Karīna Azace, Amanda Agija 
Orlovska, Laura Dapševiča, Agrita 
Eglīte, Megija Staškeviča, Kristiāna 
Annija Spirģe, Egita Vētra- Blauber-
ga, Ingus Žēpers, Elvis Dapševičs, Ed-
gars Dapševičs, Alise Lazdiņa.

1. pakāpes deju folkloras kopa; 
vadītāja Dace Circene.

Dalībnieki:
Marta Irša, Mikus Īvulāns, Ēriks 

Vitālijs Kromanis, Emīls Lazda, Pēte-
ris Loža, Evelīna Spirģe, Kārlis Val-
demieris- Bišeris, Toms Zariņš, Mar-
ta Alise Pallo, Kate Marta Vīksna, 
Anete Ciekurzne, Kaspars Kustovs, 
Dārta Berķe, Lāsma Slaidiņa, Endija 
Romanova.

1.pakāpes deju folkloras kopa; 
vadītāja Dace Circene.

Dalībnieki:
Alekss Alksnis, Keita Anna Grīn-

berga, Arta Krūmiņa, Lita Loginova, 
Madara Orlovska, Keita Rukmane, 
Arvis Tentelis, Gerda Johansone, 
Līga Kīne, Vendija Traupele, Ance 
Liliāna Lazdiņa, Baiba Lazda, Elena 
Brīvmane, Lāsma Ciekurzne, Paula 
Pallo, Līga Džīnija Rubene, Agnija 
Pogule, Sandra Radvinskaite

PALDIES skolotājām, mammām 
un neskaitāmajiem palīgiem, visus 
5 gadus gatavojoties svētkiem! Īpaša 
pateicība šo XI Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētku koman-

dai, kas dzīvoja galvaspilsētā veselu 
nedēļu un jau šķita, ka Rīga pieder 
tikai mums:

Laimai Upmalei, Dacei Maču-
kānei, Rutai Intenbergai, Olgai 
Ivaņinai, Inesei Dzenei, Judītei 
Beķerei, Lienei Lorencei, Jolan-
tai Glāzerei, Gunitai Kundratei, 
Laimai Kazerovskai, Sandai Po-
gulei, Marijai Grigorjevai, Dai-
gai Melecei, Leldei Grobiņai, Vēs-
mai Zirnei, Vinetai Brokai, Ievai 
Damrozei, Gunai Leimanei, Vine-
tai Johansonei, Ingūnai Krūmi-
ņai, Marinai Grīnbergai un čak-
lajām ziedu pušķu darinātājām! 
Paldies Ilzei Dūmiņai par kora 
tērpiem! Paldies Dainim Šulcam 
par atbalstu un rūpēm! Paldies 
pašiem labākajiem mūsu auto-
busu šoferīšiem! Paldies novada 
domei, priekšsēdētājam Laimim 
Šāvējam un izpilddirektorei Da-
cei Bišerei- Valdemierei!

Paldies kolektīvu vadītājām Dai-
rai Alksnītei, Dacei Circenei, Ive-
tai Rīsmanei- Lūsei, Lāsmai Sku-
tānei, Mārai Vīksnai, Dzintaram 
Vīksnam, kurš kopā ar vidussko-
las ritma grupu Jaunpiebalgas 
vidusskolas vārdu daudzināja 
Latvijas TV šovā „Lai top!” kopā 
ar mūziķi Edmundu Rasmani.

Paldies VISIEM dejotājiem, dzie-
dātājiem, mūziķiem! Pateicība par 
skaistajiem un aizkustinošajiem kon-
certiem arī no VELSAS tautisko deju 
festivālu organizatoriem Alyn un 
Sue Oates. 

No statistikas par Jaunpiebalgas 
vidusskolas dalību Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos ( dalībnieku 
skaits CIPAROS):

1995.gadā – 70,
2000.gadā – 104,
2005.gadā – 175,
2010.gadā – 134,
2015.gadā – 162.

Lai Dziesmu un deju svētku tradī-
cijas mūsu skolā un Latvijā turpinās!

Direktore Ulla Logina
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Augusta vidū Līgatnē tika organizēta nometne Ama-
tas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Rau-
nas, Vecpiebalgas talantīgajiem jauniešiem „ČETRAS AT-
SLĒGAS”.

Šajā nometnē tika pilnveidotas valodu kompetences 
kopā ar latviešu, angļu, krievu un franču valodas skolotā-
jiem no Cēsu Valsts ģimnāzijas, Rīgas Franču liceja, Līgat-
nes novada vidusskolas un Amatas pamatskolas. Četrdes-
mit aktīvu, zinātkāru un dzīvespriecīgu jauniešu vecumā 
no 12 līdz 14 gadiem mēģināja atrast savos atmiņu kamba-
ros jau labi aizmirstas lietas, mācījās ko jaunu, lasīja seno 
latviešu druku, dzejoja, sērfoja internetā, tuvāk iepazīstot 
britu slavenības, sportistus. 

Pie „samovara”, dzerot „čaju” no tasītēm, iepazina 
krievu tautas tradīcijas, simbolus, dziesmas. Tika sarīkots 
skaistuma konkurss Matrjoškām, un jaunieši iemācījās 
vienu no vecāku bērnības mīļdziesmiņām “... es guļu sau-
lītē...” Un, protams, palēnām vien kāpa augšup pa Eifeļ-
torņa 1665 pakāpieniem.

 Nometnes dalībnieki tikās ar cilvēkiem, kuros vērts 
ieklausīties - Līgatnes novada domes priekšsēdētāju Ai-
nāru Šteinu. Iepazina puisi, kurš atpazīstams kā BMX 
lielmeistars un viens no „Ghetto games” organizatoriem 
- Arti Žentiņu, Kristapu Krafti - aktīvu jaunieti, kurš ne-
baidās uzdrīkstēties, izmēģināt dzīves piedāvātās iespējas. 
Pašlaik puisis studē Dānijā, bet pirms tam ilgāku laiku pa-
vadījis Ķīnā. Šoreiz stāsts par ķīniešu valodu, mērķtiecību 
un uzņēmību.

Nometnes dalībnieki devās pastaigās, orientējās pa Lī-
gatni, darbojās interaktīvās nodarbībās Līgatnes Dabas 
takās. Kādu vakaru jaunieši baudīja kopā ar hennas māks-
linieci Sabīni, iegūstot elegantus tetovējumus. Un kur tad 
vēl sportiskās aktivitātes - Vasaras olimpiskās spēles, ku-
riem vēl nav 16, dažādas jautras aktivitātes un netradicio-
nālu sporta veidu iepazīšana. 

Vecāku vakarā jaunieši tikās stadionā, lai izspēlētu 
gadsimta cienīgu futbola maču pret vecākiem un startēja 
dažādos veidos un ātrumos bezgala jautrās stafetēs.

Tika rīkots arī „Novadu lielīšanās vakars”. Bija tik pa-
tīkami vēlreiz pārliecināties, cik ļoti bērni mīl un lepojas 
ar saviem dzimtajiem novadiem. Šoreiz sacensībās uzvarē-

ja Raunas un Pārgaujas lielībnieki.
Noslēguma pasākumā jaunieši ar milzu aizrautību rā-

dīja pašvaldību vadītājiem, draugiem, vecākiem, novadu 
vadītājiem vai pārstāvjiem, ko tik visu nometnes laikā pa-
guvuši paveikt. Kā atzina Amatas novada vadītāja Elita 
Eglīte: “Ir grūti būt savā klasē labākajam, vēl grūtāk būt 
labākajam savā skolā un noteikti ir ļoti grūti būt labāka-
jam starp tik daudziem labākajiem kā šeit, nometnē..” 

Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Laimis Šā-
vējs aicināja visus čakli mācīties jaunajā mācību gadā, lai 
arī nākamajā vasarā varētu piedalīties nometnē „Četras 
atslēgas”, kas tiks rīkota Priekuļu novadā.

Nometne izskanēja ar atvadu vārdiem: „Iztīriet no sa-
vām kabatām šaubu un nedrošības gružus, noticiet savām 
spējām un varēšanai. Lai izdodas! Esiet laimīgi!”

Viena no nometnes dalībniecēm – Laura Dapševiča – 
pastāsta par gūtajiem iespaidiem: „Šī vasara dāvāja man 
un vēl 4 skolasbiedriem- Norai Marijai Misiņai, Lienei Za-
ķei, Aleksandram Grigorjevam, Adrianam Vīķelim - iespē-
ju piedalīties valodu nometnē „Četras atslēgas.’’ Tā notika 
Līgatnē, ļoti skaistā un omulīgā pilsētiņā. Nometne ilga 
nedēļu.

Katra diena iesākās ar rīta rosmi, kas notika skolas pa-
galmā. Pēc tam, kad bijām paēduši ļoti garšīgas brokastis, 
devāmies uz stundām. Katru dienu notika četras 80 mi-
nūšu ilgas stundas. Tās bija ļoti interesantas un jautras, 
jo mācījāmies nevis no grāmatām, kā skolā, bet ieguvām 
jaunas zināšanas ar dažādām spēlēm. Iepazinām arī citu 
kultūru. Piemēram, krievu valodā mēs mācījāmies senās 
krievu tautas tradīcijas. Mācījāmies, kā krieviski sauc kat-
ru trauciņu un ēdienu, pēc tam uzklājām galdu un dzē-
rām tēju no apakštasītēm, piekožot cukurgraudu. Tikām 
panašķēties ar barankām, kas, starp citu, Krievijā ir ļoti 
iecienītas. 

Franču valodas nodarbībās interaktīvi izstaigājām da-
žādas Parīzes vietas. Bijām gan Elizejas laukos un dzie-
dājām dziesmu „Elizejas lauki’’, gan apskatījām dažādus 
mākslas darbus Luvrā. Protams, pabijām arī pie Eifeļa 
torņa un ieturējām maltīti tuvējā Parīzes kafejnīcā.

Angļu valodā mēs vairāk spēlējām dažādas spēles un 
pildījām testus. Tā kā skolotāja bija ļoti moderna, mācī-
jāmies arī par dažādiem „trendiem’’, lietotnēm un „haš-
tagiem’’. 

Latviešu valodā mēs iestudējām nelielu teātrīti, lasījām 
un rakstījām dzeju. Bija arī dažādas jautras atrakcijas, uz-
devumi un nedaudz jaunas vielas.

Nometnē nebija mācības vien. Bija arī sacensības pa 
Līgatni, kur mūsu komanda ieguva 1. vietu. Man arī ļoti 
patika vakara stafetes un spēles ārā. Un bija arī kino va-
kars! Mēs ēdām popkornu, dzērām limonādi un skatījā-
mies kino. Sajūtas tiešām bija kā īstā kino!

Protams, es ieguvu arī jaunas draudzenes. Kopumā 
man šī nometne ļoti patika. Es piedzīvoju jaunas emocijas, 
un labi pavadīju laiku. Tagad es ar nepacietību gaidu, kad 
būs kāda nometne, kur es varēšu piedalīties! Es saku lielu 
paldies visiem, kas palīdzēja tapt šai nometnei!

Paldies arī Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētā-
jam Laimim Šāvējam, kurš atrada laiku mūs apciemot!”

Materiālu sagatavoja
A.Ķīķere un J.Glāzere.

„ČETRAS ATSLĒGAS” - LĪGATNĒ

Aleksandrs Grigorjevs, Nora Marija Misiņa, Liene 
Zaķe, Laura Dapševiča, Adrians Vīķelis un novada 

domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs.
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Jaunieši

No 2015. gada aprīļa līdz decembrim 
Gulbenes novadā norisinās projekts 
„MINIES GLOBĀLI”, to realizē bied-
rība „Jumata”.
Projekta mērķis ir paaugstināt sa-
biedrības izpratni par samērīgu pa-
tēriņu, videi draudzīgu dzīvesveidu, 
eko un atbildīgu tūrismu, piedāvājot 
aktivitātes, kurās iespējams mācīties 
darot.
Projekta laikā tiek īstenoti tādi videi 

draudzīga dzīvesveida popularizēša-
nas pasākumi kā samērīga patēriņa, 
otrreizējās pārstrādes un upcycling 
radošās darbnīcas, velo akcijas, vides 
ekspedīcijas, sabiedrības izglītošanas 
kampaņa, kā arī sociālā kampaņa 
samērīga patēriņa un videi draudzī-
ga dzīvesveida popularizēšanai, kuru 
veido Gulbenes, Alūksnes un Jaunpie-
balgas jaunieši.
Aprīlī visu trīs novadu jauniešu gru-
pas tikās Gulbenes novada Rankā, lai 
iepazītos, sadraudzētos un izprastu 
plānoto darbu projektā. Jaunieši iz-
vēlējās tēmas, par kurām vēlas veidot 
sociālās kampaņas, vienojās par kam-
paņas izveides laiku un publicēšanu.
No aprīļa līdz pat augustam katra no-
vada jauniešu grupa strādāja pie sa-
vām sociālās kampaņas tēmām:
Alūksne – „Ekotūrisms”, „Mājražoša-
na” un „Transports”;
Jaunpiebalga – „Tīrs gaiss un vide”, 
„Otrreizējās pārstrādes lietu izvēle un 
radīšana”;
Gulbene – „Atbildīga atkritumu ap-
saimniekošana” un „Atbildīga aktīvā 
atpūta”.
Jaunieši vāca informāciju, intervēja 

cilvēkus, filmēja, montēja video u.t.t. 
19. augustā Alūksnē visi atkal tikās, 
lai cits citam prezentētu izveidoto 
sociālo kampaņu, apzinātu interneta 
resursus katrā novadā, kur būtu liet-
derīgi publicēt izveidoto informāciju, 
un mācījās veidot vienu mācībstundu 
garu nodarbību, ko katra jauniešu 
grupa vadīs cita novada skolā.
Septembrī sociālā kampaņa ies vaļā! 
Sākumā katra novada jaunieši infor-
māciju ievietos savos interneta resur-
sos, oktobrī un novembrī informācija 
sāks rotēt pa citu projektā iesaistīto 
novadu sociālajiem tīkliem, kā arī jau-
nieši vadīs nodarbības skolās.
Pēdējā projekta jauniešu grupas tikša-
nās un paveiktā izvērtēšana tiek plā-
nota decembrī Jaunpiebalgā.
Projekta dažādās aktivitātes turpinās 
līdz pat decembrim! Laipni aicināti 
piedalīties! Projekta aktualitātēm var 
sekot līdzi arī facebook lapā „MINIES 
GLOBĀLI”.
Projektu „MINIES GLOBĀLI” (Līg. 
Nr. 1-20/43) finansē Latvijas vides aiz-
sardzības fonds un Gulbenes novada 
dome.

Lelde Grobiņa

JAUNPIEBALGAS NOVADA JAUNIEŠI IESAISTĀS 
GULBENES NOVADA PROJEKTĀ
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Pasākuma ietvaros trīs dienas 
un divas naktis dabas saimniecības 
„Lielkrūzes” latviskajā vidē kopā 
bija un radošajā enerģijā, dziesmās 
un dzejā ar saviem skatītājiem un 
klausītājiem dalījās ap 150 dziesmi-
nieku un dzejnieku no visiem Latvi-
jas novadiem. 

Dziesminieku daiļradē notei-
cošais moments ir klausītājs, kurš 
dziesmas izskanēšanas brīdī kļūst 
par mirkļa mākslinieciskās ener-
ģētikas un radošās gaisotnes līdz-
radītāju, tādēļ īpašs prieks, ka sešu 
gadu laikā šis ir kļuvis par publikas 
apmeklētāko saietu. Pasākums ir iz-
skanējis, bet tā radošais process tur-
pinās, rezonējot klausītāju sirdīs un 
apziņā visā Latvijā. 

6. Vislatvijas dziesminieku saieta 
laikā notika divi Lielkoncerti, jauno 
dziesminieku koncerts, nakts kon-
certs, sadziedāšanās pie četriem te-
matiskiem ugunskuriem, muzikālā 
darbnīca un dzejas aktivitātes. 

Viens no īpašajiem saieta notiku-
miem - dzejas grāmatiņas „Tur dzi-
mušais” atvēršanas svētki.

Apmeklētāju interesi un atsaucī-
bu guva šī saieta jaunumi – radošās 
amatnieku darbnīcas un latviskās 
dzīvesziņas skola.

Tuvojoties saieta programmas iz-
skaņai, naktī no sestdienas uz svēt-
dienu, skanot speciāli šim mirklim 
radītam grupas „Zāle” skaņdarbam 
ar Ojāra Vācieša vārdiem, tika aiz-
degta uguns skulptūra „Saules ceļš”. 
Koncertprogrammu, kurai vēl sekoja 
sadziedāšanās pie ugunskuriem līdz 
rītausmai, noslēdza šī gada viesi – 

grupa „Iļģi”.
Svētdien pasākums izskanēja 

ar dziesmotām pusdienām, sakot 
sirdspaldies par kopā pavadīto, mu-
zikāli un radoši piepildīto laiku, do-
dot līdzi ceļamaizi – gan apmeklētā-
ju, gan dzejnieku un dziesminieku 
būtībai tik ļoti nepieciešamo garīgo 
spēku un iedvesmu – organizatori, 
dalībnieki un apmeklētāji atvadījās, 
lai satiktos jau nākamgad augustā – 
7. Dziesminieku saietā.

Saieta veidotāju vārdā vēlreiz 
īpašs paldies visiem dalībniekiem, 
publikai un atbalstītājiem, kuri ar 
savu klātesamību un ieguldījumu šo-
gad radīja vienreizējo pasākuma gai-
sotni! Saieta organizatoru komanda 
jau uzsāk darbu pie nākamā gada 
pasākuma veidošanas un attīstības.

Pasākumu atbalstīja Kultūras 
ministrija, Valsts Kultūrkapitāla 
fonds, SO Vides biedrība „Krūzes”, 
Latvijas Radio 2, žurnāls „Ieva”, SIA 
„Piebalgas alus”, SIA „ Latgales dru-
ka”, Jaunpiebalgas novada uzņēmēji 
Pēteris Zivtiņš un Kaspars Zirnis, 
z/s „Jaunķūģi”, z/s „Jaun- Skanu-
ļi”, A/S „Cesvaines piens”, z/s „Ķel-
mēni”, SIA „Gandrs Poligrāfija”, 
SIA „A- Puce” un citi.

Sanita Stepena

JAUNPIEBALGAS DABAS SAIMNIECĪBĀ „LIELKRŪZES” 
IZSKANĒJIS 6. VISLATVIJAS DZIESMINIEKU SAIETS

Viens no īpašajiem saieta notikumiem 
- dzejas grāmatiņas „Tur dzimušais” 

atvēršanas svētki.

Apmeklētāju interesi un atsaucību guva šī saieta jaunumi – radošās 
amatnieku darbnīcas un latviskās dzīvesziņas skola.

Skanot speciāli šim mirklim radītam 
grupas „Zāle” skaņdarbam ar Ojāra Vācieša 

vārdiem, tika aizdegta uguns skulptūra 
„Saules ceļš”. Foto: Māra Grigorevska, Artūrs Medenis un Velga Griķe.
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Jūlija mēneša pēdējā sestdienā Jaunpiebalgas kultūras 
namā tika aicināti Atmodas laika aktīvisti, lai piedalītos 
Piebalgas forumā „Piebaldzēni- par Latvijas neatkarību” 
un dalītos atmiņās par notikumiem pirms 25 gadiem, kad 
tika atjaunota Latvijas neatkarība. 

Tikšanās sākās ar dziesmu „Mūsu Latvija”, kuru iz-
pildīja Jānis Mājenieks. Ievadvārdus teica novada domes 
priekšsēdētājs Laimis Šāvējs. Par pirmās Latvijas brīv-
valsts pēdējiem gadiem, tā saucamajiem Ulmaņa laikiem, 
un turpmāko padomju okupācijas periodu savās atmiņās 
dalījās bijusī skolotāja Gaida Podiņa. Savā runā viņa uz-
svēra, ka latviešu tauta nekad nebija samierinājusies ar 
uzspiesto padomju okupācijas režīmu un ticēja, ka reiz 
Latvijas valsts tiks atjaunota. Tāpēc arī, tiklīdz tas bija 
iespējams, Jaunpiebalgā tika nodibināta Latvijas Tautas 
frontes nodaļa, kuras dalībnieki iestājās par Latvijas ne-
atkarību. 

Bijušais LR Augstākās padomes deputāts, cēsinieks Ed-
vīns Kide, kurš 1990.gada 4.maijā balsoja par Latvijas Ne-
atkarības deklarāciju, atcerējās, ka tai laikā viņu vadījusi 
ideja: „Kaut vai pastalās, bet brīvā Latvijā”. Šodien viens 
otrs, kas  tolaik bija Latvijas neatkarības pretinieks, ir 
miljonārs, bet daudzi īstenie dzimtenes patrioti dzīvo vien 
savu iespēju robežās. Vēl atmiņās par tā laika notikumiem 
dalījās cēsinieki Māris Niklass, Jānis Līpacis un piebaldzē- 
ni Jānis Bērziņš, Aivars Ontužāns, Uldis Strads, Mārtiņš 
Auziņš.

Priecē tas, ka trešdaļa foruma dalībnieku bija Jaunpie-
balgas jaunieši, no kuriem ar jaunsargu darbību klātesošos 
iepazīstināja Egita Vētra - Blauberga un Artūrs Gulbis. 

Tomēr laiks neapturami rit, un mūsu vidū pēc 25 gadiem 
nav vairs daudzu to Jaunpiebalgas ciemata Tautas deputā-
tu, kuri parakstīja atbalsta vēstuli Vislatvijas Tautas depu-
tātu sapulces (21.04.1990.g.) pieņemtajiem dokumentiem 
(Aicinājums LPSR Augstākai padomei un Latvijas tautai), 
kā arī paši piedalījās šai sapulcē, kura notika „Daugavas” 
stadionā. Nedrīkstam aizmirst arī Jaunpiebalgas Tautas 
frontes nodaļas dalībniekus, kuri ar savu pārliecību prata 
iedrošināt pārējos piebaldzēnus atbalstīt Latvijas neatka-
rības atjaunošanu. Viņu vārdi lai paliek mūsu novada vēs-
turē. Tie bija: Valentīns Babris, Dzintra Balode, Aldonis 
Bērziņš, Līga Ceple, Liesma Dimdiņa, Guntars Dolmanis, 
Jānis Eglītis, Valdis Gansons, Vēsma Johansone, Egils 
Johansons, Lauma Micāne, Aivars Ontužāns, Jānis Ošiņš, 
Pēteris Pacēvičs, Inta Pelēce, Gaida Podiņa, Kārlis Podiņš, 
Jānis Smilgins un Jānis Šķerbergs.

Neaizmirsīsim arī Brīvības cīņu un Nacionālās pretoša-
nās kustības dalībniekus!

                   J.Mājenieks

PAR 6. PIEBALGAS FORUMU

6.Piebalgas foruma „Piebaldzēni – par Latvijas 
neatkarību” dalībnieki. 

SVEICINĀTI, LASĪTĀJI!
Vēlējos padalīties iespaidos par Vislatvijas dziesmi-

nieku saietu, kas, kā jau katru gadu, tradicionāli noticis 
„Lielkrūzēs”. Dažkārt mums, kautrīgajiem un atturīga-
jiem latviešiem, ir nepieciešams kāds, kas pabīda, pagrūž, 
aizliek labu vārdu, uzsāk darbiņu otra vietā, uzslavē vai 
vienkārši tic! Arī man, Jānim Mājeniekam, bija līdzīgs 
gadījums. No aizmugures bikstīja vectēvs un no priekšas 
vilka „Lielkrūžu” saimnieki. Tagad esmu viņiem lielu pa-
teicību parādā par to un, jāatzīst, ka dažkārt tas velns nav 
tik melns, kā varētu šķist. 

Dziesminieku saietā nav obligāta prasība dziedāt savu 
dziesmu. Tur sapulcējas cilvēki, kas vēlas paust to, kā viņi 
jūtas, nodot vēstījumu, kļūt labākiem, iedvesmot citus vai 
vienkārši labi pavadīt laiku. Mani pārsteidza iedrošino-
šā attieksme, ar kādu uzņem tos, kas kāpj uz skatuves. 
Pārsteidza, ka, ja gadījumā kādam misējās un pārtrauca 
spēlēt, tad visi kopā gardi pasmējās. Pēc apdomāšanās 
dziesma turpinājās. 

Šeit vērtību sistēma ir mazliet citāda – tiek novērtēts 
nevis tas, ko tu nemāki, bet tas, ko tu māki. To nesaprast, 
kamēr pats nepiedzīvo! Tāpēc aicinu, aicinu un vēlreiz ai-
cinu izmantot iespēju! Ir dīvaini, ka no Liepājas atbrauc 
pilns autobuss, bet mēs paši nespējam novērtēt to, kas 
mums ir.

Uz sadziedāšanos! 

Dieviņš deva, Dieviņš deva
Dieviņš rokā neiedeva,
Dieviņš rokā neiedeva,
Kamēr pati nedarīju.

Piebaldzēns Jānis Mājenieks (juniors)

Pirmoreiz dziesminieku saietā muzicēja 
Jānis Mājenieks.
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Šī gada 8.- 9.jūlijā Amatas novada Drabešu pagastā 
viesu namā „Bille” notika ikgadējais Latvijas Bibliotekā-
ru biedrības Vidzemes nodaļas saiets. Jaunpiebalgas no-
vadu tajā pārstāvēja Vēsma Johansone un Baiba Logina. 
Šogad konferenci ar nosaukumu „Bibliotēkas 21.gadsim-
tā: nemainīgais – derīgais un nepieciešamais – jaunais” 
rīkoja Cēsu Centrālā bibliotēka.

Saieta atklāšanā Amatas novada domes priekšsēdētā-
ja Elita Eglīte iepazīstināja ar Amatas novadu, tā savda-
bību, kultūras dzīvi un izglītības iestādēm.

Interesanta un saistoša bija kultūrvēstures pētnieces 
Elīnas Kalniņas prezentācija par novadpētniecības re-
sursu veidošanu elektroniskā vidē. Viņa aicināja apzināt 
savu vietu, kurā dzīvojam, jo tā ir unikāla. E.Kalniņa 

izveidojusi Melānijas Vanagas virtuālo ekspozīciju www.
esipats.lv. Tā  vēsta par deportācijām, dzīvi Sibīrijā un 
atgriešanos Latvijā. Ekspozīcijas  mērķauditorija ir bēr-
ni un jaunieši, bet tā ir saistoša jebkuram interesentam. 
Bērni tika iesaistīti video materiālu veidošanā un teksta 
ierunāšanā.

Virtuālā ekspozīcija ir komunikācijas rīks, kurā tiek 
apvienots pētnieciskais darbs un sabiedrības intereses. 
Galvenā virtuālās ekspozīcijas doma ir saturs un dziļā-
ka vērtība (vēstījums). Pirms uzsākt veidot virtuālo eks-
pozīciju, ir jāatbild uz jautājumiem: „Kas sabiedrībā ir 
aktuāls? Kas atrodas bibliotēkas krājumā? Ko un kam 
vēlamies pateikt?” Domāju, ka šī virtuālā ekspozīcija un 
iegūtā informācija var iedvesmot arī citus veidot ko līdzī-

MĀCĀMIES UN DALĀMIES PIEREDZĒ

GAUJAS FONDA IZRĀDĪŠANĀS AR  
VIENKOČA LAIVĀM

Šogad izstādi - gadatirgu „Izvēlies Piebalgu!” kuplināja 
(un atvēsināja!) divas vienkoča laivas, kas tapušas šajā va-
sarā un ir vairāku GAUJAS FONDA vīru kopdarbs. Gada-
tirgus Piebalgas ostā varēja vērot gan laivas tapšanas gai-
tu, iegūt informāciju par vienkocēm Vidzemē un Piebalgā 
sendienās, aplūkot un praktiski izmēģināt laivas grebša-

nas darbarīkus, gan arī izbaudīt braša Gaujas laivinieka 
drošas rokas vadītas laivas līgano gaitu Gaujas ūdeņos. 

Paldies SIA „Apsītes AG” par apses baļķu sarūpēšanu 
un Jaunpiebalgas novada domei par finansiālo atbalstu! 

V.Žīgure

Vidzemes bibliotekāru konference
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Šogad Cēsu Centrālā bibliotēka sadarbībā ar ceļoju-
mu aģentūru BALT-GO organizēja profesionālās piere-
dzes mācību braucienu pašvaldību publisko un skolu 
bibliotēku darbiniekiem uz Vācijas bibliotēkām. Liels 
paldies CCB metodiķei Zaigai Eglītei par šī pieredzes mā-
cību brauciena organizēšanu un Jaunpiebalgas novada 
domei par iespēju tajā piedalīties abu novada bibliotēku 
vadītājām Irenei Prīsei un Baibai Loginai.

No 13. līdz 17. jūlijam ar autobusu veicām gandrīz 
3500 km, gūstot daudz jaunu iespaidu. Apmeklējām Ber-
līnes jauniešu bibliotēku, Berlīnes pilsētas bibliotēku, 
Vitenbergas pilsētas bibliotēku un Mārtiņa Lutera bib-
liotēku Vitenbergā. Iepazināmies ar Vācijas bibliotēku 
sistēmu, darbu, attīstību un problēmām, guvām zināša-
nas, ierosmi un idejas turpmākajam darbam.

Īpaša gaisotne valdīja Mārtiņa Lutera bibliotēkā, kura  
ir bagāta ar viņa darbu pirmizdevumu kolekciju, galve-
nokārt Reformācijas gadu iespiedumiem Vitenbergā. Tās 

krājumu sastāda paleotipi- grāmatas, kas iespiestas no 
1501. līdz 1550. gadam un 16. gadsimta otrās puses izde-
vumi, kuri tiek restaurēti un digitalizēti. Bibliotēkā strā-
dā zinātnieki no visas pasaules. Pēc 2 gadiem visā Eiropā 
notiks Reformācijas 500 gadu atceres pasākumi, un to 
epicentrs būs tieši Vitenberga, kurā M.Luters pavadījis 
lielāko daļu sava mūža.

Tikai kopējā domu apmaiņā, apspriežoties un dalo-
ties pieredzē, varam rast jaunus risinājumus dažādām 
problēmām, attīstībai un iespējām pagastu bibliotēku 
ikdienas darbā. Pēc šiem abiem iedvesmojošajiem pasā-
kumiem jaunā darba sezona būs radoša un darbīga.

Rudenī tiek plānota Jaunpiebalgas pagasta bibliotē-
kas krājuma inventarizācija, tāpēc uz laiku (1-2 nedēļas) 
bibliotēka apmeklētājiem būs slēgta. Precīzāka informā-
cija būs novada mājas lapā un nākamajā avīzes numurā.

Uzmanību! 30.septembrī bibliotēka būs slēgta!

Baiba Logina

gu, lai bibliotēku un muzeju materiāli kļūtu brīvi pieeja-
mi virtuālajā vidē.

LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tret-
jakova piedalījās EIFL (Electronic Information for Lib-
raries) inovatīvo projektu izvērtēšanā un stāstīja par 
interesantākajiem projektiem. Moldāvijā ieviests mobi-
lais trolleybook- brīvprātīgo jauniešu izkrāsots trolej-
buss, kas novietos parkā, kur tiek sniegti informācijas 
pakalpojumi un ir iespēja lasīt, nodot, saņemt grāmatas. 
Rumānijā organizētas veselības nodarbības bibliotēkā, 
veidojot blogus un ievietojot informāciju sociālajos tīk-
los. Igaunijā ir izveidota interneta platforma, kurā ir 
iespējams ārzemēs esošajiem igauņiem lasīt igauņu au-
toru darbus, bet Lietuvas bibliotēkās ir pieejama spēle 
ar mācību vielas saturu, kā rezultātā skolas kavētājiem, 
izspēlējot spēli, ir iespēja atgriezties skolā un turpināt 
mācības. Latvijā ir realizēti divi projekti – Pelču pagasta 
bibliotēka par novadpētniecības objektiem izveidojusi vi-
deo, bet Valmieras integrētā bibliotēka ar sociālo lasīša-
nas projektu bērnu literatūras nodaļā ieviesusi grāmatu 
lasītājus un planšetdatorus.

Par Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas aktualitātēm stāstīja biedrības val-
des priekšsēdētājas vietnieks Uldis Zariņš. Oktobrī no-

tiks biedrības ārkārtas kongress, kas ilgs 3 dienas, no 
kurām divas dienas atvēlētas Baltijas bibliotekāru kon-
gresam (CoBaL). Tajā tiks apstiprināta biedrības stratē-
ģija un statūtu izmaiņas. U.Zariņš informēja, ka plānoti 
uzlabojumi arī Bibliotekāru kalendāram, būs iespēja pie-
vienot savus novadniekus, kā arī iecerēts jauns portāls 
Bibliopedia.  

Šajā konferencē bija arī veiksmes stāsti par biblio-
tekāru aktīvu dalību pārrobežu sadarbības projektos 
ar mērķi popularizēt vietējos kultūrvēstures objektus, 
vadot ekskursijas, kā arī veidojot biedrības un aktīvi at-
balstot pagasta pašdarbību. Pirmās dienas noslēgumā 
skatījāmies izrādi „Skatāmpanti”, ko atraktīvi spēlēja 
Amatas novada Skujenes pagasta bērnu teātra studija 
„Mēs”. Otrajā saieta dienā psihoterapeite Aina Poiša 
mudināja visām saieta dalībniecēm būt saskaņā ar sevi, 
paskatīties uz lietām vienkāršāk un mācīties mīlēt sevi.

Pasākuma noslēgumā visi interesenti devās ekskur-
sijā uz renovēto Cēsu Centrālo bibliotēku, kur iepazinās 
ar tās darbu. Nākošajā gadā Latvijas Bibliotekāru biedrī-
bas Vidzemes nodaļas biedri jau 19.reizi tiksies Limbažu 
pusē. Paldies nodaļas vadītājai Elīnai Riemenei un pārē-
jām CCB darbiniecēm par jauko, rosinošo un interesanto 
pasākumu!

Berlīnes bērnu bibliotēkas iekšpagalmā
M.Lutera bibliotēkā (1847).

Pieredzi gūstam Vācijā
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Mākslas skolā

Mūzikas skolā
Vasara aiz muguras, un sācies jauns mācību gads – 

šogad citādāks, jo esam pārmaiņu priekšā visādā ziņā. Šo 
mācību gadu uzsākam kopā – vienās telpās - gan mūzi-
kas, gan mākslas programmas. Ceru, ka jūs, bērni un arī 
jūs - vecāki, par to esat gandarīti un priecīgi!

Paldies par šo iespēju gan novada domei, gan kolē-
ģiem, gan telpu īpašniekiem SIA „Gaujas kalns” – ikvie-
nam, kas iesaistījās, lai palīdzētu mums uzsākt šo mācī-
bu gadu!

Sūtīsim savas gaišās domas kā putnus debesīs un ko-
pīgi vēlēsimies, lai veiksmīgi un raiti rit jaunās skolas re-
konstrukcijas projekts, lai tiešām nākamajā mācību gadā 
visi varam pārcelties uz skaistām, izremontētām telpām!

Šajā mācību gadā darbu ar oktobra mēnesi uzsāks arī 
sagatavošanas grupiņas gan mūzikas, gan mākslas prog-
rammās, kurās pirmās iemaņas un zināšanas mākslu pa-
saulē varēs apgūt 5 un 6 gadus jauni bērni.

Tāpat – turpināsim radoši darboties, muzicēt un radī-
sim prieku sev un citiem!

Jaunajā mācību gadā vēlos novēlēt:
Labākā dāvana, ko varam snieg  sev un citiem, 

ir attīstība.
Lai dāvana būtu īpašāka –

pievienojam arī mazliet veiksmes un maģijas.
Lai izdodas!

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas  
direktore  Aija Sila

TALANTĪGO VIDZEMES JAUNIEŠU VIDŪ ARĪ MŪSĒJIE!
Starp astoņām mūzikas sko-

lām, kuru audzēkņi kā solisti 
kopā ar Vidzemes kamerorķes-
tri un diriģentu Andri Veismani 
piedalījās koncertā „Vidzemes 
talanti” Vidzemes koncertzālē 
„Cēsis” šā gada 30. septembrī, 
bija arī mūsu mūzikas skola.

 Mūs pārstāvēja absolvente 
– flautiste Elza Skutāne. Šobrīd 
Elza turpina mācīties 7. flautas 
klasē. Paldies arī skolotājai Aijai 
Silakalnei, kas piekrita vasarā 
ar Elzu gatavoties šim ļoti atbil-
dīgajam, skaistajam un godpil-
najam notikumam. 

Šajā koncertā piedalās ti-
kai labākie skolu audzēkņi, un 
mēs lepojamies, ka mums ir ko 

parādīt! Koncerts bija māksli-
nieciski ļoti kvalitatīvs un mu-
zikāli daudzkrāsains gan pār-
stāvēto instrumentu krāsu ziņā, 
gan mūzikas žanru, laikmetu 
ziņā. Šādās reizēs apjaušam – 
cik patiesi, varoši, profesionāli 
un talantīgi ir mūsu bērni un 
pedagogi!

Aija Sila

Flautiste Elza Skutāne, kura 
kā soliste kopā ar Vidzemes kamer- 
orķestri un diriģentu Andri Veis-
mani piedalījās koncertā „Vidze-
mes talanti” Vidzemes koncertzā-
lē „Cēsis”.

Vasaras brīvlaika pēdējā nedēļa 
grupai mākslas skolas audzēkņu pa-
gāja, darbojoties radošajās darbnīcās 
ar vēstures, etnogrāfijas un amatnie-
cības garšu. 

Pedagogu un amatnieku Edgara 
Žīgura, Vitas Žīgures, Marikas 
Šubes, Viestura Kļaviņa, Vizmas 
Zvirbules un Evitas Rusovas va-
dībā katrs varēja atklāt sevī jaunus 
talantus, attīstīt savas radošās do-
tības un spējas un paplašināt re-
dzesloku mālošanas, rotu kalšanas, 
koka karošu grebšanas, celošanas, 
aušanas, tāss apstrādes, gleznošanas 

darbnīcās, izstaigāt „maizes ceļu” no 
graudu malšanas līdz gatavam kuku-
lītim, uzzināt daudz jauna un intere-
santa par muzeja ekspozīciju.     

Piecas dienas Latvijas Etnogrā-
fiskā brīvdabas muzeja filiālē „Vē-
veros” kvalitatīvi un saturīgi pava-
dīja Sandra Dana Radvinskaite, 
Silga Radvinskaite, Jana Pelša, 
Dana Pelša, Kristīne Smirnova, 
Līga Džīnija Rubene, Elīna Mil-
lere, Daniels Millers, Emīls Mar-
kuss Morozs, Elizabete Kalniņa, 
Laura Kalniņa, Krista Marta 
Kundrate un Laura Dapševiča. 

Ko par nometni un tajā gūtajiem ie-
spaidiem saka paši dalībnieki?

Jana: „Man ļoti patika nedēļu 
garā nometne „Vēveros”. Paldies 
Dieviņam par labo laiku! Visvairāk 
man patika no bērzu tāss gatavot 
trauciņu, tas bija ļoti interesanti. 
Vēl man patika taisīt gredzenus un 
grebt koka karotes. Lai uztaisītu vie-
nu gredzenu, man vajadzēja 30- 50 
minūtes. Lai no sagataves izgrebtu 
karoti, vajag 40-45 minūtes. Liels 
paldies visiem skolotājiem, šoferītim, 
kas mūs katru rītu veda uz nometni! 
Liels paldies kafejnīcai „Laura” par 

NOMETNE „VĒVEROS”
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garšīgo ēdināšanu! Paldies nometnes 
rīkotājiem, ka varējām kārtīgi un 
superīgi izbaudīt pēdējo vasaras ne-
dēļu ar labām emocijām!”

Dana: „Man šī nometne ļoti pa-
tika, jo katru dienu bija citi uzdevu-
mi. Man patika visas darbnīcas, bet 
visvairāk tas, ka cepām maizīti. Ļoti 
garšoja pusdienas. Patika, ka bija 
labs laiks. Ļoti vēlētos, lai nākošgad 
arī būtu šāda nometne.”

Sandra: „Nedēļa nometnē „Vē-
veros” pagāja ļoti ātri... Man bija 
prieks par to, ka katrs varēja izgrebt 
savu koka karoti un uztaisīt tūtiņu 
no bērza tāss. Rotu darbnīcā es uz-
taisīju gredzenu, kuru tagad valkāju. 
Ļoti gaidu, kad izdedzinās manus 
māla darbus. Gribētu, lai nometne 
notiktu arī nākamgad, un būtu jau-
ki, ja varētu palikt arī pa nakti.”

Silga: „Man vislabāk patika aust 
stellēs un grebt karotes. Es iemācījos 
pīt tāšu turziņas un taisīt gredzenus. 
Interesanti, kā tapa maize. Ļoti vēlē-
tos vēl kādu reizi šādu nometni.”

Krista: „Man patika visas darb-
nīcas un tas, ka viss notiek brīvā 
atmosfērā. Es iemācījos grebt karo-
tes, taisīt gredzenus, veidot tūtiņu 
no bērza tāsīm un vēl daudz ko citu. 
Paldies par nometni!”

Līga: „Šī nometne bija ļoti rado-
ša, jautra un izglītojoša. Man ļoti pa-
tika. Nometni gribētos atkal, jo tajā 

varēja apgūt jaunas prasmes un at-
kārtot jau zināmās, un pabūt kopā ar 
draugiem!”

Daniels: „No jauna iemācījos 
grebt koka karotes un taisīt ogu tū-
tiņu no bērza tāss. Nometne patika, 
un es velētos tajā piedalīties arī nā-
kamajā gadā.”

Laura D.: „Šovasar, augustā, es 
piedalījos mākslas skolas nometnē. 
Pirmā doma bija- labāk vajadzētu 
plenēru, bet tad, kad nonācām skais-
tajā vietā „Vēveri”, es sapratu, ka 
būs interesanti. 

No sākuma E. Žīgurs mums izrā-
dīja visas muzeja senās ēkas, darb-
nīcas un darbarīkus.  Varējām arī 
paši dažus izmēģināt, kā darbojas. 
Katru dienu bija divas darbnīcas, 
kurās iepazinām dažādus amatus un 
varējām radoši izpausties. Pirmajā 
dienā tika piedāvāta rotu kalšana un 
vāraunieka izgatavošana no māla. 
Man ļoti patika abas šīs darbnīcas. 
Tagad manā plauktiņā stāv skaists, 
pašas kalts gredzens. Māla traukus 
gan saņemsim, kad tos izdedzinās. 
Nākamajās dienās piedzīvojām vēl 
dažnedažādas lietas- maizes cepša-
nu, karošu grebšanu, aušanu, trauku 
pīšanu no bērza tāss un citu. Šī no-
metne neaprobežojās ar darbnīcām 
vien. Pēc tām mums tika dots brīvais 
laiks, un to mēs neizniekojām. Lielā 
pļava ar siena ruloniem kļuva par 

mūsu mīļāko vietu. Mēs trenējāmies 
vingrošanā- stāvēt uz rokām, mest 
ritentiņus u.t.t. Tā mēs- es, Krista 
un Elizabete -iemācījāmies stabili 

nostāties uz rokām. Manuprāt, arī 
tas ir lielisks ieguvums! Tā kā katru 
dienu mēs tur vingrojām, mūs iesau-
ca par „pļavas meitenēm”! Tās lielis-
kās dienas, kas tika pavadītas darb-
nīcās, pļavā un pie kopīgā ugunskura 
man noteikti paliks atmiņā. Lai gan 
mājās braucu nogurusi, tomēr biju 
laimīga. Nogurums bija patīkams, 
un es katru rītu cēlos ar prieku, jo 
nespēju vien sagaidīt nākamās darb-
nīcas un jaunus piedzīvojumus! Do-
māju, ka nākošvasar NOTEIKTI jā-
rīko šāda nometne. Ja to vēl varētu 
apvienot ar plenēru, tad tas vienkār-
ši būtu perfekti! Esmu ļoti pateicīga 
visiem, kuri organizēja šo nometni, 
jo tas mums, bērniem, ļoti daudz no-
zīmēja. Paldies!”

Jā, ieguvēji bija visi - gan mazi, 
gan lieli. Iespēja apjaust pašu varē-
šanu, izdošanos un pašapziņas veido-
šanos ir lielisks notikums!

„Vēveros” auda, mālojās, karotes 
greba un maizīti pagaršoja arī 

Zanda Liedskalniņa un
Maija Apsīte, 

Jaunpiebalgas Mūzikas un 
māksla skolas skolotājas.

Mālošanas darbnīcā tapa dažādi
trauki, arī krelles.

Krista Marta, Elizabete, Laura un 
Silga „pucē” savas karotes.

Skolotāja Vita Žīgure ierāda Līgai 
Džīnijai celošanu.



24 Avīze
Piebaldzēniem

Jau otro gadu augusta mēnesī norisinājās bērnu va-
saras prakse mākslā „Redzi! Raksti! Radi!” Šogad bērni 
darbojās no 10. līdz 14. augustam „Upleju” sētā. Tā bija 
notikumiem bagāta, krāšņu darbu un smaidu piepildīta 
nedēļa. 

Katra diena bērnus sagaidīja ar jaunu uzdevumu un 
mērķi.

 Bērni gleznoja kluso dabu ar saulespuķēm, mācoties 
saskatīt krāsu un gaismas mijiedarbību. Tāpat intere-
sants, taču pietiekami grūts uzdevums bija mājlopu, vistu 
un aitu skicēšana, kuras nebūt nebija tik nekustīgas kā ie-
priekšminētā klusā daba. Tomēr rezultāts sniedza patīka-
mu gandarījumu gan pašiem bērniem, gan viņu vecākiem 
un skolotājai. 

Viens no aizraujošākajiem momentiem vasaras prak-
sēs, protams, ir tas, ka bērniem ir iespēja gleznot un zīmēt, 
atrodoties dabā. Šādu skaistu vietu „Uplejās” netrūkst. 
Mākslinieki piepildīja gan tālākas, gan tuvākas pļavas, 
gan mājas pagalmu, gan mazākas un lielākas taciņas, ku-
ras veda uz interesantām vietām. Neapskatīti nepalika arī 
grāvji un krūmāji. Nedēļas vidū ikviens ķērās klāt pie liel-
formāta darba, kurā attēloja iepriekš izvēlētu un uzskicētu 
lauku ainavu. Rezultāti – pārsteidzoši labi! Kā atzīst bērni, 
lielais formāts dažreiz ievieš bailes, bet šoreiz – brīvību un 
neierobežotību.

 Ļoti lielu interesi māksliniekos izraisīja koka un stikla 
apgleznošana. Mazajiem māksliniekiem patika, ka apglez-
notos priekšmetus viņi vēlāk varēs izmantot savā ikdienā. 
Ceru, ka ikviena dalībnieka virtuvē jau noder bērnu ap-
gleznotie koka krūzīšu paliktņi. Drīz ikviens no bērniem 
varēs skolas rakstāmpiederumus glabāt daiļā stikla trau-
ciņā.

Šajā nedēļā laikapstākļi mūs lutināja, saules siltums 
mūs sildīja katru dienu. Un tomēr, ja dažreiz bija par kar-

stu vai vējainu, tad slēpāmies lielajā šķūnī. Bērnu sarunās 
bieži bija dzirdams: „Te nu tiešām ir kā īstā darbnīcā! Te 
izskatās kā mākslas galerijā!” Jā, un ne velti, jo kolorītie 
darbi izskatījās patiešām fantastiski uz seno dēļu un sienu 
fona. Atveroties lielajām šķūņa durvīm, dažu brīdi likās, 
ka nekur nav jāiet, jo ainava ir priekšā – dīķis, pļava, mežs 
un mākoņi debesīs, lieliska un bagātīga toņu gamma, ko ik 
brīdi papildināja gaismas staru maiņa un dzērvju klaigas 
tālumā.

Darba nedēļa paskrēja ļoti ātri, kā vienmēr, ja katra 
diena ir darbiem un pārsteigumiem piepildīta. Prakse no-
slēdzās ar tik tiešām skaistu izstādi piektdienas vakarā. 
Izstādes apmeklētāji, bērni, viņu draugi un vecāki bija lie-
lā pulkā. Un šis pulks bija ļoti, ļoti draudzīgs un saprotošs, 
jo kopā sagaidīja arī vistālākos ciemiņus, kuri bija mazliet 
aizkavējušies. 

Paldies ikvienam dalībniekam, ka katru dienu ar prie-
ku braucāt, darījāt un piedalījāties! Šogad tie bija: Hel-
muts Āboliņš, Patrīcija Gūtmane, Flēra Krūmiņa, Gerda 
Johansone, Arvis Kabraks, Diāna Dūklava – Dubrinie-
ce, Armands Erenbergs, Keita Anna Grīnberga, Patriks 
Eniks, Pēteris Lapiņš un Jānis Lapiņš.

Paldies jums, vecāki, ka uzticējāties man un devāt bēr-
niem šo iespēju piedalīties!

Paldies kafejnīcai „Kāpnes” par pusdienām, kuras pēc 
padarītā darba vienmēr garšoja tik labi!

Paldies SIA „Piebalgas alus” par atspirdzinošo kvasu 
atpūtas pauzēs!

Paldies Jaunpiebalgas Mākslas skolai par materiāliem!
Paldies „Uplejām” un manai ģimenei par atbalstu vien-

mēr un visur!
Veiksmīgu jauno mācību gadu gan lieliem, gan maziem! 

Skolotāja Rasa Ontužāne

BĒRNU VASARAS PRAKSE MĀKSLĀ „REDZI! RAKSTI! RADI!” 

Jau trešo gadu Skrāģu krogā tiek rīkota Profesionā-
lā mākslas diena, ikreiz ar jaunu programmu, jauniem 
māksliniekiem. Diena, kad kopā sabrauc gan Jaunpiebal-
gas novada, gan tuvāki un tālāki dažādu žanru profesio-
nāļi.

Šogad mākslas diena notika 28. augustā - piektdienā, 
taču šiem svētkiem raksturīgi notikt datumos, kad pir-
mās latviešu nacionālās operas „Baņuta’’ autoriem Al-
frēdam Kalniņam (23.augusts) un Artūram Krūmiņam 
(11. jūlijs) svinama dzimšanas diena. Tās tiek rīkotas, lai 
saglabātu, stiprinātu un vairotu lauku cilvēku pašapziņu, 
atklājot garīgo mantojumu, kurš cēlies konkrētā vidē un 
apvidū.

Skrāģu Krogs un tā apkārtne, Māras ezers, Oļu kalns 
izstaro enerģiju, kur cilvēks nevar justies slikti. Ne velti 
gadu no gada jaunas un smaidošas sejas, jauni māksli-
nieki, kuri ir gatavi iesaistīties kopējos projektos ar savu 
devumu.

Šogad piedalījās ļoti daudzu žanru profesionāļi: glez-
notāji - Sarmīte Caune - Ventspils, Aija Bāļiņa - Rīga, Dace 
Saulīte - Inčukalns, Īrija, Andris Vītols -Talsi, Edmunds 
Lūcis – Rīga - ar Rankas plenērā radītiem darbiem.

Baleta mākslinieki - horeogrāfi - Sarma Rozenberga, 
Inita Rumjanceva, Lita Beiris - izstāde „Māris Liepa - dzī-
vē un mākslā”.

Trio latina - Sanita Razminoviča - flauta, Kristīne 
Paula - klavieres, Ēriks Kūlis- sitamie instrumenti; tēl-

PROFESIONĀLĀS MĀKSLAS DIENA ZOSĒNOS PIE SKRĀĢU KROGA

Arvīds Bomiks - Rīgas Latviešu biedrības mūzikas
komisijas vadītājs.
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 Jau kā nemainīga tradīcija izveidojusies vasaras Mā-
ras godināšana Oļu kalnā augusta mēnesī.

 Vasaras Māra ir pirmie ražas svētki gadā. Mūslaikos 
viņas daudzināšana saplūdusi ar Saimnieču un Saimnie-
ku dienām - ar dienām, kad svētām Jēkabus un Annas 
un dižojamies ar jauno kartupeļu smaržu, ar maigajiem 
diļļu aromātiem un gurķu zaļumu šķīvjos.

 Mēs, Zosēnu un novada ļaudis, Vasaras Māru godi-
nājām ar sadziedāšanos pilskalnā - Oļu kalnā pie Māras 
ezera. Kalns, kuram visas dienas garumā saulīte apmet 
loku. Veci cilvēki stāstījuši, ka noteiktā gadā, mēnesī, 
dienā un laikā esot redzama pati Māra. Viņa sēdot uz 

akmens pie ezera un dziedot kādu dziesmu.
Šogad turpinājām aizsākto un dziedinājāmies ar tau-

tasdziesmām kopā ar Ingu Karpiču. Ir jauki, ja spēj ie-
laist sevī dziesmu un izjust tās vibrācijas. Dziedāt savai 
sirdij un mieram - ne visi to prot, bet tie, kas bijām sa-
pulcējušies, mums izdevās būt ar sevi. Šai enerģētiski uz-
lādētā vietā gribas atgriezties vēl un vēl. Sadziedāšanās 
radīja prieku un neizmērāmu pozitīvu, garīgu enerģiju.

      Paldies par jaunās ražas devumu jāteic Oļu mājas 
saimniecei Žanetei Aščukai. Jāteic, ka Žanete un Bruno 
Aščuki katru gadu ir šā pasākuma atbalstītāji.

Dzidra Prūse

GODINOT VASARAS MĀRU

nieks- Ģirts Burvis ar darbiem „Māras akmens” un „Se-
nie vairogi”. Dzintra Vilks- gobelēns „Piebalga ziemā’’, 
komponists Juris Karlsons, balles deju dejotāji Anna un 
Valdis Strodi, Jānis Ļūmanis - akordeons, mežrags, Bru-
no Aščuks- kinomāksla, Ilze Ruķe – Piebalgas mākslas 
darbu krātuve ar gleznām- Jānis Cielavs „Pilsētas no-
male”, Valdemārs Tone „Anna”, Dzidra Kuzmane - atmi-
ņu kamola šķetināšana, atceroties un pieminot Robertu 
Ruķi, Arvīds Bomiks-Rīgas Latviešu biedrības mūzikas 
komisijas vadītājs.

Tika prezentēta izdevniecības „Jumava’’ jaunākās 
operas libretu grāmatas izdevums.

Dienas ietvaros notika piemiņas un atceres brīdis Ro-
bertam Ruķim, kuram šogad paliktu 70. Cilvēks, kurš 
veltījis savus spēkus pagasta un Skrāģu Kroga vietas iz-

veidei, darījis Zosenu atpazīstamu Latvijā, kurš paveicis 
neiespējamo, veidojot Piebalgas novada svētkus un Jāņu 
pasākumus. Pateicoties viņam, radās kultūrvēsturis-
ki objekti - Ķenča kalns, akmens Pāvulam un Ķencim, 
Māras kalna akmens. Atmiņās dalījās Dzidra Kuzmane, 
Guntis Gailītis. Un kā senāk- kopā ar akordeonu Roberta 
mīļajām dziesmām Jānis Ļūmanis. Kopīgi noskatījāmies 
videofilmu, Alda Slišana montētu, kur Roberts saka: „Es 
nevaru būt pie jums, bet vienmēr domāšu par jums...”

Dienas kulminācija - vakara koncerts „Dainu skapis’’. 
Brīnišķīgs izpildījums, skanējums, aranžējums.

Liels paldies par projekta realizēšanu Jaunpiebalgas 
novada domei, Guntim Gailītim, Kultūrkapitāla fondam!

Dzidra Prūse

Dzintra Vilks, Guntis Gailītis un Dzidra Prūse.Grupa „Framest”.

Šogad turpinājām aizsākto un dziedinājāmies ar tautas-
dziesmām kopā ar Ingu Karpiču.

Enerģijas uzņemšana.
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Dziesmu deju svētki

SALIJUŠI, MAZLIET NOSALUŠI, 
BET – UZ SKATUVES!

Mazliet satraukti, bet ar lielu atbildības sajūtu 8.jūli-
jā braucām uz skolēnu dziesmu un deju svētkiem - mūsu 
skolotājas Laima Kazerovska, Sandra Pogule un folklo-
ras kopas „Piebaldzēni” dalībnieki. Ceļā uz Rīgu skolo-
tājas veica drošības instruktāžu skaidrā un bērniem sa-
protamā valodā. Rīgā uzturējāmies trīs dienas. Pirmajā 
dienā - Brīvdabas muzeja teritorijā. Otrajā dienā, kas 
mūs lutināja ar īpaši negantu lietu, bērni koncertēja Vēr-
manes dārzā, bet trešajā dienā svētku kulminācija - pie 
Brīvības pieminekļa.

Lai lauku bērni Rīgā baudītu jaukus, mazus kriksīšus 
no kultūras, tika noorganizēts kino, pastaiga pa Rīgas 
centru, kur svētku laikā bija īpaša noskaņa un gaisotne. 
Bērni, kā jau bērni - atsaucīgi, patiesi, draiskulīgi, smai-
dīgi, mazliet tādi, kā jau ir bērni. Skolotājas- gādīgas, 
enerģiskas, bērniem, gultās esot, viņām vēl bija spēks 
izlasīt kādu pasaku...

Trešajā dienā skolas saimnieks atveda vecāku sarū-
pētos vainadziņus ar Jaunpiebalgas pļavās lasītajiem zie-
diem. Jutos lepna par vecāku paveikto, jo vainadziņi bija 
ļoti, ļoti skaisti, bērni ar lielu aizkustinājumu meklēja 
katrs savējo, tikai viņam vien pīto. Vainadziņš pašā svēt-
ku karstumā bija kā īpašs sveiciens no mājām, tajos bija 
enerģija, tie visi bija darināti ar mīlestību....

Blakus mums dzīvoja arī dejotāji. Varēju tikai apbrī-
not skolēnu izturību, gādīgās skolotājas. Mazliet vieglāk 
varbūt bija tiem, kuriem blakus bija vecāki, bet tie bija 
tikai daži.

Man pašai svētki paliks atmiņā kā jauks, patriotisks 
vasaras piedzīvojums, nebija nekā tāda, ar ko pirms tam 
biedēja. Mazliet pacietības, mazliet rūpju, mazliet neēr-
tību un - Jaunpiebalgas bērnu folkloras kopa „Piebaldzē- 
ni” dejo un dzied pie Brīvības pieminekļa!

Ar šādu mīlestību, darbošanās prieku, attieksmi, 
kāda tiek mācīta mūsu bērniem, ļaujot piedzīvot grūtu-
mu, lai pēc tam būtu gandarījuma sajūta, mēs, latvieši, 
vēl ilgi varēsim priecēt sevi ne tikai ar Svētkiem, bet būt 
stiprāki arī ikdienā. 

„Mēs bijām salijuši, mazliet nosaluši, bet Vērmanes 
dārzā uz skatuves es spēlēju kokli. Man tas patika!” – tā 
Gerda Johansone.

Vineta Johansone

PIEBALGAS DĀRZU UN 
PĻAVU ROTA RĪGĀ

Rīga - folklora. Trīs dienas. Brīvdabas muzejs, Vērma-
nes dārzs, Brīvības piemineklis.

Daži mirkļi. Pēdējās vakariņas Rīgas skolā. Ēdamzālē 
tikai folkloras dalībnieki. Pateicoties sākam dziedāt fol-
kloristu himnu: 

„Es, māmiņa, Rīgā braukšu,
 Velē baltas villainītes...”
Iznāk virtuves personāls. Viņu acis runā par šā brīža 

emocijām.
Šo himnu, prom braucot, veltām sirmai, jaukai dežu-

rantei. Viņa vēlas visus apskaut, no acīm raušot dzintara 
lāses.

- No kurienes jūs?
- Jaunpiebalgas vidusskola.
- Tur bija augsts kalns. Tā ir manas vecmāmiņas 

dzimtā puse.
   Paldies 32 vecākiem, ļoti daudz darba bija Ingū-

nai Krūmiņai un Vinetai Johansonei -  Artas un Gerdas 
mammai. Lietus mēteļus nemitīgi uzvilka un novilka 
Keitas Ģrīnbergas mamma. Priecājāmies par kopas va-
dītājas Daces Circenes brīvo uzstāšanās manieri Vērma-
nes dārzā un pie Brīvības pieminekļa, par viņas pašas 
pītajiem rožu un kliņģerīšu vainagiem,  par vecāku atsū-
tītajiem meiteņu vainadziņiem. Ar kādu pacilātību mei-
tenes Trim Latvijas zvaigznēm atrādīja Piebalgas dārzu 
un pļavu rotu!

Kopā ar skolotājām Mariju Grigorjevu un Sandu Po-
guli bijām patīkami piekusušas, bet laimīgas.

Skolotāja Laima Kazerovska

ATSKATOTIES UZ XI LATVIJAS SKOLU JAUNATNES 
DZIESMU UN DEJU SVĒTKIEM RĪGĀ
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SVĒTKU NOSLĒGUMA GĀJIENAM 
BIJA JĀBŪT!

Šogad kā skolotāja pirmo reizi braucu uz Dziesmu un 
deju svētkiem. Mums ar Laimu bija uzticēta folkloras 
kopa. Iespaidu bija daudz gan pašai, gan bērniem. Bērni 
bija atsaucīgi un draudzīgi. Ļoti noderēja spēks un iz-
turība - bija gan karstums, gan lietusgāzes, bet neviena 
acīs neredzējām neapmierinātību. Nesūdzējāmies arī par 
naktsmītnēm, saprotot to, ka katram istabiņu nebija ie-
spējams iedalīt, bija jāpiecieš dažas neērtības. 

Ar prieku traucāmies uz visiem ieplānotajiem koncer-
tiem un brīvajos brīžos apmeklējām kino, un devāmies 
ekskursijā pa pilsētu. Paspējām trīs reizes dienā paēst 
silto ēdienu, par ko rūpējās brīnišķīgas pavārītes. Pēc 
maltītes varējām nopirkt arī kādu kārotu saldumiņu tu-
vējā veikaliņā. Nenovērtējams atbalsts mums bija māmi-
ņas, kuras uzvaktēja katru mūsu soli - Vineta, Inga un 
Marina, par ko arī viņām teicām LIELO PALDIES! Tā-
pat pārējo vecāku līdzdalība, sarūpējot ziedu vainagus uz 
noslēguma koncertu, tas lika aizdomāties, cik mēs tomēr 
šādās reizēs esam saliedēti! Kāds prieks bija bērnu acīs, 
kad no maisiņa tika izvilkts tieši viņa vecāku sapītais 
vainadziņš! Un cik mēs tajā mirklī bijām lepni, kad, tā 
saposušies, iemēģinājām balstiņas ar mūsu himnu! Tajā 
mirklī ar asarām acīs sajutām, cik ļoti esam piederīgi lat-
viešu tautai! 

Domāju, ka mums svētki bija izdevušies! Kad vēlā 
piektdienas vakarā atgriezāmies mājās, neko vēl nezinā-
jām par svētku gājiena atcelšanu. Tikai no rīta sapratu, 
kas noticis, klausoties radio ziņas. Tad ieslēdzu TV un 
no prieka raudāju, kad ieraudzīju, ka tomēr bija kāds, 
kas nenobijās un, savas iniciatīvas vadīts, devās gājienā, 
viņu bija tik daudz... Tajā mirklī sevī sajutu tās pašas 
izjūtas, ko toreiz - tālajā atmodas laikā, stāvot uz barikā-
dēm kopā ar mammu un tēti, kad vēl biju pavisam jauna 
meitene...  

Domāju, ka svētku noslēguma gājienam bija jābūt! Ci-
tādi tas būtu - kā putukrējums bez zemenēm...

Skolotāja Sanda Pogule

MŪSU PIRMIE DZIESMU
UN DEJU SVĒTKI

Bija vērtīgi visu gadu mācīties un piedalīties folkloras 
pulciņā. Man arī palaimējās vasaras brīvlaikā piedalīties 
Dziesmu un deju svētkos Rīgā. 

Vispirms uzstājāmies Brīvdabas muzejā, tur mēs de-
jojām, gājām rotaļās, tad pie Brīvības pieminekļa dejo-
jām, svinīgi nofotografējāmies, vēl dejojām arī Vērmanes 
dārzā.

Brīvajā laikā apmeklējām trenažieru zāli, kas man 
ļoti patika. Īpaši patika kopā būšana, kad visi gulējām uz 
matračiem un paši varējām tos pumpēt, iekārtot apme-
šanās vietiņu.

Paldies manai audzinātājai Laimai Kazerovskai, deju 
skolotājai Dacei Circenei par rūpēm, lai mēs labi izska-
tītos un piedzīvotu vasaras LIELĀKO piedzīvojumu, ko 

mēs atcerēsimies vienmēr, jo tie bija mūsu pirmie Dzies-
mu un deju svētki!

Alekss Alksnis 
Jaunpiebalgas vidusskolas nu jau 2.klases skolēns

Kas var dziesmas izdziedāt,
Kas valodas izrunāt?
Kas var zvaigznes izskaitīt,
Jūras zvirgzdus salasīt?
    /Tautasdziesma/
Šovasar XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkos no Jaunpiebalgas sākumskolas varēja piedalīties 
ikviens kaut uz vienu dienu, kurš to patiesi vēlējās.  
Izdziedāt Mežaparkā dziesmu programmu „Manā dzies-
mā tu”, izdejot Daugavas stadionā dejas uzvedumu „Līdz 
varavīksnei tikt” vai Brīvdabas muzejā, Vērmaņdārzā un 
pie Brīvības pieminekļa izdziedāt, izdejot rotaļdeju prog-
rammu „Riti raiti rotaļā”.

Pirmo reizi no Jaunpiebalgas šajos svētkos piedalī-
jās arī sākumskolas deju folkloras kopa „Piebaldzēni”. 
Bērniem uz svētkiem bija jāapgūst rotaļdeju programma 
„Riti raiti rotaļā”. Kopā apmēram 22 dažādas latviešu 
un lībiešu rotaļas, rotaļdejas, pāru dejas, kadriļtipa dejas 
un dažas kopdziesmas. Materiāls, kas bija jāapgūst, bija 
bagātīgs un interesants. Bērniem vajadzēja ne vien iemā-
cīties dejot, bet reizē arī dziedāt. Kā senos, labos laikos 
dejotāji spēja gan dziedāt, gan reizē dejot, tās ir ļoti labas 
prasmes. Viena no kopdziesmām „Rīgā iešu es, māmiņa” 
šajos svētkos mums bija kā himna.

Deju folkloras kopai pirmā svētku diena norisinājās 
Brīvdabas muzejā. Rīta pusē Vidzemes sētā katra folklo-
ras kopa sniedza 10 minūšu koncertprogrammu, bet bei-
gās visi  kopā dejoja dažādus dančus un gāja rotaļās, kur 
varēja arī pievienoties dejotgribētāji no malas. Tā bija 
bērniem laba iespēja iemācīties daudzus jaunus dančus 
un rotaļas, kā arī iepazīties ar jauniem draugiem. Pēc-
pusdienā mums bija rotaļdejas programmas „Riti raiti 
rotaļā” laukuma ģenerālmēģinājums.

Ceturtdiena - bija brīvāka diena. Bija tikai viens kon-
certs Vērmaņdārzā. Tur mums tika ļoti daudz lietus svē-
tības. Vakarpusē bērni devās baudīt Rīgas priekus – kino!

Piektdiena - tā bija mūsu galvenā diena, kas lutināja 
ar smalku lietu, bet prieku tas nemazināja. Pie Brīvī-
bas pieminekļa norisinājās galvenais rotaļdeju koncerts 
„Riti, raiti rotaļā”, ko varēja par brīvu redzēt arī ska-
tītāji. Te es gribu teikt lielu paldies mīļajām meiteņu 
mammām, kas sapina skaistos ziedu vainagus. Meitenes 
jutās kā princeses, priecīgas un lepnas. Viena par otru 
skaistāka.

Es vēlos teikt mīļu paldies savām kolēģēm, bērnu ve-
cākiem un skolas saimniekam Dainim, kas bija kopā ar 
mums gan svētkos Rīgā, gan gatavošanās procesā Pie-
balgā.

Šī kopā būšana mums māca ļoti daudz - gan bērniem, 
gan pieaugušajiem – pacietību, pazemību, līdzjūtību, citu 
un savādo pieņemšanu un, galvenais, tas dod mums ļoti 
lielu pieredzi. Pieredze mūsu ikdienu iekrāso ļoti skais-
tās krāsu gammās.Ļoti maina mūs pašus un mūsu sa-
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pratni par apkārtējo pasauli. Katra jauna pieredze mums 
parāda, kādas ir mūsu nospraustās robežas un cik tālu 
mēs īstenībā spējam vēl aiziet aiz šīm robežām. Šis laiks 
bija ļoti kvalitatīvi pavadīts, tas paliks mūsu atmiņās. No 
šī atmiņu krājuma un pieredzes mēs varēsim smelties vēl 
gadu gadiem.

Es novēlu visiem kaut reizi mūžā piedzīvot šos svēt-
kus, kas notiek pie mums, Latvijā, un spēt stāvēt pāri 
visām savām sīkām nebūšanām, spēt saredzēt to vērtību, 
to lielumu, ko tas dod mums ikvienam, ģimenei, nova-
dam, reģionam, valstij.

Šajā mācību gadā sākumskolā mūs visus kopā saistīs 
kāda neredzama gaiša saikne. Mums visiem ik pa brī-
dim būs, ko atcerēties, pārrunāt, pasmaidīt, jo mūs visus 
kopā saistīja viens skaists, liels, brīnumains kopā būša-
nas laiks - dziesmu svētku laiks!

Paldies mums visiem!
Uz tikšanos jaunajā mācību gadā!

Deju skolotāja Dace Circene

„MANĀ DZIESMĀ TU”
Pagājuši XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētki. Rodas vēlme izrunāties un dalīties iespaidos par 
šiem svētkiem. 

,,Cīņas karstumā kļūst nenošķirams viss,
Mazas uzvaras vai lieli upuri.
Redzi, kalniem pāri citi kalni būs,
Ar vieglu soli pāri tiem,
Ar vienu soli.”   (Jānis Aišpurs)
Esam tikai vienu soli pāri svētkiem un varam palūko-

ties uz notikušo ar mierīgu prātu. Slodze mēģinājumos 
bija liela. Skolēni un jaunieši bija aizņemti no  8.00 līdz  
18.00 un vēl ilgāk. 1,5 stundas pusdienas pārtraukums. 
Koncertu laikā skolēniem visu laiku bija aktīvi jāpiedalās 
ar kustībām. Skaists bija koncerts. Emocionāli bagāts un 
mīļš. Sirds līksmoja! Bet - vai vajadzēja pārslogot bēr-
nus tik maksimāli, lai iegūtu tādu rezultātu? Iespējams, 
ka bija arī citi varianti, kā veidot mēģinājumu grafiku 
un koncerta kārtību. Noslēguma koncertā tika samazi-
nāts dziesmu skaits, atļauts skolēniem arī koncerta laikā 
sēdēt un veikt vizuālā kopskata kustības ar rokām, ko 
neļāva organizatori citos mēģinājumos. Vai šādu rīcību 
nevarēja jau laikus izplānot, lai bērni nepagurtu un gūtu 
arī morālo baudījumu no svētkiem? Žēl, ka kora dalīb-
nieki nevarēja apmeklēt citus dziesmu un deju svētku 
pasākumus, jo laiks tam nebija atvēlēts. 

Neskatoties uz visu, līksmojām par gājienu, kurā pie-
dalījās Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas jauktais kopkoris. 
Tas pacēla mūsu noskaņojumu un darīt prieku. Mēs bi-
jām gatavi jaunām grūtībām un godam izturējām pār-
baudījumu.

Paldies Jaunpiebalgas vidusskolas jauktā kora dalīb-
niekiem par izturību un organizētību! Malači! Tas, ko jūs 
izdarījāt, bija vareni un slavējami. Uzņemiet daudz vita-
mīnu, jo nākamie kalni tepat jau redzami!

Paldies Vecpiebalgas jauktajam korim par sadarbību 
un palīdzību kritiskajos brīžos, kad bija nepieciešams fi-

ziskais un morālais atbalsts!
Paldies Jaunpiebalgas novada pašvaldībai par iespēju 

piedalīties svētkos!
Paldies Jaunpiebalgas vidusskolas vadībai par atbal-

stu un sapratni  kritiskajās situācijās!
Paldies autobusu šoferiem par sapratni un izturību!
Paldies skolēnu vecākiem!
Paldies kolektīvu vadītājiem!
Īpašs paldies jauktā kora tērpu veidotājai un šuvējai 

Ilzei Dūmiņai!                                
Skolotāja Liene Lorence

VAI CEĻŠ LĪDZ 
VARAVĪKSNEI IR TĀLS?

XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 
izskanējuši, bet dažādi notikumi un svētku mirkļi vēl ilgi 
paliks gan dalībnieku, gan skatītāju atmiņā. Šie svētki 
ļāva skolēniem piepildīt sapni- uzstāties Rīgā kopā ar 
vienaudžiem no visas Latvijas, apliecināt savu dejotpras-
mi un būt vienam gabaliņam dejas rakstu mozaīkā.

Vai ceļš līdz varavīksnei ir tāls, centās noskaidrot arī 
mūsu piebaldzēni, ,,Daugavas” stadionā izdejojot iespai-
dīgus, krāsainus rakstus un ornamentus, kur katram 
dejotājam sava vieta un nozīme. Koncerts bija veidots 
kā stāsts par mazu meiteni Artu, kas grib nokļūt līdz 
varavīksnei. Kopā ar meitenes piedzīvojumiem skatītāji 
varēja izdzīvot viņas augšanu un sapņus. 

,,Man patika uz milzīgā laukuma izveidot tik skaistus 
rakstus un tā sajūta, ka arī es tur piedalos,” atzina dejo-
tāja Krista.

„Man vislabāk atmiņā paliks ar klasesbiedriem kopā 
pavadītais laiks un Rīgas iepazīšana,” pastāstīja Lotārs.

Savukārt Elizabete priecājās par jautri pavadītajām 
dienām un to, ka šoreiz, salīdzinot ar iepriekšējiem svēt-
kiem, nebija tik grūti un nemocīja karstums.

Skolotāja Gunita Kundrate:,,Pasaule ir brīnišķīga 
savā krāsainībā un daudzveidībā. Katram ir jāpiedzīvo 
un jāizbauda dziesmu un deju svētki. Un tikai tad tā īsti 
var saprast, kas tas ir.”

,,Ja salīdzinu ar iepriekšējiem svētkiem, tad šie bija 
labāk organizēti, jo dejotāji varēja arī kaut ko apskatīt 
Rīgā, nevis tikai mēģināt vai dejot koncertos,” vērtēja 
skolotāja Dace Mačukāne. 

Īpašs paldies visiem dejotājiem par izturību, prieku, 
emocijām, smaidiem, raito dejas soli!

Skolēnu degsme, azarts un prieks nebūtu iespējams 
bez viņu vecāku, skolotāju, kolektīvu vadītāju nesavtīgās 
atdeves, darba, iedvesmas, mudinājuma, kā arī pašvaldī-
bas līdzdalības. Paldies!

Lai aizrautība un dzirkstošās acis ir apliecinājums, 
ka dziesmu un deju svētku tradīcijai būs turpinājums, jo 
visi 6. klases dejotāji atzina, ka atkal gribētu piedalīties 
nākamajos svētkos! Un tie viņiem būs jau trešie! 

Svētkus Rīgā izbaudīja arī
skolotāja Jolanta Glāzere.
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10. LATVIJAS ČEMPIONĀTS ROGAININGĀ AIZVADĪTS
Pie Rankas pamatskolas, Gulbenes novadā, 18. jū-

lijā tika dots starts nu jau 10. Latvijas Čempionātam 
rogainingā. Kopumā – 6 un 24 stundu – distancē devās 
161 komanda. Sacensībās dalību ņēma arī komandas no 
Igaunijas un Lietuvas. Šoreiz organizatori distancē bija 
izvietojuši 76 kontrolpunktus ar 500 maksimāli iespēja-
mo ieskaites punktu skaitu.

Sacensības norisinājās Rankas, Jaunpiebalgas, Dru-
vienas, Velēnas apkārtnē, pareizāk sakot, minēto vietu 
mežos un purvos. 

Zinām teicienu, ka mājās arī sienas palīdz, un piebal-
dzēniem šoreiz tā bija – iegūtas medaļas. Inese Bērziņa 
un Dainis Bormanis - sudrabs XV grupā, Dace Ikšele un 
Aiva Skopāne - bronza WVgrupā, Sarmīte Vlodare un 
Astrīda Grīnberga - bronza WSV grupā.

Liels paldies SIA „Wenden Furniture” par dāvanām!

 S. Vlodare
Priekšplānā no kreisās Sarmīte Vlodare un Astrīda 

Grīnberga čempionāta laikā.

Kultūras afiša

Jaunpiebalgā
18.09. Plkst. 19.00 Piebaldzēnu dzejas vakars iz-
stāžu zālē „Velves”. 
Viesosies komponisti: Arnolds Kārkls no ASV, Gio Saule 
no Venecuēlas, Jānis Rīts no Cēsīm, Gija Majore no Rīgas 
un Cēsu kultūras biedrība „Harmonija”; 
solisti: Jānis Žagariņš, Ineta Elksne, Madara Kārkliņa, 
Jānis Mājenieks, kā arī dziedās Jaunpiebalgas sieviešu 
vokālais ansamblis. 
Slēģu Jāņa dzejas grāmatas atklāšana. 
Jāzepa Puduļa gleznu izstāde un grāmatas „Zemes 
spēks” prezentācija. 
Ieeja par ziedojumiem.

21.09. Plkst. 19.30 Kamerizrāde „Dūdieviņš”.
Iestudējumā piedalīsies dziedātāja Ieva Parša, 
Nacionālā teātra pagājušajās sezonas labākais ak-
tieris Gundars Grasbergs, pianists Aldis Liepiņš, 
sitaminstrumentālists Edgars Saksons un mūzi-
kas žurnālists Orests Silabriedis.
Izrādes ideja radusies, atceroties Vizmas Belševicas mūža 
nogales aizraušanos - naktīs likt kopā attēlu mīklas. 
Programmas mugurkauls – Romualda Grīnblata, Iman-
ta Kalniņa, Jura Kulakova, Artura Maskata, Raimonda 
Paula, Oresta Silabrieža, Ulda Stabulnieka dziesmas ar 
Vizmas Belševicas un viņas dēlu Klāva Elsberga un Jāņa 
Elsberga dzeju, kā arī Vizmas Belševicas pasakas no krā-
juma „Zem zilās debesu bļodas”. 
Izrādes veidotāji vēlas atgādināt par Vizmas Belševicas 
radošo pasauli, kas mazliet piemirsta, taču joprojām 
aktuāla. Smiekli, sāpes, maigums, skaudrs vārda spēks 
vīsies cauri Ievas Paršas un Gundara Grasberga dziedā-

tajai un runātajai dzejai. 
Ieeja: 5,- EUR, skolēniem – 3,- EUR
Biļetes iepriekšpārdošanā novada domes kasē.

3.10. Plkst.18.00 Ikgadējais rudens koncerts 
„PAZUDUSĪ LAIMĪTE” Jaunpiebalgas Sv. Toma 
ev. lut. baznīcā, veltīts komponista un novadnieka 
Emīla Dārziņa 140. jubilejai.

Koncertā piedalās:
koncertorganizācijas AVE SOL jauktais koris 
„LAUDATE CHARISMATA”.
Diriģenti: Jānis Misiņš, Andris Gailis.
Programmā Emīla Dārziņa mūzika.

9.10. Plkst.19.00 Izklaidējoši muzikāls sarīko-
jums - balle „Heijā, piebaldzēni!”, kurā piedalīsies 
Jaunpiebalgas uzņēmumu un iestāžu komandas.
Spēlēs grupa „Buks & PRO”. Ieeja: 5,- EUR

Zosēnu pagastā
23.10. Plkst.19.00 Tējas vakars svecīšu gaismā. 
Aktrises Guntas Virkavas uzvedums kopā ar 
meitu Elizabeti Zagorsku - sarunas, aktrises au-
tobiogrāfijas grāmatas prezentēšana, dziesmas. 
Jaunpiebaldzēniem transports tiks nodrošināts. 
Jāpiesakās pie sekretāres Anitas Auziņas – tel. 64162440 
Ieeja – 3,- EUR (iepriekšpārdošanā), pasākuma dienā 4,- 
EUR

Vairāk informācijas,
zvanot pa tālruni 26538154 (Dzidra)

Sports
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AR SAULĪTI ATNĀKAM... ALISEI ROBEŽNIECEI - 100

Kad Latvijā izskanējuši Skolēnu 
dziesmu un deju svētki un folklo-
ras draugi pulcējas savā goda rei-
zē – festivālā „Baltica”, pienākusi 
arī nozīmīga atceres diena izcilajai 
Jaunpiebalgas folkloras zinātājai, 
audējai Alisei Robežniecei. Pirms 
100 gadiem pasaulē nākusi, Alise 
dzīvoja līdzi Latvijas valsts izaugs-
mei. Smagā darbā, bet ar gaišumu 
dvēselē izdzīvoti Latvijas smagākie 
likteņgadi. Tautas mūžs ieausts krā-
su dzīpariem segās un gobelēnos, iz-
dziedāts dziesmās, pierakstīts nošu 
un vārdu rindās. Dažādu paaudžu 
folkloras pētniekiem Alise Robež-
niece bija kļuvusi par neizsmeļamu 
avotu zināšanām par Jaunpiebalgas 
dzīvi un tradīcijām.  

A.Robežnieces kolekcija Latvie-
šu Folkloras krātuves (LFK) fondos 
ar numuru [1912] atklāj gan vienas 
personības padarīto novada folklo-
ras un kultūrvēstures liecību sagla-
bāšanā, gan kolorītu Jaunpiebalgas 
sabiedriskās dzīves skatījumu kopš 
1954.gada. Folkloristu un etnogrāfu 
rosināta, A.Robežniece uzņemas pa-
stāvīgu rūpi par tradicionālās kultū-
ras mantojuma apzināšanu. Viņa rū-
pīgi krājusi un sistematizējusi ziņas 
par gadskārtu svētku tradīcijām. 

Pirmais avots krājumam neap-
šaubāmi bijuši pašas vecāki Oskars 
un Anna Damrozes. Taču Alise iz-
taujājusi arī apkārtējo māju vecākos 
iedzīvotājus. Viņa apstaigājusi tuvā-
ko apkārtni – Bašus, Rocus, Stalku, 
Seviķus, Tautiešus, Paupus, Krū-

zes, Tenclavas, kā arī pabijusi pie 
teicējiem tālākā apkaimē – Gatartā, 
Zosēnos, Vecpiebalgā. Vēlāk A.Ro-
bežniece savos sūtījumos krātuvei 
pievēršas vairs ne tik daudz notiku-
mu dokumentēšanai, kā atsevišķu 
tēmu apkopojumam 

A.Robežniece folkloras vākšanas 
darbā iesaistījusi arī savu ģimeni – 
dēlus Jāni un Imantu. Jānis ir bijis 
īpaši čakls pierakstītājs. Pa vēstulei 
vai apsveikumam viņš regulāri sūta 
uz Rīgu folkloristiem. Viņa uzde-
vums, kā var spriest, ir bijis novērot 
skolas dzīvi – gan ikdienas mācības, 
gan dažādus sabiedriskus pasāku-
mus. Tā krājas, piemēram, anekdo-
tes no skolas sadzīves. Neiztrūkst 
arī pašsacerētu dzejoļu. Dēls Imants 
šajos vākumos piedalījies daudz ma-
zāk, taču viņa radošā darbība kokļu 
meistara amatā ir visbrīnišķīgākais 
apliecinājums mātes Alises bērnībā 
ieliktajam folkloras gēnam.

Gandrīz 1800 folkloras vienību 
glabā A.Robežnieces kolekcija. Tā 
aptver plašu laika posmu – no 1954.
gada līdz pat neatkarības laikam 
90.gados.

Plašs ir bijis Alises interešu loks. 
Mūsu uzdevums – to apzināt un at-
kal tautā vest. Jaunpiebalgas „Maz-
rītiņos ” joprojām sagaida Alises mī-
ļie – dēls Imants un vedekla Anna. 
Ar stāstu par stipro dzimtu un Alises 
mūža starojumu. Šai reizei lasītājiem 
piedāvāju fragmentu no A.Robežnie-
ces gadskārtu svētku, godu un svina-
mu dienu apraksta, kas glabājas pie 
šī raksta autora.

Rudens
Rudeņos pirmā atzīmējamā die-

na bija Miķeļi. Jaunpiebaldzēniem 
lielākais saiets bija Miķeļa tirgi. Tur 
visvairāk jēru, putnu – sevišķi cāļu 
tika pārdots, arī jaunā labība un ci-
tas rudens veltes.

Miķeļa mielastam kāva cāļus, 
galvenokārt gailēnus, un arī vārī-
ja skābus kāpostus -, darīja alu un 
savās sētās Miķeļa dienu atzīmēja. 
Miķeli uzskatīja par zirgu un labības 
sargātāju, tādēļ arī viņu pieminēja. 

Labs saimnieks līdz Miķeļiem bij’ 
zemi aparis, kartupeļus novācis un 
arī lielā daļa labības jau klētī.

Protams, lielai daļai tā bija vēl 
šķūņos un gaidīja kulšanu, tālab Mi-
ķeļi bija appļāvību diena. 

Piebalgā bija teikums: „Ar Miķeli 
ziemas vārti vaļā.”

Ja Miķeļos bargi vēji, būs barga 
ziema. Ja Miķeļi silti, būs patīkama 
ziema. No Miķeļiem līdz 9.oktobrim 
nedrīkst skābēt kāpostus – tad slikta 
garša.

Dažas dziesmiņas
Jānīc cēla siera kaudzi,
Jēkabiņš rudzu kaudzi,
Miķēlīt’s mazs vīriņš
Auzu kaudzes galiņā.

Ko jūs lieli lielāties:
Vienam siers, otram rudzi.
Man, mazam Miķelim,
Pilnas klētis, pagrabiņi.

Miķēlītis cāļus kāva
Pa oglām lēkādams
Es tev lūdzu, Miķēlīt,
Atstāj gaili, atstāj vistu-
Atstāj lielu dziedātāju,
Atstāj olu dējējiņu.

Es tev lūdzu, Miķelīti,
Nāc pie manis ustabā,
Nāc pie manis ustabā,
Sēdies galda galīnā.
Ēd karašas, uzdzer alu,
Baudi svētku mielastīnu,
Baudi svētku mielastīnu,
Dod mums savu svētībīnu.

Brālīt, tavu drošu prātu,
Tavu drošu padomīnu;
Miķelī artu gāji,
Atrod zemi sasalušu.

Miķeļos lielu svinēšanu netaisīja, 
pašu māju kārtībā to dienu palaida. 
Tie, kas bija tirgos izjārējušies, pra-
sījās atpūsties.

Andris Ērglis, 
K.Barona muzeja speciālists 

Robežniece (dz. Damroze) Alise
(18.VII.1915 Jaunpiebalgas „Lejas Ormaņi” - 24. VIII 2001. „Mazrītiņi”)
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Apsveicam oktobra jubilārus!
60 Māra Veinberga 19.10.1955. Gaujas iela 24

Ārija Vesere 26.10.1955. Gaujas iela 39
65 Daina Bērzone 31.10.1950. Gaujas iela 27A-10

Vladislava Šakuma 09.10.1950. Brāļu Kaudzīšu iela 3-15
70 Aina Eglīte 04.10.1945. „Ozolkalns”

Baiba Loža 27.10.1945. „Jaunmigļi”, 
Zosēnu pagasts

75 Skaidrīte Līga 
Kaimiņa 18.10.1940. „Zvaigznītes”, 

Zosēnu pagasts
80 Mirdza Apsīte 30.10.1935. „Kļavkalni”
85 Marta Kļava 05.10.1930. Gaujas iela 33-3
92 Jāzeps Sparāns 09.101923. „Lielcebuļi”

99 Milīna Milda 
Kaniņa 08.10.1916. „Jērūži”, 

Zosēnu pagasts

Jaunpiebalgas novada dome

Pieskaries zilajam debesu jumam
Ar domām, ar dvēseli tā, lai to jūti.
Lai katru dienu nodzīvot būtu
Ne viegli, ne grūti - lai sirdī laimi gūsti.
Lai katrs mirklis - gaismas piepildīts,
Mīlestībā ieskauts un sasildīts!

24

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 lapas adrese http://www.jaunpiebalga.lv

Par skaitïu un faktu pareizîbu, kâ arî par sludinâjumu tekstu atbild autors. Publicçtie materiâli ne vienmçr atspoguïo redakcijas
viedokli. Pârpublicçðanas vai citçðanas gadîjumâ atsauce obligâta. Iespiests SIA „Latgales druka”. 

Jaunpiebalgas vidusskolas padome

AICINA ZÇNUS
PIRMDIENÂS pçc stundâm lîdz .... (pçc vienoðanâs)

kokapstrâdes DARBNÎCÂ
izgatavot kaut ko sev tîkamu un vajadzîgu

kopâ ar mâjturîbas un tehnoloìiju skolotâju
DAINI ÐULCU.

1.nodarbîba pçc brîvdienâm 2012.gada 5.novembrî

Jaunpiebalgas novada
mâkslas studija aicina 
uz keramikas darbnîcu
Jaunpiebalgas mâkslas

skolâ tos, kas vçlas 
darboties ar mâlu un 

gatavot daþâdus podus
un citas jaukas lietas 

no mâla.
Darbnîca atvçrta katru

CETURTDIENU 
no pulksten 11.00 

lîdz 14.00.
Informâcija pa telefonu

26238898 (Talita)

Vetârste
Anna

Mackevièa
Jaunpiebalgâ bûs

20.,21.oktobrî,
17.,18.,19.un 

24.,25.novembrî.
Tâlrunis 29409709Tâlrunis 29409709

Paliek balta ziedu taka,
Rudens zelts, zem kâjâm

bçrts, 
Un no dziïâs laimes 

akas
Pasmelts tik, cik atvçlçts.
Aizsaules ceïu gâjuði:
Ilmârs SietiòðIlmârs Sietiòð
80 gadu vecumâ,
Juris Edgars JansonsJuris Edgars Jansons
70 gadu vecumâ,
Aija Dzintra SprinceAija Dzintra Sprince
68 gadu vecumâ,
Laimons Roberts KuðíisLaimons Roberts Kuðíis
69 gadu vecumâ.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka lîdzjûtîbu tuviniekiem!

Atïauj ðodien saviem gadiem ziedçt
kâ ziedlapiòâm, kuras saulç plaukst,
Atïauj ðodien saviem gadiem skançt
kâ melodijai, kura sirdî ðalc. 
Ïauj kâdam sapnim ðodien zvaigznçs mirdzçt,
Lai dienu skrejâ tie pie tevis trauc!

Atgâdinâjums zemes îpaðniekiem

Zemes îpaðnieki lîdz 2012.gada 30.novembrim bez maksas var veikt dabâ neesoðas
bûves (çkas) dzçðanu no vienotâs kadastra informâcijas sistçmas Valsts zemes
dienesta Vidzemes reìionâlâs nodaïas Cçsu birojâ Maija ielâ 1, klientu apkalpoðanas
centrâ iesniedzot Amatas novada apvienotâs bûvvaldes izdotu dokumentu par bûves
(çkas) neesamîbu dabâ.

Sîkâka informâcija Jaunpiebalgas novada domç pie Maijas Elstas, mob. 64107902.
Maija Elsta, nekustamâ îpaðuma speciâliste 
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Nezinu, ko just,
Nezinu, ko domāt,
Nezinu, ko teikt…
Jo sāpes manī mīt…
Kaut spētu saprast,
Kāpēc...

Pēc Jaunpiebalgas Dzimtsarakstu nodaļas 
reģistra datiem mūžības ceļu gājuši:

Gvido Grigorjevs 44 gadu vecumā,
Andrejs Ieviņš 74 gadu vecumā,
Viktors Laškovs 82 gadu vecumā,
Antoņina Kustova 82 gadu vecumā.

Pēc citu dzimtsarakstu nodaļu reģistra datiem:
Anatolijs Milajevskis 71 gada vecumā,
Aivars Sietiņš 57 gadu vecumā,
Vija Valija Smirnova 77 gadu vecumā,
Denīza Ance Smirnova 11 gadu vecumā,
Deniss Miks Smirnovs 6 gadu vecumā.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Dāsnās sirdis 
2015. gada 3.oktobrī no pulksten 9.00 līdz 13.00. 

Gaujas ielā 13
Sanāksim atkal kopā, lai dalītos ražā – dārzeņos, augļos, 

zāļu tējās, ziedu stādos, telpaugos un citā pietiekamībā. Lai 
uzplaukst labestība, došanas un saņemšanas prieks!

Lai top!
No rokās rokā - mīlestības lokā!

Piebalgas Latviešu biedrība, klubs „Harmonija”

Mani sapņi paliek bērnos,
Tālāk būs jau viņu ceļš...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Aleksandram un Marijai,

pāragri tēvu un dzīvesbiedru zaudējot!
Jaunpiebalgas vidusskolas regbijisti

Jaunpiebalgas kultūras namā 
18.septembrī plkst. 19.00

Piebaldzēnu dzejas vakars
Slēģu Jāņa dzejas grāmatas atklāšana

• Viesosies komponisti: Arnolds Kārkls no ASV, 
Gio Saule no Venecuēlas, Jānis Rīts no Cēsīm, 
Gija Majore no Rīgas

• Solisti: Jānis Žagariņš, Ineta Elksne, 
Madara Kārkliņa, Jānis Mājenieks

• Cēsu kultūras biedrība „Harmonija”
• Jaunpiebalgas sieviešu vokālais ansamblis
• Jaunpiebalgas amatierteātris „Triksteri”
• Jāzepa Puduļa gleznu izstāde un grāmatas 

„Zemes spēks” prezentācija 
Ieeja par ziedojumiem

Paldies visiem, visiem un katram atsevišķi par līdzjūtību, 
atsaucību, sapratni, par sniegto atbalstu un

palīdzību manai ģimenei!
Cieņā – Marija Grigorjeva


