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     10 (211)  2015. gada oktobris                                                                             Jaunpiebalgas novada izdevums

Šajā numurā:
• Jaunākais novada domē
• “Gada cilvēks 2015”
• Lauku ziņas
• Jaunumi skolā

• Pasākuma “Es mīlu tevi, Piebalga” 1.kārta aizvadīta
• Ziedu svētki Zosēnos
• Veloservisa pakalpojumi Jaunpiebalgā
• Kultūras afiša
• Dažādas ziņas

Oktobrī
25.10. Pāreja no vasaras 
laika uz ziemas laiku – 
pulksten 04.00 pulkstenis 
jāpagriež stundu atpakaļ.

Novembrī
10.11. Mārtiņdiena.
Mārtiņdienas galvenais ēdiens ir gaiļa vai vistas 
cepetis. Sākot no XVIII gadsimta to izkonkurējis 
pildītas zoss cepetis, kuru esam aizguvuši no vācu 
virtuves līdzīgi kā Lieldienu zaķi. Saistībā ar Sau-
les ritējumu vēlamas apaļas formas, piemēram, 
zirņu pikas jeb pītes. Galdā obligāta arī baltmaize, 
pīrāgi un alus.

Kāds būs laiks?

* Ja Mārtiņa diena jauka un skaidra, tad ziemā 
būs liels sals. 

* Ja Mārtiņa diena ir miglaina, tad ziema būs silta.

* Ja Mārtiņa dienā sniegs uz jumtiem, būs gara 
ziema. 

* Ja ap Mārtiņiem kokos un krūmos redzamas za-
ļas lapas, tad nākamā gadā ap Vasarsvētkiem būs 
maz zaļu lapu.

* Ja nedēļā ap Mārtiņiem ir atkušņi – visa ziema 
būs ar atkušņiem.

11.11. Lāčplēša diena - Latvijas brīvības cīņās 
kritušo varoņu piemiņas die-
na. Viena no pazīstamākajām 
Lāčplēša dienas tradīcijām 
ir svecīšu aizdedzināšana 
pie Rīgas pils 11. novembra 
krastmalā.

Bermontiādes laikā 1919. gadā šajā dienā Latvijas 
bruņotie spēki sakāva Rietumkrievijas brīvprātī-
go armiju Pārdaugavā. Šajā dienā tika nodibināts 
Lāčplēša Kara ordenis.

Latvijas PSR pastāvēšanas laikā Lāčplēša dienas 
svinēšana bija aizliegta, pirmoreiz to atsāka atzī-
mēt 1988. gadā. 1989. gadā tā tika noteikta par 
vēstures atceres dienu, savukārt kopš 1990. gada 
tā ir kritušo varoņu piemiņas diena. 

Lāpu gājiens Jaunpiebalgā.

 17.11. Latvijas Republikas proklamēšanas 97.ga-
dadienai veltītais svinīgais sarīkojums un “Gada 
cilvēks 2015” godināšana Jaunpiebalgā.

18.11. Latvijas Republikas 
proklamēšanas diena.

18.11. LR proklamēšanas die-
nai veltīts pasākums Zosēnu 
kultūras namā.

Ābolu maiss atrasts – pietiek visiem! Svētki bēr-
nudārzā - „Iekrāso rudeni” jeb sastapšanās ar ezi.

Vairāk par šo notikumu lasiet 10. lpp.!
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- Pârdomas Novada domç
Kāpēc rudens vienmēr izraisa pārdomas 

par dzīvi un tās jēgu? Par ātri skrienošo laiku? 
Varbūt tādēļ, ka dabā viss pamazām nozied, 
nogatavojas, novīst un iznīkst. Ir žēl aizejošās 
vasaras, bet saproti jau, ka neko aizkavēt un 
mainīt nevar. Laiks rit, un tā tam jābūt. 

Daudzi šai laikā, kamēr koki rotājas tik 
daudzveidīgos toņos, ierasti dodas uz Siguldu, 
lai kopā ar ģimeni izietu garās pastaigu takas, 
sportiskākie nūjotu vai brauktu ar riteni. Taču 
tā nebūt nav vienīgā skaistā vieta, Latvijā 
vispār ir daudz dažādu vietu, kas nav iekļau-
tas tūrisma apskates objektos, tāpēc tur nav 
daudz ļaužu, var kurināt ugunskuru, mieloties 
ar līdzpaņemtajām maizītēm, dzert karstu pi-
parmētru tēju. Var ļauties bērnības atmiņām, 
salasīt kastaņus, ko pēc tam ielikt kabatā, 
somā vai auto. 

Varbūt tieši rudens ir tas īstais brīdis, kad 
vari steigties lēnāk, ieraudzīt to, kam iepriekš 
esi paskrējis garām, nepievēršot vērību un uz-
skatot par pašsaprotamu. Saprast, kas vaja-
dzīgs pašam, lai pilnvērtīgi dzīvotu un darbo-
tos tālāk. Būtu ideāli, ja tas, ko vari un māki, 
saskanētu ar to, ko vēlies darīt, kas tevi priecē 
un piepilda. Šai sakarā man ļoti patika LNT 
jubilejai veltītie “20 stāsti no sirds”, kas vēs-
ta par cilvēkiem, kuri mīl savu dzīvi un darbu. 
Raidījuma veidotāji vēlējās arī mums, skatītā-
jiem, dot to spēku, enerģiju, labestību un lielo 
gribasspēku, kurš piemīt mūsu līdzcilvēkiem, 
viņu paveiktais var kļūt par iedvesmas avotu 
ikvienam. Ir vērts šos stāstus noskatīties at-
kārtoti.

Tas, kāds būs mūsu rudens, ir katra paša 
rokās, tāpēc jāļaujas tā krāsainībai, bet pēc 
tam – siltumu un omulību jārod savās mājās, 
aizdedzot svecīti, kurai blakām šī rudens brū-
nais kastanītis.

Aija Ķīķere

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2015.gada 14.sep-
tembra Saistošos noteikumus Nr.10 „Par grozījumiem 2015.gada 
2.februāra Saistošajos noteikumos Nr.1 “ Par Jaunpiebalgas no-
vada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2015.gadam”.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes vispārējās izglītības 
iestāžu izdevumu tāmi uz vienu audzēkni ar 2015.gada 1.septem-
bri pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par Jaunpiebalgas no-
vada domes izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Norakstīt un izslēgt no uzskaites debitora SIA “Hansa Silves-
ters” parādu 398.07 EUR.

Apstiprināt grozījumus Jaunpiebalgas novada domes 2012.
gada 27.novembra nolikumā „Jaunpiebalgas vidusskolas kon-
kursa par labākajiem sasniegumiem mācību un interešu izglītī-
bas programmu izpildē nolikums”.

Likvidēt apkopēja amata vienību Jaunpiebalgas Mūzikas sko-
lā, izveidot amata vienības apkopēja un dežurants Jaunpiebalgas 
Mūzikas un mākslas skolā ar 2015.gada 1.oktobri.

Apstiprināt nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.9 “Dzelmes”, 
Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, atsavināša-
nas izsoles noteikumus. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles 
sākumcenu 1700 EUR.

Apstiprināt nekustamā īpašuma “Bērzlapji”, Jaunpiebalga, 
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atsavināšanas 
izsoles noteikumus. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles sā-
kumcenu - 26 000.00 EUR.

Pārņemt bez atlīdzības nekustamo īpašumu V-339 ar ka-
dastra Nr.4256 006 0342 – 0.52 ha platībā pašvaldības īpašumā.

Piešķirt D. S., personas kods dzēsts, vienreizēju pabalstu ār-
kārtas situācijā 1080,00 EUR.

Slēgt papildus vienošanos pie 2015.gad 16.martā noslēgtā Tel-
pu nomas līguma par telpu nomu Jaunpiebalgas Mūzikas skolas 
programmas īstenošanai, iekļaujot mākslas programmas īsteno-
šanai nepieciešamo telpu nomu.

2014./2015. mācību gada skolnieku ēdināšanas dotācijas atli-
kumu izlietot 5.klases skolēnu ēdināšanai.

Iecelt par Administratīvās komisijas sekretāru juridisko pa-
kalpojumu sniedzēju Valdi Tirzmali, personas kods dzēsts.

Ievēlēt par komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi 
locekli juridisko pakalpojumu sniedzēju Valdi Tirzmali, personas 
kods dzēsts.

Iznomāt J. B., personas kods dzēsts, dzīvo dzēsts, piekrītošu 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4256 013 0036 – 3,73 ha 
platībā.

Iznomāt A. Z., personas kods dzēsts, pašvaldības valdījumā 
esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0128 - 4,5 
ha platībā.

Izslēgt no adrešu reģistra būvei ar kadastra apzīmējumu 4256 
006 0160 004 piešķirto adresi Rūpniecības iela 2A – 1;2; Jaunpie-
balga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Mainīt ēku un būvju īpašumam ar kadastra Nr.4256 506 0065 

2015.gada 14. septembra sēdē 
nolemts:

Novada domē
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nosaukumu no Rūpniecības iela 2, Jaunpiebalga, Jaun-
piebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads uz nosaukumu 
Rūpniecības iela 2A, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, 
Jaunpiebalgas novads.

Atļaut Dz. C., personas kods dzēsts, kā I. C., personas 
kods dzēsts un J. C., personas kods dzēsts, pilnvarotai per-
sonai sadalīt nekustamo īpašumu “Mazkrūzes”, kadastra 
Nr.4256 002 0023, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas 
novads, atdalot atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu 4256 002 0024 – 9.49 ha platībā.

Iegādāties nekustamo īpašumu - zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 4256 006 0403, Priežu ielā 8, Jaunpie-

balga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, par 
cenu, kas nepārsniedz SIA “Eiroeksperts” 2015.gada 3.jū-
lija nekustamā īpašuma novērtējumā Nr.224/2015-21 no-
teikto tirgus vērtību 6 300,00 EUR, nekustamais īpašums 
ir nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai - Jaunpie-
balgas sākumskolas uzturēšanai.

Deleģēt novada domes priekšsēdētāju Laimi Šāvēju 
pārstāvēt Jaunpiebalgas novada pašvaldību projekta part-
neru pasākumā S.Teresa di Riva Itālijā laikā no 2015.gada 
30.septembra līdz 7.oktobrim.

Iestāties nacionālajā veselību veicinošu pašvaldību tīklā.
Sagatavoja Anita Auziņa.

NOSLĒGUSIES JAUNPIEBALGAS NOVADA 
TERITORIJAS PLĀNOJUMA 

2016.-2027. GADAM 1. REDAKCIJAS PUBLISKĀ 
APSPRIEŠANA

Teritorijas plānojums pēc tā apstiprināšanas būs do-
kuments, kurā noteiktas prasības novada teritorijas iz-
mantošanai un apbūvei, t.sk. funkcionālais zonējums, 
publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi. Tas būs saistošs, izstrādājot lokāl-
plānojumus, detālplānojumus, tematiskos plānojumus, 
kā arī uzsākot jebkuru zemes gabalu sadalīšanu, apvie-
nošanu, būvniecību, teritorijas labiekārtošanu, zemes 
transformāciju, zemes dzīļu izmantošanu un citu saim-
niecisko darbību.

Teritorijas plānojumu atbilstoši ar novada domi no-
slēgtajam līgumam izstrādā SIA ‘’Metrum’’ (speciālisti 
– teritorijas plānotāja Ilze Circene un kartogrāfs Artis 
Markots). 

Publiskās apspriešanas termiņš bija noteikts no 2015.
gada 31.augusta līdz 2015.gada 28.septembrim. Šajā lai-
kā ar izstrādāto plānojuma 1. redakciju varēja iepazīties 
Jaunpiebalgas novada domē, Zosēnu pagasta pārvaldē, 
kā arī pašvaldības interneta vietnē www.jaunpiebalga.lv. 
Rakstiskus komentārus un priekšlikumus varēja iesniegt 
Jaunpiebalgas novada domē, kā arī iesūtīt elektroniski.

Publiskās apspriešanas sapulcēs, kuras notika 24.sep-
tembrī Zosēnu pagasta pārvaldē un Jaunpiebalgas nova-
da domē, kopumā piedalījās 18 iedzīvotāji. Sniegt atzi-
numu par sagatavoto teritorijas plānojuma 1. redakciju 
tika lūgts 20 valsts institūcijām, no kurām vairums arī 
savu viedokli sniedza. Publiskajā apspriešanas laikā sa-
ņēmām divus iesniegumus par konkrētai teritorijai no-
teiktā funkcionālā zonējuma maiņu, divos iesniegumos 
tika lūgti dažādi skaidrojumi, viena nevalstiskā organi-
zācija un viena privātpersona rakstiski pauda viedokli 

par plānojuma 1. redakcijas trūkumiem. 
Ņemot vērā būtiskos priekšlikumus plānojama 1. re-

dakcijas pilnveidei, novada domes oktobra sēdē ierosi-
nāšu domei lemt par teritorijas plānojuma 1. redakcijas 
pilnveidošanu atbilstoši publiskās apspriešanas rezultā-
tiem. 

Kā būtiskāko un pretrunīgāko vērtēju prasību par ai-
naviski vērtīgo teritoriju noteikšanu. Ir acīmredzams, ka 
dažādu sabiedrības daļu vērtības ainavā būtiski atšķīrās, 
jo, piemēram, daļa sabiebrības gribētu dzīvot klusa meža 
vidū, bet citi grib dzīvot un ražot, izmantojot dabas re-
sursus. Kādas ir ainavas vērtības, kuras vieno dažādas 
sabiedrības daļas? Kādā veidā un ar kādiem ierobežoju-
miem zemes izmantošanai tās ir jāaizsargā? Par to mums 
būs jāvienojas turpmākajā plānojuma izstrādes procesā.

Otrs nozīmīgu diskusiju objekts ir Guntara Dolmaņa 
ierosinātās Palatas aizsargājamās dabas teritorijas robe-
žas.

Par minētajām tēmām esmu ierosinājis plānojuma 
izstrādātājiem un domei tuvākajā laikā organizēt atse-
višķas sanāksmes, kurās būtu jācenšas rast risinājumi 
teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanai. 

Lai aizstāvētu intereses, aicinu līdzdarboties plānoju-
ma izstrādes sanāksmēs, kā arī sekot novada teritorijas 
plānojuma izstrādes aktualitātēm pašvaldības interneta 
vietnē www.jaunpiebalga.lv (sadaļā “Sabiedrības līdz-
dalība”). Likumdošana paredz, ka tad, ja plānojuma 1. 
redakcija tiek pilnveidota, tai jāveic atkārtota publiskā 
apspriešana. 

Jānis Antons, 
novada domes deputāts

INFORMĀCIJA
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.171 “Par kārtību, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 

un to grozījumu VII daļas “Domēna vārdi un e-pasta adrešu vārdi” 28.punkta 28.1 un 28.2 apakšpunktiem, ir 
mainīta  e-pasta adrese novada domei – dome@jaunpiebalga.lv, kā arī novada domes darbinieku e-pastu adreses. 

Plašāka informācija pieejama novada domes mājas lapā sadaļā “Kontakti”.
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Intervija

SARUNA AR NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJU
LAIMI ŠĀVĒJU

– Septembra beigās Jaunpiebalgā un Zosēnos 
notika mūsu novada teritorijas plānojuma 2016.–
2027.gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanas 
sanāksmes. Kāda bija iedzīvotāju aktivitāte un 
interese šajā jautājumā?

– Varēja būt lielāka sabiedrības interese. Tā jūtama 
tikai no vienas iedzīvotāju grupas un saistās ar dabas 
aizsardzību un kultūrvēsturisko mantojumu, bet arī – 
ierobežotā apjomā. Esam apkopojuši visus atzinumus, 
iebildumus, vēstules, par to būs informācija novada do-
mes sēdē, tad arī lemsim, kādi papildinājumi un labojumi 
nepieciešami, lai plānojumā ietvertu iesniegtos priekšli-
kumus, iebildes, atzinumus. Laiks, kas paredzēts šai 
procedūrai, ir pietiekams. Teritoriālais plānojums vei-
dots elastīgāks un vieglāk saprotams, ņemot vērā mūsu 
prasības, tādējādi paredzot plašākas iespējas dažādiem 
risinājumiem.

– Ienākot novada domes vestibilā, redzams, ka 
notiek telpas pārkārtošana. Kas te plānots?

– Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trija pēc pilotprojekta izmēģināšanas nolēmusi piedāvāt 
pašvaldībām ieviest jaunu projektu par klientu apkalpo-
šanas centru (KAC) izveidi. Nolēmām, ka piedalīsimies, 
esam saņēmuši finansiālu atbalstu šī centra ierīkošanai. 
Tas nozīmē, ka cilvēks, ierodoties pašvaldībā, varēs ie-
sniegt šeit dokumentus, kas adresēti vairākām valsts ies-
tādēm, un pēc tam šeit arī saņemt atbildes. Protams, ne 
jau visā šo iestāžu risināmo jautājumu lokā, bet vismaz 
daļu dokumentu varēs iesniegt un saņemt atbildes tepat, 
Jaunpiebalgā. Tāpat būs iespēja saņemt primārās kon-
sultācijas par to, kur, kādus dokumentus iesniegt. Bieži 
vien ir tā, ka cilvēks aizbrauc uz Cēsīm vai Valmieru, bet 
trūkst kāda vajadzīgā dokumenta, līdz ar to brauciens ir 
veltīgs.

Tātad šīs valsts iestādes būs šādas: Valsts ieņēmumu 
dienests (VID), Valsts zemes dienests (VZD), Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvalde (PMLP), Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūra (VSAA), Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrs (UR). Ar katru no tām jau noslēgts 
sadarbības līgums, par kādiem jautājumiem varēs šos 
dokumentus iesniegt, saņemot izziņas. Piemēram, VSAA 
piedāvājumā ir 31 pozīcija.

Šī klientu apkalpošanas centra izdevumus daļēji sedz 
valsts, jauni darbinieki netiks pieņemti, tas būs kā pa-
pildpienākums novada domes sekretārei un lietvedei. 
Oktobrī paredzēti kursi, kuros darbinieces tiks apmācī-
tas. No iepriekšējā gada pilotprojektiem Kurzemes pusē 
ir zināms, ka mūsu lieluma pašvaldībās varētu būt 20 – 
40 šādi iedzīvotāju pieprasījumi mēnesī un tikpat daudz 
konsultāciju.

Bez tam šajā klientu apkalpošanas centrā tiks uzstā-
dīts klientiem pieejams dators, līdz ar to cilvēki varēs 

vispirms saņemt konsultāciju un tad paši, izmantojot da-
toriespējas, aizpildīt kādu pieteikumu u.t.t. Pakalpojums 
būs pieejams, sākot ar 1.novembri darba dienās, laikus 
vēl precizēsim, jo tie saskaņojami ar attiecīgajiem valsts 
dienestiem.

– Vasaras sākumā bija teikts, ka jau ar 1.au-
gustu sakarā ar ambulances ēkas rekonstrukciju 
zobārsta kabinets būs jaunās telpās. Joprojām 
viss ir pa vecam. Kāpēc?

– Jaunās telpas Br. Kaudzīšu ielā 7A – 1 ir kārtībā. 
Līdz šim nebija skaidrības, kad tieši būvorganizācija 
uzsāks darbus. Tagad ir skaidrs, ka tie sāksies oktobra 
otrajā pusē, līdz ar to arī mediķes plāno pārcelties uz 
jaunajām telpām oktobrī. Palīdzēsim pārvietot mēbeles 
un iekārtas, varbūt dažas dienas tāpēc nebūs pieejams 
zobārsta pakalpojums.

Tātad ir beigušās visas procedūras saistībā ar ambu-
lances un mākslas skolas ēkas rekonstrukciju, darbu vei-
cējs zināms, parakstīts līgums, tiek gatavota būvatļauja 
un viss pārējais, lai darbus uzsāktu. Līdz nākamajai va-
sarai visiem plānotajiem darbiem jābūt pabeigtiem.

– Par vidusskolas apkuri. Joprojām vēl nav uz-
stādītas jaunās apkures iekārtas.

– Šajā lietā ir neliela aizkavēšanās, jo pēc uzņēmēja 
sniegtās informācijas viņiem radās problēmas ar iekārtu 
izgatavotāju un tehniskās dokumentācijas sagatavoša-
nu. Pašlaik visas lietas risinās, oktobrī, domāju, nebūs 
nekādu šķēršļu, lai atvestu iekārtas un pieslēgtos. Kas 
attiecas uz apkures izdevumiem, tad līdz jauno iekārtu 
nodošanai ekspluatācijā un pieslēgšanai tiks darbinātas 
esošās katlu mājas iekārtas, un līgums paredz, ka visus 
izdevumus, kas šajā laikā radīsies – kurināmais, algas 
nodokļi utt., apmaksās jaunais pakalpojumu sniedzējs. 
Tas attiecas uz laiku, sākot ar 1.oktobri.

– Par jaunumiem kultūras nama darbā – uz 
laiku strādās jauna mākslinieciskās daļas vadī-
tāja.

– Kultūras nama vadītāja izvēlējās jaunu kandidatū-
ru, kas strādās šajā amatā uz laiku. Tā būs Agnese Zē-
bolde – jauna, enerģiska meitene, ar interesantu skatī-
jumu uz dzīvi. Lai viņai veicas, ienesot jaunas vēsmas 
kultūras nama dzīvē! Cerams, ka tādējādi tiks risinātas 
arī iepriekšējā sezonā samilzušās problēmas.

– Avīzītes septembra numurā lasījām par to, ka 
tautskolu sagaida pārmaiņas. Kādas tās būs, vai 
par to jau ir kāda skaidrība?

– Diemžēl joprojām ir neskaidrības par pieaugušo 
izglītību. Septembrī notika Kultūras komitejas sēde, jā-
saka, ka Tautskolas vadītājas sagatavotais darba plāns 
( ar to var iepazīties avīzes septembra numurā) ir ne-
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pilnīgs un neatspoguļo pavasarī doto uzdevumu izpildi. 
Redzēsim arī, kāda būs apmeklētāju aktivitāte uz jau 
izsludinātajiem pasākumiem. Joprojām valda liela neno-
teiktība par tālāko darbu. Tāpēc minētajā sēdē nolēmām 
līdz 1.novembrim apkopot visus priekšlikumus par tālā-
ko darbību, respektīvi, par šīs iestādes reorganizāciju un 
to, kā tad turpmāk šis darbs tiks organizēts, un izska-
tīt jautājumu domes sēdē novembra mēnesī. Pagaidām 
tautskola turpinās darboties. Aicinām apmeklēt piedāvā-
tos pasākumus un nākt ar savām idejām par to, ko tad 
mums vajadzētu. Ir jāmeklē jaunas formas. Piemēram, 
ir izskanējusi laba ideja par tematiskajiem pasākumiem, 
kurus rīkotu kultūras nams, piesaistot interesantus cil-
vēkus, kādu Latvijā netrūkst. Līdz ar to varētu piepildīt 
arī kultūras nama zāli, ne tikai tautskolas vien.

– Arī šogad valsts svētku pasākumā 17.novem-
brī godināsim Gada cilvēkus. Ko gribētu teikt šajā 
sakarā?

– Gribu aicināt iedzīvotājus būt aktīviem un izvērtēt 
iespējamos kandidātus, kas būtu pelnījuši Gada cilvēka 
titulu. Varbūt dažam liekas, ka visi jau ir atzīmēti, bet 
tā nav. Pagājušajā gadā likās, ko gan, piemēram, es pats, 
varētu ieteikt. Tad nu pārdomājot radās pat divi trīs 

kandidāti uz kādu no nominācijām, bija grūti izvēlēties. 
Iesaku paskatīties novada mājas lapā iepriekšējo gadu 
laureātus. Ja cilvēks kādreiz jau saņēmis nomināciju, tas 
neizslēdz iespēju, ka pa šiem gadiem viņš kādā citā sfērā 
vai nozarē guvis ievērības cienīgus panākumus. Būsim 
aktīvi, izvērtēsim cilvēku padarīto, pateiksim viņiem 
paldies. Aizpildāmās anketas ir atrodamas gan avīzes 
septembra un oktobra numuros, gan novada domē pa-
ņemamas.

– Kas vēl būtu piebilstams?
– Ir kāda priecīga ziņa, ko gaidījām jau sen, bet vēl 

uz tās  realizāciju būs jāgaida. AS “Latvijas Valsts ceļi” 
ir apstiprinājusi darba uzdevumu projektēšanai ceļa pos-
mam uz Ranku un Gaujas ielai Jaunpiebalgā. Šonedēļ 
mēs sagatavojām tehniskos noteikumus Gaujas ielas re-
konstrukcijai visā tās garumā. Ja nākamajā gadā būs ga-
tavs tehniskais projekts ( vai projekti) šiem posmiem, tad 
2018.–2020. gadā mēs varētu cerēt uz kādu rezultātu. 
Minētie posmi ir iekļauti Vidzemes plānošanas reģiona 
sastādītajā programmā autoceļu rekonstrukcijai Vidze-
mē. Cerēsim uz to labāko!

– Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

Tautskolas ziņas
Jaunpiebalgas novada reģionālās TAUTSKOLAS         OKTOBRIS 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena 
   1. 2. 3. 4. 

      
 

Eiropas putnu vērošanas 
dienas 2015 

Putnu vērošanas pārgājiens  
gar Gauju 

10:00 – 14:00 
5.  6. 7. 8. 9. 10. 11. 

17:00 
ASTROLOĢIJA 

*** 

19:00 
SARUNAS AR 

ĶERMENI  

  
Konference  

“Pieaugušo izglītības 
vajadzības un iespējas”  

Rīgā 

    

12.  13. 14. 15. 16. 17. 18. 
17:00 

ASTROLOĢIJA 
*** 

19:00 
SARUNAS AR 

ĶERMENI  

 
 

ANGĻU VALODA 
17:00 – 

sarunvalodu līmenis 
19:00 –  

bez priekšzināšanām 

MAZĀ 
UZŅĒMĒJDARBĪBA 

Zināšanu un iedvesmas 
atspēriens sava biznesa 

uzsākšanai 

10:00 – 18:00 

  
Rudens 

pārgājiens 2015 
No Virdes (Virdītes) 
upītes ietekas līdz 

iztekai 

 

19.  20. 21. 22. 23. 24. 25. 
17:00 

ASTROLOĢIJA 
*** 

19:00 
SARUNAS AR 

ĶERMENI  

 ANGĻU VALODA 
17:00 –  

sarunvalodu līmenis 
19:00 –  

bez priekšzināšanām 

MAZĀ 
UZŅĒMĒJDARBĪBA 

Zināšanu un iedvesmas 
atspēriens sava biznesa 

uzsākšanai 

10:00 – 18:00 

 
 

 
 

BIODEJA 
17:00 

 

26.  27. 28. 29. 30. 31.  
17:00 

ASTROLOĢIJA  
*** 

19:00 
SARUNAS AR 

ĶERMENI  

 ANGĻU VALODA 
17:00 –  

sarunvalodu līmenis 
19:00 –  

bez priekšzināšanām 

MAZĀ 
UZŅĒMĒJDARBĪBA 

Zināšanu un iedvesmas 
atspēriens sava biznesa 

uzsākšanai 

10:00 – 18:00 

  
 

SMIEKLU JOGA 
11:00 

 

 

 Uz nodarbībām “Sarunas ar ķermeni” jāņem līdzi paklājiņš un silta sedziņa 
 Nodarbību laiki var manīties, lūgums sekot līdzi informācijai! Ja ir jautājumi, zvaniet - tālr. 29230240 Vita 

Jaunpiebalgas novada reģionālās TAUTSKOLAS OKTOBRIS
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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
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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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348 NORISES VIETĀS LATVIJĀ NOTIKA 
“OLIMPISKĀ DIENA 2015”

Latvijas Olimpiskās komitejas organizētā “Olimpiskā die-
na 2015”, kas risinājās 25. septembrī, notika 348 norises 
vietās visā Latvijā. Sportiskā gaisotnē ar saukli “Nebrī-
nies. Piedalies!” vienojās vairāk nekā 100 000 dalībnieku. 
Šogad “Olimpiskās diena 2015” bija veltīta olimpiskā spor-
ta veida basketbola popularizēšanai.
Vienlaicīgi visās Latvijas “Olimpiskās dienas 2015” nori-
ses vietās pasākums sākās ar Olimpisko rīta vingrošanu, 
kuras mērķis bija dalībniekus pamodināt un sagatavot 
turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi 
veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu.
Arī mūsējie – Jaunpiebalgas vidusskolas audzēkņi – iesil-
dījās rīta vingrošanā, iepazinās ar basketbola un tā spēles 
noteikumiem, piedalījās stafetēs, skrēja krosu un spēlēja 
strītbolu, kā arī jau iepriekš zīmējumu un domrakstu kon-
kursā uzzīmēja vai uzrakstīja savus iespaidus par tēmu 
“Basketbols ir mana spēle!”

Kustība ir dzīvība!
Šajos piecos gados, kopš notiek Olimpiskā diena, izveido-
jusies tradīcija uzaicināt ciemos uz skolu kādu sportistu. 
Jaunpiebalgas vidusskolā viesojās pašlaik aktīvs veterā-
nu sporta dalībnieks, kādreizējais slēpotājs un biatlonists 
jaunpiebaldzēns Jānis Upens, viņš pasniedza diplomus 
krosa skrējiena uzvarētājiem.
Lai uzzinātu to, kā Jānis skolas gados pievērsās sportam, 
kā savulaik gandrīz tika padomju valsts izlasē, lai dotos uz 
Olimpiskajām spēlēm Japānas pilsētā Saporo 1972.gadā, 
kā pašlaik sporto, aicināju viņu uz nelielu sarunu.
“Mans vecākais brālis savā laikā bija republikas čempions 
slēpošanā, viņš dzīvoja Rīgā, atbraucot uz mājām, arī man 
viņš radīja arvien lielāku interesi par slēpošanu. Vēlāk bija 
labi sporta skolotāji, kuri turpināja trenēt – K. Rieksts, A. 
Vīksna. Viss šeit pat, vidusskolas stadionā, arī notika.
 Skolotāji strādāja, nežēlojot savu brīvo laiku, pēc stundām 
mēs aktīvi trenējāmies. Bija svarīgi iegūt labu fizisko saga-
tavotību. Viss tika virzīts uz slēpošanu. Kļuvu par Latvijas 
čempionu slēpošanā. Tad radās iespēja pāriet uz biatlonu. 
Dzīvoju Rīgā, sāku trenēties, mans treneris bija piebal- 
dzēns Elmārs Gateris. Treniņnometnēs Priekuļos un Pār-
gaujā mācījāmies šaušanu. Protams, tā laika biatlons bija 
daudz grūtāks, sarežģītāks sporta veids nekā tagad, bija 
daudz un pamatīgi jāmācās un jātrenējas. Atceros, pirmās 
sacensības notika Šķirotavā, es tajās paliku priekšpēdējais, 
bet Vitālijs Urbanovičs, visiem zināmais biatlonistu trene-
ris, pēdējais. Un tā pamazām kāpām arvien augstāk, tikām 
līdz PSRS izlasei. Bijām trīs vienādi spēcīgas komandas, 
tādēļ vadībai bija jāizvēlas, kuru sūtīs uz Olimpiskajām 
spēlēm Saporo Japānā. Izvēlējās tomēr savējos, jo mēs, 
baltieši, pie savējiem neskaitījāmies, lai gan bijām spēcīgi, 
iepriekš izcīnījuši labas vietas, pabijuši uz goda pjedestā-
liem, piedalījāmies arī izlases koptreniņos. Tur norisa sīva 
sacensība – Krievijas sportisti ik dienu cīnījās par savu vie-
tu izlasē. Tā nu tais laikos notika, ja kāds sportists tiešām 
bija galvas tiesu pārāks, tad gan ceļš uz iekļūšanu izlasē 
bija vieglāks.
Atskatoties uz to laiku, varu viennozīmīgi teikt, ka mēs, 
latvieši, tad bijām stipri kā biatlonisti, it sevišķi stafetē.
Sporta jomā visu laiku esmu kaut ko darījis. Kādu gadu 
patrenējos arī riteņbraukšanā. Pašlaik ar skriešanu mazāk 

nodarbojos, manā vecumā ir vieglāk braukt ar riteni, tas 
mazāk noslogo muskulatūru. Joprojām slēpoju, piedalos 
dažādās sacensībās, arī biatlonā veterāniem, tāpat riteņ-
braukšanā veterāniem, iznāk arī pa kādai medaļai dabūt.
Sportošana jau uztur cilvēku labā fiziskā formā, tad arī sli-
mības atkāpjas, ir labs garastāvoklis. Kustība ir dzīvība! 
Eju rīta rosmē, paskrienu, pavingroju, nopeldos – un esmu 
kā no jauna piedzimis! Ja to dara regulāri, tad citādi jau 
vairs nemaz nevar.

Runājot par jauniešiem, tad viņiem katram jārūpējas par 
savu fizisko sagatavotību, organisms jāsagatavo, jātrenē, 
bez tā taču nevar! Nu kaut vai rīta vingrojumi, skriešana, 
bet tas darāms regulāri. Jāpiespiež sevi, ja gribi sākt kaut 
ko, tad dari tūlīt! Protams, tas nav viegli, jāatrod motivā-
cija. No rīta piecelies agrāk, velc kājās sporta čības un ej 
paskriet, tad arī pa īstam atmodīsies, ieelposi svaigu gaisu, 
radīsi enerģiju visai dienai. Tikai jāsāk, ir taču labi zināms 
teiciens – veselā miesā vesels gars. Patiesi vārdi.
Liels prieks par tiem jauniešiem, kuri ar azartu metušies 
kādā sporta veidā. Gods un slava mūsu regbistiem! Brīnī-
jos, kā tik īsā laikā var gūt tādus panākumus. Ir svarīgi at-
rast savu nišu, to, kas tiešām patīk, ja vēl klāt nāk dotības 
– ideāli! Protams, liels nopelns arī trenerim Uldim. Ja ir 
jauniešos šis sporta azarts, tas arī vēlāk neizzudīs, varbūt 
izvēlēsies citu sporta veidu, bet būsi sportā iekšā, ja jau esi 
tam iedevis mazo pirkstiņu, atdosi visu roku. 
Domāju, ka tieši skolas gados jāiegūst laba fiziskā saga-
tavotība. Daudz kas jādara pašam arī brīvajā laikā, neap-
šaubāmi, ka divas sporta stundas nedēļa tam ir par maz. 
Iespējas ir arī pie mums, laukos, vajag tikai gribēt un da-
rīt. Priecājos, redzot, cik jauka ir šī Olimpiskā diena, šādi 
pasākumi noteikti vajadzīgi, skolēni aktīvi darbojas āra 
apstākļos, laiks lutina, redzu, cik ļoti šis pasākums vieno 
arī klašu kolektīvus. Lai veicas katram, kurš ir draugos ar 
sportu!”

A.Ķīķere

Olimpiskās dienas atklāšanā – sporta skolotāja Sarmīte 
Vlodare un kādreizējais slēpotājs un biatlonists, pašlaik 
aktīvs veterānu sporta dalībnieks Jānis Upens.
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Lauku ziņas
Atbalsta iespējas lauksaimniecībā

Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu 
platību apdrošināšanu

Iesniegums atbalsta saņemšanai jāiesniedz no 2015.gada 
15.oktobra līdz 2019.gada 1.decembrim.
Atbalsta mērķis ir, daļēji sedzot izdevumus par apdrošinā-
šanas prēmiju, veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos lauk-
saimniecības nozaru riska mazināšanā.

Meža ieaudzēšana
Projektu iesniegšanas kārta ir atvērta no 2015.gada 15.ok-
tobra līdz 2015.gada 16.novembrim.
Pasākuma aktivitātes:
• meža ieaudzēšana un kopšana;
• ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana. 

Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu 
mežaudžu atjaunošana

Projektu iesniegšanas kārta ir atvērta no 2015.gada 15.ok-
tobra līdz 2015.gada 16.novembrim.
Pasākuma aktivitāte - atbalstu piešķir par meža atjauno-
šanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinu-
mam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vēj-
gāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ 
mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjauno-
jams.

Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un 
ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

Projektu iesniegšanas kārta ir atvērta no 2015.gada 15.ok-
tobra līdz 2015.gada 16.novembrim.
Pasākuma aktivitātes: 
• jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar atza-
rošanu;
• neproduktīvu mežaudžu nomaiņa saskaņā ar normatīva-
jiem aktiem par koku ciršanu mežā;
• valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa sugu mežau-
dzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.

Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm
Iesniegums reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē jāie-
sniedz līdz 2015.gada 15.novembrim.
Lauku atbalsta dienests informē, ka pārejas posma valsts 
atbalstam par zīdītājgovīm 2014.gadā tiek noteikta likme 
71,30 EUR par vienu dzīvnieku. 

Atbalstu var saņemt par šādām zīdītājgovīm:
• gaļas šķirnes zīdītājgovi vai zīdītājgovi, kas iegūta krus-
tojumā ar gaļas šķirnes dzīvnieku; 
• govi, ja to neslauc, bet izmanto teļu zīdīšanai (Latvijas 
Brūnā, Latvijas Zilā, Šveices, Norvēģu Sarkanā, Tiroles 
Pelēkā u.c. šķirnes); 
• telīti, kas uz iesnieguma iesniegšanas brīdi sasniegusi 
astoņu mēnešu vecumu.

Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības 
shēmā

Bioloģiskās lauksaimniecības shēmā atbalsta saņemšanai 
var pieteikties pretendenti, kas ražo pārtikas produktus 
atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģisko ražošanu, 
kā arī kuru gala produkti ir nonākuši mazumtirdzniecībā 
vai tiek tieši piegādāti galapatērētājam.
Atbalstu piešķir par piedalīšanos bioloģiskās lauksaimnie-
cības shēmā vienā atbalsta veidā laikposmā no iepriekšējā 
gada 1.septembra līdz kārtējā gada 31.augustam.
Lai saņemtu atbalstu, iesniegums un uzskaites veidlapa 
par saņemto de minimis atbalstu reģionālajā lauksaimnie-
cības pārvaldē jāiesniedz līdz 1.novembrim.
Sīkāka informācija par nosacījumiem šo atbalstu saņemša-
nai atrodami lauku atbalsta dienesta mājas lapā:
www.lad.gov.lv

***
7.oktobrī notika izglītojošs informatīvs seminārs mež-
kopībā, kurā 22 novada mežu īpašnieki iepazinās ar in-
formāciju par ES atbalsta iespējām jaunajā plānošanas 
periodā. Pirmā pieteikšanās kārta atvērta no 15.oktobra 
līdz 16.novembrim, tāpēc interesenti aicināti pieteikties 
konsultācijām MKPC un pie vietējiem mežziņiem. 
Viens no pirmajiem nosacījumiem – jābūt veiktai termi-
ņiem atbilstošai meža inventarizācijai. Savukārt VMI “Sil-
va” zinātnieks, vadošais pētnieks Kaspars Liepiņš snie-
dza ļoti interesantu stāstījumu par baltalkšņiem kā koku 
sugu, to saimniecisko lietderību un saderību ar citām koku 
sugām. Šķita, tas jau parastais alksnis – ko tur daudz zi-
nāt, taču šoreiz tas bija tāds kā ceļojums ”nezināmais zi-
nāmajā”.

Informāciju sagatavoja 
novada lauku attīstības konsultante Maija Ķīķere.

Mob. t. 29131170

Paldies velotūres „Pāri Piebalgas pakalniem” tiesnešu 
brigādei un visiem, kuri rūpējās, lai riteņbraucēji 

pie mums justos labi!
Paldies atbalstītājiem un sponsoriem:
„Strazdu Grava”(Uģis Strazdiņš),

SIA „Wenden Furniture” (Normunds Brēmers, Madara Intenberga)
„ZZK” (Normunds Zviedris)

SIA „Piebalgas alus” (Ināra Dūklava)
AS „Cēsu alus”

z/s „Lejas Jaunskrāģi” veikals „Elvi” (Kaspars Līviņš)
ziedu veikals „Sava puķe” (Līga Jansone)
Piebalgas porcelāna fabrika (Jānis Ronis)!

Informācija, rezultāti un foto  mājaslapā – www.jaunpiebalga.lv

Egils Johansons
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Skolas ziņas

Piedalījās: Izabella Kvecko, Viktorija Brikmane, Amanda Zariņa, Armanda Azace, Agrita Eglīte, Klinta 
Ostrovska, Agija Ābelniece. Treneris U.Ozoliņš.

LATVIJAS ČEMPIONĀTS REGBIJĀ U – 18 MEITENĒM 
2. POSMS – 1.VIETA.

Jaunpiebalgas vidusskolas regbija komanda Latvijas čempionātā Zosēnos.

LOK IZSLUDINĀTAIS RADOŠO 
DARBU KONKURSS 

Piedalījās: Elīna Millere, Izabella Kvecko, Ričards Andis Pērkons (visi 
9.kl.), Artūrs Lapiņš, Salvis Pajats, Ingus Žēpers ( visi 12.kl.). 

Uz Rīgu izvirzīts 9.klases skolnieka Ričarda Anda Pērkona darbs.
Skolotāja J. Glāzere.

 A.Ratiņš

SVĒTKI BĒRNUDĀRZĀ - „IEKRĀSO RUDENI” JEB 
SASTAPŠANĀS AR EZI

Svētki bērnudārzā vienmēr atnāk ar kādu pārsteigumu. 
Tā tas bija arī šoreiz, jo uz rudens svētkiem garāmejot pie-
stāja ezis Pukpuk. Viņš bija ceļā uz savu ziemas migu, rokā 
tam groziņš ar rudens krājumiem. Adatainis bija ne pa jo-
kam pārsteigts, ieraugot tik daudz bērnu vienuviet. Visi 
bija gandarīti, ka tā var satikties tieši svētkos. Un ezis arī 
varēs svinēt svētkus kopā ar bērniem? Nu, ja!
Bērni skandēja dzejoli un to arī draugam iemācīja: “ Rude-
nī, rudenī,/ Daudz ir krāsu rudenī!/ Visas kopā saliksim,/ 
Rudens svētkus svinēsim!”
Pukpuk lūdza, lai draugi palīdz saprast, vai visi dārzeņi 
ezim būs noderīgi ziemā. Bērni labi atpazina visus dārze-
ņus, kas bija eža groziņā.
Bet tās dziesmas, tās daudzās dziesmas, tās gan ezim pati-

ka! Par ko gan bērni nedziedāja- gan par to, cik rudens ir 
krāsains gadalaiks, gan bagāts ar dārza un meža veltēm. 
Vislabāk jau patika dziesma ‘’Vāverīte ezim teic, laikus 
darbi jāpaveic...’’. Vai jums visi rudens darbi ir paveikti?
Kas tur tā skan? Tas jau nebēdnis vējš! Tie taču bērni, kas 
māk atdarināt vēju, lietu, lapu čaboņu. Jāpamēģina ezim 
ar’!
Kas tie par svētkiem bez dejām? Nē, nē, nē!
Pukpuk skums pēc putnu balsīm, viņi kāšos vien lido prom 
uz siltām zemēm.
Novēlēsim viņiem laimīgu ceļu un uzdejosim putniņdeju. 
Redz, ezis arī iemācījās.
Esot kopā un priecājoties, tas nemaz nepamanīja rudenī-
gos brīnumiņus visapkārt. Kas tik tur nebija- krelles no 
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ogām un dārzeņiem - krāsainas, krāsainas! Ezim patika, jo 
tās bija tik dažādas! Sūnu bumbas bija apbirušas ar dzēr-
venēm un puķēm - bumbas lielas, bumbas mazas. Oi, oi, 
oi, un visas lielā aplī sastājušās! Ejot tālāk, ezis atpazina 
sevi – bērni bija pagatavojuši lapu ezis. Nu ezim bija vēl 
viens draugs!
Tas nevar vien nopriecāties, cik čakli ir bērni un viņu sko-
lotājas! Paldies arī viņu vecākiem, kas sarūpēja dārza un 
meža veltes!

Ezis skatās groziņā un ierauga vienu ābolu. Tikai vienu. 
Draugu daudz, ābols viens, visiem nepietiks! Tāpēc iesim 
meklēt ābolu maisu. Ejam!
Ezis bija gandarīts, ka bērni pieņēma viņu savos rudens 
svētkos, un viņam tie ļoti, ļoti patika! 

Māra Brasava, 
pirmsskolas skolotāja 

Foto: I.Bobrova

Ak, šīs krāsainās lapas! Top lapu virtenes. Svētki klāt!

Rudens koncerts

RUDENS KONCERTĀ VAI SVĒTCEĻOJUMS AR
EMĪLU DĀRZIŅU

Jau neskaitāmas reizes kon-
certs ļoti mīlētam latviešu 
komponistam Emīlam Dār-
ziņam izskan Jaunpiebalgas 
evaņģēliski luteriskajā baz-
nīcā. Šogad koncertorganizā-
cijas „ AVE SOL” jauktā kora 
„ LAUDATE CHARISMATA” 
projekta ietvaros dzirdējām 
Emīla Dārziņa solodziesmu 
aranžējumus jauktajam ko-
rim. Diriģenti Jānis Misiņš, 
Jānis Gailis, bet koncertmeis-
tare Ieva Šmite.
 „Žagariņu” izpildījumā izska-
nēja arī Aijas Silas skaņdarbs 

„ Mūzika- dvēsele mana”, kas radies, domājot par Emīla 
Dārziņa dzīvi. 
Dievnamā, kurā Emīls iesvētīts 1893. gada 17. oktobrī, 
dievnamā, uz kuru Emīls nāca spēlēt ērģeles (gan uz veca-
jām ērģelēm!) skan Emīla Dārziņa mūzika. Cauri gadiem, 
gadu desmitiem...
Paldies vēsturiski Jaunpiebalgas draudzei piederošajam 
Gaidim Graudiņam, kurš vēlējās kopā sanākšanu arī pēc 
koncerta. Viņš kopā ar draudzi parūpējās par cienastu. 
Paldies! Cerams, ka „ paldies” vārds viņu sasniegs, arī Vā-
cijā dzīvojot.

Koncertu klausījās un fotografēja
Vēsma Johansone. Koncertorganizācijas “AVE SOL” jauktais koris

„LAUDATE CHARISMATA”.

„Žagariņu” izpildījumā skan Aijas Silas skaņdarbs 
„Mūzika- dvēsele mana”.
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ZVAIGZNE BŪS MAN SIRDS...

Septembris – dzejas mēnesis. Par labu tradīciju kļuvusi 
dzejas mīļotāju un rakstītāju satikšanās ik gadu izstāžu 
zālē “Velves”. Jāteic, šogad šīs telpas kļuva par šaurām, jo 
uz savējo rīkoto pasākumu parasti ierodas daudz apmeklē-
tāju, nekādas īpašās reklāmas un aicinājumi tam nav vaja-
dzīgi. Sen nebija noticis tik sirsnīgs, jauks pasākums!
Šīgada Piebaldzēnu dzejas vakara centrālais notikums – 
Slēģu Jāņa dzejoļu krājuma atvēršanas svētki. Dzeju lasīja, 
dziedāja dziesmas ar viņa vārdiem. Izjusta, emocionāla uz-
stāšanās, ko sniedza amatierteātra “Triksteri” dalībnieces 
režisores Ainas Damrozes vadībā, kā arī sieviešu vokālais 

ansamblis un atsevišķi solisti, izpildot A.Kārkla, G.Saules, 
J.Rīta, G.Majores komponētās dziesmas. Īpašus skatītāju 
aplausus un atzinību izpelnījās Slēģu Jāņa meitas un maz-
bērnu sniegtie muzikālie priekšnesumi.
Gandrīz divas stundas pagāja nemanot. Ikviens dzejas 
vakara apmeklētājs varēja iegādāties jauno grāmatiņu ar 
autora ierakstu. Tās vāku rotā Astrīdas Rasas - Mājenie-
ces gleznas reprodukcija. Neizpalika apsveikumi un ziedi, 
pēc tam - pīrāgu, plātsmaizes, kafijas un smaržīgās Gaujas 
piparmētru tējas baudīšana.

A.Ķīķere

Dzejas vakara noslēgumā, ar ģitāru – Jānis Mājenieks (juniors).

 “ES MĪLU TEVI, PIEBALGA!”

Pozitīvas sajūtas, smiekli līdz asarām, pārsteigumi un sa-
censību gars 9. oktobra vakarā piepildīja Jaunpiebalgas 
kultūras nama lielo zāli. Par to parūpējās četras lieliskas 
komandas, kuras pirmās izspēlēja muzikāli – intelektuālo 
spēli “Es mīlu tevi, Piebalga”. Šoreiz zināšanās mērījās 
Jaunpiebalgas novada domes, Zosēnu pagasta, Jaunpiebal-
gas novada deputātu un vidusskolas komandas. Ļoti sīvā 
konkurencē šoreiz uzvarētāja laurus plūca Jaunpiebalgas 
novada domes komanda, bet arī pārējās komandas bija 
ļoti nopietni gatavojušās, par ko liecināja līdzīgais punktu 
skaits. 
Par to, cik spēle bija aizraujoša, interesanta un izklaidējo-
ša, varēja pārliecināties pēc lieliskās atmosfēras skatītāju 
rindās. Savu artavu tam visam, protams, piešķīla atrak-
tīvais vakara vadītājs, Dailes teātra aktieris Kristaps Ra-
sims. Vakars bija izdevies, jo gan dalībnieki, gan skatītāji 

mājās devās priecīgi un apmierināti. Šis pasākums turpi-
nāsies, jo Piebalgu mīl arī uzņēmēji, zemnieki, pašdarbnie-
ki u.c., tāpēc nākamais pasākums iecerēts janvāra mēnesī, 
protams, kopā ar Kristapu Rasimu, lai pavasarī varētu iz-
spēlēt Lielo finālu, kurā satiksies un sacentīsies iepriekšē-
jo spēļu uzvarētāji. Aicinām novada ļaudis būt atsaucīgiem 
gan kā dalībniekiem, gan skatītājiem, pašķirstīt, palasīt 
un papētīt materiālus par šo skaisto vietu, kuru saucam 
par Piebalgu.
Lielais PALDIES par atsaucību gan komandām, gan skatī-
tājiem, gan atbalstītājiem! Paldies sieviešu vokālajam an-
samblim – Ingai, Inesei, Oksanai un Egitai! Paldies par ma-
teriālo atbalstu SIA” Rankas piens” un Z/S “Kliģēni”.

Uz tikšanos nākamajā turnīrā! 
Lāsma un Agnese 

Foto: Egils Johansons

Pasākuma vadītājs, Dailes teātra aktieris Kristaps Rasims. Spēles “Es mīlu tevi, Piebalga!” 1.kārtas komandas. 
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VELOSERVISS LAUKOS PIEPRASĪTS
Velosipēdu ir daudz, darba pietiek - 

tā situāciju Jaunpiebalgā vērtē pirms 
pusotra gada atvērtās velodarbnīcas 
SIA “Zauska” īpašnieks Eduards Vī-
ķelis.

Iesāktā nodarbe E.Vīķelim aizvien 
vēl šķiet avantūriska, tomēr jau pirms 
gadiem, no Rīgas pārceļoties uz Jaun-
piebalgu, jutis, ka veloserviss te ir 
nepieciešams. Iecere atvērt velodarb-
nīcu nobriedusi pirms diviem gadiem, 
tā, izmantojot “Altum” atbalsta prog-
rammu uzņēmējiem, atvērta kopš 
pērnā pavasara. Līdz tam velosipēdu 
remontēšana bijusi vien aizraušanās. 
Eduards atzīst, ka viņam patīk mehā-
nika, riteņus viņš “skrūvē” jau kopš 
skolas gaitām. “Interese par velosi-
pēdiem man ir kopš bērnības, esmu 
tos remontējis un jaunībā pats daudz 
braucis. Interese radās jau padomju 
laikā. Rīgā gandrīz katrā rajonā bija 
velobāzes, kur puikas, kuri gribēja 
braukt ar ričukiem, no lūžņu kau-
dzēm varēja atlasīt labākās detaļas un 
paši salikt kopā, lai brauktu. Toreiz 
jau bija sporta ričuki, ātrumnieki. Jā-
teic, ka būtība velosipēdam tolaik bija 
tāda pati kā šodien, tikai kvalitāte un 
izpildījums ir cits,” atminas E.Vīķelis 
un skaidro, ka servisa veikaliņš Jaun-
piebalgā atvērts tāpēc, ka gribējis 
pilnvērtīgi darboties jomā, kas pašam 
tīkama: “Lai normāli varētu strādāt, 
nepieciešama nopietna rezerves daļu 
bāze. Ikdienas lietām jābūt uz vietas, 
nevis jāgaida, kad vajadzīgās rezerves 
daļas tiks pasūtītas un atvestas. Mā-
jas apstākļos tas nebija iespējams.”

Pagājušais gads bijis kā ieskrējiens 
tagadējās darbības cēlienam, tomēr 
arī dīkā ne pērn, ne šajā sezonā nav 

bijis jāstāv. “Darbs visu laiku ir, šogad 
krietni intensīvāk jāstrādā. Augustā, 
pēc pirmajām saulainajām dienām, 
velodarbnīcā bija darāmā pārpā-
rēm,” atminas velosipēdu meistars un 
spriež, ka cilvēki arvien vairāk domā 
par fizisko aktivitāti, velosipēds šim 
nolūkam ir viens no labākajiem risi-
nājumiem: “Manuprāt, kājām iet ir 
ilgi un garlaicīgi, skrienot sevi pārāk 
nomokām, braukt ar automašīnu ir 
ikdiena. Ritenis ir ideāls variants, ar 
kuru pietiekami ātri var pārvietoties, 
pietiekami daudz redzēt, gana ekono-
misks.”

Velodarbnīcu Eduards Vīķelis ie-
rīkojis pašvaldībai piederošā namiņā 
Gaujas ielā, līdzās Jaunpiebalgas au-
toostai. Pagaidām tur liela šaurība, 
tādēļ ar velosipēdu remontu piebal- 
dzēns nodarbojas viens pats. 

Novada un tuvākās apkārtnes ļau-
dīm Jaunpiebalgā esošā velodarbnīca 
ir izdevīga, jo aizvest riteni uz kādu 
pilsētu nav vienkārši, bet, pašam re-
montējot, ar parastu uzgriežņu atslē-
gu un skrūvgriezni vairs nepietiek. 

“Cenas rezerves daļām visur lie-
lākoties ir līdzīgas, taču, braucot uz 
kādu pilsētu, ceļš izmaksā dārgāk. 
Jaunpiebalga ir ģeogrāfiski pateicīga 
vieta, kur attīstīt veloservisa pakal-
pojumus. Šurp brauc ne tikai novada 
ļaudis, bet arī no kaimiņiem - piemē-
ram, no Drustiem un Rankas,” novē-
rojis velodarbnīcas saimnieks un bilst, 
ka strādā ļoti elastīgi – ja nepiecie-
šams, pats velosipēdam, kas jāremon-
tē, brauc pakaļ, jo saprot – ne katra 
automašīna piemērota riteņa pārva-
dāšanai. 

Lai arī “Zauskas” servisā darbība 
rit gana veiksmīgi, saimnieks spriež, 
ka par biznesu vēl pāragri runāt. 
“Tas, ko mēnesī apgrozu te, Rīgā būtu 
veicams pāris dienās. Taču man patīk 
tas, ko daru, un cilvēki to novērtē. 
Cenšos strādāt tā, lai sasniegtu iespē-
jami labāko rezultātu. Gadījies, ka at-
ved riteni patiesi sliktā stāvoklī. Man 
tīk pozitīvās emocijas, kas nāk no cil-
vēka, kad pēc mana darba viņš uzkāpj 
uz velosipēda un saprot - viss griežas, 
ritenis ripo,” gandarīts stāsta Edu-
ards un uzsver, ka arī ļoti nobrauktu 
velosipēdu ir vērts remontēt. “Mēs tik 
ļoti piepildām miskastes ar lietām, 
kas vēl spētu kalpot, ja vien mazliet 
pacenstos. Lai nopirktu labu velosi-
pēdu, jārēķinās ar 300 - 400 eiro. Ja 

velosipēds prasa krietnu remontu, tas 
izmaksā ap 150 eiro. Ir taču starpība. 
Turklāt nomainītās detaļas ir ieliktas 
jaunas, nevis lietotas. Vienīgais - jau-
nam ritenim skaistāks būs rāmis, bet 
arī pie tā var piestrādāt,” domas pauž 
E.Vīķelis un aicina nemest laukā ve-
losipēdus, kas šķietami jau nokalpoju-
ši, bet aizvest tos uz velodarbnīcu, jo, 
iespējams, kaut kas no tā vēl izman-
tojams rezerves daļās velosipēdiem, 
kuru īpašniekiem nav tādas rocības, 
lai spētu norēķināties par jaunām de-
taļām.

Novērojumi liecina, ka Jaunpie-
balgas apkaimē iedzīvotāji visvairāk 
iecienījuši MTB riteņus, kas vairāk 
piemēroti ikdienas lietošanai. Spe-
ciālists vērtē, ka tie ir pateicīgi lauku 
apvidiem, gana izturīgi. Vēl aizvien 
brauc arī ar vecajiem padomju laika 
velosipēdiem - kādam labākā stāvoklī 
uzturēts, citam sliktākā. Pēdējā laikā 
populāri kļūst komforta riteņi. Pie 
mums visai daudz tiek ievesti lietoti 
velosipēdi no Holandes. Tautā tos arī 
dēvē par holandiešiem. Tie zināmi ar 
to, ka ātrumi iestrādāti rumbās.

E.Vīķelis pamazām paplašina pa-
kalpojumu klāstu, piedāvājot iznomāt 
velosipēdus, kā arī organizējot ekspe-
dīcijas, izbraucienus ar velosipēdiem 
pa tuvējo apkārtni. Nomā pagaidām 
pieejami seši velosipēdi. Saimnieks 
teic, ka vēlētos, lai šis pakalpojums 
tiktu aktīvāk izmantots, taču priecā-
jas, ka, salīdzinot ar pērno sezonu, šo-
gad jūtama lielāka interese.

Velodarbnīcas saimnieks atklāj, ka 
sākotnēji viņam bijusi iecere velo no-
mas punktus atvērt vairākās vietās, 
piemēram, arī Vecpiebalgā, ar domu - 
paņem velosipēdu, izlaid ar to līkumu 
un atstāj citā nomas punktā. Diemžēl 
tā vēl nav īstenojusies, patlaban tiek 
meklēti citi risinājumi, cerot uz sa-
darbību ar tuvākās apkārtnes viesu 
namiem.

“Tagad, rudens pusē, kad pama-
zām iestāsies rudenīgi tumšais un 
dubļainais laiks, aktuāli kļūst velo 
lukturi, dubļu sargi, tāpat atstaro-
jošās vestes, arī to visu var šeit iegā-
dāties. Aicinu velobraucējus padomāt 
par savu drošību un aprīkot brauca-
mos ar šīm lietām,” piebilst Eduards.

Anda Dzenža, 
laikraksta “Druva” korespondente

(Laikraksts “Druva” 
2015. gada 24. septembris)

Ja ir patikšana ko darīt, tad to var izda-
rīt – par to pārliecināts Eduards Vīķelis. 
Viņš izmantojis mazā biznesa attīstīša-
nas atbalstu un Jaunpiebalgā atvēris 

velodarbnīcu.
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Brīnišķīga nedēļa ar pilnām puķu vāzēm- asteres, gla-
diolas, dālijas, puķu zirņi, mārtiņrozes - priecēja iedzīvo-
tājus, ienākot pagasta telpās. Cik maz nepieciešams, lai 
diena kļūtu gaišāka un priecīgāka!

 Liels prieks par Zinu Šostaku, kura savā sētā audzē 
dālijas, būšot vai visas simts šķirnes. Izstādē varējām 
priecāties par Zinas atnestajām 59 šķirņu dālijām. 

Savukārt ar gladiolām šogad mūs pārsteidza Lolita 
Zariņa, tās bija viena par otru skaistākas. Viņa izaudzē-
jusi krietnu skaitu gladiolu šķirņu. 

Katru gadu iepazīstam ko jaunu, uzzinām par kādu 

jaunu puķu šķirni. Šogad izzinājām flokšu audzēšanas 
un pavairošanas iespējas, mēslošanu un jaunu šķirņu 
iegūšanu. Brīnišķīgā kundze no Grundzāles Ērika Trifa-
nova savā dārzā aprūpē 176 flokšu šķirnes. Ar savu stās-
tījumu viņa mūs ieinteresēja vairāk iedziļināties flokšu 
audzēšanā. Kundze, kurai pāri 80, iepriekš audzējusi dā-
lijas, bet nu pievērsusies flokšiem. 

Tie, kuri bija atnākuši, varēja iegādāties ko jaunu arī 
savam dārzam un, protams, uzzināt ko jaunu par flok-
šiem.

Dzidra Prūse

ZIEDU NEDĒĻA ZOSĒNOS

Izstādē varējām priecāties par Zinas Šostakas atnestajām 
59 šķirņu dālijām.

Brīnišķīgā kundze no Grundzāles Ērika Trifanova (no labās) 
savā dārzā aprūpē 176 flokšu šķirnes.

PIEBALDZĒNU DĀSNĀS SIRDIS

3.oktobra rīts bija saulains un solīja jauku, siltu die-
nu. “Dāsno siržu” dalībnieki jau sesto gadu pulcējās, lai 
dalītos savā pietiekamībā.

“Man jau visa ir tik daudz - pārpārēm, ka vēlos dalī-
ties savā ražas bagātībā,” teica kāds no atnācējiem. Šos 
vārdus dzirdot, sirds ielīksmojās.

Jaunpiebaldzēni nāca un dalījās bagātīgi savā ražā- 
izaudzētajā, mežā savāktajā, ziemas krājumiem sagata-
votajā. Ne visu bagātību var uzskaitīt un vai to arī vajag. 
Visi dalījās ar prieku un arī ar pateicību saņēma.

Paldies visiem, kas atnāca un piedalījās “Dāsnajās 
sirdīs”. Ir tik pacilājoši pie mums, Jaunpiebalgā, ka mēs 
to varam un darām. Šajā skarbajā laikā mēs esam un gri-
bam būt dāsni, jo tas, kas man ir pārpilnībā, kādam nav 
un būs nepieciešams.

Paldies mūsu ilggadējiem dalībniekiem - par garšīgo 
“Ķelmēnu” maizīti, “Uzvaras Kalna” saimniecības dāvā-
to pieniņu un bagātīgo medus klāstu no Jaunpiebalgas 
labākā un čaklākā dravenieka.

Ir prieks, ka mēs esam, un esam tādi- dāsni  jaunpie-
baldzēni.

Piebalgas latviešu biedrības un
kluba “Harmonija” vārdā

 Valda Žukovska
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JAUNPIEBALGĀ
31.10. Plkst.19.00 Jaunpiebalgas amatierteātra 

“Triksteri” izrāde – Z.Skujiņš “Brunču medības”.
Ieeja 2,- EUR

11. 11. Plkst. 18.00 Lāčplēša diena, lāpu gājiens. 
Līdzi ņemsim savu lāpu, svecīti, ar ko izgaismot baznī-

cas dārzu, un dziesmu. Pēc gājiena un piemiņas brīža pie 
Kārļa Zāles pieminekļa Brīvības cīņās kritušajiem karavī-
riem baznīcā mūzikas skolas audzēkņu koncerts.

17. 11. Plkst. 19.00 Valsts svētki. Latvijas Republikas 
proklamēšanas 97. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums 
un „Gada cilvēks 2015” godināšana.

17. 11. Plkst. 22.00 Balle - spēlēs grupa „Tirkiz Band”.
 Galdiņu rezervācija pa telefonu 26178257.
29.11.  Jaunpiebalgas kultūras namā Vidzemes talantu 

un Vidzemes kamerorķestra koncerts.

ZOSĒNU PAGASTĀ
23.10. Plkst.19.00 Tējas vakars svecīšu gaismā. Cikla 

turpinājums – teatrāls koncertuzvedums ar Elizabeti Za-
gorsku un aktrisi Guntu Virkavu, kurā Elizabete dziedās, 
bet Gunta runās par mīlestību un dzīvi.

Tējas baudīšana pie galdiņiem... Vakara gaitā DJ Mār-
tiņš ar deju ritmiem. Jaunpiebaldzēniem transports tiks 
nodrošināts. Jāpiesakās pie sekretāres Anitas Auziņas – 
tel. 64162440. Ieeja – 3,- EUR (iepriekšpārdošanā), pasā-
kuma dienā 4,- EUR

18. 11. Plkst.15.00 Svinīgs pasākums, veltīts Latvijas 
Republikas Proklamēšanas dienai. Uzruna, apsveikumi, 
otrajā daļā svētku koncerts – Juris Hiršs un Anna Klēvere.
Vairāk informācijas, zvanot pa tālruni 26538154 (Dzidra)

Kultūras afiša

12.novembrī
plkst.17.00

Jaunpiebalgas pagasta
bibliotēka aicina 

visus teātra un
literatūras cienītājus

uz diskusiju “Teātra afiša”.
 Vērtējumi par redzēto, ieteikumi,

domu un ideju apmaiņa,
vienošanās par kādas izrādes

kopīgu apmeklējumu.
Pieteikties pa tālruni: 64107903 

vai rakstot uz e-pastu:
baiba.logina@jaunpiebalga.lv

Jaunpiebalgas
Lietišķās un tēlotājas mākslas studija

aicina jaunus dalībniekus
mācīties aust pie

Tautas lietišķās mākslas meistares
Iritas Lukšo.

Pieteikšanās un pirmā nodarbība
2015.gada 17.oktobrī plkst.12.00

Jaunpiebalgas kultūras namā.

Novembra īpašie jubilāri
60 Ērika Merce 30.11.1955. “Mazviņķi”

Skaidrīte Novikova 18.11.1955. Gaujas iela 34
65 Jānis Biezais 18.11.1950. “Pura Jaunzemes”

Inta Pērkone 13.11.1950. Brāļu Kaudzīšu iela 7A-11
Anna Titāne 12.11.1950. “Kalna Variņi”

70 Maija Astrīda Elsta 19.11.1945. “Lejas Līčupi”
Pēteris Viesturs Pērkons 03.11.1945. Dārza iela 4-9
Antoņina Postolati 18.11.1945. Stacijas iela 9

75 Marija Krumpāne 04.11.1940. Brāļu Kaudzīšu iela 7-10
Zigrīda Roberta 20.11.1940. “Dzirnavkalns”

80 Velta Ivanova 18.11.1935. Gaujas iela 29A-15
90 Marija Putilova 27.11.1925. Brāļu Kaudzīšu iela 3-17
91 Vera Medvede 14.11.1924. “Kalna Lāci”
97 Anna Spiranda 22.11.1918. “Doriņi”, Zosēnu pagasts

Jaunpiebalgas novada dome

Kur gan tie gadi skrien? Caur ērkšķiem un rozēm tie lien.
Vēlējies tiem pakaļ skriet, apstādināt laiku kaut tik uz brīdi vien?
Gadi skrien kā vēja spārni, ne tie vieni, ne tie lieki,
Gadi nāk un gadi iet, vēlam tev laimi un prieku vien!

Sirsnīgs paldies visiem,
kuri ar labiem vārdiem un 
skaistiem ziediem sveica

Slēģu Jāni dzejoļu krājuma
atvēršanas svētkos 

piebaldzēnu dzejas vakarā!

Jānis Mājenieks
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Jaunpiebalgas novada domes izdevums
Redakcija: Aija Íîíere tâlr. 64162437 (darbâ), 26409543 (mob.),  e-pasts: piebaldzeniem@jaunpiebalga.lv;
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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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Atmiņas un sēras?
Baltas pūkas vējā?
Nē!
Mīlestība –
Tā lai dzīvo vēl pēc manis!

Pēc Jaunpiebalgas Dzimtsarakstu nodaļas
reģistra datiem mūžības ceļu gājuši:
Indra Aparjode 81 gada vecumā,
Juris Kaparkalējs 59 gadu vecumā,
Velta Zariņa 86 gadu vecumā.

Pēc citu dzimtsarakstu nodaļu reģistru datiem:
Kārlis Jauntirāns 45 gadu vecumā,
Skaidrīte Līga Kaimiņa 74 gadu vecumā.

Jaunpiebalgas novada dome izsaka
visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

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

Skumju brīdī esam kopā ar
Emīliju un Kasparu,

māsu pavadot mūžības ceļā!

Senioru klubiņa “Harmonija” biedri

Izsakām vissirsnīgāko pateicību par sniegto iejūtību un palīdzību
Jaunpiebalgas doktorāta personālam,

Inesei Ivanovai - par sirsnīgajiem atvadu vārdiem un
Jānim Žagariņam par muzikālo pavadījumu!

Pateicamies radiem, draugiem un darba kolēģiem, kas sniedza savu 
palīdzību un atbalstu, Juri Kaparkalēju pavadot kapu kalniņā!

Cieņā - dzīvesbiedre un māsas ar ģimenēm

Mūžībā aizgājusi dzejniece, mūsu novadniece Olga Lisovska
88. dzīves gadā 30. sep-

tembrī mūža pēdējo lappusi 
pāršķīrusi dzejniece Olga Li-
sovska. 

Dzejniece vēl 16. septembrī 
piedalījās Rīgas Latviešu bied-
rības un Memoriālo muzeju 
apvienības organizētajos Dze-
jas svētkos Latviešu biedrības 
namā, lasīja savu dzeju un da-
lījās atmiņās par Dzejas dienu 
norisēm daudzu gadu garumā.

Olga Lisovska dzimusi 
1928. gadā Jaunpiebalgā. Beigusi M. Gorkija Literatū-
ras institūtu un Augstākos literāros kursus Maskavā 
(1965).

Olga Lisovska ir vairāk nekā 10 grāmatu autore. Pir-
mais Lisovskas dzejolis publicēts 1950. gadā. Strādājusi 
par dzejas nodaļas redaktori laikrakstā „Literatūra un 
Māksla”, par scenāriju kolēģijas redaktori Rīgas kino-
studijā, par dzejas nodaļas redaktori žurnālā „Karogs”, 
bijusi dzejas konsultante Rakstnieku savienībā. Rakst-

nieku savienības biedre (1960). Sastādījusi almanahu 
„Dzejas diena”, kā arī vairākas dzejas izlases. Apbrīnas 
vērts, ka Olga atdzejojusi no angļu, krievu, slovāku, 
čehu, dāņu valodām. 

Prozas grāmata „Uz manu tālo atmiņu” izdota 2004. 
gadā, bet turpinājums vēl gaidīs izdošanu. .

Daudzus gadus blakus Olgai bija viņas drošais un 
stiprais Aivars Čakste, kurš ne tikai fotogrāfijās iemūži-
nāja dzejnieci, bet uzklausīja Olgas stāstus par jaunību, 
par domu biedrenēm, par notikumiem. Aivars bija arī 
praktiskās dzīves nesējs. 

6. oktobrī Rīgā Lielajā Krematorijas zālē notika at-
vadīšanās no dzejnieces, bet drīz vien līdzās mātei un 
tēvam tiks guldīta dzimtajā Jaunpiebalgā, lai paliktu 
te  uz mūžīgiem laikiem. Par savu bērnības un jaunības 
zemi Olga rakstījusi:

”Piebalga ir sirmo bērzu šalkas,
Rada kalnainiem lielceļiem.”
Jaunpiebalgas novada dome un tie cilvēki, kuri Olgu 

pazina tuvāk, izsaka līdzjūtību Aivaram, māsai Annai 
ar ģimeni un tuviniekiem.

V. Johansone

Zibakcija “Raža 2015”’ Jaunpiebalgā

Burkāns - z/s “’Mazrempi”

Gurķis - “Pura Viekšeles” 52 cm

Vīnogas “Supaga” - z/s “Lejas Līčupji”

aija.kikere@jaunpiebalga.lv;


