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12 (213) 2015. gada decembris Jaunpiebalgas novada izdevums

ÐAJÂ NU MURÂ:

*Jaunākais novada domē
*Lauku ziņas 
*Turpinās novada 

teritorijas plānojuma 
izstrāde

*Mūsu glābēji saņem 
apbalvojumus

* Jaunumi skolās
*Kultūras afiša
*Apsveikumi        

Ziemassvētkos un 
Jaunajā gadā

*Dažādas ziņas

2015.gada novembrī 
pasaulē nāca

Marta Rudačenko 
7.novembrī,

Lība Kārkliņa
21.novembrī.

Apsveicam laimīgos 
vecākus un vecvecākus!

2015.gada 12.novembrī
laulības noslēdza
Ilze Dūmiņa un
Uģis Kārkliņš.

Apsveicam!

Marta Ruda enko

L ba K rkli a

Ilze D mi a un U is K rkli š.

Decembrī

22.12. Plkst. 6.48 – ziemas sākums.

24.12. Ziemassvētku priekšvakars.

25.,26. 12. Ziemassvētki.

31.12. Vecgada diena.

Janvārī

01.01. Jaungada diena.

Būs Jaunā gadā rūpju stundas garas,
Un laimes mirkļi aši aizzibēs.
Un sapņi būs, un darbs, kas jāpadara,
Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs.
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- Pārdomas
Jau sen esam pārliecinājušies par

laika ātro plūdumu, te Jāņi, te jau
Ziemassvētki... Ikdiena vienkārši pa-
skrien, jo visi esam ierauti nepada-
rāmo darbu virpulī.

Gada beigas ir laiks, kad gribas
atskatīties un izvērtēt, kas tad šajā
gadā labs izdarīts, kas mainījies, ko
nepaguvu izdarīt, ko vajadzēja citādi
darīt. Taču nožēlot nav jēgas, jādzīvo
tagadnē un jādomā par rītdienu.
Jāpriecājas, ka viss tomēr ir labi.

Savukārt, gaidot Ziemassvētkus,
bieži vien domās iznāk pakavēties
bērnībā. Kāpēc? Laikam jau tāpēc,
ka tad viss bija citādi, tad varēja tik
viegli noticēt brīnumam, saskatīt to
ikdienišķās lietās un notikumos. Ik
rītu biji gatavs ieraudzīt un sajust
kaut ko jaunu, izbaudīt dienu ar vēl
nebijušām sajūtām. Svarīga bija ve-
cāku stiprā aizmugure, atbalsts, mī-
ļums. Tas bija tik patiesi, jauki, ka
nogulsnējies atmiņā uz mūžu.
Pieaugot cilvēks pamazām zaudē šo
spēju priecāties par katru sīku lie-
tu, visur klāt stāv lielā cilvēka ra-
cionālais prāts. 

Pašreizējā situācijā ļaudīm daž -
kārt pazūd svētku noskaņa, jo šķiet,
ka materiālā pasaule ar savām strik-
tajām prasībām nomāc, nav spēka
visam tikt līdzi. Pie tam gada tum-
šais laiks arī cilvēku padara apce-
rīgāku, jūtīgāku, tādēļ tagad pa-
teiktajam labajam, no sirds nāku-
šajam vārdam ir jo lielāka vērtība
nekā saulainajās dienās. 

Ziemassvētki ir ģimenes svētki, tie
pieder katrai ģimenei un ir tādi, kā-
dus katrs tos veidojam. Tie ir mī-
lestības svētki, tādēļ šajā laikā sa-
kām mīļus vārdus ģimenes locekļiem,
draugiem, radiem, kolēģiem, uz-
drošināmies pasmaidīt kādam sve-
šam pretimnācējam.

Lai kliedētu tumsu, iededzam sve-
ces. Daudz sveču. Mazajām liesmi-
ņām piemīt burvju spēks atvairīt
tumsu un radīt siltumu sev apkārt. 

Lai šīs svētku dienas ir cerības,
sirdsmiera un mīlestības pilnas! Lai
Ziemassvētku gaisma mūs pavada
visu nākamo gadu!
Baltas dienas sniegā dzimst, 
gaišas domas pasaulē klejo,
Un sirdī iezogas atspulgs no saules. 
Tu tikai ieklausies klusumā,
ieskaties sniegpārslām acīs.
Vai saredzēt vari, kā no pelēkā 
mākoņa malas noraugās 
eņģelis balts? 
Ar mirkļa spārniem liegiem 
un brīnuma vēsti 
Viņš klusi noglauž tev vaigu.

Aija Ķīķere

2015.gada 9.novembra novada
domes sēdē nolemts:

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada apbalvojuma „Gada cilvēks” 2015 sa-
ņēmējus pa nominācijām.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada pateicības rakstu saņēmējus.
Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2015.gada 9.novembra Saistošos

noteikumus Nr.12 „Par grozījumiem 2015.gada 2.februāra Saistošajos no-
teikumos Nr.1 “Par Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu un spe-
ciālo budžetu 2015.gadam”.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada pašvaldības mantas – nekustamā īpa-
šuma dzīvokļa Nr.9, “Dzelmes”, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas
novads, 2015.gada 19.oktobra izsoles rezultātus.

Atzīt par nenotikušu Jaunpiebalgas novada domes nekustamā īpašu-
ma “Bērzlapji”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads, ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0121, 19.10.2015., izsoli. Uzdot
pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt atkār-
totu (otro) nekustamā īpašuma “Bērzlapji”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0121,
izsoli. Apstiprināt atkārtotās izsoles sākumcenu 20 800 EUR (divdesmit
tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi).

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada pašvaldības mantas – nekustamā īpa-
šuma „Grāmatnīca”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads, 2015.gada 12.oktobra izsoles rezultātus.

Piešķirt līdzfinansējumu Latvijas Biatlona federācijai 300.00 EUR (trīs
simti euro 00 centi) apmērā. 

Izveidot amata vienību sētnieks Zosēnu pagasta pārvaldē ar 2015.gada
10.novembri.

Apstiprināt potenciālā projekta „Jaunpiebalgas ūdenssaimniecības attīstības
II kārta” investīciju programmu, projekta naudas plūsmu, priekšatlases fi-
nanšu analīzi un projekta apstiprināšanas gadījumā garantēt projektā pa-
redzēto pašvaldības līdzfinansējuma indikatīvo summu 474 100.00 EUR.

Reorganizēt (likvidēt) Jaunpiebalgas novada pašvaldības iestādi
Jaunpiebalgas Reģionālā tautskola līdz 2015.gada 30.novembrim.

Slēgt zemesgabala “Dzirnavas”, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov.,
ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0160 nomas līgumu par pašvaldībai pie-
derošo ēku, kuru apsaimniekošanai un uzturēšanai nepieciešama ze-
mesgabala noma, šādās adresēs un apjomā (platībā) ar līguma termiņu
līdz 2026.gada 31.decembrim.

Deleģēt novada domes priekšsēdētāju Laimi Šāvēju pārstāvēt
Jaunpiebalgas novada pašvaldību Norvēģijā laikā no 2015.gada 24.novembra
līdz 2015.gada 26.novembrim.

Atcelt Jaunpiebalgas novada domes 2015.gada 12.oktobra sēdes lēmu-
mu Nr.193 ”Par Jaunpiebalgas novada domes 2015.gada 13.jūlija lēmu-
ma Nr.116 “Par Jaunpiebalgas novada domei piederoša nekustamā īpa-
šuma - dzīvokļa Br. Kaudzīšu ielā 7A-1, Jaunpiebalga, nodošanu nomā SIA
„Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance” ” grozīšanu”.

Piešķirt dotāciju SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance” 500.00 EUR
(pieci simti euro, 00 centi) apmērā ikdienas uzturēšanas izdevumu segšanai.

Akceptēt un iesniegt Jaunpiebalgas novada domes sagatavoto projek-
ta pieteikumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai izsludinātajā atklātā projekta iesniegumu konkursa pasākuma
8.„Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā”
8.5.apakšpasākumā “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās
vērtības uzlabošanai”, nodrošinot līdzfinansējumu 3018.40 EUR (trīs tūk-
stoši astoņpadsmit euro 40 centi) apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Noteikt keramikas krāsns izmantošanas izmaksas Jaunpiebalgas
Mūzikas un mākslas skolā 4.00 EUR (četri euro, 00 centi) plus PVN par
vienu ciklu.

Apstiprināt nosaukumu zemes īpašumam ar kadastra Nr.4256 006 0445
- Pureņu iela, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Novada domē
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Valsts un pašvaldības pakalpojumi
vienkopus

2015. gadā ir uzsākta Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveide novadu nozīmes at-
tīstības centros. Pakalpojumu centri darbosies uz pašvaldību bāzes un saskaņā ar vienotiem principiem, nodrošinot
klientiem vienkopus gan pašvaldību pakalpojumus, kā līdz šim, gan noteiktus valsts pakalpojumus. 

Ar 2015.gada 1.novembri arī Jaunpiebalgas novada domē darbu uzsācis Valsts un pašvaldību vienotais klien-
tu apkalpošanas centrs ar tādu pašu darba laiku kā novada domei.

Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros var:
l pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus; 
l saņemt konsultācijas par 7 valsts iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, inter-

netu un eID viedkartes lasītāju;
l saņemt informāciju un palīdzību - datora, interneta, eID viedkaršu lasītāju lietošanu, un konsultatīvo at-

balstu.

Pakalpojumu centrā klients saņems informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra,
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā,
kā arī informāciju par valsts iestāžu tuvāko reģionālo struktūrvienību, tās darba laikiem un pieteikšanās kār-
tību. Savukārt Lauku atbalsts dienests sadarbību ar pašvaldībām uzsāks 2016. gadā.

Iznomāt E. K., personas kods dzēsts, pašvaldības īpa-
šumā esošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4256
006 0405, “Krogmaļi”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas no-
vads, 9.05 ha platībā.

Slēgt pirkuma līgumu par zemes vienību Gaujas iela
1A, kadastra apzīmējums 4298 003 0255, Melnbārži,
Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, 0.5594 ha pla-
tībā, zemes vienība nepieciešama pašvaldības funkci-
ju pildīšanai – ūdensapgādes nodrošināšanai.

2015.gada 23.novembra
novada domes sēdē nolemts: 
Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2015.gada

23.novembra Saistošos noteikumus Nr.13 „Par grozī-
jumiem 2015.gada 2.februāra Saistošajos noteikumos
Nr.1 “Par Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu
un speciālo budžetu 2015.gadam”.

Apstiprināt „Jaunpiebalgas novada domes amat-
personu (darbinieku) amatu sarakstu un to mēnešalgas
apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro) no
01.01.2016.” saskaņā ar pielikumu.

Izslēgt no Jaunpiebalgas novada domes pamatlīdzekļu
sastāva (bilances) „Estrādi” Gaujas iela 41, Jaunpiebalga.

Izslēgt no Jaunpiebalgas novada domes pamatlīdzekļu
sastāva (bilances) grodu akas: Stacijas iela 2,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads; “Apsāji”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads; “Pura Jaunzemi”, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads.

Norakstīt un izslēgt no uzskaites šādus debitoru pa-
rādus: R. Ž., personas kods dzēsts, 33,59 EUR; R. L. M,
personas kods dzēsts, 39,35 EUR.

Apstiprināt siltumenerģijas tarifu katlu mājai Br.
Kaudzīšu ielā 3A Jaunpiebalgas ciemā ar 2016.gada 1.jan-
vāri: par vienu MWh 49.97 EUR (summa bez PVN), plus
valstī noteiktā PVN likme, mēnesī, par 1m3 ūdens uz-
sildīšanu 4.22 EUR (summa bez PVN), plus valstī no-
teiktā PVN likme, mēnesī.

Apstiprināt ar 2016.gada 1.janvāri atkritumu sa-

vākšanas un izvešanas tarifu Jaunpiebalgas novada ad-
ministratīvajā teritorijā sekojošās pozīcijās un apmēros:
2.65 EUR no cilvēka plus 21 % PVN, mēnesī - daudz-
dzīvokļu mājām – Br. Kaudzīšu iela 3; 5; 7; 7A., Dārza
iela 2; 4.

Piekrist negatavot SIA “CATA” reorganizācijas pros-
pektu, ja tiek saņemta visu akcionāru piekrišana.
Neveikt reorganizācijas līguma projektam reviden-
ta pārbaudi, ja tiek saņemta visu akcionāru piekri-
šana. Piekrist negatavot sabiedrības starpperioda
saim nieciskās darbības pārskatu, ja tam piekrīt visi
akcionāri.

Piešķirt dotāciju SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības
ambulance” 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro, 00 cen-
ti) apmērā ikdienas uzturēšanas izdevumu segšanai.

Ņemt dalību Labklājības ministrijas izsludinātajā pub-
liskajā iepirkumā „Sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
mu sniegšana no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bēr-
niem”, iepirkuma identifikācijas Nr.LRLM2015/28-3-
02/44.

Nodibinājumam „Solis Piebalgā”, reģ. nr. 40008189235,
uz 5 (pieciem) gadiem nodot bezatlīdzības lietošanā
Piebalgas pamatskolas ēku 1405,4 m2 platībā un saim -
niecības ēku ar kopējo platību 382,3 m2 Jaunpiebalgas
pagastā, Jaunpiebalgas novadā, ar mērķi ierīkot
Sociālās rehabilitācijas centru no psihoaktīvām vie-
lām atkarīgiem bērniem līdz 18 gadu vecumam, vien-
laicīgi nodrošinot iespēju iegūt vispārējo vidējo izglī-
tību.

Atzīt Jaunpiebalgas novada pašvaldības līdzdalī-
bu SIA “ZAAO” par atbilstošu Publiskas personas ka-
pitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
4.panta nosacījumiem; noteikt, ka SIA “ZAAO” vis-
pārējais stratēģiskais mērķis ir sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas uzturēšana un attīstība
tādā veidā, kas nodrošina normatīvo aktu prasību, tajā
skaitā Eiropas Savienības noteikto mērķu ievēroša-
nu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
darbības efektivitāti.

Sagatavoja Anita Auziņa.
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Lietišķās un tēlotājas mākslas studijas gleznotāji
ir neizpratnē par to, kāpēc viņu pasniedzējai par
šo nodarbību vadīšanu netiek samaksāts, kā arī
viņiem nav nekāda atbalsta, kā tas ir keramiķiem
un tekstilniekiem – materiāli u.tml.

Nevaru atbildēt, jo neesmu informēts par šādu prob-
lēmu, bet, veidojot 2015.gada budžetu, šādi līdzekļi no
studijas vadītājas puses nebija pieprasīti. Šo jautāju-
mu pāradresēju novada domes izpilddirektorei.

Dace Bišere–Valdemiere: “Plānojot 2016.gada bu-
džetu, šie jautājumi tiks izskatīti un iespēju robežās ie-
kļauti nākamā gada budžetā.”

Ir iedzīvotāji, kuriem nebija īstas skaidrības par
anketu aizpildīšanu “Gada cilvēka” nominācijām,
proti, viena aizpildīta anketa nozīmē vienu bal-
si par konkrēto cilvēku, nevis parakstu skaits an-
ketā. Arī – kāds ir minimālais balsu skaits par kan-
didātu, lai tam piešķirtu nomināciju.

Piekrītu, ka uz nākamo gadu jāprecizē Nolikums un
jāizskata jautājums par kritērijiem, cik liels ir minimālo
balsotāju skaits, lai piešķirtu kādu no nominācijām.

Vai jaunās katlumājas celtniecības darbi vi-
dusskolā ir pabeigti?

Kā jau iepriekš esmu teicis, firma ar darbiem kavē-
jās, bet pašlaik notiek jaunās katlu mājas izmēģināša-
na, pieregulēšana, lai to varētu nodot ekspluatācijā. Vēl
vajadzīga žoga ierīkošana, teritorijas sakārtošana.
Tuvākajā laikā tā tiks nodota ekspluatācijā. Savukārt
abas katlu mājas Zosēnos – pagasta pārvaldē un sko-
las ēkā – jau darbojas, ir nodotas ekspluatācijā. Izdevumi
par siltumu ir plānotajās robežās, respektīvi, ir ekonomija
salīdzinājumā ar iepriekšējā gada izdevumiem. 

Novembrī tika sasaukta domes ārkārtas sēde.
Kas svarīgs tajā tika lemts?

Skatījām kārtējos jautājumus, kas bija sakrājušies
un nevarēja gaidīt līdz decembra mēneša sēdei 14.de-
cembrī. Pamatā tie bija saistīti ar 2015.gada budžeta
sagatavošanu, komunālo maksājumu tarifiem un dalī-
bu LM izsludinātajā iepirkumā.

Kā zinām, ar 1.janvāri minimālā alga valstī tiks pa-
augstināta par 10 eiro, sasniedzot 370 eiro. Līdz ar to
bija jāveic grozījumi Jaunpiebalgas novada domes un
iestāžu darbinieku atalgojuma sarakstā atbilstoši jau-
najai atlīdzības sistēmai. Ņemot vērā budžeta iespējas,
paaugstinājām algas darbiniekiem, kuri saņem mini-
mālo vai nedaudz lielāku algu atbilstoši pieaugumam,
t.i., par 2,7%. Algas, lielākas par 500 eiro, netika pa-
augstinātas.

Ņemot vērā to, ka kurināmā iepirkuma cena šoruden
zemāka nekā iepriekšējā gadā, varējām samazināt sil-
tumenerģijas tarifu daudzdzīvokļu mājām, ko apkuri-
na no katlu mājas Br. Kaudzīšu ielā 3A, par apmēram
7,5 %. Tajā pat laikā nedaudz nācās paaugstināt at-
kritumu savākšanas un izvešanas tarifus šīm pašām
daudzdzīvokļu mājām, jo faktiskais atkritumu daudzums
un tā aizvešanas izmaksas nenosedza līdzšinējie tari-
fi, tie bija zaudējumi pašvaldībai.

Jaunais teritorijas plānojums. Sabiedrības vie-
dokļi te ir dažādi.

Tā kā bija saņemti vairāki ierosinājumi un priekšli-
kumi, bija tikšanās un sapulces, tiek gatavoti plānoju-
ma papildinājumi un precizējumi izskatīšanai domes
sēdē, pēc kuras jautājums atkārtoti tiks nodots atkār-
totai publiskai apspriešanai. Sēde būs 14.decembrī, tad
tiks dots mēnesis laika, lai paustu viedokļus. 

Pavasara pusē bija aicinājums novada iedzī-
votājiem sakopt savus īpašumus, nojaukt graus-
tus. Kā veicies?

Šā gada pavasarī apsekojām īpašumus, konstatējām,
kur ir nenopļautie lauki, sagruvušas ēkas un būves. Šai
sarakstā bija 37 objekti, īpašnieki saņēma vēstules ar
brīdinājumu un termiņu sakārtot savus īpašumus. Esam
veikuši atkārtotu apsekošanu un varu teikt, ka gandrīz
puse objektu ir sakārtoti – vai nu zāle nopļauta, vai graus-
ti nojaukti, vairāki īpašnieki sākuši darbus, citi pamatoti
lūguši pagarinājumu. Nekas nav darīts apmēram 9 ob-
jektos, tas nozīmē – ceturtā daļa nav reaģējusi uz mūsu
aicinājumu, risināsim šo jautājumu APK noteiktajā kār-
tībā. Šoreiz nenācās sastapties ar pārmetumiem, bija
jūtama cilvēku izpratne, vēlme kaut ko darīt lietas labā.
Līdz ar to varu teikt, ka esam sasnieguši vēlamo – sa-
biedrība tomēr reaģē, ir pietiekami aktīva un sakopj sa-
vus īpašumus. 

Gribu atgādināt, ka tie, kas šogad atstāja lielas ne-
nopļautas platības, pavasarī, no ugunsdrošības viedokļa
bīstamajā laikā, var sagaidīt administratīvos aktus par
šiem bīstamajiem kūlas laukiem. Un vēl – nākamgad
atkal brauksim pa novadu, skatīsimies, iegriezīsimies
arī mazākos ceļos. Sakopšanas darbi noteikti jāturpina.

Kā rit darbs pie nākamā gada budžeta?
Strādājam pie budžeta projekta. Līdz 20.decembrim

apkoposim visu struktūrvienību plānus jeb pieprasīju-
mus, pēc tam darbs komitejās, un jauno budžetu pie-
ņemsim 2016.gada janvāra sēdē. Galvenie darbi un iz-
devumi saistās ar mūzikas un mākslas skolas rekons-
trukciju, tad dienas kārtībā ir pabeigt tehnisko projektu
gājēju celiņa rekonstrukcijai, plānojam ar ES ELFLA
programmas LEADER atbalstu uzcelt skatu torni Viņķu
kalnā (projekts ir gatavs), aktuāls ir ūdenssaimniecī-
bas sakārtošanas jautājums ar Kohēzijas fonda palīdzību
(investīciju programma un finanšu analīze iesniegta VA-
RAM). Protams, ir vēl virkne mazāku projektu un ie-
ceru, ko realizēt, tajā skaitā jaunpiebaldzēnu salidojums
un vidusskolas jubileja, kā arī „Izvēlies Piebalgu“.

Gribu teikt paldies visiem domes un iestāžu darbi-
niekiem par darbu 2015.gadā, esam gan veiksmīgi iz-
pildījuši budžetu, gan veikuši plānotos darbus. 

Gads tuvojas noslēgumam, drīz Ziemassvētki,
gadu mija. Ko novēlētu iedzīvotājiem?

Visiem vēlu izturību šai sarežģītajā laikā, veselību,
dzīvesprieku! Jaukus un mīļus Ziemassvētkus un veik-
smi visos darbos, kas sagaida Jaunajā - 2016.gadā!

Paldies par sarunu!

Aija Ķīķere

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju
Laimi Šāvēju
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Lauku atbalsta dienesta
paziņojums

Projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumos
„Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās“,
„Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē“ un „Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaim-
niecības infrastruktūras attīstībā“ notiks no
2016. gada 4. janvāra līdz 2016. gada 4. februārim.

“Latvijas Vēstnesī” ir publicēti grozījumi MK notei-
kumos Nr. 600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pa-
sākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos“„
Informācija pieejama:https://www.vestnesis.lv/op/2015/237.3

Arvien vairāk arī mūsu novada zemnieki izmanto elek-
tronisko platībmaksājumu pieteikšanas sistēmu. Tai ir
vairākas priekšrocības:

l jūs kļūsiet patstāvīgāki,
l nebūs jāraizējas un jāseko līdzi, kā un kad jūs sa-

ņemsiet vienotā maksājuma veidlapu un bloku karti,
visu varēsiet izdarīt savās mājās un jums vispiemēro-
tākajā laikā,

l mazākas iespējas pieļaut kļūdas iesniegumā,
l pamazām tā kļūs par obligātu prasību visiem LAD

klientiem.
Esmu pārliecināta, ka visiem, kam mājās pieejams

internets, kā arī tiem, kuri ar to kaut ko dara, vajadzētu
izmantot EPS (elektronisko pieteikšanās sistēmu). 

Vispirms jāsagatavo un jāparaksta divi līguma ek-
semplāri (veidlapas pieejamas LAD mājas lapā) „Par
Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sis-
tēmas pakalpojumu izmantošanu“ un personīgi jāiesniedz
LAD Klientu apkalpošanas daļās, uzrādot personu ap-
liecinošu dokumentu.

Ja par šo iespēju izrādīsiet pietiekošu interesi, varam
LAD darbiniekus aicināt uz novadu, lai nav jāmēro ceļš
uz Valmieru. LAD darbinieki vienmēr ir bijuši atsau-
cīgi un braukuši apmācīt interesentus darbam elek-
troniskajā sistēmā, un mājas lapā ir ļoti kvalitatīvas vi-
deo pamācības. Arī es esmu uzkrājusi lielāku pieredzi,
un kopā varam pamācīties darbu sistēmā.

Tas pats attiecināms par iespējām, ko sniedz pieeja
Lauksaimniecības datu centra autorizētai daļai, kur, no-
slēdzot attiecīgu līgumu, jūs varēsiet veikt mājlopu ap-
zīmēšanas līdzekļu pasūtīšanu, notikumu paziņošanu,
dzīvnieku pārvietošanu, ganāmpulka sastāva paziņo-
šanu u.c.

***
Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē jāiesniedz

mēneša laikā par stāvokli uz attiecīgā gada 1. janvāri
un 1. jūliju. Informācija nav jāiesniedz par liellopu, aitu,
kazu, zirgu un cūku skaitu. 

Gada cilvēks 2015
Jaunpiebalgas novada domes  

apbalvojumu
“Gada cilvēks 2015” saņēma:

Ilgonis Vlodars (lauksaimniecība), 
Ruta Intenberga ( izglītība),
Amanda Zariņa (gada jauniete),
Daina Bērzone (apkalpojošā sfēra),
Mirdza Apsīte (mūža ieguldījums),
Uldis Ozoliņš (sports).
Klāt nebija Anna un Andris Tauriņi, 
kuri saņēma apbalvojumu kā mecenāti.

Latvijas goda konsulam Velsā piešķirts Jaunpiebalgas
novada apbalvojums

Latvijas goda konsuls Velsā Andris Tauriņš ar dzīvesbiedri Annu
Tauriņu ir apstiprināti par Jaunpiebalgas novada apbalvojuma “Gada
cilvēks 2015” laureātiem nominācijā “Gada cilvēks mecenātismā”.

Annu un Andri Tauriņus šai nominācijai izvirzīja Jaunpiebalgas
vidusskola, atbalstīja Jaunpiebalgas Sv.Toma baznīcas draudze un
daudzie vidusskolēni, kuri ar Tauriņu ģimenes atbalstu piedalī-
jušies skolu sadarbības projektos Velsā kopš 2007. gada.

A. Tauriņš dzimis 1941. gadā Jaunpiebalgā.  Velsā A. Tauriņam
bijusi veiksmīga karjera būvniecībā un uzņēmējdarbībā.  A.Tauriņš
tika iecelts Latvijas goda konsula amatā 2002. gadā.

Latvijas vēstniecība Apvienotajā Karalistē
Attēlā: Anna Tauriņa, LR ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotajā karalistē Andris
Teikmanis un Andris Tauriņš.

Lauku ziòas
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***
Janvārī, kā katru gadu, plānotas mācības biškop-

jiem. Gada sākumā gaidāmas mācības arī piena ra-
žotājiem par tēmu “Pārraudzības datu analīze un to
izmantošana ganāmpulka produktivitātes paaugsti-
nāšanā”. Sīkāku informāciju un laiku paziņošu vēlāk.

***
Vairums zemnieku jau saņēmuši pirmos atbalsta mak-

sājumus. Nedaudz jāpaciešas tiem, kas pieteicās Mazo
lauksaimnieku atbalstam. Šos atbalsta maksājumus sāks

izmaksāt nākamā gada 1.ceturksnī.
Gaidīšu jūsu priekšlikumus!

Novēlu klusus, baltus un mīļus Ziemassvētkus!

Informāciju sagatavoja 
novada lauku attīstības konsultante Maija

Ķīķere.
Mob. t. 29131170

Iepriekšējā mēnesī turpinājās darbs pie novada te-
ritorijas plānojuma izstrādes. Atbilstoši Jaunpiebalgas
novada domes 2015. gada 12. oktobra lēmumam Nr.186
‘’Par Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma
2016.–2027.gadam 1.redakcijas pilnveidošanu” SIA
‘’Metrum’’ veic plānojuma redakcijas pilnveidošanu at-
bilstoši publiskajā apspriešanā izteiktajiem priekšli-
kumiem un iebildumiem. Kā būtiska šeit minama no-
vada ainavu apskata sagatavošana, applūstošo terito-
riju noteikšana un Palatas dabas teritorijas robežu no-
teikšana.

Par novada ainavām un Palatas dabas teritorijas ro-
bežām novada dome interesentus pulcēja 6. novembrī
novada domes zālē. Jāsaka, ka interesentu pulks bija
visai prāvs – 30 cilvēki, starp kuriem bija vairāki valsts
iestāžu un organizāciju pārstāvji (Dabas aizsardzības
pārvalde, AS ‘’Latvijas valsts meži’’, Pasaules dabas
fonds), kā arī daudzi iedzīvotāji, no kuriem vairums in-
teresējās par Palatas dabas teritoriju un tās robežām. 

SIA ‘’Metrum’’ speciālistes Ilze Circene un Laura Šter-
na sniedza ziņojumu par novada vērtīgajām ainavām
un iespējām paaugstināt to vērtību, par saņemtajiem
īpašnieku iesniegumiem ar lūgumu iekļaut zemes ga-
balus Palatas dabas teritorijā. Sanāksmes diskusija pa-
matā izvērtās par Palatas dabas teritoriju. Iecerei tika
pausti gan atbalstoši viedokļi, gan arī bažas par nepa-
matotiem aprobežojumiem zemes izmantošanai.
Savulaik tika iecerēts, ka Palatas dabas teritoriju brīv-
prātīgi veido privātie zemes īpašnieki, un šādu ieceri
Jaunpiebalgas novada dome ir atbalstījusi ar saviem lē-

mumiem un iekļāvusi novada attīstības stratēģijā un
programmā. Tomēr šeit jāatzīmē, ka dome ar saviem re-
sursiem neplāno veidot minēto dabas teritoriju.
Būtiski, lai šāda teritorija tiktu veidota uz brīvprātības
principiem. Vairāki sanāksmes dalībnieki pauda vēlmes,
lai novada teritorijas plānojumā tiktu noteikti ierobe-
žojumi zemes izmantošanai potenciālajā dabas terito-
rijā. Jāsaka, ka šobrīd kopējā izpratne par dabas teri-
torijas izveidošanu un atļauto zemes izmantošanu tajā
ir pārāk abstrakta, lai konkrētus regulējumus iekļau-
tu novada teritorijas plānojumā. Tāpēc šādai teritori-
jai būtu izstrādājams tematiskais plānojums.

Atgādināšu, ka teritorijas plānojumā tiks noteiktas
konkrētas prasības novada teritorijas izmantošanai un
apbūvei. Tās būs saistošas, izstrādājot lokālplānojumus,
detālplānojumus, tematiskos plānojumus, kā arī uzsā-
kot jebkuru zemes gabala sadalīšanu, apvienošanu, būv-
niecību, teritorijas labiekārtošanu, zemes transformā-
ciju, zemes dzīļu izmantošanu un citu saimniecisko dar-
bību. Tāpēc šeit iekļaujamām normām ir jābūt ļoti pār-
domātām un konkrētām. 

Plānots, ka pilnveidotā teritorijas plānojuma redakcija
tiks izskatīta domes decembra sēdē un nodota atkārtotai
publiskai apspriešanai. Par publiskās apspriešanas ter-
miņiem un pasākumiem varēs iepazīties pašvaldības in-
terneta vietnē www.jaunpiebalga.lv (sadaļā Sabiedrības
līdzdalība).

Jānis Antons
Novada domes deputāts, 

teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs

Turpinās novada teritorijas plānojuma
izstrāde

Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 
Jaunpiebalgas novadā

Šobrīd Jaunpiebalgas novadā aktuāls jautājums par
īpaši aizsargājamas dabas teritorijas “Palata” izveidi.
Atsaucoties “Lielkrūžu” saimnieka Guntara Dolmaņa
iniciatīvai, arī daudzi citi zemes īpašnieki rakstveidā
pauduši vēlmi ar saviem īpašumiem iekļauties šajā da-
bas teritorijā, tādējādi apņemoties savu zemi izmantot,
sargājot dabas un kultūras vērtības.

Minētā iniciatīva izsaukusi pretrunīgas reakcijas. Daļa
apkārtnes iedzīvotāju šādu iniciatīvu atbalsta, tomēr
dzirdami arī pretēji viedokļi. Tiek paustas bažas, ka šā-
das teritorijas izveide liegtu iedzīvotājiem saimniekot
savā zemē.

Lai diskusijas nebūtu balstītas tikai uz emocijām, vē-

los izklāstīt pamatjautājumus, kas saistīti ar īpaši aiz-
sargājamu dabas teritoriju veidošanu Latvijā. 

Galvenais normatīvais akts, kas regulē īpaši aiz-
sargājamu dabas teritoriju veidošanu Latvijā, ir likums
“Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”. Ikvienam
iespējams iepazīties ar šo likumu interneta vietnē:
http://likumi.lv/doc.php?id=59994

Aizsargājamu dabas teritoriju izveides
mērķis

Aizsargājamas teritorijas tiek veidotas nolūkā aiz-
sargāt un saglabāt dabas daudzveidību, nodrošināt zi-
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nātniskos pētījumus, kā arī saglabāt sabiedrības atpūtai,
izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas.
Aizsargājamas teritorijas netiek veidotas tikai tāpēc, ka
kāds zemes īpašnieks to vēlas. Atbilstoši likumam aiz-
sargājama dabas teritorija tiek veidota tikai tad, ja tam
ir zinātnisks pamatojums.

Aizsargājamu dabas teritoriju veidi

Likums paredz ļoti dažāda veida aizsargājamo dabas
teritoriju izveidi. Tie var būt dabas rezervāti, nacionā-
lie parki, biosfēras rezervāti, dabas parki, dabas pie-
minekļi, dabas liegumi, aizsargājamās jūras teritorijas
un aizsargājamo ainavu apvidi. Katram no nosaukta-
jiem teritoriju veidiem ir savs izveides mērķis un no-
teikto ierobežojumu saturs. Ja, piemēram, dabas re-
zervātos ir ļoti stingrs aizsardzības režīms (ir zonas, ku-
rās visi dabas resursi pilnībā tiek izslēgti no saimnie-
ciskās darbības), tad aizsargājamo ainavu apvidos no-
teiktais ierobežojumu apjoms ir minimāls.

Aizsargājamu dabas teritoriju
veidošana

Ikviena fiziskā vai juridiskā persona ir tiesīga izteikt
priekšlikumu par aizsargājamās teritorijas izveidoša-
nu, savukārt lēmumu par teritorijas veidošanu pieņem
valsts vai pašvaldība. Dabas rezervātus, nacionālos par-
kus un biosfēras rezervātus izveido Saeima ar attiecī-
gu likumu. Aizsargājamo ainavu apvidus, dabas lie-
gumus, dabas parkus, aizsargājamās jūras teritorijas
un dabas pieminekļus izveido Ministru kabinets. Dabas
liegumus, dabas parkus un dabas pieminekļus, kuri ir
nozīmīgi dabas vai kultūrvēsturiskā mantojuma sa-
glabāšanai attiecīgajā teritorijā, var izveidot arī paš -
valdības.

Ierobežojumi īpaši aizsargājamās
dabas teritorijās

Atkarībā no izveidotās teritorijas veida noteiktie ie-
robežojumi var būt ļoti dažādi. Teritorijai var būt iz-
strādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas no-
teikumi, kas specifiski regulē attiecīgās teritorijas iz-
mantošanu. Savukārt tām teritorijām, kurām nav in-
dividuālo noteikumu, ir piemērojami vispārējie notei-
kumi, kuri noteikti MK 16.03.2010. noteikumos
Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (pieejami:
http://likumi.lv/ta/id/207283-ipasi-aizsargajamo-dabas-
teritoriju-visparejie-aizsardzibas-un-izmantosanas-no-
teikumi).

Iespējamie ierobežojumi “Palatas”
dabas teritorijā

Ir absolūti skaidrs, ka Jaunpiebalgas novadā netiks
veidots dabas rezervāts. Tādēļ iedzīvotāji var būt pil-
nīgi mierīgi, ka viņiem netiks aizliegta saimnieciskā dar-
bība. Šobrīd nav precīzi zināms, kāda veida aizsargā-
jama dabas teritorija varētu tikt veidota, jo tas ir atkarīgs
no lēmuma pieņēmēja (valsts vai pašvaldības). Ņemot
vērā situācijas apstākļus, visticamāk, ka tiktu veidota
dabas parka teritorija. 

Ja šo teritoriju veidotu Ministru kabinets, tad vai nu

tiktu pieņemti individuālie teritorijas izmantošanas no-
teikumi, vai arī piemēroti vispārīgie noteikumi.
Vispārīgie noteikumi nosaka, ka dabas parka teritori-
jā, piemēram, aizliegts pļaut lauksaimniecības zemi vir-
zienā no malām uz centru (jāpļauj no centra uz malām),
aizliegts cirst kokus kailcirtē, aizliegts bez Dabas aiz-
sardzības pārvaldes atļaujas mainīt zemes lietošanas
kategoriju. 

Savukārt, ja dabas parku veido pašvaldība, tad paš -
valdība pati ir tiesīga noteikt ierobežojumu saturu. No
šāda skatu punkta raugoties, pašvaldības veidota da-
bas teritorija ļautu precīzāk individuālajos noteikumos
iestrādāt tādas prasības, kas atbilst vietējo iedzīvotā-
ju interesēm.

Personiskais skatījums

Jaunpiebalgas gadījums, kad iedzīvotāji brīvprātīgi
vēlas savu zemi iekļaut aizsargājamā dabas teritorijā,
ir ļoti īpašs Latvijas mērogā. Lai aizsargātu dabas vēr-
tības, parasti valsts institūcijas ir tās, kas cenšas pa-
nākt aizsargājamas teritorijas izveidi, savukārt zemes
īpašnieki tam pretojas, baidoties no dažādiem ierobe-
žojumiem. Toties pasaules praksē šādi gadījumi nav re-
tums, jo iedzīvotāji ir labāk informēti par priekšrocībām,
ko šādu teritoriju izveide sniedz, gan no dabas aizsar-
dzības, gan no ekonomisko interešu skatu punkta.

Kāds ir ieguvums no aizsargājamas dabas teritori-
jas izveides? Galvenais ieguvums noteikti ir dabas un
kultūras vērtību saglabāšana nākamajām paaudzēm.
Jaunpiebalgas novadā ir gan dabas, gan kultūras vēr-
tības, kas ir īpaši saudzējamas. Diemžēl individuālā lī-
menī šīs vērtības nosargāt ir gandrīz neiespējami.
Piemēram, ja viens kaimiņš sargā meža vērtības, bet
otrs kaimiņš blakus cērt kailcirtes, tad tā rezultātā bie-
ži vien bojā “likumīgi’ aiziet arī kaimiņa saudzētais mežs
kailciršu izraisīto vēja postījumu dēļ. 

Bez kaimiņu saskaņotas darbošanās cieš ne vien da-
bas vērtības, bet arī finansiālās intereses. Piemēram,
ja viens kaimiņš nodarbojas ar dabai draudzīgu biško-
pību, bet blakus kaimiņš miglo savus laukus ar dabai
kaitīgiem līdzekļiem, tad nevienam šāds miglots medus
vairs nav vajadzīgs, un dabai draudzīgā uzņēmējdar-
bība vairs nav iespējama. Līdz ar to ir jāpieņem skaid-
ri spēles noteikumi, nosakot kopīgus saimniekošanas
principus attiecīgajā teritorijā.

Aizsargājamas dabas teritorijas izveide ļautu dabai
draudzīgi saimniekojošajiem zemes īpašniekiem pa-
ļauties, ka viņu ieguldīto darbu neizpostīs kāds, kam
dabas saglabāšanas jautājumi nav aktuāli. Tas radītu
drošības sajūtu un ļautu plānot saimniecību attīstību
ilgtermiņā.

Noslēgumā vēlos uzsvērt, ka mēs visi vēlamies dzī-
vot dabiskā vidē, ēst veselīgu pārtiku, elpot svaigu gai-
su, dzert tīru ūdeni no akas un atpūsties skaistā vidē
– sēņot un ogot, kā arī izmantot citas dabas sniegtās
iespējas. Jaunpiebalgas novadā tas vēl šobrīd ir ie-
spējams. Tas, kas šobrīd ir pašsaprotams, rīt tāds var
nebūt. Ne velti daudzās Eiropas valstīs, kuras mēs uz-
skatām kā piemēru sev, minētās dabas vērtības ir pa-
gātne.

Ģirts Baranovskis
“GAUJAS FONDS”

gaujasfonds@gmail.com
www.gaujasistaba.lv
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Naudas līdzekļiem trūcīgajā lauksaimniecības nozarē
konkurences apstākļos nekādas regulas nepasargās da-
bisko vidi no iznīcības, ja saimnieki nespēs izprast da-
bas vērtību un dzīvesveida uzturēto ekosistēmu iegu-
vumus. Esošajā situācijā neatliekama kļuvusi vietējās
tradīcijās sakņotu dabas saimniecību mācību teritori-
ju izveidošana. Jau tagad Latvijas Dabas fonds un
Latvijas Lauku un konsultāciju izglītības centrs
“Lielkrūžu” saimniecību izmanto par modeļa teritori-
ju vietējos un starptautiskos vides projektos. Tie ietver
lauku, mežu, ūdenskrātuvju un dabas vides saskaņo-
tu apsaimniekošanu. Šī nelielā teritorija devusi iegul-
dījumu sabiedrības informēšanā un zemes īpašnieku ap-
mācībā, bet tai būtu jākalpo arī likumdevēju un valsts
ierēdņu redzesloka paplašināšanai un atbildības celšanai.
Mēs nedrīkstam turpmāk pieļaut to, cik lielā mērā mež-
saimniecībā un konvencionālajā lauksaimniecībā biz-
nesa vide spēj sagandēt ainavu un nepietiekami uztur
bioloģiskās daudzveidības vērtības. Lai arī Jaunpiebalgā
pusi zemes aizņem bioloģiskā lauksaimniecība, senču
dotā dabas apziņa ir nozīmīga mūsdienās un bez tās eko-
sistēmai nākotnē svētības nebūs.

Pateicoties līdzšinējai darbībai, “Lielkrūžu’’ ze-
mēs, kas apsaimniekotas videi draudzīgi, konstatēts vai-
rāk bioloģiskās daudzveidības nekā simtiem reižu lie-
lākajā pārējā novada teritorijā, valsts mežus ieskaitot.
Tātad daudzos īpašumos dabas vērtības tiek slēptas vai
arī saimniekots tā, ka tās jau ir pagaisušas. 

Teritoriālās plānošanas dokumentā 10. lappusē rak-
stīts, ka Jaunpiebalgā neatrodas īpaši aizsargājamas
dabas teritorijas NATURA 2000, bet te nav uzrādīts, ka
ir atklātas NATURA 2000 atbilstošas vērtības, kuras
būtu iekļaujamas Palatas dabas parka teritorijā. Faktiski
novada dome šīs teritorijas attīstību apstiprināja jau ar
2011.gada 14.marta lēmumu. Pašreizējā brīdī plānotāji
no šī lēmuma norobežojas, radot satraukumu dabas sar-
gātāju aprindās. Uzkrājušies pārliecinoši fakti par šīs
dabas teritorijas aizsardzības nozīmīgumu. ( Skat.
S.Rūsiņas vēstuli pašvaldībai).

Nākotnes vīzijās un plānošanas dokumentos
Jaunpiebalga sevi definējusi kā zaļāko novadu Latvijā,
bet paradoksāls ir fakts, ka plānošanas gaitas noslēgumā
tiek ierobežoti dabas aizsardzības centieni novadā, no-
klusējot faktus un radot priekšnoteikumus visatļautī-
bai atlikušo dabas vērtību izsaimniekošanā. Tas attie-
cas uz mežiem un ar tiem saistītām ainavām, kā arī bio-
loģiskās daudzveidības saglabāšanā un pašvaldības val-
dījumā esošās Gaujas upes režīma un zivju resursu aiz-
sardzībā, kā arī dabisko pļavu kā kultūras mantojuma
atbilstošas apsaimniekošanas nodrošināšanā.

Zinātnieki teritorijas izveidošanas sakarā secināju-
ši, ka tieši dabisko pļavu augu valsts Gaujas pļavās ir
nozīmīgākā dabas vērtība Jaunpiebalgā. Esošā sasau-
kuma deputātu nezināšana dabas lietās novedusi pie
tā, ka tiem nav licies svarīgi ievērot 2011.gada 14.mar-
ta pašvaldības lēmumu par Vides biedrības ‘’Krūzes” ini-
ciētu dabas teritorijas izveidi novadā. Bez novada do-
mes atbalsta nav vienas saimniecības spēkos uzturēt
ekosistēmu pakalpojumus novadā. Pateicamies tiem ze-
mes īpašniekiem, kuri atbalsta dabas teritorijas izvei-
di un uzņemas atbildību.

Kamēr plānotajā dabas teritorijā nav pabeigta ārējo
robežu noteikšana, apgrūtinās zemes īpašnieku centieni
legalizēt viņu īpašuma dabas vērtības. Tā tiek mazināta

Eiropas Savienībā apstiprinātu maksājumu pieejamī-
ba zemniekiem un ierobežota vides īpatnību uzturēta
dzīvesveida ilgtspējības nodrošināšana. Par labu dabas
teritorijas izveidei tika saņemti konkrētās vietas 20 ze-
mes īpašnieku iesniegumi, kas reģistrēti pašvaldībā. Tās
ir sekas tam, ka jau ilgāku laiku Zemkopības ministrijas
līmenī netiek domāts par dabas vērtību legalizāciju.
Igaunijā un Lietuvā tas jau ir izdarīts, tādējādi, neie-
vērojot dabas aizsardzības kritērijus, Latvija izbauda
lielāko atbalsta maksājumu samazinājumu. Šinī ziņā
Latvija uz citu Eiropas valstu fona izskatās nožēloja-
mi. 

Paraugteritorijas izveidošana dabas aizsardzībā mūsu
novadā ir reāls solis valsts mēroga problēmu risināša-
nā. Tā būtu papildus Eiropas naudas piesaiste novadā.
Ir nožēlojami, ka pat pašvaldības deputāti nespēj saprast,
jo neiedziļinās. Cik valstī nepietiekama ir likumiskā bāze
dabas aizsardzībai, to no dabas ekspertiem projekta sa-
biedriskās apspriešanas laikā nācās secināt klātesošajiem.
Tikšanās laikā ar Latvijas pārstāvi Eiropā ANO Attīstības
programmas ietvaros (UNDP) Otāru Opermani nācās
dzirdēt, ka Eiropa atbalsta zaļos īpašnieku centienus
tik ļoti, ka valsts neieinteresētību un pašvaldības ne-
varību, teritoriju nepasludinot par īpašu, varētu apiet.
Vai nebūtu labāk, ja novada dome spētu apzināties sa-
vas iespējas, dodot ieguldījumu kopējā dabas aizsardzības
problēmu risināšanā un mērķtiecīgā valsts līmeņa da-
bas pētnieciskās un apmācības teritorijas veidošanā?
Latvijas dabas fonda atbalsts šādai idejai ir saņemts.

Kas ir dabas parks?

Dabas parkiem ir izglītojošas funkcijas, tos ierīko te-
ritorijās, kur ir ievērojamas dabas vai kultūrvēsturis-
kās vērtības. Plānotā dabas teritorija ir kompakta un
daudzveidīga pēc būtības.

1. Kultūrvēsturiskā mantojuma teritorija. Te ietilpst
Gaujas skola. Pēc Pieminekļu inspekcijas datiem tā ir
Vidzemē vienīgā guļbūves skolas ēka, kas saglabājusies,
bet ir privātīpašumā. Saimnieki izsakās, ka varētu to
ņemt kultūras pieminekļu uzskaitē un sadarboties jum-
ta atjaunošanā. Pieguļošie meži ir ‘’Mazķūģu’’ kultūr-
vēsturiskā zonējuma sastāvdaļa, kam jau ir nosacīts aiz-
sardzības statuss. Tuvējā ‘’Lielkrūžu’’ sēta 2015. gadā
iekļauta Valsts kultūras mantojuma sarakstā. Te no-
tiek ikgadējie dziesminieku un tautas kopā būšanas sa-
ieti. Dziesminieku uztverē šī vieta kļuvusi par svētvietu,
kur svarīga akustiskās labskanības sargājošo mežu ne-
aizskaramība. Un te atrodas tādi objekti kā vecais cep-
lis, naudas purviņa šūpoļu kalniņš, Akmeņupīte, akmens
krāvuma senkapi, akmeņu toveris, Bļodakmens, sen-
ču sēklis u. c. Šos objektus savieno izveidotā Dzejas taka.
Dziesminieki, ejot pa maršrutu, senvietās lasa dzeju,
dzied. 

Nākamgad takas turpinājumā būs apskatāma dabisko
pļavu, biotopu daudzveidība, kas tiks apdziedāta, to pa-
pildinās zinātnieku un saimnieka stāstījums, kas jāie-
vēro šo pļavu augu valsts daudzveidības pastāvēšanai.
No augu valsts daudzveidības atkarīga kukaiņu un put-
nu pasaule. Ainaviskā un kultūrvēsturiskā izvērtēju-
mā jāņem vērā, ka aprakstītie meži ir arī apkārtējo mik-
roliegumu aizsargājošā balstaudze. Saimniekiem ai-
naviski jāsakārto pirms pieciem gadiem pārciestās vēt-
ras postījumu sekas. Kultūrvēsturiskajam zonējumam

Nevēlas vai nesadzird...
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Izsaku pateicību par Jaunpie balgas novada domes at-
vērtību Palatas dabas teritorijas izveidošanā un vēlmi
veicināt dabas daudzveidības saglabāšanu novadā!

Vēlos izteikt atbalstu Palatas dabas teritorijas izvei-
došanai, jo kā dabas eksperte esmu apmeklējusi šo po-
tenciāli izveidojamo Palatas dabas teritoriju vairākkārt. 

Aizsardzības vērtība un plānotās robežas dabas teri-
torijai. 2015.gada vasarā šajā teritorijā - z/s “Lielkrūzes”
apsaimniekotajā platībā - inventarizēju zālāju biotopus.
Inventari zācijas anketas ir iesniegtas Dabas aizsardzī-
bas pārvaldē. Secināju, ka lielākā daļa zālāju ir atzīs-
tami par īpaši aizsargājamiem zālāju biotopiem. 

Vērtējot pieejamos kartogrāfiskos materiālus, secinā-
ju, ka īpaši aizsargājami zālāju biotopi sastopami arī in-
ventarizētajai teritorijai piegulošās platībās gan Gaujas
palienē, gan ārpus tās. Tādēļ plānotajā dabas teritorijā būtu
jāiekļauj vismaz Gaujas palienes un tai pieguļošās teritorijas
no “Mauragiem” rietumos līdz “Strupiņiem” austrumos.

Tomēr ne visi zālāji apsaimniekoti tā, lai saglabātos
dabas vērtības (piemēram, daļā notiek pārlieku agra pļau-
šana, kas iznīcina griezes ligzdas, citviet zālāji ir aiz-
auguši vai pat apmežoti). Lai sekmētu izpratni par da-
bas vērtībām un to pareizu apsaimniekošanu un lai no-
drošinātu dabas vērtību saglabāšanos, dabas teritori-
jas izveidošana būtu ļoti nozīmīgs solis. 

Kopumā šī teritorija pēc platības varētu būt nozī-
mīgākā aizsargājamu biotopu koncentrēšanās vieta
Vidzemes augstienes centrālajā daļā. Tā ir ļoti nozīmīga,
lai nodrošinātu Gaujas ielejas funkcionēšanu kā dabas
daudzveidības saglabāšanas kodolzonu visas Latvijas

kontekstā, jo Gaujas augštecē šobrīd dabas daudzvei-
dības aizsardzība netiek pietiekami nodrošināta. 

Teritorijas nozīme dabas izglītībā. Sekmīga sadarbība
z/s “Lielkrūzes” ir izveidojusies ar Latvijas Universitātes
Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes Dabas ģeo -
grāfijas katedru. Studiju kursā ‘’Bioģeogrāfija” un
“Latvijas augsnes un dzīvā daba”, kad notiek lauka kurss
lauka kursu bāzē “Lodes muiža” Taurenes pagastā, stu-
denti tiek vesti mācību ekskursijā uz z/s “Lielkrūzes”.
Tur viņus iepazīstina ar aizsargājamo zālāju, mežu un
ūdeņu biotopu apsaimniekošanu, kas vienlaicīgi nes eko-
nomisko ieguvumu saimniecībai un ir nozīmīga, lai sa-
glabātu un vairotu dabas daudzveidību. Tas ir viens no
retiem piemēriem Latvijā, kur studenti prakstiski var
iepazīties ar veiksmīgiem, ekonomiski pamatotiem da-
bas vērtību saudzīgas apsaimniekošanas piemēriem. 

Palatas dabas teritorijas izveidošana veicinātu dabas
tūrisma izaugsmi un palielinātu interesi par teritori-
jas izmantošanu dabas izglītībā.

Teritorijas nozīme dabai draudzīgas lauksaimniecī-
bas prakses popularizēšanā. Unikāla vērtība dabisko zā-
lāju kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas kontekstā
ir Palatas dabas teritorijas apsaimniekošanas tradīci-
ju saglabāšana un ilglaicība. Z/s “Lielkrūzes” zālāju un
citu biotopu dabai draudzīga apsaimniekošana zināt-
niski aprakstīta un dokumentēta jau kopš 2009.gada,
jo saimniecība piedalījās projektā DEMO FARM jeb „Videi
draudzīgas lauksaimniecības demonstrējumu saimniecību
tīkla izveide Latvijā un Igaunijā“. Līdzās citām deviņām
Latvijas saimniecībām labākā līdzšinējā pieredze videi

no praktiskiem un vēsturiskiem apsvērumiem būtu pie-
saistāma Pārgaujas ‘’Vecķeiķu’’ lauku sēta, radot priekš-
noteikumus nokalpojušā gājēju tiltiņa atjaunošanai. Līgo
svētkos un citos ar dabu saistītos pasākumos tiltu lie-
to daudzi simti apmeklētāju. To izmanto riteņbraucē-
ji, makšķernieki un tuvējo māju iedzīvotāji. ‘’Vecķeiķu’’
vecupe un palienes pļava ir potenciāla dabas teritori-
jas sastāvdaļa. Gaujas posma, ar kadastra numuru
42560010096, iekļaušana dabas parka teritorijā, kas ir
pašvaldības pārziņā, ir deputātu atbildības jautājums.

Lai atslogotu teritorijas traucēšanu mikroliegumos,
pa bijušā dzelzceļa trasi paredzama riteņbraucēju za-
ļās takas izveide pa senajiem ceļiem maršrutā
Strupiņi-Ūdrīši – Lapsāres - Mauragi. Tā vienlaikus kal-
potu kā Gaujmalas pļavu biotopu mācību taka.

Ainaviski nozīmīga ir Jēcu kalna apkārtne ar ie-
priekšējos gadsimtos slaveno Jāņu svinēšanas vietu
Piebalgā. Tūrisma kartes ar zvaigznīti te norāda izci-
lu ainavu vietu. Eksperti ieteikuši nelielus uzlabojumus,
piemēram, kalstošo kļaviņu apzāģēšanu. Varbūt sa-
glabājušies nostāsti par to stādīšanu. Var padomāt par
stādījuma ierīkošanu tuvējā tehnikas stāvlaukuma pie-
segšanai. Piebraucamā ceļa seguma uzlabošana projekta
ietvaros būtu noderīga gan skaisto ainavu cienītājiem,
gan pašiem kalna saimniekiem. Tāpat būtu nepiecie-
šams norāžu zīmju izvietojums.

2. Lauksaimniecībā piemērojama tā videi draudzīgā
un starptautiski atzītā zemkopības prakse, kas šajā te-
ritorijā tika izmantota Baltic Deal demonstrējumu pro-
jektā un aprakstīta grāmatā ‘’Agrovides pasākumi

Baltijas jūras reģionā’’. Līdzās ražošanai te tiks veik-
ta dabai draudzīgu saimniekošanas mijiedarbību izpē-
te, iespēju novērtēšana un popularizēšana. Kā apmā-
cību un prakses vieta teritorijā tiek attīstīts vides ap-
ziņas centrs „Krūzēni”.

3. Mežsaimniecībā tiek plānoti nekailciršu saimnie-
košanas pamatprincipi, kas vērsti uz dabas daudzvei-
dības un ainavisko vērtību saglabāšanu. Tiks izmantotas
kopšanas, sanitārās, izlases un ainavu cirtes.
Mikroliegumu buferzonās un teritorijās ar daudzfunk -
cionālu nozīmi kailcirtes tiks aizliegtas, aizstājot tās ar
videi draudzīgākām cirtēm.

4. Ūdeņiem nodrošināma aizsargjoslu ievērošana ap
ūdenskrātuvēm un ūdenstecēm, aktualizējot zivsaim-
niecībā nozīmīgu teritoriju aizsardzības normas. Īpaša
ir Gauja ar vecupēm un applūstošām palienēm, katrā
gadījumā tā ir vides jūtīgā teritorija. Te ir griežu un tār-
tiņveidīgo putnu ligzdošanas, ūdensputnu pulcēšanās
un barošanās vietas. Putnu tirgus pavasarī parāda, ka
applūdumi ir ūdensputniem nozīmīgas vietas. Te palos
zem ūdeņiem nonāk ap 200 ha palieņu pļavu. Gaujas
vecupju eitrofos ezeros ir iegrimušo un peldošo augāju
audzes. Te vairojas Latvijā īpaši reti sastopamās lielās
zaļspāres, bet tuvējo mežu koku dobumos ligzdo lielās
gauras. 

Aicinu iedzīvotājus uz līdzdalību un atbalstu šādas,
visiem vajadzīgās teritorijas, izveidei!

Guntars Dolmanis
Vides biedrības ‘’Krūzes’’ valdes priekšsēdētājs 

Par atbalstu Palatas dabas teritorijas
izveidošanai
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draudzīgai saimniekošanai laukos tika apkopota grā-
matā „Projekta DEMO FARM ietvaros sagatavotās re-
komendācijas lauku attīstības politikas pilnveidošanai
un videi draudzīgai saimniekošanai”. 

Pašlaik Dabas aizsardzības pārvaldes vadītā LIFE pro-
jektā “Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un
apsaimniekošanas programma“ tiek izstrādātas vadlīnijas
zālāju biotopu apsaimniekošanai ar mērķi saglabāt da-
bas daudzveidību (http://nat-programme.daba.gov.lv/pub-
lic/lat/publikacijas_un_dokumenti/). Šajās vadlīnijās iekļauti
piemēri un arī plašāks apraksts par zālāju apsaimnieko-
šanu z/s “Lielkrūzes”, jo tā ir viena no retajām saimniecī-
bām, kurā apsaimniekotājs mērķtiecīgi plāno un ievieš tādu
lauksaimniecisko praksi, kura saglabā un vairo dabas vēr-
tības.

Vienotas dabas teritorijas izveide veicinātu šādas lauk-

saimnieciskās prakses paplašināšanos, radot iespēju vei-
cināt ar zālāju tradicionālo (ekstensīvo) apsaimnieko-
šanu saistītā dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma po-
pularizēšanu un saglabāšanu.

Uzskatu, ka Palatas dabas teritorijas izveidošana no-
zīmīgi veicinās dabas vērtību saglabāšanu un uzturē-
šanu Jaunpiebalgas novadā. Tā palielinās Jaunpiebalgas
novada atpazīstamību dabas daudzveidības saglabāšanas,
dabas tūrisma un izglītības, un ar lauksaimniecību sais -
tītā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas kontekstā.
Tas būs nozīmīgs ieguldījums arī īpaši aizsargājamu da-
bisko zālāju biotopu un putnu sugu aizsardzībā visas
valsts mērogā. 

Solvita Rūsiņa
dabas eksperte 

Šī gada 28.novembrī Jaunpiebalgas reģionālajā taut-
skolā norisinājās seminārs un diskusija par Gaujas re-
sursu dažādām izmantošanas iespējām. Semināru rī-
koja biedrība “BALTA DABA” sadarbībā ar “GAUJAS
FONDU”.

Pasākuma ietvaros upju eksperte Loreta Urtāne ie-
pazīstināja dalībniekus ar jaunāko informāciju par Gaujas
augšteces stāvokli, kas tiks izmantota Gaujas upju ba-
seina apsaimniekošanas plānošanā. Saskaņā ar snieg-
to informāciju Gaujas stāvokli visvairāk ietekmējošie fak-
tori ir divi – notekūdeņu problēmas un mazo HES dar-
bība. Tika norādīts, ka katrs atsevišķs mazais HES kri-
tisku kaitējumu Gaujai kopumā nenodara, bet to kopē-
jā (9 mazie HES uz Gaujas) negatīvā ietekme vērtēja-
ma kā ļoti būtiska. Tāpat tika uzsvērta bebru radītā kai-
tējuma būtiskais apmērs uz Jaunpiebalgas ūdenstecēm.

Turpinājumā savu skatījumu par Gaujas nozīmi
Jaunpiebalgas novada attīstībā pauda domes deputāts Jānis
Antons. Sanākušie tika iepazīstināti arī par jautājumiem,
kas attiecas uz applūstošo teritoriju iekļaušanu jaunajā
novada teritorijas plānojumā. 

Pasākumā savu skatījumu izklāstīja arī mazā HES īpaš-
nieks Arnis Razminovičs, akcentējot nozares pozitīvos as-
pektus – valsts energoneatkarības stiprināšanu, saim-
nieciskās darbības un sakoptas vides veicināšanu. Tika
uzsvērta problēma attiecībā uz atpūtnieku paradumiem
Gaujas malā atstāt dažāda veida atkritumus, kā arī tika
aktualizēti iespējamie sadarbības varianti, piemēram, lai-
votāju iekāpšanas un izkāpšanas vietu infrastruktūras
izveide (zīmes un informācijas stendi), kā arī kopīgs darbs
Gaujas krastu sakopšanā.

Ūdenstūrisma eksperts Raimonds Dombrovskis da-

lībniekus iepazīstināja ar pamatprincipiem, kas būtu jā-
ievēro, organizējot ūdenstūrisma attīstību Gaujas augštecē.
Īpaši tika uzvērta jomas speciālistu piesaistes nepiecie-
šamība, lai netiktu atkārtotas tās kļūdas, ko pieļāvušas
citas pašvaldības. Būtiski panākt, lai Gaujas augštecē vei-
dotos kvalitatīvs ūdenstūrisma piedāvājums, kas balstās
uz izglītojošu un individuālu pieeju, nevis masveida tū-
rismu, kura pamatā ir laivu noma cilvēku kompānijām,
kam dabas baudīšana laivošanas laikā nav galvenā prio-
ritāte. Tādā veidā tiktu novērsta arī šāda ūdenstūrisma
negatīvā puse - atkritumi, kas paliek pēc “tūristu” vie-
sošanās.

Semināra noslēgumā kultūrvēstures pētnieks Gints
Skutāns prezentēja līdz šim paveiktos darbus Gaujmalas
takas izveidē, kā arī informāciju par Gaujas līkumu un
pieteku vēsturiskajiem nosaukumiem, piemēram, Vilku
dārza upīte, Sarkanduoķis vai Kunga līkums. 

Semināra daļai sekoja diskusija, kurā viskarstāk ap-
spriestais temats bija mazo HES darbība uz Gaujas.
Vairumam diskusijas dalībnieku neatbildēts palika jau-
tājums, kādēļ Latvijas valsts joprojām subsidē mazo HES
darbību, ja tā rada būtisku kaitējumu dabai un liedz arī
pilnvērtīgi attīstīt citas Gaujas augšteces izmantošanas
iespējas (piemēram, ūdenstūrismu). Taču tikmēr, kamēr
mazo HES darbība ir likumīga un valsts to atbalsta, jā-
cenšas rast kompromisi esošajā situācijā. 

Pasākumu vadīja Vita Žīgure, viņa īpaši uzvēra to, ka
Jaunpiebalga jau no senseniem laikiem ir izaugusi Gaujas
krastos, ņemot vērā, ka apmetnes tika veidotas upju un
ezeru krastos. Gauja ir ne tikai ekonomiskais resurss, bet
arī Piebalgas dabas daudzveidības, kultūras, tradīciju un
iedvesmas avots. Tādējādi nevajadzētu arī šos elementus
aizmirst, kad mēs domājam par to, ko Gauja mums ir de-
vusi un kā mēs tai atdarām.

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem par atsaucību!
Pasākums tika rīkots starptautiskās jauniešu inicia-

tīvas “RIVER reMEMBERS” ietvaros. Vairāk par projektu:
http://baltadaba.lv/aktuali/river-remembers/ 

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbal-
stu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās infor-
mācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Ģirts Baranovskis
“GAUJAS FONDS”

Atskats uz diskusiju “Gauja kā
Jaunpiebalgas novada attīstības resurss”
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD)
Vidzemes brigādes Cēsu depo telpās pulcējās labākie re-
ģiona darbinieki, lai saņemtu apbalvojumus. Dienestā
labākie tiek sveikti divas reizes gadā – maijā, kad ir
ugunsdzēsības gadadiena, un pirms valsts proklamēšanas
gadadienas. Pirmo reizi Vidzemes reģiona brigādes pa-
sākums notika Cēsu jaunajā depo. Pasniegt apbalvojumus
ieradās VUGD priekšnieks Oskars Āboliņš un Vidzemes
brigādes komandieris Jānis Skrastiņš.

VUGD pateicību par priekšzīmīgu dienesta pienākumu
izpildi un sakarā ar Latvijas Republikas proklamēša-
nas 97.gadadienu saņēma arī Jaunpiebalgas posteņa
ugunsdzēsējs – glābējs, autovadītājs Artis Melderis.

Pēc apbalvošanas ugunsdzēsēji – glābēji, kuri dienesta
gaitas uzsākuši pēdējā pusgadā, deva zvērestu kalpot
sabiedrības labā. Zvēresta devēju vidū arī Jaunpiebalgas
posteņa ugunsdzēsējs – glābējs Raivis Bazjuks.

VUGD II pakāpes apbalvojuma zīmi par priekšzīmīgu
dienestu saņēma Jaunpiebalgas posteņa vada koman-
diera vietnieks Ilvars Damroze.

VUGD III pakāpes apbalvojuma zīmi par priekšzīmīgu
dienestu saņēma Jaunpiebalgas posteņa vada koman-

diera vietnieks Andris Sprincis.
“ VUGD saredz attīstību” - eDruva.lv

2015.gada 23.novembrī

Attēlā: svinīgo zvērestu kalpot sabiedrības labā dod
Jaunpiebalgas posteņa ugunsdzēsējs - glābējs Raivis
Bazjuks (priekšplānā). 

Arī Jaunpiebalgas labākajiem glābējiem –
apbalvojumi

Vidzemes debašu turnīrs
Debašu turnīra komanda – Anna Marija Gajevika, Sabīne Ābelniece ( abas 10.kl.), Samanta Eihentāle

( 9. kl.). Debašu trenere I. Elksne.

VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionāta starta programma
Piedalījās: Edžus Nedēļa, Rūdolfs Dolmanis – Dravants (abi 10.kl.), Roberts Brikmanis (11.kl.).

Jaunajiem lasītājiem veltītais konkurss “Grega festivāls”
Piedalījās: Karlīna Lazda, Annija Bedeice, Sanita Suntaža, Līga Džīnija Rubene, Elīna Zariņa (vi-

sas 5.kl.), Emīlija Līberga, Aelita Traupele (abas 6.kl.), Jana Pelše (9.kl.). Skolotāja Z.Althabere.
Ramona Napre, Silga Radvinskaite ( abas 7.kl.). Skolotāja J.Glāzere.

A.Ratiņš

Skolas ziòas

Tradicionāli 11. novembrī lielajā
skolā notika Lāčplēša dienai veltīta
pēcpusdiena.

Klašu komandas varēja parādīt
savu drosmi, izturību, zināšanas, spē-
ju sadarboties un savstarpēji palīdzēt,
startējot 9 dažādās aktivitātēs: so-
ciālo zinību kabinetā minēt Latvijas
pilsētu nosaukumus un censties pre-
cīzi atrast to vietu kartē; vēstures ka-
binetā atpazīt senākas un ne tik se-
nas personības fotogrāfijās; skolas
bibliotēkā atbildēt uz jautājumiem
par Jaunpiebalgas un mūsu skolas
vēstures notikumiem; pie mājturības
kabineta klašu komandas demons-
trēja praktiskās darbošanās prasmes.
Vēl vajadzēja sniegt pirmo palīdzī-

Lāčplēša diena Jaunpiebalgas vidusskolā

Attēlā: jaunsargi un klašu komandas gatavas Lāčplēša dienas aktivi-
tātēm.
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bu savainotam biedram un orientē-
ties kartē un dabā. Savukārt spor-
ta laukumā kopā ar jaunsargiem bija
iespēja mest mērķī granātu, salikt ie-
roci un pārvarēt mīnu lauku. 

Apkopojot skolēnu atsauksmes,
vis interesantākie etapi, viņuprāt, bija
pilsētu minēšana un mīnu lauka pār-

varēšana. Toties jaunas zināšanas
visvairāk esot ieguvuši vēstures un
sociālo zinību kabinetā.

Paldies skolēniem par aktivitāti,
jaunsargu skolotājiem Aivaram
Ontužānam un Mārtiņam Jēgeram,
jaunsargiem - par novadītajām ak-
tivitātēm saviem skolas biedriem!

Paldies zemessargiem un kolēģiem
par veiksmīgu sadarbību pēcpus-
dienas organizēšanā!

Pasākuma noslēgumā skolas
saim nieka un pavārīšu noorganizē-
tā putra pēc aktīvas izkustēšanās
garšoja lieliski.

Maija Apsīte

Jaunpiebalgas vidusskolā dienu
pirms valsts svētkiem norisinājās
Patriotisko dziesmu konkurss. Katrai
klasei bija noteikts uzdevums – iz-
veidot savas klases karogu vai vim-
peli, vizītkarti un devīzi. 

Klašu kolektīviem bija dažāda
pieeja priekšnesumu veidošanā,
radošums, horeogrāfija un oriģi-
nalitāte. Skolēnu sniegumu vēr-
tēja žūrija septiņu cilvēku sastā-
vā. 

Konkursa gaitā uzstājās arī ko-
ris ar perkusijām un 10.klases an-
samblis. Man kā vadītājai bija
prieks klausīties un redzēt, ka bēr-
ni ir centušies, lai tieši viņi būtu
vislabākie.

Pēc pasākuma žūrijas priekšsē-
dētājs Arnis Ratiņš atzina: “Es šo
pasākumu, kas bija konkurss, iz-
baudīju kā īstu koncertu!”

Skolēnu padomes prezidente 
Alise Lazdiņa

Attēlos: Patriotisko dziesmu
konkursa laikā 16.novembrī.

Uzstājas un savu karogu de-
monstrē 10.klase, audzinātāja -
Ineta Balode.

5.decembrī Jaunpiebalgas kultūras namā notika vi-
dusskolas 12.klases Žetonu vakars. Žetona gredzenus
saņēma un 66.skolas izlaidumam vasarā gatavojas:
Edgars Dapševičs, Dāvis Černovs, Salvis Pajats,
Ingus Žēpers, Alīna Šķestere – Kaša, Una Gaile,
Arta Glāzere, Jēkabs Jānis Brasavs, Artūrs Lapiņš,
Rāmulis Žīgurs, Valters Fetings, Zorjana
Horobraja, klases audzinātāja Gunita Kundrate.

Kā ierasts, arī šogad jaunieši iestudējuši teātra iz-
rādi – pēc R.Blaumaņa lugas “Ugunī” motīviem. Šis ir
viens no skaistākajiem, lai arī sarežģītākajiem mīles-
tības stāstiem latviešu literatūrā.

Izrādes režisore Ineta Elksne, skaņas operatore Lelde
Grobiņa, par mūziku rūpējās Ingus Žēpers, izrādes pro-
grammiņu sastādīja Edgars Dapševičs.

Patriotisko dziesmu konkurss

Žetonu vakars
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Novembra otrā nedēļa Jaunpiebalgas vidusskolā bija
īpaša- pie mums viesojās 22 skolēni un 2 skolotājas no
Gediminas ģimnāzijas Lietuvā, projekta Nordplus da-
lībnieki.

Iepazīstinājām ar savu skolu. Viesi devās uz mācī-
bu stundām kopā ar 7., 8., 9. un 5.klases skolēniem. Bijām
domājuši sazināties angļu valodā, bet izrādījās, ka daļa
atbraucēju labprātāk runā krieviski.

Pēc tam ciemiņus gaidīja iepazīšanās ar Jaunpiebalgu.
Tika apskatīta Jaunpiebalgas Svētā Toma evanģēliski
luteriskā baznīca, kultūras nams un izstāžu zāle ,,Velves’’,
SIA “Wenden Furniture”. Notika radoša darbošanās māk-
slas skolā, kā arī tikšanās ar Jaunpiebalgas novada do-
mes priekšsēdētāju Laimi Šāvēju.

10. novembrī skolā svinējām Mārtiņdienu. Šajā pa-
sākumā katrai pamatskolas klasei bija savs uzdevums-
dziedāt, dejot, runāt tautasdziesmas un ticējumus, va-
dīt rotaļas. Visam pa vidu masku gājiens un pašu sa-
rūpēto labumu tirdziņš. Arī viesi rādīja savu priekš-
nesumu- dziedāja divas dziesmas un dejoja. Vēlāk no-
skaidrojām, ka viņiem šis pasākums šķitis interesants,
jo iepazinuši latviešu tradīcijas.

Un ne mazāk aizraujoša arī nākamā diena ar Lāčplēša
dienas aktivitātēm, kur jāparāda gan zināšanas un pras-
mes, gan veiklība, spēks, ātrums, drosme... Cik labi pēc
tam garšoja putra! Bet saldajā- prieks par izcīnītajiem
diplomiem un iegūtajām vietām! Vakarā lāpu gājiens
no kultūras nama līdz piemineklim pie baznīcas.
Lietuviešu skolēni tādā devās pirmoreiz. Svētbrīdis pie
pieminekļa, pēc tam koncerts baznīcā. Viesi atzina, ka
izjutuši mūsu patriotisko un reizē emocionālo gaisotni.

Ceturtdien visi kopā braucām meža izziņas ekskur-
sijā, ko piedāvā projekts ,,Mammadaba”, kurā esam ie-

saistījušies mēs- 7.klase. Sadalījāmies trijās grupās, un
akciju sabiedrības ,,Latvijas valsts meži” darbinieki
mums parādīja, kā noteikt koka augstumu, vecumu, iz-
stāstīja, kā cīnīties ar jaunaudžu postītājiem, kāpēc
kailcirtēs atstāj dažus kokus nenozāģētus un citas vēr-
tīgas  meža gudrības. Centīgi vācām žetonus par pa-
reizajām atbildēm, lai vēlāk saņemtu dažādas balvas.
Priecājāmies, ka daļa no tām aizceļoja uz Lietuvu.
Jauks un izzinošs pasākums ar erudītiem un ieinte-
resētiem vadītājiem.

Vai tiešām tik ātri paskrējis laiks, ka jau pienācis
atvadu vakars? Skolas direktore Ulla Logina visiem
pasniedz sertifikātus par piedalīšanos projektā. Pēc
tam klasē vietējo labumu baudīšana, atskats uz pa-
vadīto laiku uzņemtajās fotogrāfijās, spēles un dejas,
kopīgie foto...

Piektdienas rītā jāatvadās no jauniegūtajiem drau-
giem, jo līdz Cēsīm viņus pavadīt dodas tikai tie sep-
tītklasnieki, kuri lietuviešu skolēnus uzņēma savās mā-
jās. Cēsīs mūs gaida ,,Mazā Brīnumzeme,’’ kur kustas
un darbojas neskaitāmi vilcienu modeļi, kas pārvadā kra-
vas un pasažierus, šķērso tiltus un tuneļus, pārbrauk-
tuves un pārmijas. Ielās ir gājēju pārejas un ceļazīmes,
brauc neskaitāmi auto, kas, lai arī mazi, darbojas tā-
pat kā īsti auto – bremzē, rāda pagrieziena signālus. Pēc
tam mēs katrs veidojām savu maketa gabaliņu ar upi,
mežu, tiltu vai ko citu. Noslēgumā mūsu maketa gabaliņi
tika savienoti kopā un pa dzelzceļa sliedēm traucās vil-
ciens.

Vēl tikai neliela Cēsu pilsētas apskate, drīz norunātajā
vietā sagaidām autobusu no Lietuvas. Pēdējie selfiji, at-
vadas un asaras. 

Ir aizvadīta lieliska nedēļa, ir iegūti jauni draugi, uz-
labotas angļu un krievu sarunvalodas prasmes, apgū-
ti daži vārdi lietuviski, sapratām, cik līdzīgi patiesībā
esam neatkarīgi no tautības vai valodas... Satiksimies
nākamgad, 29. februārī, kad mēs dosimies projekta brau-
cienā uz Lietuvu.

Sirsnīgs paldies, Beāte, Ernest, Krista, Kristap,
Ramona, Samanta, Sabīne, Silga, jums un jūsu vecā-
kiem, un vecvecākiem par lietuviešu skolēnu uzņemšanu
savās mājās! Pateicos visiem 7. klases vecākiem par pa-
līdzību, atsaucību, sadarbību, atbalstu un ieinteresētību!
Paldies par sapratni un izturību skolas vadībai un ko-
lēģiem; pavārītēm par garšīgajiem ēdieniem; Inesei un
Leldei par galda klāšanu un šoferīšiem par vizināšanu!
Īpašais paldies Rēveļu jauniešu centra vadītājai Janai
ar saviem palīgiem par saturīgi noorganizēto otrdienas

vakaru! Paldies visiem, kuri
mums palīdzēja un rūpējās,
radot ciemiņiem pozitīvu ie-
spaidu par Jaunpiebalgu!

Jolanta Glāzere, 
7.klases audzinātāja

Attēlos: Jaunpiebalgas vi-
dusskolas 7.klase kopā ar vie-
siem – skolēniem no
Gediminas ģimnāzijas
Lietuvā - projekta Nordplus
dalībniekiem.

Projekta Nordplus dalībnieku satikšanās 
Jaunpiebalgas vidusskolā
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Sajūtas, kuras silda
sirdi

Šogad valsts svētku svinīgajā pasākumā, kā ierasts,
godinājām novada apbalvojuma “Gada cilvēks 2015” ie-
guvējus vairākās nominācijās. Nominācijā “Gada jau-
nietis 2015” sveicām Jaunpiebalgas vidusskolas 11.kla-
ses skolnieci Amandu Zariņu. Simpātiska, gudra mei-
tene, labi raksta domrakstus, piedalās konkursos, gūs-
tot apbrīnojamus panākumus, spēlē regbiju. Šoruden
atkal piedalījās konkursā “Mana kā Valsts prezidenta
runa” un bija viena no laimīgajiem skolēniem, kurus uz-
aicināja vizītē pie Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa. 

Arī šogad nolēmi piedalīties konkursā, pastās-
ti, kā tev klājās!

Man patriotisma nedēļa ir mīļākā nedēļa visā gadā.
Šogad, izlasot par iespēju piedalīties konkursā „Mana
kā Valsts prezidenta uzruna Latvijai dzimšanas dienā“,
no sākuma ļoti šaubījos. Uzskatīju, ka ir gandrīz neie-
spējami piedalīties vienā un tajā pašā konkursā atkārtoti
un vēl gūt panākumus. Tomēr nolēmu mēģināt. Un, kā
par brīnumu, man atkal tas izdevās. Biju bezgalīgi prie-
cīga, kad atnāca ielūgums no prezidenta kancelejas. 

Tātad tevi uzaicināja ciemos pie Valsts prezi-
denta?

Jā, 13.novembrī jau ceturto reizi devos vizītē pie Valsts
prezidenta uz Melngalvju namu. Šī bija man pirmā tik-
šanās ar Raimondu Vējoni. Lasot visiem runu, biju sa-
traukusies, dzirdēju pat savus sirdspukstus, bet centos
saglabāt ārēju mieru. Sajūtas, kuras guvu, bija labākā
dāvana, kas manu sirdi sildīs vēl ilgi.

Pēc apbalvošanas pie manis pienāca žūrijas komisi-
jas pārstāvji un kancelejas darbinieki un pateica, ka esmu
to izredzēto jauniešu starpā, kuriem būs iespēja 18.no-
vembrī Nacionālajā teātrī lasīt savu uzrunu visai Latvijai.
Tad gan acīs bija prieka asaras. Jutos īpaša. Tur es sa-
tikos ar jauniešiem, kuriem šī diena bija tikpat atbil-
dīga, cik man. Jutām, kas mūs vieno. Kopā uztraucā-
mies, smējāmies, atbalstījām cits citu, jutāmies arī pie-
derīgi prominenču videi. Neilgi pirms koncerta pienā-
ca Raimonds Vējonis, paspieda roku, vēlēja veiksmi un
teica, ka tic mums. 

Kad bija laiks doties uz skatuvi, maksimāli koncen-
trējos, uz skatuves būdama, ieskatījos klātesošo sejās.
Neticami, bet mani pārņēma miers. Es baudīju šo mir-
kli, ik vārdu teicu ar savām sajūtām, jutu, ka cilvēki sa-

dzird mani ar sirdi. Jutos lepna būt latviete.
Pēc koncerta bijām aicināti pie valsts prominencēm

uz pieņemšanu. Jutos nedaudz apmulsusi, esot
Latvijai nozīmīgo cilvēku vidū. Mūs, jauniešus, nepār-
traukti apstādināja, lai izteiktu apbrīnu. Atzinīgus vār-
dus un novēlējumus nākotnei mums teica bijušie Valsts
prezidenti – Guntis Ulmanis, Vaira Vīķe – Freiberga.
Valdis Zatlers teica, ka manis sacītais viņu uzrunājis
visvairāk. Apbrīnu izteica arī Laimdota Straujuma un
Ināra Mūrniece.

Vai noskatījāties arī svētku salūtu?
Jā, redzējām. Vērojot uguņošanu pie Daugavas, man

bija sajūta, ka salūts ir tieši tikpat grandiozs un ne-
aizmirstams kā visa šī diena.

Pastāsti, ko iepriekšējos gados esi darījusi!
Šī jau bija ceturtā reize, kad tiku uzaicināta vizītē pie

prezidenta. Pirmā reize bija tad, kad mācījos 8. klasē.
Piedalījos tieši šajā pašā prezidenta uzrunu konkursā.
Tobrīd gan tā bija liela drosme piedalīties tik vērienī-
gā valsts konkursā, bet beigās tas viss vainagojās ar pa-
nākumiem. 

Otrais uzaicinājums pie prezidenta bija pēc valsts kon-
kursa, kuru organizēja Latviešu biedrības nama pār-
stāvji. Konkursa tēma bija „ Mana dzimtene „. Pēc šī
konkursa nodomāju, ka būtu skaisti, ja visā dzīves lai-
kā iegūtu vēl trešo vizīti pie prezidenta, taču nebiju gai-
dījusi, ka tā pienāks tik drīz. Tas notika pasākumā, kurš
tika veltīts izsūtītajiem latviešiem. Todien lasīju frag-
mentu no sava darba „Sibīrijas bērni.” Atklāti sakot, pa-
sākums bija ļoti smeldzīgs, bet vienlaicīgi arī neizstāstāmi
spēcīgs. Es jutu to, ka šiem izsūtītajiem cilvēkiem ir pa-

Attēlā: Amanda Zariņa, Valsts prezidents Raimonds
Vējonis un Amandas mamma Egita Zariņa.
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visam cits skats uz lietām un pasauli. Viņi vairāk visu
novērtē, jo zina, kā ir tad, kad vairs nav nekā. 

Šogad esi nominēta kā “Gada jauniete”. Vai tas
bija pārsteigums?

Tas ir liels pagodinājums, ka tiek novērtēts tas, ko
daru. 17.novembrī apbalvošanā savējo vidū jutos silti
piedzīvotā dēļ. Esmu pateicīga, ka manas dzimtas sak -
nes ir Jaunpiebalgā. Pateicīga cilvēkiem, kuri palīdzē-
juši krāt dzīves mirkļus.

Kam tu vēlētos teikt paldies par atbalstu, palī-
dzību, gatavojoties konkursiem?

Noteikti gribētu pateikt paldies mammai par visu to,
ko viņa manī ir ielikusi, kā arī esmu ļoti pateicīga sko-

lotājai Jolantai Glāzerei par to, ka mani ievirzīja uz šī
ceļa, kur esmu šobrīd. Paldies arī skolotājai Zanei
Althaberei!

Valsts svētki aizvadīti, emociju tev ir daudz, tās
arvien paliks atmiņā. Sākusies ikdiena, mācības.
Ko tu dari no mācībām brīvajā laikā?

Brīvajā laikā mani ļoti aizrauj ēst gatavošana, īpa-
ši ēdiena noformēšana un dažādu kūku un saldo ēdie-
nu gatavošana. Tas ir tāds sirds prieks, ar kuru varu
prieku sagādāt arī citiem.

Paldies par saunu! Lai tev veiksme arī turpmāk!

Aija Ķīķere

Mūzikas skolā
25. novembrī 2. klavieru klases audzēkne Ance

Liliāna Lazdiņa piedalījās 14. jauno pianistu etīžu kon-
kursā Saldus mūzikas skolā. Paldies skolotājai Ievai
Damrozei!

29. novembrī – pirmajā Adventē - Jaunpiebalgas kul-
tūras namā ar ļoti latvisku koncertprogrammu vieso-
jās Vidzemes kamerorķestris diriģenta Andra
Veismaņa vadībā. Koncertā līdzās orķestra mūziķiem
uzstājās arī mūsu skolas audzēknes – Keita Anna
Grīnberga (2. klavieru klase) un Elza Skutāne (7. flau-
tas klase). Paldies skolotājiem, kuri palīdzēja meitenes
sagatavot šim notikumam – Ingai Eihentālei, Aijai
Silakalnei, Mārai Vīksnai un orķestra komponistam,
lielisko aranžiju autoram Andrim Riekstiņam! 

Direktore Aija Sila

Attēlā: koncertā kopā ar Vidzemes kamerorķestra mū-
ziķiem uzstājās arī 2.klavieru klases audzēkne Keita
Anna Grīnberga.

Adventa laiks Zosēnos
Ar pirmo iedegto svecīti Adventa vainagā sākas brī-

nišķais gaidīšanas laiks, kad vairāk domājam par ga-
rīgām vērtībām, kad gribam rūpēties par dzīves grūtī-
bās nonākušajiem, kad vēlam laimi visiem apkārtējiem
un sen aizmirstiem draugiem.

Gaidot Adventu, arī mēs Zosēnu bibliotēkā vēlējāmies
uzburt brīnumu, veidojot katrs savu Adventa vainagu.
Gatavojoties šim darbiņam, visu rudeni cītīgi vācām da-
žādus dabas materiālus, kas mums ļoti noderēja. Saliekot
kopā visu savākto, mēs 19.novembrī katrs veidojām savu
darbiņu. Mazākie dalībnieki šādu darbiņu strādāja pir-

mo reizi, bet gandarījums par paveikto bija ļoti liels.
Paldies Samantai, Lāsmai, Evelīnai, Anetei un Daigai!

Savu darbiņu paņemot līdzi uz mājām, katrs varēja radīt
svētkus sev, aizdedzinot pirmo svecīti vainagā. Materiālus
mums palīdzēja vākt arī aktīvie lasītāji, pensionāri. Arī
uz viņu mājām aizceļoja mūsu veidotie Adventa vainagi. 

Paldies visiem čaklajiem dalībniekiem! Lai jums sil-
ti un gaiši svētki! 

Zosēnu pagasta bibliotēkas vadītāja 
Irene Prīse

Attēlos: pasniedzēja Daiga un čaklie dalībnieki; iz-
veidotie Adventa vainagi.
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Ziemeļvalstu bibliotēku
nedēļa 2015

Šogad jau par tradīciju kļuvusī Ziemeļvalstu biblio-
tēku nedēļa notika no 9. līdz 15. novembrim.
Pirmdiena, 9. novembris, bija lielā lasīšanas diena, tā-
pēc jau pirmās stundas laikā Jaunpiebagas sākumskolas
3.klases 1.grupas audzēkņi kopā ar audzinātāju Judīti
piedalījās Rīta stundā – lasīšanas pasākumā pašiem ma-
zākajiem lasītājiem. Šogad Ziemeļvalstu Bibliotēku ne-
dēļas tēma bērniem ir ļoti aktuāla-Draudzība Ziemeļos.
Mēs iepazināmies ar mūsdienu norvēģu rakstnieces
Marijas Parras grāmatas “Vafeļu sirds” fragmentiem un
ļoti ceram, ka tā drīzumā tiks iztulkota pilnībā un iz-
dota arī latviski.

Attēlā: lielā lasīšanas diena 3.klases 1.grupā.

Teātris un dzīve, dzīve 
kā teātris…

12.novembra vakarā bibliotēkā pulcējās teātra un li-
teratūras cienītāji, lai dalītos ar savām domām par la-
sītajām grāmatām un redzētajām izrādēm, tiktos ar do-
mubiedriem. Iepazināmies ar Spēlmaņu nakts balvai iz-
virzītajām kandidatūrām. Tika ierosināts kopīgi apmeklēt
amatierteātru skati Smiltenē. Šo ieceri izdevās reali-
zēt un 28.novembrī noskatīties vairākas izrādes. 

Diskusijas laikā konstatējām, ka neviens no klā-
tesošajiem nav redzējis Jaunā Rīgas teātra izrādi
“Aspazija. Personīgi.” Šī izrāde Spēlmaņu naktī saņēma
vairākas nominācijas ne tikai par tērpiem, grimu un
scenāriju, bet arī par labāko galvenās lomas tēloju-
mu- tiumfēja aktrise Baiba Broka. Visus interesen-
tus, kuri Jaunā gada sākumā vēlas redzēt šo izrādi,
lūdzam pieteikties bibliotēkā līdz 18.decembrim.
(Tālrunis: 64107903; 
e-pasts: baiba.logina@jaunpiebalga.lv )

Pavisam nemanot sarunas aizvijās arī par citām tē-
mām- veselību, bērnu audzināšanu… un atskanēja jau-
tājums: “Kad tiksimies nāmreiz?” Nākamā kopābūša-
nas reize 7.janvārī. Gaidām visus interesentus! 

Pasākuma dalībniekiem tika dota vēl nebijusi iespēja-
tikties ar grāmatu “aklajā randiņā”. Nākmajā tikšanās
reizē gaidīsim atsauksmes un vērtējumu par šo akciju.

Vislielāko paldies sakām Sigitai Vanagai par ierosi-
nājumiem un izsmeļošo stāstījumu. Paldies Ligitai

Vietniecei par dalīšanos ar savām zināšanām un par
transportu!

Attēlā: teātra un literatūras cienītāju tikšanās lai-
kā bibliotēkā. No kreisās - Sigita Vanaga, Ligita Vietniece
un Edīte Eglīte.

“Mēs varam izvēlēties
ceļu, kurp iet...”

Tikšanās ar Raimondu Dombrovski

Eiropa un pasaule sākas te, kur ir mūsu mājas, te -
Piebalgā. Starp mums dzīvo daudzi interesanti, gudri,
uzņēmīgi un aizrautīgi  cilvēki, kuri  iedvesmo citus, arī
mūsu novadnieks Raimonds Dombrovskis, kurš ir: 

l sportists – (septiņkārtējs ASV čempions biatlonā),
l bijis Latvijas bobsleja izlases menedžeris.
l realitātes šova “Džungļu zvaigzne” vadītājs,
l ceļotājs,
l ekspedīciju gids un instruktors,
l slēpošanas biedrības “Vanagkalns ” dibinātājs, 
slēpošanas entuziasts – Vanagkalna trases saimnieks

un ikgadējā slēpošanas festivāla organizators,
l transportācijas un loģistikas  plānošanas inženie-

ris.
Presē un internetā viņu dēvē par aizrautīgu piedzī-

vojumu meklētāju, latviešu dēkaini, izdzīvotāju, brīv-
domātāju. Izaicinājumi, piedzīvojuma gars – tas  patiešām
ir Raimonda Dombrovska dzīves piepildījums. Viņš arī
māca un iedvesmo citus doties pretī nezināmajam, kā
izdzīvot skarbos apstākļos, saudzēt dabu utt. 

Ar  „EUROPE DIRECT” informācijas centra
Valmierā atbalstu 20.novembrī viesojoties Jaunpiebalgas
pagasta bibliotēkā, Raimonds Dombrovskis pastāstīja
par savu dzīvi, nozīmīgākajiem notikumiem un sporta
gaitām, par uzvarām un zaudējumiem, par nākotnes plā-
niem un iecerēm. 

Pasākuma laikā tika demonstrēti fragmenti no do-
kumentālajām filmām “Jukonas skartie” un “Dziļā
Amerikā”. Uzzinājām, ka režisors Arnis Aspers veido
dokumentālo filmu „A To B Rollerski”- stāstu par pie-
dzīvojumu, par neatlaidību, par cilvēka gara spēku un
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vēlmi sevi pierādīt, stāstu par cilvēku, kas veic ļoti garu
ceļu, lai atrastu sevi. Raimonds Dombrovskis ir šīs fil-
mas galvenais varonis. 1988. gadā viņš 90 dienās ar rol-
lerslēpēm kājās veica 4200 jūdzes (6759,24 km) garu ceļu
un šķērsoja Ziemeļameriku no Kanādas (Arctic, Inuvik)
līdz Meksikai (Baja). Līdz šim vēl neviens neko tādu,
braucot ar rollerslēpēm, nav atkārtojis. 

Plānots, ka filmas pirmizrāde notiks 2016.gada 13.feb-
ruārī Jaunpiebalgā, kad jau piekto reizi notiks slēpo-
jums “Pāri Piebalgas pakalniem”.

“Mēs nevaram izvēlēties ceļu, no kurienes nākam, bet
mēs varam izvēlēties ceļu, kurp iet...” Tā ir galvenā at-
ziņa, ko guvām šajā interesantajā pasākumā, kurš ie-
dvesmoja mūs arī  turpmāk organizēt pasākumus, kas
saistās ar ceļojumiem.

Attēlā: presē un internetā viņu dēvē par aizrautīgu
piedzīvojumu meklētāju, latviešu dēkaini, izdzīvotāju,
brīvdomātāju – Raimonds Dombrovskis.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras
centrs un apgāds “Zvaigzne ABC” novembrī aicināja sko-
lēnus individuāli vai grupās piedalīties grandiozā in-
teraktīvā plakātu sesijā. 

Tāpēc bibliotēkas un skolas visā Latvijā aicināja bēr-
nus piedalīties konkursā, kurš notika divos līmeņos.
Katras skolas vai bibliotēkas vietējā konkursa uzvarētājs
vai radošā grupa saņēma balvu- iespēju piedalīties Grega
festivālā Rīgā 2015.gada 9.decembrī un satikt populā-
rās grāmatas “Grega dienasgrāmata” autoru Džefu
Kinniju no Amerikas.

Paldies visiem 20 Jaunpiebalgas sākumskolas un vi-
dusskolas audzēkņiem, kuri piedalījās izsludinātajā kon-
kursā. Galveno balvu saņēma 4.klases skolnieces Tīna
Rukmane, Karolīna Pogule, Zanda Loginova, Kate
Vīksna, Gerda Johansone, Agnija Ziedāre un
Dagnija Novicka par plakātu “Grega dienasgrāmata
izklaidē un iedvesmo arī meitenes!” Paldies klases au-
dzinātājai Dacei Mačukānei par palīdzību un atbalstu
darba tapšanā!

Grega festivāls norisinājās Gaismas pilī, pasākumu
vadīja Valters Frīdenbergs. Sākumā eksperti - tulko-
tāja Daina Ozoliņa, LNB bērnu un literatūras nodaļas
vadītāja Silvija Tretjakova un 6.klases skolnieks Bruno

Konkurss jaunajiem lasītājiem 
„Grega festivāls” 

Mūžizglītība
Nekas šai dzīvē nav mūžīgs un nemainīgs- izmirst pilsētas, izžūst ezeri, sabrūk ēkas…. Bet dzīve turpinās.

Arī nodarbības novada domes zālē un klasē. To gafiku ik mēnesi var apskatīt novada domes  mājas lapā.
Pirmdienās plkst.17.00 - astroloģija; plkst. 19.00 joga;
Trešdienās plkst.17.30 un plkst. 19.00 angļu valoda;

Sestdienās 2x mēnesī – plkst.13.00 - kustība un deja; plkst. 14.00 - smieklu joga. 
Nākamās nodabības -  09.01. un 23.01.

15.01. plkst.12.00 Mūzikas terapijas nodarbība. Pēc nodarbības ir iespējams pieteikties uz individuālām
nodarbībām cilvēkus ar logopēdiskām problēmām, cilvēkus ar runas traucējumiem, pārslimojot insultu, 

kā arī tos, kuriem ir dažādas problēms savstarpējās attiecībās, to skaitā darba koletīvos. 
Pieteikties pa tālruni  64107903 

Jaunajā gadā 1x mēnesī plānots atsākt Gongu meditāciju. Ir priekšlikumi organizēt radošās darbnīcas
un psiholoģijas kursus. Gaidu citus ierosinājumus.

***
Un vēl: no 14.decembra līdz Zvaigznes dienai 6.janvārī Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka dāvinās grāmatas

- liekos dubletus.
Baiba Logina

Attēlā: Baiba Logina kopā ar 4.klases meitenēm, ku-
ras saņēma galveno balvu par plakātu “Grega dienas-
grāmata izklaidē un iedvesmo arī meitenes!”
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apsprieda Grega fenomenu. Bija sagatavots video ieskats
Dž. Kinnija pasaules tūrē. Dž. Kinnijs mēneša laikā ir
apmeklējis 15 pilsētas piecos kontinentos. Viesošanās
Rīgā bija šīs tūres pēdējā pieturas vieta. Rakstnieka grā-
matu kopējais metiens jau ir pārsniedzis 164 miljonus
eksemplāru, viņa darbi par palaidnīgo Gregu pievērsuši
lasīšanai miljoniem bērnu visā pasaulē. 

Džefs Kinnijs pastāstīja un parādīja, kā top viņa grā-
matas, atbildēja uz bērnu jautājumiem, fotografējās un
dalīja autogrāfus. Patīkami, ka pasākuma organizato-

ri bija parūpējušies par to, lai visi bērni tiktu pie au-
togrāfiem, jo pie izejas katram dāvināja parakstītu kar-
tīti ar rakstnieka fotogrāfiju.

Desmit labākos LNB konkursam iesūtītos darbu au-
torus apbalvoja ar grāmatām un citām vērtīgām man-
tām. Visi interesenti ierakstu var noskatīties
www.straume.lmt.lv

Baiba Logina

Krāsainās smaržas
9.decembra pēcpusdienā kultūras nama mazajā zālē

pulcējās interesenti uz Lietišķās mākslas studijas
“Piebaldzēni” gleznotāju studijas vasaras plenēra un ru-
dens darbu izstādes “Krāsainās smaržas” atklāšanu.
Izstādē piedalās gleznotāju darbi dažādās tehnikās –
eļļa, akrils, guaša.

Gleznotāju studijas pasniedzēja Talita Rozenblate iz-
stādes atklāšanā sacīja: “Izstādē redzam rezultātu, mazu
daļiņu no tā, kas šajos gados gleznots. Gleznošanas stu-
dija gan pastāv jau ilgus gadus, darbu savulaik uzsā-
ka Sandra, tad turpināja Zanda, līdz pārņēmu es.
Gleznotāju studijai šī ir pirmā - tikai gleznotāju studi-
jas izstāde. Līdz šim esam piedalījušies kopā ar amat-
niekiem Velvju izstāžu zālē, tāpat mūsu darbi parādī-
jušies vienā otrā pasākumā, kā “Izvēlies Piebalgu!” un
citos, bet šādā veidā – pirmo reizi. 

Gatavojoties izstādei, radās ideja, kura zibenīgi pār-
tapa par īstenību, proti, šodien mēs atklājam ne tikai
izstādi, bet arī pirmo reizi piešķirsim ceļojošo balvu -
Mākslinieka goda cepuri. Katrs no klātesošajiem dos savu
vērtējumu, izvēloties un nobalsojot par vienu gleznu, kura
tam patīk visvairāk. Nākamajā izstādes atklāšanā at-
kal balsosim par to darbu, kas vislabāk paticis. Līdz ar
to cepuri iemantos nākamais mākslinieks, par kura dar-
bu būs nobalsojis vairākums no skatītājiem.”

Pēc klātesošo balsojuma par pirmo Mākslinieka goda

cepures ieguvēju kļuva Talita Rozenblate. 
Ikviens interesents laipni aicināts apskatīt mūsu pašu

mākslinieku darbus, kas izvietoti gan kultūras nama
foajē, gan mazajā zālē. Domāju, ka iespējami arī pār-
steigumi, jo bieži vien mēs nemaz nezinām, kāds talants
piemīt mūsu līdzcilvēkiem. Nāciet, vērtējiet, priecājie-
ties par uzgleznotajiem ziediem, ainavām, kluso dabu!
Nākamā gada kalendāra lapā arī būs skatāmas dažas
mūsu mākslinieku gleznu fotogrāfijas. Paldies par tām! 

Aija Ķīķere

Attēlā: mūsu mākslinieki – Astrīda Mājeniece, Talita
Rozenblate, Egils Johansons, Sigita Vanaga, Māra
Baldzēna, Valda Žukovska. Klāt nebija Maija Kārkliņa
un Ilze Kaimiņa.

Pamazām augam!
No 22. oktobra līdz 23.novembrim Cēsu izstāžu namā

varēja aplūkot lietišķās mākslas izstādi ‘’Linu dvieļi un
māla krūzes’’.

Izstādē bija apskatāmi tautas lietišķās mākslas stu-

diju un individuālo meistaru darbi, Latvijas Mākslas aka-
dēmijas studentu un pasniedzēju, kā arī Latvijas
Mākslinieku savienības biedru darbi. Ekspozīciju vei-
doja vairāk nekā 500 linu dvieļi un 200 māla krūzes,
kā arī darbi no Cēsu Vēstures un mākslas muzeja. Starp
šiem pieredzes bagāto meitaru darbiem bija skatāms arī

mūsu, Lietišķās un tēlotājas mākslas stu-
dijas (LTMS) ’’Piebaldzēni’’ dalībnieku, vei-
kums. Ar lina dvieļiem piedalījās Valda
Dene, Maija Apsīte, Inita Koļesņikova, ar
māla krūzēm - Talita Rozenblate un Marika
Šube.

Šī izstāde tika veidota ar mērķi veicināt
aušanas un keramikas lietišķās mākslas
nozaru attīstību, to pētīšanu, saglabāšanu
un nodošanu nākamajām paaudzēm, kā arī
rosināt profesionālu mākslinieku interesi
par tradicionālās kultūras un jaunrades mij -
iedarbi.

Marika Šube
LTMS ’’Piebaldzēni’’ dalībniece

Attēlā: lietišķās mākslas izstāde ‘’Linu
dvieļi un māla krūzes’’.
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Mīli savu tuvāko
Esam sagaidījuši gada pēdējo mēnesi, un nav ilgi līdz

Ziemassvētkiem, kad visa kristīgā pasaule svinēs Jēzus Kristus pie-
dzimšanu. Ar Kristus mācību, kristīgo ticību dzīvo visa Eiropa un
arī mūsu, latviešu tauta. 

Ja varētu pavisam īsi raksturot kristīgo ticību un kristiešu dzī-
ves izpratni, tad, manuprāt, tie būtu divi Bībelē izteiktie principi:
„Mīli savu tuvāko kā sevi pašu” un „Nedari savam tuvākam to, ko
tu negribi, lai darītu tev”. Tā mācīja Jēzus Kristus. Vai šodien, teh-
noloģiju un informācijas laikmetā, par to piedomājam, un cik stip-
ra tad ir mūsu kristīgā ticība? Jāatzīst, ka mūsu novada skaistais
dievnams labi ja pāris reizes gadā ir cilvēku piepildīts, pārējās svēt-
dienās tie ir nepilni divi desmiti apmeklētāju, kuri vēla uzklausīt
Dieva vārdu. 

Arī reliģija ir tautas kultūras sastāvdaļa, un tad rodas jautājums:
“Kā mēs paši novērtējam savu kultūras dzīvi?” Piebaldzēnu koris,
deju kolektīvi veiksmīgi piedalās skatēs, līdz ar to ir Latvijas dzies-
mu un deju svētku dalībnieki, darbojas mākslas un mūzikas sko-
las, teātris. Piebaldzēni ir atzīti rakstnieki, dzejnieki, komponisti.
Arī šogad Rīgas Latviešu biedrības namā 11. novembra svētku kon-
certā klausītāju atsaucību izpelnījās dziesmas ar piebaldzēnu tek-
stiem un mūziku. Novada dzejnieku un gleznotāju darbus augsti no-
vērtē Cēsu kultūras biedrības „Harmonija” pasākumos. Šīs biedrī-
bas dalībnieks Leons Staris ir sacerējis dzejoli „Atdodu godu Piebalgai”. 

Tad nav saprotams, kāpēc šogad Jaunpiebalgas novada balva „Gada
cilvēks” netika nevienam mūsu kultūras darbiniekam? It kā kultūras
šeit vispār nebūtu. To pašu varētu teikt arī par kristīgo vērtību kop-
šanu. Ir baznīcas, ir draudzes, mācītājs, priesteris, draudzes pado-
mes, svētdienas skolas, Bībeles stundas, tomēr to maz redzam. Varētu
jau attaisnoties, ka viss plūst, viss mainās. Paliek tikai jautājums
- kādā virzienā? Ja mēs nespēsim saglabāt savu kultūru, tās vietā
neizbēgami nāks cita, sveša. Tāpat ir ar kristīgo ticību, kuras vie-
tā jau Eiropā laužas mums sveša un nepieņemama reliģija - islams.
Šī reliģija nepieļauj nekādas novirzes no kanoniem, tur nav mīles-
tības, bet valda tikai šariata likumi, kuri paredz neticīgo vienkār-
šu iznīcināšanu. 

Mums vēl ir dots laiks saglabāt savu kultūru un nosargāt kris-
tīgo ticību, tāpēc, sagaidot Kristus dzimšanas un gaismas atgriešanās
svētkus, sūtu visiem kristiešu sveicienu ar Svēto Rakstu vārdiem:
„Gods Dievam augstībā un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts”.

Jānis Mājenieks

Atdodu godu
Piebalgai

Kur Balga Piebalgas pakalnos lokās,
Te baltu sentautu pēcteči mīt.
Daiļrades pūru kopj čaklas rokas -
Tas tautasdziesmās un dzīparos tīts.

Šeit brāļu Kaudzīšu mērnieki rosās,
Un Ķenča tēls jau par folkloru kļūst.
Kā sacīt, jāsaka: „Viss pašu rokās.
Būs savu tautu pret nākotni vest”.

Vēl slātavieši un čangaļi cīkstās,
No viņiem strāvo senbaltu gars.
Cauri laikiem tie Piebalgu rotās,
Tā nekad nebūs nokaltis zars.

Mūziku dzirdu, kad piebaldzēns runā,
Un dziesmu garu tas uzturēt māk.
Tautas tērpi kad meitene rotās,
Uz Latvijas simtgadi piebaldzēns nāk.

Piebalga - Latvijas košākā sakta,
Te gara milži no sendienām nāk,
Šai vietā jūti - latviešu tauta
Vēl stipra - par sevi pastāvēt māk!

Leons Staris  
Cēsu kultūras biedrība „Harmonija” 

Visi jau esam pamanījuši, ka notiek aktīvs darbs pie
ambulances ēkas rekonstrukcijas. Līdz ar mākslas sko-
lu telpas bija jāmaina arī zobārsta kabinetam. Kopš ok-
tobra vidus mediķes ir pārvākušās uz jaunajām telpām
Br. Kaudzīšu ielā 7A – 1. 

Lai uzzinātu, kā zobārste Mudīte Puķīte un zobu
tehniķe Daina Bērzone strādā un jūtas jaunajās tel-
pās, devos ciemos. Četristabu dzīvoklis, protams, ir pār-
veidots un pielāgots atbilstoši mediķu un pacientu va-
jadzībām. Patīkama uzgaidāmā telpa, labierīcības ap-
meklētājiem. Daina vedina pārējās telpās, izrāda savu
saimniecību un pastāsta: “Maz pamazām jau iedzīvo-
jos, darba apstākļi noteikti ir labāki, telpas jaunas, tik-
ko remontētas, gaišas. Gribu teikt – nu ir civilizēti ap-
stākļi, ir uzstādīts putekļu nosūcējs, jauna izlietne. Varam
teikt lielu paldies elektriķim Normundam Ezerietim, arī
Kristapam Dravantam, Aivaram Jansonam, novada do-
mei, vēl paldies tiem strādniekiem, kuri izvāca vecajā
ambulances ēkā gadu gadiem sakrājušās vecās, neva-

jadzīgās lietas. Daudzas mēbeles restaurējām, līdz ar
to tās ieguvušas citu, svaigāku izskatu. Nedaudz at-
jaunoju arī savu galdu, pie tā strādāju jau 45.gadu.

Attēlā: zobu tehniķes darba telpa.

Zobārstniecība - jaunās telpās
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Protams, vecajā vietā bija ļoti pierasts, negribējās iet
prom, taču nu jau ir labi, esmu apmierināta. Jā, puķes
arī nāca līdzi, tās jau kā dzīvi cilvēki!”

Daktere Mudīte Puķīte: “Jaunas telpas, protams, ir jau-
nas – gaišas, skaistas, logiem priekšā baltas žalūzijas.
Ir izveidota atsevišķa vieta instrumentu sterilizācijai. Te
man ir neierasts plašums, kurš varēja būt arī mazāks.
Telpā gribēju arī ceturto kā norobežojošu sienu, tagad te
ir sajūta, kā atrodoties lielā pagalmā. Mēbeles gan ir tās
pašas, bet gaišajā telpā viss liekas kā jauns.”

Jāpiebilst, ka zobārstei un zobu tehniķei piepulcējusies
arī sanitāre Mārīte Krasovska.

Viss ir apskatīts, pie dakteres nāk mazie pacienti. Saku
paldies par veltīto laiku sarunai un atvados. Lai veicas
darbs jaunajos apstākļos un – mīļus, klusus
Ziemassvētkus un veiksmi, veselību Jaunajā gadā!

Aija Ķīķere
Attēlā: atsevišķa vieta iekārtota instrumentu ste-

rilizācijai.

Šāds konkurss tika rīkots pirmo reizi ar mērķi vei-
cināt kvalitatīvas un nekaitīgas produkcijas ražošanu,
kā arī lai uzlabotu piedāvājumu patērētājiem, celtu pro-
dukcijas konkurētspēju Baltijas un Eiropas tirgū.

Konkursā visi alus paraugi tika sadalīti 3 katego-
rijās.

1.grupa – Lager tipa alus ( tā saucamais
garais alus dzēriens), 2.grupa – Eila sti-
la alus, 3.grupa – hibrīda/miksētā stila
alus.

SIA “Piebalgas alus” alus šķirne
“Izvēlies Piebalgu” Lager tipa alus

grupā
1.apakšgrupā – internacionālā stila

Pilzenes alus veids-
ieguva 1.vietu un sudraba medaļu

(43,8 balles).

4.apakšgrupā – Baltijas stila Lager alus veids
“Oriģinālais” – alus šķirne 

“Piebalgas” - 1.vieta grupā 
un sudraba medaļa (45,5 balles).

6.apakšgrupā – Baltijas stila Porteris alus veids -
alus šķirne “Piebalgas tumšais LUX” –

3.vieta grupā un sudraba medaļa
(45,0 balles).

Alus – tā ir vesela zinātne!
Par to, kā notika alus paraugu degustācija, stāsta

konkursa žūrijas locekle, SIA “Piebalgas alus” tehno-
loģe Vineta Johansone: “Šogad alus paraugus vēr-
tēja 12 starptautiski žūrijas locekļi, kur seši pārstā-
vēja Latviju un seši bija pieaicināti no Baltijas un ci-
tām ES dalībvalstīm. Konkursa profesionāļu komisi-
ju vadīja ilggadējā alus eksperte Astrīda Ruško, kura
arvien ir uzsvērusi: ”Alus – tā ir vesela zinātne!” 

Esmu arī iepriekš piedalījusies degustācijās, bet šāda
veida – pirmo reizi. Alus paraugi tika vērtēti 50 bal-
lu sistēmā, bija jāsaprot, kā vispār to dara, degustā-
cija notika 2 dienas. Izgaršojām dažādu grupu alus.
Degustācija, protams, interesanta, alus paraugi bija
ļoti smalki jāvērtē – aromāts, izskats, garša, kopējās
garšas izjūtas un alus kopējais vērtējums. Patiešām,
tā bija smalka degustācija. Darba ritms bija saspringts,
jo alus paraugu bija ļoti daudz – pāri 80, tādēļ ekspertam
izpalika jebkāds subjektīvais moments.

Ar zelta medaļu tika novērtēts izstrādājums, kas kopā
saņēma 47 – 50 balles, ar sudraba medaļu - 44 – 46,9
balles, ar bronzas medaļu - 39 – 43,9 balles. 

Priecājamies par iegūtajām medaļām mūsu trim alus
šķirnēm. Kā nemainīga vērtība jau daudzus gadus ir
“Piebalgas” alus, kas gatavots pēc G.Barviķa receptes,
šī šķirne joprojām ir līderis tirgū. Tāpat prieks par jau-
nāko alus šķirni “Izvēlies Piebalgu”, kas arī guvusi ie-
vērību. Arī man pašai šīs divas alus šķirnes liekas vis-
garšīgākās.”

Aija Ķīķere

Starptautiskais Baltijas alus
konkurss

“Baltic beer star 2015”



21

Kultūras afiša
Jaunpiebalgā

19.12. plkst. 18.0019.12. plkst. 18.00 Ziemassvētku koncerts “Ziemas elēģija”. Svētku programmu 
gatavo Jaunpiebalgas kultūras nama jauktais koris kopā ar solistiem un viesmākslinieki:
Liene Bērziņa, Klinta Āboliņa, Ilze un Nauris Jansoni – Ķirši, Jaunpiebalgas sieviešu 
vokālais ansamblis. Ieeja bezmaksas.

20.12. plkst. 12.0020.12. plkst. 12.00 Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem. 
Pie bērniem ciemosies Jaunais Liepājas teātris ar izrādi  “Svētkus meklējot”.
Saldumu paciņas pieteikt līdz 17.decembrim  pa tālruni: 26412962 (Agnese) un 26178257
(Lāsma). Paciņas cena 3,30 EUR.

01.12.01.12. Jaungada balle - spēlēs grupa “Bruģis”. Ieeja 5,- EUR. 
Galdiņu rezervācija pa tālruni: 26412962 (Agnese) un 26178257 (Lāsma).

Zosēnu pagastā

18.12. plkst.13.0018.12. plkst.13.00 Jaunpiebalgas novada senioru un viņu draugu
Ziemassvētku eglīte Zosēnu kultūras namā. 
Par transportu zvanīt Jaunpiebalgā - Lāsmai 26178257, Zosēnos - Dzidrai 26538154.

20.12. plkst. 12.0020.12. plkst. 12.00 Zosēnu un Jaunpiebalgas pagastu pirmskolas bērnu 
eglīte Jaunpiebalgas kultūras namā. Ziemassvētku busiņš zoseniešus gaidīs pie
Zosēnu pagasta pārvaldes plkst.11.15.

26.12. plkst.22.0026.12. plkst.22.00 Vecgada ķekatu - ļekatu balle. Maskām atlaides līdz 100 %.
Ballē labi justies palīdzēs grupa ‘’Atspulgs”. Ieeja - 3.00,- EUR

Vairāk informācijas, zvanot pa tālruni 26538154 (Dzidra)

...Ieklausies Ziemassvētkos... Ieklausies sirdī...
Ieklausies Mīlestībā un glabā šo dziesmu sevī... Un
tici... Jo Mīlestība paliek pie tā, kas tai tic!
Lai ikvienu māju piepilda piparkūku smarža, lai izdodas
sevī uzburt Balto Ziemassvētku sajūtu, kas ļaus katram
pašam būt, darīt labākus darbus un domāt gaišākas do-
mas ne tikai šodien, bet arī rīt un visu nākamo gadu!
Gaišus un baltus Ziemassvētkus un skaistāko sapņu

piepildījumu Jaunajā - 2016. gadā!

Jaunpiebalgas novada dome

No sveču liesmiņām, no egļu zaru un piparkūku
smaržas, no atmiņām par baltām sniega kupenām

Ziemassvētkos- smelt spēku rītdienai 
un gaismu visam jaunajam gadam:

pavisam īpašam gadam- Jaunpiebalgas vidusskolas
70.dzimšanas dienas gadam! Mēs, skolas kolektīvs,
gaidīsim VISU Jaunpiebalgas skolu absolventus,

skolotājus, darbiniekus 2016.gada 2.jūlijā
Jaunpiebalgas Svētā Toma ev. lut. baznīcā, 

vidusskolas estrādē un sporta zālē. Būsim visi jaun-
piebaldzēni un viesi kopā!

Direktore Ulla Logina

Caur mūsu sirdīm Ziemassvētki rit,
Pavisam tuvu Jaungads mīt.

Un tieši šajā laikā
Par labo vajag paldies pasacīt

Un vēl daudz laba izdarīt!
Un tā ar dažādām rūpēm un darbiem nemanāmi ir
pienācis Ziemassvētku vakars, kur katrā mājā goda
vietā ir izrotāta eglīte, burvīgs, tikko ceptu pīrāgu

aromāts pilda telpas un visa ģimene pošas uz
Svētvakaru baznīcā, lai svinētu Kristus piedzimša-
nas svētkus. No gada gadā, no paaudzes paaudzē...

Lai allaž kāds prieks kā eņģeļa mats sien 
dvēseli zvaigznes starā!

Lai Ziemassvētki un Jaunais gads dod sirdij
mīlestības tik daudz,

ka paši gluži kā eņģeļi, to citiem
dāvināt varam!

Lai visiem gaiši un silti Ziemassvētki, panākumiem
bagāts Jaunais gads! Gaidu bibliotēkā vairāk lasošu,

darbīgu un zinātkāru bērnu!
Gaišus svētkus vēlot - Zosēnu pagasta bibliotēkas

vadītāja Irene Prīse

Apsveikumi Ziemassvētkos un Jaunajā gadā
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No Ziemassvētku zvaigznes gaisma nāk,
No sniega baltuma un sveču liesmas dzīvās,

No mūsu pašu domām baltajām,
No mūsu mīlestības- vienkāršās un tīrās.

Lai izdodas šo gaismu saglabāt
Caur cīruļputeņiem un vēju brāzmām,
Caur rudens novakariem tumšajiem

Līdz nākamajam Ziemassvētku stāstam!

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas darbinieki

Varbūt mazliet pietrūkst sniega,
varbūt baltas novakares...

Tomēr - arī paši varam
baltu, siltu gaismu radīt!

Domāt baltas, gaišas domas,
dziedāt baltu – siltu dziesmu.

Noadīt no mīlestības
siltu šalli, sveces liesmu...

Uzdāvināt tuvākajam gaišu, neviltotu smaidu,
kādu mīļu, labu vārdu, siltu rokas pieskārienu. 

/A. Sila/

Lai Ziemassvētki atnāk balti, gaiši, pat ja sniega 
mākonis nosnieg citā vietā.

Lai mēs esam tie, kas dāvinām un dodam!
Lai Vecgada uzkrāto pieredzi un zināšanas paturam

prātā, kad ar jaunu sparu sāksim darbošanos
Jaunajā gadā. Un Jaunais gads lai nes prieku 
darboties, radošas domas un izdošanos it visā,

ko darām no sirds!

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas 
direktore Aija Sila

Šai Ziemassvētku naktī,
Kad svecīte mirdz,

Visu, kas sakāms, saki no sirds.
Tas palīdzēs ielīksmot,

Piedot un lūgt.
Tas palīdzēs visiem daudz labākiem būt.

Veselību, možu garu un baltu ceļu, ejot pretim
Ziemassvētku brīnumam un Jaunajam gadam!

Jaunpiebalgas pasta nodaļas kolektīvs

Laika ratam griežoties, aizripojis vēl viens gads cilvēku
dzīvēs. Katrs neviļus analizē, šķetina, kāds tad ir bijis
šis gads. Ir lietas, kas rit savu ritumu, bet ir lietas,

kas ir atkarīgas tikai no mums. Lasot Vitālija
Giberta grāmatu ‘’Nākotnes modelēšana’’, domāju,
cik viss ir vienkārši: domāt pozitīvi, modelēt savu
dzīvi tādu, kādu Tu gribi. Kāpēc samierināties ar

mazumiņu, ja var izmantot visu pasauli?
Un tamdēļ sev un jums novēlu nākamo gadu tādu,
kādu mēs to gribam paši! Lai Ziemassvētku laiks

rada pārdomas un, dienām kļūstot garākām, arvien
vairojas prieks, mīlestība, saticība katrā no mums

un, protams, sabiedrībā kopumā!
Dzidra Prūse 

Zosēnu kultūras un sabiedriskā centra vadītāja

Balta dvēselīte 
klīst un meklē mājas.
Pa baltiem sniegiem,

baltās pēdās
grimst kājas baltās kupenās.

Svēta dvēselīte
arī meklē mājas,

kur palikt un dzīvot
ne tikai Ziemassvētkos.

Lai Ziemassvētkos iegūtais miers, gaišums un 
saticība pavada jūs arī visas pārējās dienas! 

Priecīgus svētkus vēl -
Jaunpiebalgas kultūras nama kolektīvs!

Aizmirsti nedienas vakarējās,
Ietinies putenī, ietinies vējā,

Izej caur sarmoti baltu ciemu
Uz savu ziemu.

Spīgo pārsliņa sniega klēpī,
Tur jau brīnumu brīnums ir slēpies,
Zvaigznes staro tik augstu, augstu.

Sasildi zemi ar savu plaukstu,
Ar savu sirdi, ar savu gribu,

Ar savu karsto mīlestību!
Paldies visiem maniem palīgiem, kuri visa gada
garumā ir sūtījuši savus rakstiņus un fotogrāfi-
jas! Paldies, ja uzdodat jautājumus! Paldies vi-
siem avīzītes lasītājiem, kuri to gaida un lasa! 

Ceru uz jūsu visu atsaucību un ierosinājumiem
arī Jaunajā gadā!

Veselību, mīlestību, saticību, pārticību!
Avīzītes veidotāja Aija
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2016.gada 2. jūlijs - pasaules
jaunpiebaldzēnu salidojums

„Pieskaries zvaigznēm un tevī ienāks gaisma...”
(O.Radziņa)

„ Esmu lepna par to, ka man bija tik skaisti des-
mit jaunības gadi Jaunpiebalgā”, raksta Olga Radziņa
grāmatā „ Jāņu nakts”. „ Es pieskāros zvaigznēm -
tie bija Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāji. Šīs grā-
matas lai ir mazs sveiciens jubilejā, jo bez jūsu sko-
las to nebūtu”, autores ieraksts grāmatā „Sirds mana
paliks te mūžam”. 

Divas grāmatas, lielā mīlestībā dāvinātas vidus-
skolai, kā sveiciens gaidāmajai jubilejai. Nodaļā
„Drumslas no biogrāfijas” autore atceras skolotājus.
Pieminēti: Aleksandrs Birzvalks, Heinrihs Kozlovskis,
Anna Garā, Gaida Virse, Tekla Kalniņa, Skaidrīte
Sarkane, Ilgvars Leimanis, Osvalds Pauliņš,
Raimonds Poris, Arnolds Plaudis, Otto Vāliņš. Arī
atmiņas par dzīvi „Ceļmalkrūzēs”, par 20.gs. 50. ga-
diem, par Gaujenas rajona pastāvēšanas laiku, par
darbu bērnu bibliotēkā...

Sazinājos ar grāmatu autori. Top trešā grāmata.
Lai izdodas iecerētais! Un iespējams- uz tikšanos sa-
lidojumā!

Vēsma Johansone

Paldies Dagmārai Seņavskai par
interesantām grāmatām! Vārdnīcas
noder skolai, bet bija arī interesan-
ti izdevumi novadpētniecībai.
Paldies! 

Vienmēr priecāšos par senām mā-
cību grāmatām vai citiem interesan-
tiem izdevumiem, fotogrāfijām, at-
miņām, kas saistās ar Jaunpiebalgu.

Un vēl - lūgums. Varbūt kādam
mājās atrodas, ne goda vietā likts,
kāds seno dienu skapis. Te domāti
tie skapji ar vinjetēm, kokgrebu-
miem, kādi bija seno latviešu ista-
bās. Jaunpiebalgas novadpētniecī-
bas muzejs pieņemtu šādu dāvinā-
jumu. Būtu interesanti, ja kopā iz-
dotos izveidot jaunu ekspozīciju
mūsu muzejā līdz jaunpiebaldzēnu
salidojumam nākamā gada 2. jūli-
jā. Salidojuma galvenais akcents būs
vidusskolas parks, kurā atrodas arī
muzejs. Būtu labi, ja pagūtu ne ti-
kai ar ārējā izskata uzpošanu vien...

Vēsma Johansone 
Mob. 26615072

Gatavojoties Latvijas valsts simtgades
Dziesmu svētkiem 2018. gadā un sākoties

Jaunajam, 2016. gadam,

Jaunpiebalgas jauktais
koris aicina

jaunus dziedātājus visās balsu
grupās, 

īpaši vīru balsu grupās.

Pieteikšanās pa tālruni 22473400 
vai e-pastā: erusovs@gmail.com.

Kora diriģenti Emīls Rusovs,
Māra Vīksna

2015.gada 24.decembrī
pulksten 18.00

Jaunpiebalgas Svētā Toma
draudzē 

Kristus piedzimšanas 
svētvakara 

dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.

Laiks cauri gadiem neaizslīd,-
Tas visu laiku piestāj tavā sirdī
Un, tevi uzrunājot, maigi pieglaužas
Kā bērns, kam vajag, lai to paauklē,
Lai ieklausās un reizēm paņem klēpī...
Viss projām dotais vienmēr atgriežas,-
Laiks sakrāj dienas, kurās bija silti,
Lai tajās sasildīties vari arī rīt.
Viss paliek cilvēkos, kas arī iet caur sirdi
Kā pēdas, kuras nekur nepazūd,
Kā pasaule, kas nekad neizbeidzas.

Janvāra īpašie jubilāri

60 Anita Aplociņa 28.01.1956. Emīla Dārziņa iela 1
Valentina Dolmane 28.01.1956.  “Lielkrūzes”
Aija Vismiņa 25.01.1956. “Dzintari” - 1

65 Genadi Gachechiladze 31.01.1951. “Liepu Rudiņi”, 
Zosēnu pagasts

70 Aleksandrs Zeļenkovs 07.01.1946. “Avotiņi”, 
Zosēnu pagasts

75 Roberts Ķikulis 03.01.1941. “Jaunkanāži”

Apsveicam janvāra jubilārus!

Jaunpiebalgas novada dome

Kā trejdeksnis
Nāk Ziemassvētku egle,

Skujas šķindinot
Un sniega pārslas kaisot.

Kaut kas ir noticis
Ar zemi un ar gaisu.
Kaut kas ir noticis,

Jo sirds kā putna bērns

Pār ligzdas malu krīt
Un pašā ziemas vidū 

Mācās lidot.

Gaišus, priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu 
Jauno gadu!

SIA “Nodus” t/c „Vanagi“ kolektīvs
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Jaunpiebalgas novada domes izdevums
Redakcija: Aija Íîíere tâlr. 64162437 (darbâ), 26409543 (mob.),  e-pasts: aija.kikere@jaunpiebalga.lv;

aija.kikere@gmail.com; Zinaida Ðoldre tâlr. 64129837 (darbâ), 22409419 (mob.)
Mâjas la pas ad re se http://www.jaunpiebalga.lv
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Katram sava smaguma pietiek,
Tikai retais otra nelaimi jūt.

Pateicamies Ingai Reķei par iejūtību, 
sapratni, atbalstu!

Viņa ir gan jūsu, gan mūsu lepnums!
Lai balti, mīļi, pūkaini ienāk Ziemassvētki

vecāku svētnīcā - “Vecpaupu” mājās!
Baiba, mazā Elīza un Marats Siguldā

Joprojām meklējam
pazudušo sunīti –
tas pazudis jau no
2015.gada 18.ok-

tobra Drustu staci-
jā, vairākas reizes

ir redzēts arī Jaunpiebalgā, taču
nav nekādas informācijas.
Iespējams, ka klejo vai ir 

pieklīdusi pie kādiem cilvēkiem,
kaut arī ir bailīga. Muguriņa
tumša, pavēdere un purniņš

rudi gaišs, spicas ausis. 
Pēdējo reizi, kad esot redzēta,

tai ir vēl bijusi melnā 
kakla siksniņa. 

Atsaucas uz vārdu Nīla. 
Jebkura informācija būtu ļoti

svarīga!
Agnese Rode- Danšina 

Mob. 29445397, 
e-pasts: agneserodedansina@

gamil.com

Sūra lāse acīs krājas,
Vaigam pāri slīd –
Tu vairs mājās nepārnāksi
Šovakar, ne rīt.

Mūžības ceļu gājuši:
Skaidrīte Zelma Klapare 
87 gadu vecumā,
Aivars Bērziņš 64 gadu vecumā,
Rita Korneta 72 gadu vecumā,
Elfrīda Pabērze 92 gadu vecumā
Jaunpiebalgas novada dome
izsaka visdziļāko līdzjūtību

tuviniekiem!

Pa mūžības ceļu, kur klusē Dievs,
aizvadīts

OĻĢERTS GRĀVĪTIS
2015. gada 22. novembrī guldīts Jaunpiebalgas kapos.

Profesors, mākslas doktors (Dr. art.), pedagogs un augst -
skolas mācībspēks, komponists un mūzikas vēsturnieks,
grāmatu autors, apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Dzimis 1926.gada 30. augustā Alūksnē, Latvijas armijas
seržanta Ernesta Grāvīša (1899 - 1993) - Triju Zvaigžņu ordeņa Goda zī-
mes kavaliera - un friziera amata meistares Emmas Grāvītes (1893 - 1989)
ģimenē. Latvietis. Brālis - Visvaldis Grāvītis (1931.- 2014) - kordiriģents,
pianists, ērģelnieks. 

Sieva - Erna Grāvīte ( dz. Būmane), dzimusi Jaunpiebalgā, tagad jaunatgūto
tēvu tēvu māju - „Jaunzariņu“ - īpašniece, Latvijas Medicīnas akadēmijas
profesore – stomatoloģe. 

„ Oļģerts Grāvītis iemīlējies ne tikai Piebalgas meitenē Ernā, bet arī
Jaunpiebalgā”, atvadu vārdos teica Jaunpiebalgas ev. lut. draudzes mācī-
tājs Intars Jonītis. Pats Oļģerts arī kādreiz atzinis: “Mīlu dzīvot Vidzemes
lauku vidē - Jaunpiebalgas „Jaunzariņos“ - sievas dzimtajās mājās.” Te va-
rēja mierīgā gaisotnē ļaut vaļu radošumam- komponēt, kā arī baudīt va-
ļaspriekus, būt dabā makšķerējot. 

Pienācis laiks, kad baltā mūžībā vien zvaigžņu kori skanēs, daudzo stu-
dentu, tuvinieku un līdzcilvēku prātos paliks inteliģentais, gudrais, viedais,
atsaucīgais DIŽGARS. 

Kad Dievs zied aizgājēja dvēselē, 
Jaunpiebalgas novada dome izsaka līdzjūtību tuviniekiem. 

Lai vieglas smiltis Oļģertam Grāvītim Jaunpiebalgas Baltajā kalnā!

Tad, kad nav sniega vai saules, 
uzrunā cerība zvaigžņu pērlēs.

Lai ziemas Svētajā vakarā,
kad cauri tumsai ceļi lokās,

mēs ticētu nākotnei un vēlētos,
lai visiem mums labi klājas...

No sirds pateicamies Jaunpiebalgas un Cesvaines uguns-
dzēsējiem,Veltai, Jānim un Edgaram Ciekuržņiem, Agrim
Kažociņam, Ilmāram Kozlovam, Staņislavam Marcišam, 

Jurim Jakovļevam un visiem, visiem, kas palīdzēja un vēl
joprojām palīdz pārvarēt mūsu ugunsnelaimi!
Skaistus Ziemassvētkus un labu Jauno gadu 

vēl Althaberu ģimene. Saņem, mīļā zemes māte,
Vienu sirmu māmuliņu,
Apsedz viņu silti, silti

Savām smilšu velēnām.
Ar skumjām paziņojam, ka mū-

žībā aizgājusi 
Elfrīda Pabērze

(1923. g. 12.I - 2015.g. 8.XII)
Piederīgie


