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4 (217) 2016. gada aprīlis Jaunpiebalgas novada izdevums

Jaunpiebalgas dāmu kvartets „4PA-SAULES” - Inga
Eihentāle, Oksana Ostrovska, Egita Zariņa, 

Inese Vīķele – veiksmīgi piedalījās ansambļu skatē Cēsīs.
Vadītājs – Emīls Rusovs (vidū).

Vairāk par šo notikumu lasiet 14. lpp.!

Aprīlī
23.04. Lielā Talka. Piedalies Talkā 

un rūpējies par vidi katru dienu!
24.04. Bibliotēku nakts Jaunpiebalgā.

Maijā
01.05. Darba svētki. LR Satversmes 

sapulces sasaukšanas diena.
04.05. LR Neatkarības atjaunošanas diena.
08.05. Mātes diena.08.05. Mātes diena.

Nacisma sagrāves diena un Otrā pasaules kara 
upuru  piemiņas diena.

09.05. Eiropas diena.

14.05. Tirgus laukumā “Zem Ķenča cepures” - 
Pavasara tirgus.

15.05. Vasarsvētki. 
Starptautiskā ģimenes diena.

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā,
Lai ir balta tā dzīvīte
Kurā būs jādzīvo!

2016.gada 16.martā 
pasaulē nāca

Ritvars Čubčiks. 
Apsveicam laimīgos vecākus

un vecvecākus!

8.maijs – Mātes diena
Māte ir saknes –

Tautai, dvēselei, mājām.
Māte ir ligzda,

Kur jaunai dzīvībai augt.
Māte šai pasaulē –
Mūžīgā sargātāja:
Kamēr būs māte,

Tēvzemei ziedēt un plaukt.

ÐAJÂ 
NU MURÂ:

*  Jaunākais novada domē
*  Lielā Talka 
*  Lauku ziņas
*  Jaunumi skolā
*  Bibliotēku nedēļas norises 

Jaunpiebalgā
*  Piebaldzēnu salidojums 

“Skolas gadu spēles” 2.jūlijā
*  Kultūras afiša
*  Dažādas ziņas
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- Pārdomas
Gaisā virmo pavasaris, skan put-

nu dziesmas. Daba mostas pēc zie-
mas miega. Zied pirmās sniegpulk-
stenītes. Tas nozīmē, ka notiek ro-
sība arī cilvēku prātos, lai tik ļoti gai-
dīto pavasari sagaidītu spodrībā un
tīrībā. Radio, TV un sociālajos tīk-
los arvien biežāk ieskanas pazīsta-
mā tēma – Lielā Talka, tas nozīmē
– arī aprīlis ir klāt.

Katram cilvēkam, kuram ir īpa-
šums, darba pilnas rokas. 

Lielo Talku plānots rīkot līdz 2018.
gadam ar mērķi padarīt mūsu val-
sti par tīrāko un sakoptāko vietu pa-
saules kartē. Un tas nemaz nav ne-
reāli. Jautājums ir tikai - vai visi
Latvijas iedzīvotāji to vēlas? Ja katrs
sakoptu vismaz kādu gabaliņu, lie-
lāku vai mazāku, ārpus savas per-
sonīgās teritorijas, tad taču mēs visi
dzīvotu skaistākā un tīrākā vidē.
Mūsu zemei jābūt zaļākajai, tīrā-
kajai. Ja neviens nemestu savus at-
kritumus, kur pagadās, saņemtos un
novāktu arī to, ko kāds cits no pa-
gātnes ir atstājis grāvmalā vai mež-
malā, tad taču nevajadzētu rīkot lie-
lās talkas! Mēs jau sen tīrākā valsts
pasaulē! Liekas – katru gadu vācam,
tīrām, vai tad jau nebūs viss sakopts?
Nekā, pavasaris ir laiks, kad pa-
braucot var labi redzēt, ka joprojām
ceļa malās izmestas pudeles, atkri-
tumu maisiņi. Tātad atsevišķu cil-
vēku prātos nekas nav mainījies. Nez
vai tāds, kurš pats piedalās sakop-
šanas darbos, ir to darījis. 

Vēl kāda svarīga lieta. Aprīļa sa-
runā domes priekšsēdētājs kārtējo
reizi uzsvēra nepieciešamību ikvie-
nam īpašuma saimniekam noslēgt
līgumu ar atkritumu apsaimnieko-
tāju. Jāprasa gan, kā vispār iespē-
jams dzīvot, ja nav sava atkritumu
konteinera. Izrādās, esot tādi cilvē-
ki, kuri apgalvo, ka viņiem nekādu
atkritumu nav. Varbūt, ka viņi, pie-
mēram, jau veikalā izņem maizi no
iepakojuma un izmet veikala mis-
kastē? Nekādu brīnumu nav, at-
kritumi ir visiem, taču, ja nav kon-
teinera, atkritumi vienkārši tiek iz-
mesti tuvējā graviņā, mežā, varbūt
kāds aizved un izmet iestāžu izvie-
totajos konteineros.

Latvijas Valsts mežu galvenais tī-
rības cīnītājs Cūkmens nenogurdams
atgādina: „Nemēslo mežā! Par
cūku pārvērtīsies!” Izrādās, ka jo-
projām atkritumus ir populāri vest
uz mežu, un tāpēc viņa mērķis esot
– iztīrīt Latvijas mežus no atkri-
tumiem. Vai arī mūsu?

Lai silts un saulains pavasaris,
lai sokas darbi!

Aija Ķīķere

2016. gada 14.marta novada domes sēdē
nolemts:

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2016.gada 14.marta Saistošos
noteikumus Nr.3 „Par grozījumiem 2016.gada 25.janvāra Saistošajos notei-
kumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un zie-
dojumu budžets 2016. gadam””.

Piešķirt līdzfinansējumu 640.00 EUR (seši simti četrdesmit euro 00 cen-
ti) apmērā, Nodibinājuma “Gaujas Fonds” projekta „Piebalgas senās un jau-
nās amatu prasmes” īstenošanai.

Atļaut SIA “FORAN REAL ESTATE”, reģistrācijās Nr.LV44103037525,
juridiskā adrese “Lidlauks”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, izstrādāt ze-
mes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Vecrempi”, kadastra numurs 4256
014 0034, sadalīšanai, atdalot zemes vienību apmēram 1,4 ha platībā.

Atļaut E. K., personas kods dzēsts, dzīvo dzēsts, nomātajā zemas īpašu-
mā “Krogmaļi”, kadastra Nr.4256 006 0405, Jaunpiebalgas pagasts, sakopt
lauksaimniecībā izmantojamo zemi: attīrīt lauksaimniecībā izmantojamo zemi
no krūmiem un apauguma 3,5 ha platībā; attīrīt zemes īpašumā esošos no-
vadgrāvjus no apauguma; attīrīt upītes krastus no sīkiem krūmiem un kri-
tušiem kokiem; attīrīt upītes gultni no satrunējušiem kokiem.

Atļaut iznomāt pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala „Karjers”,
Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā ar kadastra Nr.4256 009 0056,
nosakot nomnieka izvēli publiskā nomas tiesību izsolē.

Atļaut iznomāt pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala „Jaunzemi”,
Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā ar kadastra Nr.4256 003 0068,
nosakot nomnieka izvēli publiskā nomas tiesību izsolē.

Atļaut iznomāt pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala „Jaunpūķi
2”, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā ar kadastra Nr.4256 008
0112, nosakot nomnieka izvēli publiskā nomas tiesību izsolē.

Atļaut iznomāt pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala „Lejas Abrupi
1”, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā ar kadastra Nr.4256 007
0247, nosakot nomnieka izvēli publiskā nomas tiesību izsolē.

Atļaut iznomāt pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala „Raiņa
iela 2A”, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā ar kadastra Nr.4256
006 0282, nosakot nomnieka izvēli publiskā nomas tiesību izsolē.

Atļaut iznomāt pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala „Lejas Abrupi
1”, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā ar kadastra Nr.4256 007
0248, nosakot nomnieka izvēli publiskā nomas tiesību izsolē.

Atļaut iznomāt pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala „Kalna
Zaļkalns”, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā ar kadastra Nr.4256
007 0150, nosakot nomnieka izvēli publiskā nomas tiesību izsolē.

Precizēt 2016.gada 22.februāra domes lēmuma Nr.22 (prot. Nr.2 6.§) “Par
telpu nomu masāžas pakalpojumu sniegšanai sociālo pakalpojumu punktā
Dārza iela 4 – 14, Jaunpiebalga” 4.punktu, nosakot, ka maksa par telpu nomu
ir 14,76 EUR (četrpadsmit euro un 76 centi), (t.sk PVN) ar nosacījumu, ka
telpa tiek izmantota vienu reizi nedēļā.

Precizēt 2014.gada 10.marta Jaunpiebalgas novada domes lēmumu Nr.53
(prot. Nr.3 6.§) “Par telpu nomu sociālo pakalpojumu punktā Dārza iela 4 –
14, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads”, nosakot,
ka maksa par telpu nomu ir 29,52 EUR (divdesmit deviņi euro un 52 centi)
(t.sk PVN) ar nosacījumu, ka telpa tiek izmantota divas reizes nedēļā.

Piešķirt dotāciju Jaunpiebalgas novada domes nodibinājumam „Solis
Piebalgā” 24 794 EUR (divdesmit četri tūkstoši septiņi simti deviņdesmit čet-
ri euro 00 centi) apmērā. Nodot nomā Jaunpiebalgas novada domes nodibi-
nājumam „Solis Piebalgā” pašvaldības bilancē esošo, Piebalgas skolā atro-
došos inventāru un pamatlīdzekļus ar noteikumu, ka tas tiek lietots, lai īs-
tenotu līguma „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no psihoak-
tīvām vielām atkarīgiem bērniem” īstenošanai.

Apstiprināt par projekta - Jaunpiebaldzēnu salidojums - vadītāju Lāsmu
Skutāni. Apstiprināt par projekta - izstādes-gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!”
vadītāju Egitu Zariņu.

Likvidēt sekojošas amata vienības ar 2016.gada 31.martu - saimniecības
pārzinis Piebalgas pamatskolā, teritorijas uzraugs Piebalgas pamatskolā. Iekļaut
sekojošas amata vienības Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (dar-
binieku) amatu sarakstā ar 2016.gada 1.martu - pulciņu vadītājs – jaunsargu
vadītājs Jaunpiebalgas vidusskolā, pulciņu vadītājs – tūrisma pulciņa vadītājs
Jaunpiebalgas vidusskolā.

Sagatavoja Anita Auziņa.

Novada domē
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Ar Jaunpiebalgas novada domes 14.03.2016. sēdes lēmumiem  Nr. 37-
43 tika apstiprināti Neapbūvētu lauku apvidus zemes nomas tiesī-
bu izsoles noteikumi, nosakot, ka:

1.  izsole notiek 2016.gada 03.maijā no plkst. 10.00 līdz 12.20;
2. izsoles norises vieta: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas

pagasts, Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas novada domes 12. kabinetā;
3. nomas objekta lietošanas mērķis - Lauksaimniecība (šifrs 0101);
4. nomas līgums slēdzams uz 5 (pieciem) gadiem;
5. izsoles solis 10,00 EUR (desmit euro 00 centi); izsole pirmreizēja ar

augšupejošu soli;
6. pretendentu pieteikšanās termiņš no izsoles izsludināšanas brīža līdz

2016.gada 2. maijam plkst. 16.00;
7. ar izsoles objektu var iepazīties līdz 2016.gada 2. maijam, iepriekš

piesakoties un saskaņojot ar Jaunpiebalgas novada domes izpilddirekto-
res v.i. pa tālruni 26600039;

8. izsoles noteikumi un nomas līguma projekts Jaunpiebalgas novada
mājas lapā www.jaunpiebalga.lv .

Izsoles objekti:

Jaunpiebalgas novada domes izpilddirektores v.i. Lolita Zariņa

Paziņojums par Neapbūvētu lauku
apvidus zemes nomas tiesību izsoli 

Jaunpiebalgas novadā

Jaunpiebalgas novada
Sociālā dienesta

pakalpojumu punkts

Turpina darboties Jaunpiebalgas
novada Sociālā dienesta pakalpo-
jumu punkts Dārza ielā 4-14,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pa-
gasts, Jaunpiebalgas novads. 

Pakalpojumu punktā iedzīvotā-
jiem tiek sniegti pakalpojumi:

Veļas mazgāšanas pakalpojums
tiek piedāvāts: 

3  personām, kuras ar sociālā die-
nesta lēmumu ir atzītas par trūcīgām
un maznodrošinātām personām,

3  mājas aprūpes pakalpojuma sa-
ņēmējiem, 

3  citām mazaizsargātām perso-
nām, kurām nav iespēju rūpēties par
personīgo higiēnu savā dzīvesvietā
(vientuļie pensionāri, 1.un 2.grupas
invalīdi ar kustību, redzes un dzir-
des traucējumiem);

Dušas pakalpojums tiek piedā-
vāts: 

3  personām, kuras ar sociālā die-
nesta lēmumu ir atzītas par trūcīgām
un maznodrošinātām personām, 

3  mājas aprūpes pakalpojuma sa-
ņēmējiem, 

3  citām mazaizsargātām perso-
nām, kurām nav iespēju rūpēties par
personīgo higiēnu savā dzīvesvietā
(vientuļie pensionāri, 1.un 2.grupas
invalīdi ar kustību, redzes un dzir-
des traucējumiem);

Psihologa pakalpojums - pama-
tojoties uz Sociālā dienesta sociālā
darbinieka atzinumu, piešķir ģime-
nēm, personām un personu grupām,
kuras nokļuvušas krīzes situācijās.

Fizioterapeita pakalpojums –
maksas pakalpojums, pieejams jeb-
kuram interesentam. Tos sniedz SIA
„Laba prakse” fizioterapeite Krista
Kupča. Informācija un pieteikšanās
pa tālruni 26578655.

Pakalpojumu punkta darba
laiks:

Pirmdiena 8.30 -12.00; 12.30-18.00
Otrdiena 8.30 -12.00; 12.30-17.00
Trešdiena 8.30 -12.00; 12.30-17.00
Piektdiena 8.30 -12.00; 12.30-16.00
Sestdiena brīvs
Svētdiena brīvs

Pakalpojumu punkta pārzine
Elza Misiņa, tālrunis 26332286.

Lietoto mantu apmaiņas
punkts darbojas 

Gaujas ielā 4 (pagrabstāvā),
Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pa-
gastā, Jaunpiebalgas novadā

Ceturtdienās 8.30 -12.00; 
12.30-17.00

Sociālais dienests

N
r.  
p. 
k. 

Nekustam  pašuma 
nosaukums 

Kadastra 
numurs 

Plat ba 
(ha) 

S kotn j  
nomas 
maksa 
gad  
(EUR) 

Nodrošin ju
ma nauda 
(EUR) 

Izsoles 
datums 
Laiks 
vieta 

1. “Karjers”, 
Jaunpiebalgas 
pagasts, 
Jaunpiebalgas novads 

42560090
056 

0.85 8.93 8.93 03.05.2016. 
Plkst. 10.00 

Kabinets 
Nr.12 

2. “Jaunzemi”, 
Jaunpiebalgas 
pagasts, 
Jaunpiebalgas novads 

42560030
068 

1.70 16.43 16.43 03.05.2016. 
Plkst. 10.20 

Kabinets 
Nr.12 

3. “Jaunp i 2”, 
Jaunpiebalgas 
pagasts, 
Jaunpiebalgas novads 

42560080
112 

1.23 7.50 7.50 03.05.2016. 
Plkst. 10.40 

Kabinets 
Nr.12 

4. “Lejas Abrupi 1”,  
Jaunpiebalgas 
pagasts, 
Jaunpiebalgas novads 

42560070
247 

13.40 75.69 75.69 03.05.2016. 
Plkst. 11.00 

Kabinets 
Nr.12 

5. “Rai a iela 2A”,  
Jaunpiebalgas 
pagasts, 
Jaunpiebalgas novads 

42560060
282 

2.71 20.15 20.15 03.05.2016. 
Plkst. 11.20 

Kabinets 
Nr.12 

6. “Lejas Abrupi 1”,  
Jaunpiebalgas 
pagasts, 
Jaunpiebalgas novads 

42560070
248 

9.10 44.04 44.04 03.05.2016. 
Plkst. 11.40 

Kabinets 
Nr.12 

7. “Kalna Za kalns”,  
 Jaunpiebalgas 
pagasts, 
Jaunpiebalgas novads 

42560070
150 

2.17 8.16 8.16 03.05.2016. 
Plkst. 12.00 

Kabinets 
Nr.12 
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- Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji atkal jautā,
kad tiks novērstas nekārtības pie atkritumu kon-
teineriem. Pirms gada intervijā priekšsēdētāja at-
bilde bija, ka uzdos komunālajam dienestam šo jau-
tājumu risināt. Gads pagājis, bet stāvoklis ir tas
pats: kā līst lietus, uz laukuma sakrājas ūdens, ne-
var normāli piekļūt konteineram, tāpēc atkritu-
mi tiek vienkārši nobērti zemē.

- Pats šo vietu pagājušajā gadā apsekoju, tad arī plā-
nošanā tika dots uzdevums komunālā dienesta vadītājam
jautājumu risināt. Pāris reizes vēl piebraucu paskatī-
ties, bet acīmredzot netrāpījos lietus laikā. Jā, ir prob-
lēmas ar šo konteineru laukumu, tās risinām. Par mi-
nēto jautājumu uzņemos atbildību, lai komunālais die-
nests šo problēmu novērš šajā pavasarī – līdz 1.maijam.
Aicinu iedzīvotājus būt drošiem, zvanīt man vai sekretārei
un šādu informāciju savlaicīgi aktualizēt. Ir nepatīka-
mi ko līdzīgu uzzināt, piemēram, pēc trim mēnešiem.

- Tāpat ir aktuāls jautājums par sakoptību lau-
kumā pie veikala TOP. Arī līdzās esošā Dārza iela
pretī veikalam ir bedraina. 

- Pašvaldība risina šo jautājumu ar veikala vadību.
Domāju, ka aprīlī minētās bedres – gan uz ielas, gan
veikala priekšā tiks sakārtotas. Te gan ir aktuāls vēl
cits jautājums. Daudzdzīvokļu mājas ir kopīpašums un
tajā skaitā arī mājām piekrītošā, apsaimniekošanai ne-
pieciešamā zemes platība. Vajadzīga iedzīvotāju iz-
šķiršanās par mājas apsaimniekošanu – vai paši veic
visas darbības, kas saistās ar mājas apsaimniekošanu,
vai izvēlas apsaimniekotāju – pakalpojuma sniedzēju,
kas to darīs, vai arī likumā noteiktajā kārtībā pašval-
dībai jālemj par piespiedu apsaimniekošanu. Ceru, ka
aprīlī notiks māju iedzīvotāju sapulce par apsaimnie-
košanas un siltināšanas jautājumiem. Šāda problēma
pastāv visā Latvijā, tikai apmēram 30 % māju vispār
ir apsaimniekotājs. Kā jau minēju, atkal runāsim ar vei-
kala īpašniekiem, lai sakārtotu iebrauktuvi un lauku-
mu pie veikala, bet iekšpagalms gan būs jākopj mājas
iedzīvotājiem.

- 23.aprīlī Lielā Talka. Arī mūsu novadā, kā ie-
rasts, notiks dažādi sakopšanas darbi.

- Atbildīgais par Lielo Talku ir komunālā dienesta va-
dītājs Jānis Smilgins. 4.aprīļa plānošanā tika iesnieg-
ti priekšlikumi, kas saistīti ar talkā veicamajiem dar-
biem un darba vietām.

Gribu aicināt visus piedalīties šajā talkā, izvēlēties
sev tuvāko vietu, ko vajag sakopt. Ja tas nav objekts cen-

trā, tad, lūdzu, informējiet vadītāju Jāni Smilginu ( mob.
29182807) par to, kur strādāsiet, lai būtu iespēja saņemt
atkritumu maisus, kā arī pēc tam tos varētu savākt.

Domes darbinieki, skolas, kultūras nams – kā parasti
strādās tradicionālajās vietās- pašvaldības īpašumos gar
Gaujas ielu, estrādē, skolas apkārtnē. Protams, svarī-
gi ir laika apstākļi, kādi būs līdz talkas dienai  23.ap-
rīlī. Ja būs labs laiks, tad daudz kas tiks izdarīts jau
līdz talkai, ja sliktāki – izdarīs mazāk. Tāpat aicinu ik-
vienu novada iedzīvotāju sakopt savu māju apkārtni –
gan daudzdzīvokļu, gan privāto māju teritoriju.
Kopumā vērtējot sakoptību pirms talkas, secinājām, ka
tā ir daudz labāka nekā pirms gadiem 10, bet darāmā
vēl pietiekami, lai būtu tīra, patīkama, sakopta vide.

Runājot par atkritumu apsaimniekošanu, gribu teikt,
ka šajā avīzē publicējam brīdinājuma vēstuli par obli-
gātu līgumu slēgšanu ar ZAAO atbilstoši Jaunpiebalgas
novada domes Saistošajiem noteikumiem, kas jāizda-
ra  līdz 31. maijam - mums ir apkopojums par to, cik
daudz iedzīvotāju joprojām nav noslēguši šādu līgumu
( ir noslēgti 480 līgumi, bet vēl ir apmērām 80 adreses,
kurās dzīvojošie nav sakārtojuši šo jautājumu). 

- Kādi svarīgi darbi ir pašlaik dienas kārtībā?
- Dienas kārtībā ir Jaunpiebalgas Novadpētniecības

muzeja jumta nomaiņa, brīvdabas estrādes “Taces” ska-
tuves dēļu grīdas nomaiņa – tai jābūt gatavai uz 1.jū-
niju. Līdz jūlijam jāpabeidz Mūzikas un mākslas sko-
las rekonstrukcija. Ir lietas, kuras pašlaik vēl projek-
tēšanā – trotuāra atjaunošana, vidusskolas pagrabstāva
rekonstrukcija.

- Kas vēl būtu piebilstams?
- Aicinu uzņēmējus, zemniekus pieteikties LEADER

piedāvātajās uzņēmējdarbības atbalsta programmās, arī
uz sabiedriskā labuma projektiem. 

Vēl varu teikt, ka marts bija piepildīts ar dažādiem
kultūras pasākumiem. Paldies kultūras nama darbi-
niekiem par visiem sarīkotajiem pasākumiem, kuri pa-
tiešām bija skaisti, kvalitatīvi un sagādāja prieku ska-
tītājiem un dalībniekiem!

Aprīlī, tāpat kā 2015. gadā, komisija apsekos nova-
da teritoriju un izvērtēs neapsaimniekotos objektus,
graustus, ar kūlu aizaugušās, ugunsbīstamās lauk-
saimniecības zemes, pirmām kārtām vēršot uzmanību
īpašumiem, kas pagājušajā gadā ignorēja domes brīdi-
nājumus.

- Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju
Laimi Šāvēju

Jaunpiebalgas novada dome (turp -
māk – dome) informē, ka saskaņā ar
Atkritumu apsaimniekošanas liku-
ma 16.panta pirmo daļu un sadzīves
atkritumu sākotnējais radītājs vai
valdītājs:

1) piedalās pašvaldības organizē-
tajā sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanā, ievērojot normatīvos aktus

par atkritumu apsaimniekošanu (arī
pašvaldības izdotos saistošos notei-
kumus) un noslēdzot līgumu par
sadzīves atkritumu savākšanu
un pārvadāšanu ar atkritumu ap-
saimniekotāju, kurš ir noslēdzis at-
tiecīgu līgumu ar pašvaldību;

2) sedz visas izmaksas, kas sais-
tītas ar viņa radīto sadzīves atkri-

tumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīs-
tamo atkritumu, apsaimniekošanu.

Ievērojot 2011.gada 10.oktobra
Jaunpiebalgas novada domes saistošo
noteikumu Nr.11 „Atkritumu ap-
saimniekošanas noteikumi
Jaunpiebalgas novadā” 22.4.apakš-
punktu, nekustamā īpašuma īpaš-
nieks, valdītājs vai lietotājs, vai šo

Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas līguma noslēgšanu
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Platībmaksājumi 2016. gadā
No 11.aprīļa līdz 23. maijam pieteikšanās termiņš pla-

tībmaksājumiem.
15. jūnijs – pēdējais datums, kad klients var pieteikties

atbalstam (ar kavējuma sankciju).
Ir pagarināts lauku bloku un ainavu elementu pre-

cizēšanas iesniegumu pieņemšanas laiks līdz 2. maijam.

Brīdināšanas sistēma!

Divas reizes - 24. maijā un 16. jūnijā - Lauku atbal-
sta dienests EPS klientiem izsūtīs vēstules par lauku
bloku pārdeklarāciju. Pēc šiem datumiem būtu vērtīgi
pārbaudīt savus EPS iesniegumus un pārliecināties, vai
tieši jūsu atbalstam pieteiktajā platībā nav radies pār-

klājums ( t.i., ja vairāki pretendenti ir pieteikušies uz
vienu un to pašu platību). 27. jūnijs ir pēdējā diena, kad
klients var iesniegt labojumus par pārklājumiem bez soda
sankcijām.

***

Klientiem, kuru atbalstam pieteicamā platība
ir mazāka par 10 ha, kuri  nepiesakās uz agrovides
atbalstu un vēl nebūs noslēguši līgumus par tiesībām
lietot elektronisko platībmaksājumu pieteikšanas sis-
tēmu (EPS), ir iespēja šogad pēdējo gadu platībmak-
sājumiem pieteikties papīra formātā. Šajā gadījumā at-
balsta pretendentam līdz 10. maijam Lauku atbalsta die-
nestā jāiesniedz pieprasījums par vienotā iesnieguma

personu pilnvarots apsaimniekotājs
papildus šajos noteikumos norādī-
tajiem vispārīgajiem atkritumu ra-
dītāju pienākumiem slēdz līgumu par
katrā nekustamajā īpašumā radīto
sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nu ar atkritumu apsaimniekotāju,
nodrošinot regulāru atkritumu iz-
vešanu, ņemot vērā īpašumā radīto
atkritumu daudzumu (apjomu), bet
ne retāk kā:

1. individuālās dzīvojamās mājās
– 6 reizes gadā (atkarībā no iedzī-
votāju blīvuma un apdzīvotas teri-
torijas statusa);

2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mā-
jās – 1 reizi mēnesī;

3. juridiskās personas – 1 reizi mē-
nesī.

Ņemot vērā minēto, ikvienam ne-

kustamā īpašuma īpašniekam ir
pienākums noslēgt līgumu ar at-
kritumu apsaimniekotāju par
sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu.

Jaunpiebalgas novada teritorijā sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošanu
nodrošina SIA „ZAAO“, (reģ.
Nr.44103015509, juridiskā adrese:
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201), ar
kuru jānoslēdz līgums par sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanu (izvešanu).

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši
Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 75.panta otrajai daļai, par
nepiedalīšanos pašvaldības organi-
zētajā sadzīves atkritumu savākša-
nā var tikt piemērots administratī-
vais sods 70 – 700 euro apmērā. 

Dome aicina nekavējoties noslēgt

līgumu par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu (izvešanu), ja tas vēl
nav izdarīts, sazinoties ar SIA
„ZAAO“ (tālrunis: 64281250, e-pasts:
zaao@zaao.lv).

Dome brīdina, ja līdz šā gada
31. maijam nebūs noslēgts līgums
par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu (izvešanu),
Jaunpiebalgas novada domes
Administratīvā komisija būs
spiesta piemērot likumā noteikto
administratīvo sodu.

Ja rodas kādas neskaidrības, lū-
dzam sazināties ar domes Komunālās
saimniecības vadītāju Jāni Smilginu
(tālrunis: 29182807, 
e-pasts: komunalie@jaunpiebalga.lv).

Novada domes priekšsēdētājs
Laimis Šāvējs

Lauku ziòas

Aktuāla informācija lauksaimniekiem

UZ TALKU !
Kā jau ierasts, arī šogad - 23.ap-

rīlī - visā Latvijā tiks rīkota Lielā
Talka. Šajā dienā arī mums,
Jaunpiebalgas novadam, ir jāpie-
dalās, lai sakoptu vidi, kurā paši dzī-
vojam.

Ir atnācis pavasaris, nokusis
sniegs, atklājot visus atkritumus,

kuri atrodami ielu un trotuāru ma-
lās, zemes īpašnieku zemes gabalos,
daudzdzīvokļu māju pagalmos.

Lūgums visiem Jaunpiebalgas no-
vada iedzīvotājiem iespēju robežās
iesaistīties pagastu labiekārtošanas
darbos un piedalīties lielajā sakop-
šanas talkā.

Daudzdzīvokļu mājām ir piesais-
tītas konkrētas zemes platības, ku-
ras dzīvokļu īpašniekiem ir kopīgi jā-
sakopj. Daudzdzīvokļu māju ap-
saimniekotājiem nepieciešams or-
ganizēt dzīvokļu īpašniekus, lai tie
piedalītos sakopšanas talkā. 

Iestāžu, uzņēmumu vadītājiem lū-
gums sakopt teritorijas, kuras pie-
kļaujas jūsu uzņēmumam, kā arī ielu
malas, kas ved uz to.

Ēku, būvju un zemes gabalu īpaš-
niekiem, nomniekiem nepieciešams
sakopt savus īpašumus, iznomātās
platības, sevišķu vērību pievēršot tām
zemes platībām, kuras robežojas ar

Jaunpiebalgas novada ielām, ceļiem
un trotuāriem.

Garāžu  kooperatīva  biedriem lū-
gums sakopt zemes teritoriju starp
garāžām un trotuāru.

Lai veiksmīgi realizētu atkritumu
savākšanu, 23.aprīlī tiks izveidotas
atkritumu novietošanas vietas
Rūpniecības ielā 1 (pie atkritumu
konteineriem),Gaujas ielā 4 (pie ve-
cajām slimnīcas garāžām) un Zosēnu
pagasta “Jūrniekos” (laukums pie pa-
kalpojumu centra).

Novietojot atkritumus, vajadzētu
tos ievietot maisos vai kā citādi ie-
pakot, lai vējš nevarētu tos aiznest
pa gaisu.

Plašāka informācija un priekšli-
kumi par talkas norises vietām
Jaunpiebalgas novada komunālajā
dienestā -  mob.29182807.

Komunālā dienesta vadītājs
Jānis Smilgins
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veidlapas un lauku bloku kartes izsniegšanu, norādot
LAD klienta reģistrācijas numuru. Sākot ar 25. aprīli,
LAD trīs darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas
sagatavos un izsniegs pretendentam  iesnieguma veid-
lapu un lauku bloku karti.

Mazo lauksaimnieku shēma (MLS)

Lai saņemtu MLS  atbalstu, iesniegums Lauku at-
balsta dienestā  jāiesniedz katru gadu.

Nedrīkst samazināties platība!
Ja nevar izpildīt nosacījumus, drīkst izstāties no Mazo

lauksaimnieku atbalsta shēmas un pieteikties vienotajam
maksājumam. 

Jauns Agrovides maksājums

“Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra
ieguvei” (SVIN). 

Piesakoties šim atbalsta veidam, atbalsta pretendents
nodrošina  vismaz  1 ha LIZ, kurā  audzē 3 nektāraugu
kultūras un vismaz vienā laukā tiek audzēts kāds no
atbalsttiesīgajiem  tauriņziežiem. Jānodrošina vismaz
2 bišu saimes uz 1ha un jāievēro arī citi nosacījumi.

Izmantojiet izdevību!

20. aprīlī plkst.10.00 LAD speciālisti izbrauks uz
novadu (Jaunpiebalgas novada domes zālē un
Zosēnu pagasta pārvaldē), lai palīdzētu klientiem pie-
teikties platībmaksājumiem elektroniskajā platīb-
maksājumu pieteikšanās sistēmā. Šis ir bezmaksas
pakalpojums.

Svarīgi biškopjiem!

Turpmāk, saskaņā ar izmaiņām grozījumos, bišu saim -
ju īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības datu
centram ir jāsniedz informācija par bišu saimju skai-
tu uz kārtējā gada 1. maiju un 1. novembri.  

Bioloģiskajiem lauksaimniekiem

Līdz 15. aprīlim var sūtīt iesniegumu VAAD  atļau-
jas saņemšanai konvenciālā sēklas materiāla iegādei.

Jaunpiebalgas novada lauku attīstības konsultante 
Maija Ķīķere
Mob. 20131170

I. Vispārīga informācija par
biedrību:

1. Nosaukums: Biedrība „Cēsu ra-
jona lauku partnerība”

2. Juridiskā adrese: J. Poruka iela
8., Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

3. Reģistrācijas numurs:
40008104938, datums: 2006.gada
8.augusts 

4. Ziņas par pārvaldes institūcijas
locekļiem:

Valdes sastāvs
3 Dace Melgalve, valdes priekš-

sēdētāja, administratīvā vadītāja
3 Kristīne Zaķe, valdes locekle, fi-

nanšu vadītāja
3 Dace Kalniņa, valdes locekle

Padomes sastāvs:  
3 Evija Zurģe (Raunas novada

dome) – pašvaldības pārstāve
3 Laimis Šāvējs (Jaunpiebalgas

novada dome) – pašvaldības pārstāvis
3 Ella Frīdvalde - Andersone

(Vecpiebalgas novada pašvaldība) –
pašvaldības pārstāve

3 Hardijs Vents (Pārgaujas no-
vada pašvaldība) – pašvaldības
pārstāvis

3 Elita Eglīte (Amatas novada paš -
valdība) – pašvaldības pārstāve

3 Māris Niklass (fiziska persona)
– privātpersona

3 Biruta Mežale (biedrība
„Sieviešu resursu centrs „Prieks“) –
Lauku sieviešu pārstāve

3 Rihards Vidzickis (biedrība
„Līgatnes upes saimnieki”) – NVO
pārstāvis.

3 Glorija Zaļaiskalna, ZS „Lejas-
Krastiņi”– uzņēmēju pārstāve

3 Lauris Zilveris (biedrība „Cēsu
rajona zemnieku apvienība”) – lauk-
saimnieku pārstāvis

3 Liene Krīvena (biedrība
„Līgatnes jauniešu biedrība”) – jau-
niešu pārstāve

3 Elīna Stapulone (Priekuļu no-
vada pašvaldība) – pašvaldības
pārstāve 

3 Valda Zaļaiskalna, ZS „Vidus-
Krastiņi”– uzņēmēju pārstāve paš -
valdība) – pašvaldības pārstāve

II. Svarīgākie sasniegumi pār-
skata gadā un attīstības per-
spektīvas

Cēsu rajona lauku partnerība ir
biedrība, kas apvieno kopīgā rīcībā
Amatas, Cēsu novada Vaives pa-
gasta, Līgatnes, Jaunpiebalgas,
Pārgaujas novada, Raiskuma,
Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas

novadu pašvaldības, fiziskas un ju-
ridiskas personas. CRLP mērķis ir
attīstīt dzīvošanai labvēlīgu un
ilgt spējīgu lauku teritoriju, kurā dzī-
vot un atgriezties. 

Stratēģija
Biedrības “Cēsu rajona lauku part -

nerība” 2015. gada galvenais uzde-
vums bija izstrādāt vietējās rīcības
grupas attīstības stratēģiju 2015.-
2020. gada plānošanas periodam at-
bilstoši Latvijas Lauku attīstības
prog rammas 2014.–2020. gadam pa-
sākumam „Atbalsts LEADER vietējai
attīstībai (sabiedrības virzīta vietē-
jā attīstība).

Stratēģijas izstrādes ietvaros lai-
kā no 24.02.- 08.06.2015 tika rīkotas
20 darba grupas (Līgatnes, Drabešu,
Dzērbenes, Zaubes, Nītaures,
Mārsnēnu, Priekuļu, Vaives,
Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas,
Raunas, Skujenes, Zosēnu, Liepas,
Veselavas, Raiskuma), kuru ietvaros
tika identificēti vietējās teritorijas at-
tīstības potenciāli, vajadzības, prob-
lēmas šī potenciāla attīstīšanai, kā
arī nepieciešamie risinājumi poten-
ciāla attīstībai, kā arī apzināti kat-
ras teritorijas iedzīvotājiem nozī-
mīgākie projekti.

l Darba grupās piedalījās vietē-
jie iedzīvotāji, biedrības, uzņēmēji un

Biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” 
ZIŅOJUMS

pie Gada pārskata par 2015. gadu
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pašvaldību pārstāvji. Kopumā dar-
ba grupu ietvaros stratēģijas izstrādē
piedalījās 260 iedzīvotāji.

l Stratēģijas izstrādes procesā
piedalījušies dažādu nozaru un or-
ganizāciju pārstāvji.

Vietējā attīstības stratēģija ap-
stiprināta biedrības „Cēsu rajo-
na lauku partnerība” Padomes
sēdē 2015.gada 16.novembrī.

Pētījums
Biedrībā “Cēsu rajona lauku

part nerība” veikts 2.pētījums, ko vei-
ca Vidzemes Augstskolas Huma -
nitāro, ekonomisko un sociālo pētī-
jumu institūts (HESPI).

Pētījuma nosaukums:
Pētījums par „Uzņēmējdarbības
un sabiedrības dzīves kvalitātes
veicināšana un potenciāls vie-
tējas attīstības stratēģijas (VAS)
2009-2013. ieviešanā biedrības
„Cēsu rajona lauku partnerība”
darbības teritorijā”. Pētījums
veikts no 2015. gada 21. janvāra līdz
2015. gada 18. maijam.

Pētījums sastāv no četrām pa-
matdaļām:

Pirmajā daļā tika veikta analīze
par vietējo un reģionālo plānošanas
dokumentu sasaisti ar nacionālā lī-
meņa plānošanas dokumentiem un
to principiem, kā arī atbilstības no-
vērtējums Lauku attīstības pro-
grammai 2014.-2020. gadam. Tāpat
tika identificēti galvenie Cēsu rajo-
na partnerības teritoriju raksturojošie
statistiskie rādītāji, t.i., ģeogrāfiskie
un sociālekonomiskie rādītāji, kā arī
izstrādāta SVID analīze. 

Otrajā daļā tika veikta kvalitatī-
va izpēte un analīze par vietējās pār-
tikas ražošanu un realizēšanu;
amatniecības, nepārtikas mazo,
mikro uzņēmumu, pašnodarbināto
vidū un pakalpojumu (t.sk. tūrisms
u.c.) sniegšanas pieejamību.

Trešajā daļā tika veikta izpēte un
analīze par dzīves kvalitātes veici-
nāšanas pasākumiem Cēsu rajona
lauku partnerības teritorijā, izvērtējot
sabiedrības dzīves kvalitāti, publis-
ko pakalpojumu pieejamību iedzī-
votājiem, to veicināšanu un biedrī-
bas „Cēsu rajona lauku partnerība”
darbības teritorijā” līdzdalību.

Nobeigumā tika sagatavotas un
sniegtas rekomendācijas Vietējās at-
tīstības stratēģijas izmaiņām siner-
ģijā ar pētījuma tēmu par vietējās
pārtikas ražošanas nozares, amat-
niecības, nepārtikas mazo, mikro uz-
ņēmumu, pašnodarbināto personu,
kā arī pakalpojumu sniegšanas da-
žādu formu attīstības iespējām un at-
balstu, kas ir jaunu darbavietu ra-

dīšanas un esošo darbavietu sagla-
bāšanas potenciāls Partnerības te-
ritorijā, un vietējās sabiedrības
dzīves kvalitāti, t.sk. publisko pa-
kalpojumu pieejamības, veicināšanas
un potenciālu partnerības teritorijā.

Publicitāte
l Biedrības „Cēsu rajona lauku

partnerība“ Jaunpiebalgas novada
domes projekts „Zem Ķenča cepures“
ieguvis nomināciju Latvijas būv-
niecības nevalstiskās organizācijas
skates „Gada labākā būve Latvijā
2014“ tirgus laukums „Zem
Ķenča cepures“ Jaunpiebalgā,
Gaujas ielā 17A.

l Sabiedrība ar ierobežotu atbil-
dību „Televīzijas studija “TV Spektrs”
izveidoja 17 minūtes garu videofil-
mu par “Cēsu rajona lauku partne-
rība” biedrības teritorijā īstenotajiem
ELFLA un  EZF  finansētajiem pro-
jektiem.

l Biedrības „Cēsu rajona lauku
partnerības“ valde aktīvi piedalījās
kā partneris un dalībnieks divu pro-
jektu organizēšanā, sagatavošanā
(2015. gada janvāris – jūnijs):

l „Glokalizācija – vietējā atslēga
globālai attīstībai. EYD2015 un ES
Prezidentūras projekts Latvijas ES
Prezidentūrai 2015”;

l „Lauku kopienu parlamenta
„Izaugsmes priekšnosacījumu radī-
šana mazajās pilsētās un lauku re-
ģionos”.

2. Lauku parlamenta dalībnie-
ki trešajā dienā iepazinās ar LEA-
DER pieeju īstenotiem projektiem
biedrības „Cēsu rajona lauku part -
nerība“ teritorijā. Ieinteresēto da-
lībnieku skaits pārsniedza simtu, pār-
stāvji bija no dažādām Latvijas ma-
lām un arī ārvalstīm – Lietuvas,
Igaunijas, Maķedonijas, Melnkalnes,
Čehijas, Slovākijas, Ukrainas un ci-
tām zemēm.

l Biedrība “Cēsu rajona lauku
partnerība” nominēja Sējēja bal-
vai Amatas novada fonda projektu
„M. Vanagas muzejs e-vidē“.

l Biedrībā Cēsu rajona lauku
part nerība 8.ELFLA kārtā īsteno-
tajam Amatas novada fonda  pro-
jektam „M. Vanagas muzejs e vidē
„  ir turpinājums – 31. maijā
Melānijas Vanagas muzejā atklāja
virtuālās ekspozīcijas „ESI PATS!”
krievu valodas versiju un gada no-
galē angļu valodas versiju.

l Ik gadus partnerība virza la-
bākos projektus konkursam.
Biedrības ”Ride IT” projekts
„Makšķernieka ģimenes dienas
Alaukstā” Latvijas lauku foruma
konkursam  DIŽPROJEKTS-2015  ir

ieguvis atzinību kā ilgtspējīgs pro-
jekts, jo realizēti jau trīs projekti, kas
viens otru papildina, un atpūta pie
Alauksta kļūst arvien daudzveidī-
gāka, kvalitatīvāka.

III. Biedrības “Cēsu rajona lau-
ku partnerība” veiktā 2015.
gada projektu uzraudzība

ELFLA – 
l Biedrība “Amatas novada at-

tīstības fonds”, Pieejamības kvalitātes
uzlabošana Melānijas Vanagas mu-
zeja krājumam Amatas nova-
dā”;10.07.2015.

EZF-
l ZS „Pļavnas“, Zivsaimniecības

pakalpojumu dažādošana ZS
Pļavnas; 01.07.2015.

l Biedrības “Āraiši biedrība”, in-
ventāra iegāde ūdens tūrisma vei-
cināšanai Āraišu ezera apkārtnē,
15.07.2015.

l Biedrības “Vides biedrība
Krūzes”, ar zivsaimniecību un tū-
rismu saistītas maza mēroga in-
frastruktūras un pakalpojuma at-
tīstība Gaujai pieguļošajā teritorijā;
18.08.2015.

l Biedrība “Andželas Brices slē-
pošanas un velo braukšanas klubs”,
ūdens tūrisma attīstība Amatas no-
vadā; 15.07.2015.

IV. Zināšu papildināšana
Partnerības kapacitātes stipri-

nāšanas nolūkos darbinieki, biedri
un potenciālie projektu iesniedzēji
piedalījušies mācībās, semināros,
konferencēs. Dalība šajos pasākumos
veicinājusi ne tikai kapacitātes cel-
šanos Partnerībā iesaistītajiem, bet
arī visas organizācijas attīstību, kā
arī veiksmīgāku un efektīvāku stra-
tēģijas ieviešanu. Dalība šajos pa-
sākumos palīdzējusi arī jaunu kon-
taktu atrašanā, kas palīdz attīstīt sa-
darbību dažādās jomās un mācīties
no pieredzes. 

Apmeklētie pasākumi:

l 21.01.2015. Darba grupa par
Latvijas 2. Lauku parlamenta sa-
gatavošanu 2015. gada jūnijā,
Līgatne;

l 24.01.2015. Projektu fondu
KNHM un SDL tikšanās seminārs
„Sabiedrība ar dvēseli“ rezultātu iz-
vērtējums, Lielvārdes kultūras
nams, Lielvārde;

l 12.02.2015. Starptautiska kon-
ference par LEADER metodes pie-
lietošanu un nākamo periodu plā-
nošanu Kedaiņu raj., Vainotiškai;

l 11.03.2015. Biedrības „Cēsu ra-
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jona lauku partnerība“ biedru kop-
sapulce „Auciema muižā“, Raiskuma
pagasts, Pārgaujas novads;

l 30.03.2015Latvijas Lauku fo-
ruma kopsapulce, Pils iela 21,
Rīga;

l 13.04.2015. Zemkopības minis-
trija „Atbalsta saņemšanas nosacī-
jumi Vietējās rīcības grupām LAP
2015-2020 ietvaros“ Zemkopības
ministrija, Republikas laukums 2,
Rīga;

l 26.05.2015. Seminārs SVVA
stratēģijas sagatavošana
Atpūtas komplekss „“Minhauzena
Unda“, Saulkrasti;

l 03.06.2015. Latvijas Lauku fo-
ruma 2.parlaments, Līgatne;

l 04.06.2015. Latvijas Lauku fo-
ruma 2.parlaments, Līgatne;

l 05.06.2015. Latvijas Lauku fo-
ruma 2.parlaments pieredzes ap-
maiņas brauciens - Cēsis, Līgatne,
Līgatnes pārceltuve, Drabešu pa-
gasts, Drabešu muiža, Priekuļi, Cēsis;

l 29.06.2015. Latvijas Lauku fo-
ruma 2.parlamenta darba grupa,
Līgatne;

l 03.06.2015., 04.06.2015.,
05.06.2015. Dalība un organizēšana
- 2.Latvijas lauku kopienu parla-
ments, tematiskās sesijas un piere-
dzes braucieni ELFLA „Izaugsmes
priekšnosacījumu radīšana mazajās
pilsētās un lauku reģionos“,
Līgatne;

l 02.07.2015. Seminārs NVO ek-
selence 02.07.2015-30.07.2015, Rīga;

l 04.08.2015. Seminārs NVO, EL-
FLA, EZF „Pieredzes apmaiņas se-
minārs amatniecībā, mājražošanā un
LEADER projektu realizācijā“,

Jaunpiebalga;
l 08.08.2015. Dalība izstādē – ga-

datirgū “Izvēlies Piebalgu!”,
Jaunpiebalga;

l 17.09.2015. Seminārs
„Vērtēšanas kritēriji Vietējās attīs-
tības stratēģijas projektiem“,
Ozolnieki;

l 01.10.2015. Forums - atbalsts uz-
ņēmējiem, Valmiera, Vidzemes
augstskola;

l 09.10.2015. Seminārs
„Priekšnosacījumi veiksmīgai pro-
jektu realizācijai“,
Auciemmuiža;

l 12.10.2015. Lauku kopienu ne-
dēļa 2015, Druviena, Gulbenes
novads;

l 14.10.2015. Reģionālais LAD-
VRG tikšanās ar reģionālā centrālā
LAD pārstāvjiem, Valmiera;

l 28.10.2015. Seminārs LEADER
iniciatīvas laukos (Sabiedrības vir-
zītas vietējās attīstības stratēģijas
projektu īstenošanas noteikumi un
Vietējo rīcības grupu administrēša-
nas noteikumu projekts),
Zemkopības ministrija;

l 20.11.2015. Seminārs „Publiskās
runas prasmes“ (Pilnveidot lauku uz-
ņēmējiem prezentācijas prasmes),
Priekuļi;

l 16.12.2015. Biedrības „Cēsu ra-
jona lauku partnerība“ gada noslē-
guma pasākuma plānošana - atskats
uz paveikto un nākotne, Rauna;

l 27.11.2015. Seminārs - Cēsu uz-
ņēmēju forums 2015, Cēsis;

l 02.12.2015. Seminārs Amatas
novada mājražotāju un lauku saim -
niecību tikšanās, Nītaure;

l 10.12.2015. Mācību seminārs -

Profesionāla, efektīva, iesaistoša
SVVA stratēģija un tās īstenošana,
Babīte;

l 11.12.2015. Mācību seminārs -
Profesionāla, efektīva, iesaistoša
SVVA stratēģija un tās īstenošana,
Jaunmārupe, Olaine;

l 12.12.2015. Amatas novada at-
tīstības fona realizētā projekta „Esi
pats“ angļu valodā atklāšanas pre-
zentācija, “Ausmas”, Drabešu pa-
gasts;

l 14.12.2015. Seminārs par stra-
tēģijas rezultatīvo rādītāju izvērtē-
šanu, CRLP papildinātās stratēģijas
iesniegšanu, Rīga;

l 16.12.2015. Seminārs-  kā veik-
smīgi realizēt un ilgtermiņā uzturēt
realizētos projektus, Rauna.

V. Nākamā gada uzdevumi
un prioritātes

1. CRLP Vietējās rīcības grupas at-
tīstības stratēģijas 2015-2020. gada
plānošanas periodam ieviešanas
uzsākšana. 

2. Pirmās kārtas atklātu projek-
tu konkursu izsludināšana un pie-
ņemšana.

3. Projektu uzraudzības veikšana.
4. Projektu saturisko pārskatu sa-

gatavošana.
5. Starpteritoriālās un starptau-

tiskās sadarbības turpināšana un
jaunu projektu uzsākšana.

6. Vietējās identitātes produktu at-
balsta sistēmas attīstīšana. Zīmola
Vidzemes groza lietošanas atpazīs-
tamības aktivizēšana.

Dace Melgalve,
biedrības valdes priekšsēdētāja

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pie ņemšanas 1. kār-
tu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai
(sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģiju”.

1.kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 1 080 000.00 EUR.

„Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests“

Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība“
PAZIŅOJUMS

1.1. R c ba - Uz mumu (mikro un mazo) 
rad šana un att st ba. Pieejamais 
publiskais finans jums ir 600 000.00 EUR. 
1.2. R c ba - Viet j s produkcijas 
realiz cijas vides rad šana vai 
labiek rtošana. Pieejamais publiskais 
finans jums ir 70 000.00 EUR. 

2.1. R c ba -Viet j s teritorijas un objektu 
sak rtošana pakalpojumu pieejam bai, 
kvalit tei un sasniedzam ba.Pieejamais 
publiskais finans jums ir 180 000.00 EUR. 
2.2. R c ba- Sabiedrisko aktivit šu 
daž došana. Pieejamais publiskais 
finans jums ir 230 000.00 EUR. 
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Projektu iesniegumu pieņemšana
2016. gada 11. aprīlis -11. maijs.

Informācija un Cēsu rajona lauku
partnerības vietējās attīstības stra-
tēģija 2015.-2020. gada plānošanas
periodam pieejama partnerības
mājaslapā www.partneriba.lv,
Lauku atbalsta dienesta mājaslapā
www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi papīra

formātā divos eksemplāros jā-
iesniedz biedrības „Cēsu rajo-
na lauku partnerība” birojā

Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu
novads, LV-4101,

317.kabinetā un Lauku atbal-
sta dienesta Elektroniskās pieteik-

šanās sistēmā (EPS) vai
elektroniska dokumenta veidā

saskaņā ar Elektronisko dokumen-

tu likumu nosūtot uz Lauku
atbalsta dienesta e-pastu

lad@lad.gov.lv.

Kontaktinformācija:
Dace Melgalve, mob. 29467509

E-pasts: dace@partneriba.lv
Kristīne Zaķe, mob. 26100933

E-pasts: kristine@partneriba.lv

Mērķis - veicināt vietējas ekonomikas Mērķis - pievilcīgas dzīves vides un sabiedriski ilgtspējīgu attīstību un
dažādošanu. aktīvas vietējo kopienu attīstības veicināšana.

Volejbola sacensībās “Lāse 2016” kausa izcīņā
piedalījās un ieguva 5.vietu:

Izabella Kvecko, Ance Krūmiņa, Vita Skosa,
Armanda Azace, Arta Glāzere, Alīna Šķestere -
Kaša.

Skolotājs A. Stankēvičs.

Volejbola sacensībās “Lāse 2016” kausa izcīņā
piedalījās un ieguva 5.vietu:

Edžus Nedēļa, Kārlis Pētersons, Rāmulis Žīgurs,
Edgars Dapševičs, Valters Fetings, Salvis Pajats,

Jēkabs Jānis Brasavs. Skolotājs A. Stankēvičs.

Apvienoto novadu  ģeogrāfijas olimpiādē 8. kla-
sēm piedalījās

Elza Skutāne (8.kl.) – 3.vieta. Skolotāja I.
Jerumāne.

J. Rozentālam veltītajā radošo darbu konkur-
sā piedalījās:

Arta Glāzere (12.kl.) – laureāte. Skolotāja J.
Glāzere.

Amanda Zariņa (11.kl.), Sofija Novicka (9.kl.).
Skolotāja Z. Althabere.

Kristiāna Annija Spirģe (10.kl.). Skolotāja A.
Ķīķere.

Jana Pelše (9.kl.), Sofija Novicka (9.kl.), Laura
Dapševiča (7.kl.). Skolotāja B. Kalniņa-Eglīte.

Eiropas čempionātā Portugālē U-18 regbija iz-
lasē spēlēja

Roberts Brikmanis (11.kl.). Treneri: J. Straume,
M. Straume.

Konkursā “eXperiments 2016” piedalījās:

Nora Marija Misiņa (8.kl.), Linda Bundziniece
(8.kl.), Kristiāna Pogule (9.kl.), Elīna Millere (9.kl.),

Haralds Šrēders ( 9.kl.). Skolotāja L. Lorence.

Cēsu vēsturiskā rajona vizuālās un vizuāli plas-
tiskās mākslas izstādē “Manas mājas” piedalījās:

Annija Bedeice (5.kl.), Karlīna Lazda (5.kl.), Sintija
Bukša (5.kl.), Amanda Ločmele (5.kl.), Aleksa Paula
Pallo (5.kl.), Elīna Zariņa (5.kl.), Līga Džīnija Rubene
(5.kl.), Sofija Novicka (9.kl.), Haralds Šrēders (9.kl.),
Jana Pelše (9.kl.). Skolotāja B. Kalniņa-Eglīte.

Valsts krievu valodas olimpiādē piedalījās 
Zorjana Horobraja (12.kl.). Skolotāja I. Balode.

Arnis Ratiņš

Skolas ziòas

Karjeras diena
Tradicionāli pirms pavasara brīvdienām skolā notika

karjeras diena. Tās mērķis - motivēt skolēnus savlaicīgi
domāt par savas profesijas izvēli un iespējām turpināt iz-
glītību pēc skolas beigšanas.

Šogad stundas vadīja 11 viesskolotāji: Gatis Babris
- uzņēmējs, IT speciālists; Namejs Pauga - robežsargs;
Edgars Žagariņš - pārgājienu organizētājs; Vega
Spalviņa - astroloģe; Ilga Šķestere - Cēsu Pilsētas ģim-
nāzijas direktora vietniece; Kaspars Dravants -
VUGD Cēsu daļas komandieris; Mārcis Ločmelis - ju-
rists, sabiedriski aktīvs vecpiebaldzēns; Ieva Pilskalliete
- personāla atlases speciāliste; Līga Apsīte - ainavu ar-
hitekte; Maruta Apsīte - apdrošināšanas speciāliste; Edijs
Jumburgs - starptautiska uzņēmuma viceprezidents. Gan
skolotājiem, gan skolēniem ļoti svarīgi likās tas, ka sep-
tiņi no viesskolotājiem ir Jaunpiebalgas vidusskolas vai
9. klases  absolventi. 

Dažas atziņas no skolēnu anketām pēc karjeras dienas.

„ Jāklausās ir tādi cilvēki, kāds tu gribi būt nākotnē,
jāņem piemērs no viņiem. Skola ir smadzeņu treniņš.”

„ Ja tu kaut ko vēlies, tad cīnies par to un nepadodies
pie pirmajām grūtībām.”

„ Vispār liels paldies skolotājai Vēsmai, kura šo dienu
noorganizēja tik īpašu. Bija iespēja redzēt citu cilvēku ska-
tu uz dzīvi un tās vērtībām”.

Skolēniem ir savas domas par karjeras dienu, taču īpa-
ši svarīgi, ko saka 12.klases audzēkņi, kuriem šis ir pē-
dējais gads vidusskolā. Pārdomās dalījās 12.klases skol-
nieces Alīna Šķestere – Kaša un Una Gaile:
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“Karjeras diena ir labs un izzinošs pasākums, kuru ik
gadu organizē mūsu skolā. Mums kā 12.klases skolēniem
(droši vien arī citiem) patīk klausīties jaunos, pārliecinātos
un veiksmīgos cilvēkos. Mēs šādus cilvēkus satikām.
Vislabāk patika Gatis Babris – daudzpusīgs, atraktīvs
sapņotājs, bet prot veiksmīgi savus sapņus arī realizēt.
Viņš patiešām ir veiksmīgs cilvēks, kurš spēj motivēt

un likt sapņot ikvienam jaunietim. Ar interesi klausī-
jāmies Ievu Pilskallieti. Lielākā daļa no mums par vi-
ņas profesiju neko nezinājām – Ieva nodarbojas ar per-
sonāla atlasi IT jomā. 

Ieinteresēja arī Edgars Žagariņš, kurš gan pie mums
stundā nebija, viņš organizē dažādus pārgājienus dabā.

Uzskatām, ka turpmāk karjeras dienās varbūt ne-
vajadzētu aicināt ar skolas darbu saistītos cilvēkus, jo
viņu darbu jau mēs redzam ikdienā.

Protams, jauki būtu, ja viesotos tikai tie cilvēki, kuri
kādreiz mācījušies mūsu vidusskolā. Un vēl –vidusskolas
audzēkņi varētu paši izvēlēties, kuru lektoru no pie-
dāvātajiem apmeklēt. Paldies skolotājām Vēsmai
Johansonei un Maijai Apsītei par interesanti organizēto
karjeras dienu!”

Maija Apsīte
Attēlos: karjeras dienas viesskolotāji.
12.klases skolēniem visvairāk patika tikšanās ar uz-

ņēmēju Gati Babri (priekšplānā).

Attēlā:  18. martā,  J. Rozentāla 150. dzimšanas
dienā,  Saldus novada Druvas vidusskolā notika
māksliniekam veltītā radošo darbu konkursa noslēgums,
uz kuru tika uzaicināti laureāti. To vidū arī
Jaunpiebalgas vidusskolas 12. klases skolniece Arta
Glāzere (pēdējā rindā  trešā no kreisās).

Mana dvēsele
Man ir skaists sapnis,
kurš var nepiepildīties,
bet kurš man dod cerību

noticēt sev.
Es vēlos teikt vienu,

lai sirdsapziņa nemoka,
ka neesmu tik balta un pūkaina,

kā no ārienes šķiet.
Visi mani cildina,
visi mani apbrīno,

tikai viss, ko saka cilvēki
man šķiet pretējs.

Ksenija Krūmiņa,
Jaunpiebalgas vidusskolas 6.klases skolniece

Šogad vidusskolas atskaites koncerts notika Zaļajā
ceturtdienā, tādēļ arī tēma saistījās ar Lieldienām – rā-
dījām pasaku par Piebalgu. Aleksa tika izvēlēta kā pa-
saku meitene, Patriks – kā pasaku zēns. Abi bērni ie-
radušies no seniem laikiem uz Lieldienu svinībām. 

Jā, daudz kas ir mainījies, ja salīdzina senos laikus

un šodienu, taču cilvēki joprojām dzied dziesmas, dejo
tautas dejas, muzicē un uzvelk tautas tērpu, lai no ska-
tuves parādītu visiem, cik mēs tomēr esam bagāti. Pēc
viesošanās nākotnē Aleksa un Patriks devās atpakaļ pa-
gātnē, lai izdomātu atkal jaunas dziesmas un dejas.

Šis koncerts reizē bija arī skate deju kolektīviem, pie
kam ar nopietnu žūriju. Prieks, ka 1.- 4.klases dejotā-
ji ieguva 1.pakāpes diplomus.

Koncerta noslēgumā publikas ovācijas izpelnījās sko-
lotāju sniegums – deja “Palaid puķīti pa dambi”.

Gribu teikt paldies visiem, visiem, kuri paši pieda-
lījās koncertā un visiem, kuri rūpējās, lai koncerts iz-

Piebalgas pasaka Lieldienu rītā    
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dotos – skolēniem, vecākiem, skolotājiem, skolas vadī-
bai, deju kolektīvu vērtētājiem – žūrijai, kultūras nama
darbiniekiem, kolektīvu vadītājiem. Īpašs paldies Aleksai
un Patrikam, kuri palīdzēja mums izstāstīt Piebalgas
pasaku, deju skolotājai un koncerta programmas vei-
dotājai Dacei, kā arī Mārtiņam – par apskaņošanu un
gaismošanu.

Pieredze, ko dalībnieki guva, uzstājoties uz skatuves,
būs noderīga vasaras koncertam vidusskolas 70 gadu
jubilejas svinībās. 

Vēlēsim skaistus koncertceļojumus jauniešu deju ko-
lektīvam Vācijā un folkloras kopai Luksemburgā!

Paldies sakām Jānim un Jurim par koncerta video.
Savukārt skaistākos momentus foto kamerās fiksēja
Vēsma un Egils, paldies!

Vēlreiz liels paldies visiem un tiksimies salidojumā
2.jūlijā!

Baiba Kalniņa - Eglīte

Attēlos: skolas atskaites koncertā “Piebalgas pa-
saka Lieldienu rītā”.

Foto: Vēsma Johansone

No 29. februāra līdz 5. martam div-
desmit Jaunpiebalgas  vidusskolas
skolēni kopā ar skolotājām Gunitu
Kundrati un Jolantu  Glāzeri pro-
jekta NORDPLUS  TREE ietvaros
viesojās Lietuvā, Nemenčinės
Gediminas ģimnāzijā - skolā, kuras
skolēni pie mums Jaunpiebalgas vi-
dusskolā darbojās projektā šī mācī-
bu gada novembrī. 

Pirmdien lietuviešu skolēni mūs
sagaidīja, un mums kopā notika vie-
na mācību stunda. Tālāk skolas
aktu zālē norisinājās dažādas sa-
liedēšanās aktivitātes.Vispirms
bija bingo spēle, lai mēs varētu cits
citu iepazīt, tad vajadzēja izstās-

tīt dažus faktus par sevi, kā arī in-
teresanti uzzīmēt savu vārdu.
Vislielāko jautrību izraisīja burtu
atpazīšanas aktivitāte - izmanto-
jot doto šifru, jāatpazīst katra sko-
lēna atveidotais burts un jāizlasa
viss vārds. Pēc  tam devāmies uz
mājām pie ģimenēm, kur dzīvojām
visu nedēļu. Vakarā lietuviešu sko-
lēni mums izrādīja savu pilsētu -
Nemenčini, kur mīt ap 8 tūkstoši
iedzīvotāju.

Otrdien skolā mācījāmies lietu-
viešu tautasdziesmas un iestudējām
vienu deju. Tad sekoja šokolādes
darb nīca, kur meistare izstāstīja in-
teresantus faktus par šokolādi.
Priecājāmies, ka  zinājām atbildes uz
jautājumiem un tā nopelnījām gar-
šīgas balvas. Degustējām triju vei-
du šokolādi un marcipānu,  no šo-
kolādes, marcipāna un mandelēm ga-
tavojām konfektes. Pēcpusdienā

Jaunpiebaldzēni Lietuvā

Attēlos: skolēnu viesošanās Lietuvā projekta Nordplus Tree ietvaros.
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Skaļas ovācijas, smiekli un sacensība piepildīja
Jaunpiebalgas kultūras namu 19.marta vakarā, jo tika
izspēlēts piebaldzēnu jau iemīļotās spēles „Es mīlu tevi,
Piebalga!“ fināls.

Intelektuāli izklaidējošais pasākums novadniekus
kopā aicināja piekto reizi. Kopš pērnā gada oktobra, kad
tika aizsākta spēle „Es mīlu tevi, Piebalga“, tajā pie-
dalījušās 16 komandas, katra četru dalībnieku sastā-
vā. Finālā satikās četras zinošākās - „Izvēlies
Piebalgu!“, kurā apvienojušies novada domes darbinieki,
„Māsiņas“ (dakterītes), „Saldās mēlītes“ (kora dziedā-
tāji) un „Krīzes skartie“ (zemnieki). Gudrībā un atjau-
tībā nepārspēti palika pēdējie. Jaunpiebalgas novada
zemnieki Jolanta un Sandis Brieži, Mārtiņš Denis un
Kristaps Dravants atklāja, ka līdz uzvarai viņus aiznesusi
komandas vienotība un dzīves laikā gūtās zināšanas.
„Visi esam te dzimuši un auguši. Kāds sestajā un sep-
tītajā, cits pat astotajā paaudzē ir piebaldzēns. Spēle bija
aizraujoša, asprātīga, vērtīga, taču jāteic, ka mazāk uz-
zinājām ko jaunu, vairāk atjaunojām zināšanas un at-
saucām atmiņā piemirstas lietas, notikumus,“ pēc spē-
les teica uzvarētāji. Komandas kapteine Jolanta Briede
atklāja, ka sākotnēji nācies pacensties, lai savāktu ko-
mandu: „Zemniekus grūti uzrunāt. Taču, kad piekrita
dēls, pierunāju kaimiņu, un tad lūkojām uz Piebalgas
otru galu - Zosēniem.“ Krīzes skartie spēlei nopietni ga-
tavojušies - lai saprastu, ap ko lieta grozās, skatītāju
rindās viņi sekojuši līdzi pirmajai spēlei. Tā rādījusies
nopietna, tādēļ zinības smēlušies grāmatā „No Viņķu
kalna līdz Skrāģu krogam“.

Kādā Jaunpiebalgas novada domes Kultūras komi-
tejas sēdē izskanējusi doma, ka būtu vajadzīgs pasākums,
kas vienotu dažādu paaudžu piebaldzēnus. Tad arī ra-
dusies ideja par spēli, kurā ne vien jāizmanto zināša-
nas par savu novadu, bet arī jāattīsta komandu sacensība
un jāizklaidē skatītāji. Kultūras nama mākslinieciskās
daļas vadītāja Agnese Zēbolde norāda, ka katrā spēlē
mācījušies no kļūdām, arvien piesaistot cilvēkus, kas
pasākuma norisi padarītu kvalitatīvāku un interesan-
tāku. Pēc izspēlētā fināla Agnese Zēbolde atklāja, ka jūt
gandarījumu par paveikto: „Pasākums ir ļoti apmeklēts,
redzu, ka cilvēki ir iedegušies par spēli. Vēl ilgi tajā iz-
spēlētie jautājumi klejo cilvēku sarunās. Te sakrīt gau-
mes, intereses, te esam vienoti. Redzētās emocijas, kas
iedzīvotājos raisās, atnākot uz spēli, rada pabeigta dar-

ba sajūtu. Mani priecē, ka cilvēki ir aizrāvušies ar domu,
ka Piebalga ir forša, mīl to, interesējas par to, kas no-
tiek novadā.“

Ne viens vien piebaldzēns atzina, ka neizmērojams
nopelns spēles panākumos ir tās vadītājam, aktierim
Kristapam Rasimam. Viņš piesaistījis publikas uzma-
nību, apbūris ar savu jautro dabu, gaišo smaidu, vietā
iestarpinātu humoru. 

Savukārt pašu aktieri piebaldzēni pārsteiguši ar mas -
veida lokālpatriotismu. „Visiem Latvijā šo spēli piemi-
nu kā ģeniālu piemēru. Tik spēcīgu patriotismu es ne-
esmu redzējis vēl nekur. Cilvēku sanāk pilna zāle uz kaut
kādu spēli? Jo? Mūsu novada…Tas ir pārsteidzoši!“ saka
Kristaps Rasims un vērtē, ka piebaldzēni ir sirsnīgi, at-
vērti cilvēki. „Pēc dabas esmu čangalis. Ne par velti čan-
gaļiem un čangaliešiem vārda sakne ir vienāda. Mums
ir daudz kopīgā. Piebalgā jūtama sirdsskaidrība, vien-
kāršība, sirsnība. Vairākkārt jau esmu teicis, ka esmu
Piebalgu iemīlējis. Redzu daudz iemeslu, lai atgrieztos.
Ikreiz, dzirdot kādu runājam par Jaunpiebalgu, vien-
mēr uz lūpām parādīsies smaids,“ tā par piebaldzēniem
saka spēles vadītājs Kristaps Rasims.

Jo sirsnīgāku spēles noslēgumu padarīja Jaunpiebalgas
lielā runas vīra Ķeņča uzstāšanās,  kurš, uzrunājot spē-
les vadītāju, visa cita starpā bilda: „Ja tā labi tevē ie-

sportiskās aktivitātes - braucām uz Viļņu spēlēt bou-
lingu un slidot. 

Trešdien devāmies uz brīvdabas muzeju, kur cepām
rudzu maizi lauku sētā un apskatījāmies muzeju kom-
pleksu  gida pavadībā. Pēc tam braucām uz pastaigu taku
virs koku galotnēm, kas atklāta tikai pirms pusgada.
Taka bija interesanta un droša pat tiem, kuriem bail
no augstuma, jo norobežota ar augstām margām.
Nobeigumā varēja uzkāpt skatu tornī, no kura pavērās
brīnišķīga ainava.

Ceturtdien skolas sporta zālē notika dažādas stafetes.
Vēlāk braucām uz Ignalinu, kur ražo lietuviešu nacionālo
kūku ‘’Šakotis”, izmēģinājām tās cepšanu, degustējām,
kā arī to iegādājāmies, lai atvestu mājās draugiem. 

Piektdienas rītā virmoja dažādas emocijas, bet vis-
vairāk satraukums, jo jāuzstājas skolas pasākumā, kas
veltīts lietuviešu nacionālajām Kaziukas svinībām. Izskan

kopdziesma  lietuviski, tad mūsu ,,Kalniem pāri” lat-
viski. Arī kopīgā deja norit bez aizķeršanās. Mazliet
skumji, ka laiks tik ātri paskrējis, klāt atvadīšanās - asa-
ras, solījumi rakstīt un vasarā satikties... Tālāk  ceļš
uz Viļņu, kur norit lielais Kaziukas tirgus. Kā par brī-
numu, daudz tirgotāju no Latvijas.

Šis bija vērtīgi pavadīts un aktivitātēm piepildīts laiks.
Ir iegūta jauna pieredze un  zināšanas, un draugi, kā
arī uzlabotas svešvalodu zināšanas. Pilnībā tika apgūts
viss plānotais projekta nosaukumā TREE (angliski): tra-
dīcijas, savstarpējās attiecības un sadarbības prasmes,
izglītošanās, izklaides. Paldies par iespēju piedalīties
šajā projektā! Mūsu kopīgais paldies šoferim Jānim
Mihailovam par vizināšanu piecu dienu garumā!

Jolanta Glāzere,
7.klases audzinātāja

Gudrībā uzvar Krīzes skartie

Attēlā: par Piebalgu zinošākie - Mārtiņš Denis (no
kreisās), Kristaps Dravants, Jolanta Briede, Sandis
Briedis.
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skatās, tad tu ar esi īsti pat piebaldzēns. Tikpat slaids,
tikpat garš, tāds pats kā mūsu novada tēvs. Iedomājām,
ka jādod tevim kaut kas mūža palikšanai. Savu ādu at-
dot negribas, lai kā tevi mīlē, bet aitas ādu gan mēs te-
vim šķiņķosam.“

Lai arī spēles „Es mīlu tevi, Piebalga!“ fināls izska-
nējis, Agnese Zēbolde informē, ka ar to nekas nebeidzas:
„Turpināsim ar spēlēm, kas būs publicētas novada do-

mes avīzītē. Būs jautājumi, uz kuriem varēs iesūtīt at-
bildes. Savukārt rudenī plānota spēle pret mūsu sena-
jiem draugiem slātaviešiem jeb vecpiebaldzēniem. Vēlāk
spēli vērsīsim plašumā un pieaicināsim arī Raunas ie-
dzīvotājus.“

Anda Dzenža,
laikraksta “Druva” žurnāliste

Mēs tikāmies martā...
Koši, interesanti un labi sagatavoti priekšnesumi, ska-

tītāju atsaucība, emociju krāsainība un laba atmosfē-
ra – tas viss raksturo koncertu “Mēs tiksimies martā”,
kas notika 27.martā par godu Starptautiskajai teātra
dienai. Vēlreiz paldies visiem dalībniekiem un skatītājiem
– jūs bijāt lieliski! Koncertā izskanēja dziesmas no iz-
rādēm “Tobāgo”, “Šveiks”, “Un atkal Pifs”, “Mīla, džezs
un velns”, “Šerloks Holms”, “Jūras kaķis”, “Skroderdienas
Silmačos”, no kinofilmām “Vajadzīga soliste”, “Elpojiet
dziļi”, “Dāvana vientuļai sievietei”, no multfilmas “Man
vienai māsiņai”, no rokoperas “Lāčplēsis” un mūzikla
“Pūt, vējiņi”. 

Tikpat dažādas kā teātris bija arī emocijas – tās ie-
krāsot un sajust palīdzēja vakara vadītāja Valmieras
Drāmas teātra aktrise Ieva Puķe, jo sevišķi aizkustinot

skatītājus ar Māras Zālītes dzejoli “Sauciet to par teāt-
ri”. Paldies arī skaņotājam, gaismotājam un datorpro-
jekcijas operatoram! Tiksimies aprīlī, maijā... visu gadu
tikpat labos pasākumos!

Jaunpiebalgas kultūras nama mākslinieciskās da-
ļas vadītāja 

Agnese  Zēbolde
Attēlā: koncertā “Mēs tiksimies martā” – uzstājas

dāmu kvartets un Jaunpiebalgas jauktais koris – va-
dītāji Māra Vīksna un Emīls Rusovs.

Foto: Vēsma Johansone

Gleznu izstāde „Baltā”
Jaunpiebalgas kultūras nama mazajā zālē 12. mar-

tā tika atklāta mūsu mākslas studijas gleznotāju dar-
bu izstāde.  Darbi tapuši šī gada pirmā ceturkšņa lai-
kā  un tāpēc veltīti ziemas un agra pavasara  tēmām.
Ja rakstnieki un dzejnieki savus lasītājus uzrunā ar vār-
du, mūziķi ar skaņām, tēlnieki ar formu, tad  glezno-
tāju rīcībā ir septiņas pamatkrāsas, ar kurām dažādās
variācijās un tehniskos izpildījumos iespējams veidot
mākslas darbu, kas uzrunātu skatītāju. 

Studijā jaunas vēsmas ienesis Egils Johansons. Ar
eļļu un špakteļnazi viņš strādā droši un pārliecinoši.
Darbs „Rudens tumsa” izceļas ar interesantu faktūru,
sižetisku risinājumu, kur vēla rudens saules gaisma vei-
do pārdomu pilnu kontrastu ar kailajiem koku stum-
briem. Savukārt viņa lielformāta pirts aina atklāj no-
apaļotas, sievišķīgas līnijas maigos pasteļkrāsu toņos. 

Klātesošo balsojuma rezultātā par labāko darbu zie-
mas posma noslēgumā tika atzīta un ceļojošo māksli-
nieka cepuri saņēma Valda Žukovska par  darbu
„Teiksma (fa diez mažorā)” ar ilgi gaidītu saulainu si-
žetu un patīkamiem krāsu toņiem. Tomēr vērīgāk ap-
lūkojot viņas darbu „Stihija”, skatītājs nonāk pavasa-
ra nemiera varā, kur runā gan krāsa, gan forma un si-
žets. Tas ir nevaldāms dabas spēks, kas lauž visu savā

ceļā un ļauj izjust tās izmaiņas, kuras nes katrs jauns
gadalaiks. Šis darbs būtu cienīgs ieņemt vietu pat kādā
republikāniskajā  gleznu izstādē. 

Lieliska otas tehnika un vecmeistaru skolas ietekme
ir vērojama Maijas Kārkliņas darbos. Ar spilgtiem kon-
trastiem, krāsu bagātību, telpiskumu un latvisku sižetu
uzrunā viņas glezna „Pali Gaujā”. Savukārt Māra
Baldzēna tikai sev raksturīgajā manierē ar uzsvērtiem
krāsu triepieniem un ieskicētām kontūrām ir pratusi
piesaistīt skatītāju uzmanību saviem darbiem, starp ku-
riem izceļas glezna „Ziemas saule”. 

Filigrānu tehniku un savdabīgu sižeta izpratni, iz-
mantojot akrila krāsas, parāda Sigita Vanaga inter-
pretācijā V. Purvīša gleznai „Ziemas ainava”, ienesot  de-
koratīvās mākslas elementus.  Manāmu progresu glez-
niecībā ir sasniegusi  Ilze Kaimiņa. Viņas klusā daba
„Baltā krūzes”, izmantojot guaša krāsas, veidota mai-
gos toņos ar pārdomu pilnām elementu kontūrām. Ziemas
pasaku tematika valdzina Astrīdas Rasso darbos, iz-
ņemot K.Sūniņa gleznas interpretāciju, kurā parādās
daudzveidīgā un noslīpētā gleznošanas tehnika un krā-
su salikums veido sižeta telpisku risinājumu. 

Lai labāk izprastu tēlotājas mākslas  iespējas,  aici-
nu  piebaldzēnus  apskatīt šo izstādi, dot savu vērtējumu
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un darboties pašiem, lai saglabātu
un attīstītu Piebalgas kultūrvētu-
riskā novada tradīcijas. Mums vēl ir
daudz neizmantotu iespēju.  Izstādes
atklāšanā klāt bija un ar māksli-
niekiem runāja – 

Jānis Mājenieks.  

Attēlos: klātesošo balsojuma re-
zultātā par labāko darbu ziemas pos-
ma noslēgumā tika atzīta un ceļojo-
šo mākslinieka cepuri saņēma Valda
Žukovska.

Novada mākslinieki – Valda Žu-

kovska, Astrīda Rasso (Mājeniece),
Egils Johansons, Māra Baldzēna,
Talita Rozenblate; klāt nebija Maija
Kārkliņa, Sigita Vanaga, Ilze
Kaimiņa.

Foto: Egils Johansons

Lasītāji, iespējams, brīnīsies, no kura laika mums
Jaunpiebalgā kvartets parādījies. Un kas tas galu galā
tāds ir? Zināšanai - tas pats Jaunpiebalgas sieviešu an-
samblis vien ir. Pierastais nosaukums šķiet pārāk for-
māls vai varbūt vienkāršs, vai arī savu laiku nodzīvo-
jis. Ar vārdu „kvartets” apzīmē tādu mūziķu kopu, kurā
ir četri dalībnieki. Šajā gadījumā – četras Jaunpiebalgas
dāmas.

Kvartets „4PA-SAULES” Jaunpiebalgā bijis jau arī
iepriekšējos gados. Apstākļu sakritības dēļ pērnajam ga-
dam noslēdzoties un jaunajam sākoties, SAULES no-
nāca manā vadībā. Jaunajā gadā tik vien sanāca kā divi
pilni mēneši darba, un ansamblis devās uz skati.
Pirmoreiz manā vadībā. Parasti repertuāra izvēle sa-
gādā grūtības tikmēr, kamēr vadonis un dziedoņi izšķiras,
ko un kā dziedās. Ar ansambļiem šajā ziņā gan ir vieg-
lāk, jo nav kā koriem, kuriem skatē dots noteikts dzies-
mu klāsts un tikai viena brīvā izvēles dziesma bez pa-
vadījuma. Ansambļiem skatē noteikts dziedāt trīs dzies-
mas – tautasdziesmas apdari, latviešu komponista ori-
ģināldarbu un brīvās izvēles dziesmu. Vienai no dzies-
mām gan jābūt bez pavadījuma.

Šajā gadījumā repertuāra izvēle grūtības nesagādā-
ja. Pirmajos janvāra mēģinājumos izvēlējos tautas-
dziesmu „Labvakar(i), rudzu lauki” Māra Muktupāvela
apdarē, savu dziesmu ar Ineses Toras tekstu „Savu vēju
citiem dod…” un brīvajā izvēlē - kustīgo Mārtiņa Brauna
un Ulda Bērziņa „Jauna ēra”. Repertuāru dziedātājas
pieņēma bez sevišķiem iebildumiem.

Skate notika 12. martā Cēsu Meža skolā. No vēstu-
riskā Cēsu rajona bija sabraukuši desmit ansambļi, lie-
lākoties senioru ansambļi. Organizatori atzina, ka šajā
gadā ansambļu skaits bijis neparasti liels, jo uzskata,

ka Cēsu pusē ansambļu kultūra nav tik izplatīta. Raibajā
kompānijā bija arī viens vīru ansamblis - „Neprāts” no
Priekuļiem, kas uzsāka šo skates dienu. Mums uzstā-
šanās kārta pienāca pēdējiem – desmitajiem. Citus an-
sambļus dzirdējām fragmentāri, vairāk laika pavadījām
mēģinājumu telpā, pārņemti ar skatuves uztraukumu,
taču priecēja no jauna šūtie kvarteta tērpi un kakla sai -
te vadonim. 

Uzstāšanās brīdis. Nezinu, kam uztraukums bija lie-
lāks – man vai dziedātājām. Varētu būt, ka man. Pašam
tā pa īstam šī bija pirmā skate, kurā biju kā kolektīva
vadītājs. Pirms skates darbojāmies gana daudz, bet vie-
nalga uztraukums neizpalika. Dziedātājas pieprasīja trīs
mēģinājumus nedēļā, katru pa divām stundām. Un kur
tad vēl mēģinājumu ēverģēlības! Vēl tagad cilvēki jūs-

Kā Jaunpiebalgas kvartets 
skatē piedalījās
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mo par mūsu dziedāšanu kultūras nama kāpņu telpā
– esot brīnišķīgi skanējis, laba akustika. Līdz skatei va-
jadzēja aprast ar dažādiem uzstāšanās apstākļiem, tā-
pēc savu dziedāšanu veicām arī kultūras nama vesti-
bilā un citās telpās.

Atgriežoties pie skates. Par uzstāšanās uztraukumu
vēl lielāks ir uztraukums, dzirdot rezultātu paziņoša-
nu. Dziedātājām mērķis bija skaidrs - pirmā pakāpe.
Ansambļi un kori skatē varēja iegūt 50 punktus. Mēs
ieguvām 42,6, kas nozīmēja stabilu pirmo pakāpi (pir-
mā pakāpe skaitās no 40,00 līdz 44,99 punktiem). Prieks,
līksmība vai arī likumsakarīgs darba novērtējums.
Desmit ansambļu vidū mūsu rezultāts bija piektais la-

bākais. Izbrīnīja, ka Cēsu skatē ansambļu sniegums bija
sagatavots sevišķi augstā kvalitātē. Pat žūrija atzina,
ka drīzāk jutušies kā augstvērtīgā koncertā, nevis ska-
tē. Kopumā Cēsu ansambļi novērtēti no 38 līdz 46,2 punk -
tiem. Pēc skates beigām mūs iemūžināja laikraksta
„Druva” korespondente, atzīstot, ka mūsu sniegums bi-
jis kā atsvaidzinājums, kā kaut kas jauns. Šeit liela loma
noteikti ir Ilzes Kārkliņas darinātajiem tērpiem. Liels
paldies par to!

Tā kā Cēsīs bijām pirmajā pieciniekā, tālāk jādodas
uz skates otro kārtu Siguldas „Baltā flīģeļa” koncertzālē
17. aprīlī. Tad redzēs, kā mums tur veiksies.

Kvarteta „4PA-SAULES” vadītājs Emīls Rusovs

Dzīvojot Jauniebalgā, ne vienmēr mums ir gatava
skaidra atbilde – kas ir Piebalga un kuri ir piebaldzē-
ni... Jautājums vietā – kur sākas un beidzas Piebalga,
kuri pagasti ir tai piederīgi? Tikai paskatoties senās kar-
tēs, mēs varam noteikt vēsturiskā Piebalgas novada kon-
tūras pēc apriņķu un draudžu robežas. Senāko novada
kodolu veidoja Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas draudžu
teritorijas, kas veidoja gareniski izstieptu joslu no
Leimaņmuižas Ogres krastā līdz pat Palsmanes un
Velēnas robežām. Par savdabīgu novada asi uzskatāms
Rīgas- Pleskavas lielceļš, kas visā garumā šķērsoja
Piebalgu - no Māļiem gāja līdz pat Saliņkrogam.

Piebalgas kultūras fenomenu var izskaidrot ar krie-
vu grāfa Šeremetjeva laikiem. Pēc vācu likumdošanas
māju mantoja vecākais dēls, bet pēc krievu – zeme tika
sadalīta visiem dēliem vienlīdzīgi. Pārējā Latvijā radās
vīriešu pārpalikums, kuri bija spiesti palikt par kalpiem
vai doties pasaulē. Piebaldzēni dzīvoja saspiesti, nebi-
ja daudz lielsaimnieku, toties spēcīgāk attīstījās māj-
ražošana un amatniecība. Piebaldzēnu atšķirības no kai-
miņiem spilgti parādās ēku arhitektūrā – vērojama ab-
solūta četrslīpu jumtu dominance. Par Vidzemes aug-
stienes vizītkarti kalpo mūsu masīvie četrslīpie riju jum-
ti, kas raksturīgi pat pirtīm un šķūnīšiem. Drošs skaid-
rojums to izcelsmei tā arī nav dots – iespējams ļoti sena
tradīcija. 

Taču visi piebaldzēni nebija un nav vienādi, arī vēl
tagad. Pirms simts gadiem te varēja nodalīt deviņas at-
šķirīgas grupas, kuras runāja vismaz septiņās valodās
– pagastu un muižu izloksnēs. Pavisam ir deviņas tau-
tiņas jeb valstis – vecpiebaldzēni, veļķēnieši, jaunpie-
baldzēni, rancēnieši, kaivēnieši, grotūzēni, gatartieši,
mēdzulieši un … manžūrieši! Pēdējās piecas tautiņas
neatradās vēsturiskā Piebalgas novada robežās, taču pie-
skaitāmas piebaldzēnu etniskajam masīvam adminis-
tratīvi vai pēc dažādiem kultūrvēsturiskiem kritērijiem.
Pēc ticības visi piebaldzēni bija luterāņi, kas lielākoties
apmeklēja arī brāļu draudzes saiešanas. Jaunākajos lai-
kos parādījās arī baptisti (Gatartā, Manžūrijā), pa-
reizticīgie (Kaivē) un katoļi - izkaisīti pa visu novadu.
Līdz ar to Piebalga ir tāds kā Latvijas Kaukāzs, kur kat-
rā apvidū sadzīvē un valodā bija savas īpatnības. Agrāk
piebaldzēna piederību pagastam vai muižai varēja uz-
reiz noteikt pēc runas manieres, apģērba un izturēša-
nās. Svarīgi atcerēties, ka Skujenes, Taurenes,
Dzērbenes un Drustu pagasti nav saistīti ar Piebalgu,
un to iedzīvotāji būtiski atšķiras no piebaldzēniem.

Lai arī vecpiebaldzēni runā tāpat kā Jaunpiebalgā,
tie ir specifiski atšķirīgi no jaunpiebaldzēniem pēc no-
darbošanās modeļa, saskarsmes kultūras un mentali-
tātes. Viņus stiprāk ietekmējušas materiālās vērtības,
lielākajās zemnieku sētās bija raksturīga mājražošana
un tirdzniecība, vairāk braukāja apkārt pa Baltiju ar
savām precēm. Jaunpiebalgā toties vairāk bija sīk-
zemnieku un amatnieku, kas tirdzniecības nolūkos reti
devās ārpus dzimtā novada. 

Rancēnieši pēc izcelsmes ir visīstākie Gulbenes augš -
zemnieki, te sākas malēniskā izloksne, mentalitāte, ar-
hitektūra un tautastērps. Taču piebaldzēnu ietekmi va-
lodā tie dabūjuši, jo bijuši pievienoti Jaunpiebalgas drau-
dzei piecus gadsimtus - jau kopš Livonijas laikiem.
Gatarta ir pārejas zona no Piebalgas uz īstajiem vidus -
vidzemniekiem Raunā un Smiltenē. Taču arī te bija sava
īpatnēja izloksne, izplatītas bija brāļu draudzes un bap-
tistu saiešanas. Kaives un Māļu apkārtnes ļaudis pēc
izcelsmes ir skujenieši, kas administratīvi apvienoti vie-
nā pagastā ar Leimaņu muižas piebaldzēniem. Šī ir vie-
nīgā vieta Piebalgā, kur 19.gadsimtā ienāk un nostip-
rinās pareizticība. Mēdzūlas pagasta ziemeļu daļas ie-
dzīvotāji un Veļķu pagasta grotūzēni runā skaidrā vi-
dusdialekta izloksnē. Ar to tie uzreiz nošķirami no
Madonas augšzemniekiem un pieskaitāmi daudz rad-
niecīgākajam Piebalgas tautiņu pulkam. Lielajos Tirzas
mežos Aišas krastā 19.gadsimta beigās izveidojās sav-
dabīga līdumnieku kolonija no divdesmit viensētām, kuru
vēl tagad sauc par Manžūriju. Tajās apmetās gan jaun-
piebaldzēni, gan liezērieši, bet no pēdējiem šeit cēlušas
citur Piebalgā svešās Madonas augšzemnieku dialek-
ta īpatnības. Kāpēc Manžūrijai tik savdabīgs nosaukums?
Stāsts ir vienkāršs: kāda sieviņa atnākusi ciemos pie
radiem un ieraudzījusi meža vidū velēnu būdiņu, bet
visapkārt tai - vieni vienīgi izlauzti celmi. Viņa iesau-
kusies: “Jūs jau te dzīvojat kā Mandžūrijā, nu, tajā, kura
aiz Siberijas un vēl aiz Ķīnas atrodas!”

Piebaldzēni ir tikai viduslatviešu dialekta
Vidusvidzemes izlokšņu grupas nesēji, kuriem pastip-
rināti akcentējas dažas šīs izlokšņu grupas īpatnības.
Un proti ... Kā tipiskāko piebaldzēnu valodas atšķirī-
bu jāmin plato (jeb vilkto) -e un –ē lietošanu, kā arī pa-
mazināmās galotnes -īc, -īns, -īna, ko lieto -iņš, -iņa, -
ēns, -ēna vietā. Taču šādas izskaņas sastopamas visās
vidusvidzemnieku izloksnēs no Straupes līdz Valkai, un
Piebalga vienīgi izceļas ar to hipertrofēto (pārspīlēto)
pielietojumu. Tāpat šeit raksturīgas īpatnas vietniek-

Piebalgas stūrakmeņi - tautas, valodas
un kultūra!
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vārdu formas – mūsiem, jūsiem, menēm u.c. Darbības
vārdiem raksturīgas arhaiskas formas: danēcs - pienācis,
deliec – noliec. Tā kā valoda ir tuva vidusdialektam, tad
atšķirības no literārās valodas nebija dziļas un viegli
atmetamas. Diemžēl mūsdienās piebaldzēnu izloksne
ir uzskatāma par ikdienā izzudušu, jo tajā spēj runāt
tikai daži desmiti savstarpēji izolētu vecākās paaudzes
cilvēku. Pienācis brīdis atrast dažus entuziastus, kas
vēlētos apgūt dzimtās izloksnes īpatnības un saglabāt
dzīvu piebaldzēnu valodu nākamajām paaudzēm. Nav
savākta un izdota piebaldzēnu valodas vārdnīca, nav arī
apkopoti valodnieku ekspedīciju materiāli par viet-
vārdiem un izloksni. Bet materiāls ir ļoti interesants un
bagātīgs. Paraugam jāmin Telviešos pierakstīta anek-
dote par pierobežas valodu atšķirībām: mutīga piebal-
dziete drebina kādu sieviņu no Manžūrijas, lai šī pareizi
izrunātu vārdu varde: Naseki tek vórde, bet seki skeid-
ri un klēri- verde! Tāpat savākti sakāmvārdi un iztei-
cieni: Brēls brēli pezīst; Jērīni estes škurana vai Mezs
ezīcs, leliem regiem.Daudzus vārdus tā uzreiz nemaz ne-
varam iztulkot - tivums, pamaki, penderis, grēbeķis, sēr-
maukšis, tupīni, febrēls, usmaž ...

Jaunpiebaldzēni ar savu aso skatu un kritisko do-
māšanu ir devuši būtisku artavu Latvijas etnonīmu iz-
veidē. Latviešu etnisko grupu iesaukas- čangaļi un ma-
lēnieši ir radušās tieši šeit. Jo, lūk, Zvaigznīte Jēkabs
no Jaunpiebalgas sarakstīja humoristiskos stāstus par
septiņiem malēniešiem, kā toreiz sauca kaimiņos eso-
šās Malienas iedzīvotājus- gulbeniešus. Brāļi Kaudzīši
aizguva šo Jaunpiebalgā izplatīto apvidus vārdu- iesauku,
nodēvējot savā romānā visu pagastu par Čangalienu.
Pats apvidus vārds čangaļi jaunpiebaldzēnu izloksnē no-
zīmē rupjas pelavas, bet jaunākos laikos ar to saprata
arī mazizglītotus un savdabīgus ļaudis no nomales.
Tādējādi Jaunpiebalga tika stādīta pretstatā garā di-
žajai un kulturālajai Slātavai- īsteni apgaismoto latviešu
novadam. Tā nu šis vārds no romāna aizgāja visas
Latvijas apritē, aizpildot pastāvošo etnonīma vakuumu
attiecībā uz Inflantijas jeb poļu latviešiem. Latgales un
latgaliešu nosaukumus piedāvāja ieviest tikai ap
1910.gadu Francis Kemps, bet oficiāli tas apstiprinā-
jās ar 1918.gadu. Par attaisnojumu jāsaka, ka latvie-
šu iesauka čiuļi pastāvēja Latgalē vismaz simts gadus
agrāk par Mērnieku laikiem, līdz ar to šajā iesauku karā
neesam pārmērīgi sagrēkojušies.

Arī Piebalgas vietvārdi glabā daudzus nezināmus brī-
numus, kā, piemēram, senu viensētas nosaukumu

Laatzplehs - Lāčplēši fiksē jau 1695.gada zviedru kar-
te. Ja atceramies, ka Andrejs Pumpurs ir bijis viens
Piebalgas mērniekiem, tad varam būt pārliecināti-
Piebalga ir Lāčplēša dzimtene! Lāčplēša vārdu
Pumpurs ir atradis tieši šeit un vēlāk ielicis savā epo-
sā kā galveno varoni. Kāpēc šāda izvēle? Varam pieņemt,
ka šais mājās 1871.gadā būs bijuši ļoti dāsni saimnie-
ki un mērnieku kungus lieliski uzņēmuši un cienāju-
ši. Atmiņas bijušas tik labas, ka māju nosaukums rakst -
niekam iesēdās dziļi zemapziņā un tika izmantots va-
jadzīgajā brīdī.

Starp piebaldzēniem ir arī atšķirības, ko nav iespē-
jams definēt ar valodas faktiem un materiālo kultūru.
Tās balstās vairāk uz izjūtām. Pārejot Jaunpiebalgas
un Veļķu pagastu robežu un nonākot mūsu reģiona augst -
kalnu rajonā, tiek konstatētas ļoti sajūtamas atšķirī-
bas, ko vārdos pat grūti aprakstīt. Īpatnības parādās
šo ļaužu mentalitātē. Lai arī valoda un kultūra ir fak-
tiski viena un tā pati, sajūtas saka, ka esi nonācis pa-
visam citas tautas vidū. Salīdzinot iedzīvotāju rakstu-
ru un savstarpējās attiecības, redzama Jaunpiebalgai
sveša savstarpējā saskarsmes kultūra. Acīmredzams,
ka šeit senos laikos dzīvojusi kāda Baltijas pirmiedzī-
votāju cilts, ko latvieši ienākot ir asimilējuši un iekļā-
vuši sevī. Jaunpiebaldzēnu garais augums izskaidrojams
ar to, ka Gaujas ielejā ienākušie senči saglabāja savu
sākotnējo genofondu un mazāk sajaucās ar šeit dzīvo-
jošajiem pirmiedzīvotājiem, kuri patvērās nomalēs un
mežos. Katrā ziņā krievu vai citu tautu ienākšana pēc
Ziemeļu kara un mēra šeit nav notikusi - tas ir baltvācu
pētnieku uz faktiem nebalstīts pieņēmums.

Piebalgas novada un cilvēku valodnieciskā, etno -
grāfiskā un kulturoloģiskā izpēte turpināsies, tāpēc bū-
sim visiem pateicīgi par jebkādu pienesumu mūsu ko-
pējā kultūras katlā - vai tie būtu sakāmvārdi, apvidus
vārdi, anekdotes, izteicieni, atgadījumi no dzīves, va-
lodas paraugi un citi pētniecībai svarīgi vienumi. Un at-
cerēties, ka par savas puses un dzimtās valodas pētnieku
var kļūt arī katrs pats. Tāpēc lūdzam zvanīt un savas
mutvārdu vērtības nodot nākamajām paaudzēm!
Pateicamies Annai Ādminei par entuziasmu, veidojot
bagāto piebaldzēnu valodas paraugu pierakstu, kas tika
izmantots šajā rakstā.

Gints Skutāns, 
vēsturnieks un novadpētnieks 

Mob. 29196952. 

Klausījos, brīnījos,
Kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumā.
Gaidot pavasara svētkus –
Lieldienas, Zosēnu pagasta biblio-
tēkā tika veidoti dažādi Lieldienu
dekori: cālīši, zaķīši un vistiņas
izdaiļoja bibliotēkas telpas.

Paldies čaklajiem palīgiem, kas
piedalījās šajā tapšanas procesā!
Marta un aprīļa mēnesī bibliotēkā
var apskatīt Daigas veidoto ziedu -
piespraužu izstādi.

Zosēnu bibliotēkas vadītāja
Irene Prīse

Attēlos: Lieldienu dekori.

Lieldienu noskaņās
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Pamesto māju pagalmi, gatves, ganības, pļavas un
sviedriem slacīti tīrumi aizaug ar krūmiem, un krū-
mi pāraug gari izstīdzējušos kokos, kas sniedzas pāri
zemzarīšu virsotnēm, lai atņemtu tiem sauli.

Bet gadsimtu milži bija un ir Saules koki. Ielenktie
dižkoki smok bez gaismas kā gūstekņi cietumā un pār-
vēršas kropļos ar nokaltušiem aizlauztu zaru elko-
ņiem. Dižkoku bojāeja sākas ar apakšējiem, visvai-
rāk noēnotajiem zariem un izplatās kā sērga uz aug-
šu, uz galotni. Simtgadīgais ozols augšanu garumā
ir pabeidzis, vairs nespēj mainīt sava auguma plato
uzbūvi, lai galotne atkal sāktu strauji šauties aug-
šup līdz uzbrūkošo koku smailēm.

Jo īpaši jutīgas pret apēnojamu ir cilvēku mājvietu
klajumos uzaugušās dižpriedes ar zemiem, platiem
vainagiem kā pīnijas. Tā aizgāja bojā visdižākā
Latvijas priede pie pamestajām „Kalnieku” mājām
Ģibuļu pagastā 1990. gadā un arī visas milzīgās diž-
priedes Stopiņu pagastā un daudzviet visā Latvijā.

Imantam Ziedonim piemita grūti izskaidrojama un
īpaša enerģija un spēks.  Padomju varas laikā viņš
spēja izveidot dižkoku atbrīvotāju grupu. Ziedonis rak-
stīja, ka „latvieši ir kapu tauta...”, jo brīvajās dienās
ar lejkannu rokās dodas kopt piederīgo kapu vietas.
Tā ir uzteicama, mīļa latviskā pienākuma tradīcija. 

Bet ne mazāk svarīgi, varbūt vēl svarīgāk un at-
bildīgāk būtu doties reizi gadā, nu kaut vai reizi di-
vos gados, apmeklēt sava tēva un vectēva mājas vai
māju vietu un rādīt mazbērniem (kamēr vēl var) to
zemi, kur sākusies jūsu dzimta. Varbūt tur, pamests
likteņa varā, apēnots un ielenkts no uzmācīgiem alkš -
ņiem, kārkliem, skumst dižozols un turas ar pēdējiem
spēkiem. Gaida. 

Ļaudis daudz ceļo, lai iepazītu gan baronu skais-
tās pilis un parkus, gan mūsu rakstnieku un māk-
slinieku mājas. Bet, ja nu jūsu vectēva ozols, liepa
vai kļava ir vēl dzīvi, dzīvāki par kapsētas granīta
plāksnēm, varbūt tieši tur, bijušā pagalma vietā pie
topošā dižkoka, tevi un mazbērnus gaida vecmāmi-
ņas un vectēva dvēseles? Vai tad tur, kapsētā, dvē-
seles turas pie skeletu kauliem? Visticamāk, ka jūs
savus mīļos sastapsiet tajās skaistajās māju vietās,
kur aizvadīta viņu bērnība un čaklais darba mūžs,
kur tik daudz atmiņu ir krājies.

Bija daudzas latvju sētas, kur saimnieks, pie-
dzimstot dēlam, iestādīja ozolu, bet meitai – liepu.
Varbūt šis ozols un liepa tūlīt, tūlīt būtu dižkoki, bet
tagad cīnās ar uzmācīgu kārklu un alkšņu biezokni,

bet saimnieka dēls, kuram tēvs stādīja šo ozolu, ne-
sajūt, ka tēva dvēsele gaida savu dēlu tieši pie šī ozo-
la un meitu arī – pie liepas. Mazbērnus gaida...

Ir patīkami uzzināt, ka tagad daudzas ģimenes, lī-
dzīgi kā izcilā rakstniece un novadpētniece Melānija
Vanaga, veido plašus un sazarotus savu dzimtu ko-
kus ar plašām un dziļām gadsimtu saknēm. Mani
skumdina secinājums, ka latviešiem sakarā ar ko-
munisma skolu un audzināšanu pret privātīpašumu,
tagad ir izzudusi loģiska vēlēšanās un cenšanās sa-
meklēt dabā to vietu, kur viņš ir dzimis, kur dzimu-
ši, auguši, darbojušies tēvs māmiņa. Varbūt tā vie-
ta dos cerību, spēku, ka nāks šis laiks – bērni un maz-
bērni sadzirdēs aicinājumu - meklēs, atnāks, atradīs,
sapratīs, iemīlēs un izglābs sava vectēva vai vecvectēva
stādīto, mīlēto ozolu (liepu) un sakops šo vietu kā pie-
miņu. Varbūt novietos tur piemiņas zīmi ar vārdiem,
kas sniegs kādu skaistu un patiesu stāstu.

Esmu redzējis, mērījis un fotografējis simtiem šādu
vietu ar dižkokiem un topošiem dižkokiem tīrumu vi-
dos, bet tur nav nevienas norādes, ne zīmes, ne pa-
zīmes, ka te kāds cilvēks būtu nācis un pieskāries šai
vietai.  Vientuļas un mūžam pamestas ir šīs vietas.
Un tad nāk krūmi, alkšņi kā aizmirstība...

Gribu iedegt liesmu jaunai kustībai, iešūpot, ievibrēt
dvēseļu stīgas ar apziņu, ka zemnieku tautai ārpus
Rīgas bija dzimtu pamati un dvēseļu saknes, kur lig-
zdo māju bezdelīgas kā domas. Ja māju nav, ir vēl koki
kā pēdējā saikne starp Mūžību un laiku, un Tevi.

Latvija ir arī daudzo vietvārdu zeme, jo latviešu
zemnieki dzīvoja viensētās un katru birzi, avotu, tī-
rumu, pļavu, kļavu un ozolu nosauca vārdā.
Saglabāt šos toponīmus (mazos vietvārdus) no tāliem
senlaikiem ir mūsu pienākums. Dižkoku atbrīvoša-
na un vārdu atcerēšanās veidos un saglabās latvis-
ku ainavu, kura vēl tomēr ir skaistākā pauguraiņu
un līdzenumu ainava Eiropā.

Lielajā Talkā 23. aprīlī izies tūkstošiem labticīgu
un čaklu cilvēku. Un mans aicinājums, lai šīs talkas
reizē iesāktos arī dižkoku atbrīvošana,  kaut sāku-
mā tikai atsevišķās vietās, dažos novados, skolās, da-
žās saimniecībās, lai, gaidot Latvijas simtgadi, tā iz-
vēršas plašumā, skaistumā un dziļumā. Latvija taču
ir dižkoku lielvalsts!

Guntis Eniņš 
Dabas retumu krātuves vārdā

Cauri gadsimtiem, kariem, mēriem 
un varām ozoli auga…

Simtgade nāk, Latvijas dižkoki atbrīvošanu gaida.
Sāksim Saules ceļa atmodu ar 
Latvijas dižkoku atbrīvošanu!

Sāksim tūlīt! 
Sāksim jau Lielās Talkas dienās!
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Saulainās Putnu dienas
Vides radošā darbnīca sadarbībā ar Jaunpiebalgas

sākumskoliņu 10.aprīlī aicināja piedzīvot krāsainas
un lustīgas izdarības Putnu dienu ietvaros kopā ar
putnu zinātāju - ornitologu Elviju Kantānu. Šīs die-
nas uzdevumi bija Putnu kalna labiekārtošanas ak-
tivitātes, Putnu takas izveides pirmsākumu iedzī-
vināšana un dienas izstāde - būrīšu dizains “PUT-
NI DZĪVO ARĪ TE?!”

Ļaudis tika mudināti radīt savu putnu būrīša di-
zaina paraugu un piedalīties dienas izstādē.
Saulītē gozējās 12 dažāda dizaina būri. Pasākuma
gaitā būrīši tika izvietoti jaunajā vides telpā „Putnu
taka” pie skoliņas.

Šis saulainais notikums tika atklāts ar Jāņa Ža-
gariņa pavadībā izdziedāto dziesmu „ Kas manim kai-
tēja putniņam būt”, kuru izskandinājām Piebalgas
plašumos. Putnu kalna rotāšana tika īstenota tekstila mākslinieces Dzintras
Vilks vadībā. Katram bija dota iespēja piedalīties ligzdas tapšanā - visi, kas
vēlējās, pievienoja ligzdai zariņu vai smilgu ar savu laba vēlējumu.

Pēc Putnu kalna rotāšanas visi tika aicināti smelties zināšanas par un
ap putniem pie Elvija, kurš aicināja doties Putnu takas atklāšanas pārgā-
jienā. Te arī tika izvietoti visi īpašā dizaina putnu būri.

Atgriežoties skoliņas pagalmā, visi ķērāmies pie būrīšu gatavošanas.
Saglabājot tradīcijas, katrā būrītī iededzinājām Saules zīmi. Šogad put niem
tika dāvāti vairāk nekā 50 būrīši.

Diena izdevās lieliska. Gan sau -
līte mūs lutināja, gan putni ar sa-
vām dziesmām iepriecināja. Pat
skolas saimnieks, rudais runcis
Garfilds, ļoti viesmīlīgi uzņēma šo
draudzīgo putnu mīļotāju pulciņu.
Nekas un neviens nepalika bez viņa
uzmanības...

Inese Lapiņa

Dzejniecei
Es gribētu būt puteklis uz tavām 

goda kurpēm,
Sārts rožu zieds, kas reizēm 

matos vīst.
Vēl smarža burvīgā no ceriņzieda 

zilā
Un melnā tuša, kas tev skropstās 

līst.
Es gribētu būt spirgta vēja brāzma,
Kas vaigus reizēm glāstīt prot.
Un dzintarlāse, kas uz krūtīm
Tur, labpatikā snaužot, mieru rod.
Ja atļausi, es būšu ūdens malkā,
Kas veldzēt prot, kad saules 

karstums nāks.
Tad krūze, skaroties pie maigām 

lūpām,
Par mīlestību klusi stāstīt sāks.
Reiz gribētu būt skaistums tavā 

sejā,
Kas visas rūpes, bēdas aizmirst 

prot,
Un labestībā vienmēr prieku 

gādāt,
Ko kāds varbūt vēl reizēm

nesaprot.
Tu visu saprati, jo vieda esi,
Un arī dzeja tavā dvēs’lē mīt.
Nāks laimes pilns ikkatrs  

dzīves mirklis,
Un saules stars, kas modina ikrīt.

Slēģu Jānis

Pieaugušo izglītības pasākumi 
aprīlī, maijā

Pirmdienās plkst.17.00 Astroloģija.
Otrdienās plkst. 14.30 un 17.00 Zemapziņas psi-

holoģija - vada Sandra Blūma.
2. , 16., 30. IV plkst.13.00 Kustība un deja - vada

Maija Erdmane.
2.,16., 30.IV plkst.14.00 Smieklu terapija - vada

Maija Erdmane.
2., 30. IV plkst.15.00 Mūzikas terapija - vada Inese

Pastare.
9.IV plkst.12.00 Auduma ziedu gatavošana - vada

Daiga Kupce.
14.IV  Baltijas amatnieku tirgus/izstādes ap-

meklējums Rīgā.
14.IV plkst.17.00 Teātra afiša - domubiedru diskusija

par teātri un literatūru. 
16. IV plkst.13.00 Kustība un deja - vada Maija

Erdmane.
16.IV plkst.14.00 Smieklu terapija - vada Maija

Erdmane.
20.IV plkst.10.00 Seminārs lauksaimniekiem (pla-

tībmaksājumu eltroniskā pieteikšana un konsultācijas).

24.IV plkst.14.00 Piebalgas Jaunā muiža laikmetu
griežos. ( Skat. 19. lpp.)

30. IV plkst.13.00 Kustība un deja - vada Maija
Erdmane.

30.IV plkst.14.00 Smieklu terapija - vada Maija
Erdmane.

30. IV plkst.15.00 Mūzikas terapija - vada Inese
Pastare.

13.V plkst.17.00 Tikšanās ar dzejnieci Maiju
Laukmani.

Ja maijā vēlaties apmeklēt Ludzas amatu māju,
lūdzu, piesakieties savlaicīgi!

Pasākumi notiek Jaunpiebalgas novada domē,
2 stāvā- zālē vai klasē.

Pasākumu grafiks var mainīties, tāpēc sekojiet līdzi
informācijai afišās, novada domes mājas lapā un sociālajos
tīklos 

http://www.facebook.com un http://www.draugiem.lv. 

Informāciju sagatavoja Maija Ķīķere
un Baiba Logina,

tel.: 64107903; mob. 29230240; 
e-pasts: baiba.logina@jaunpiebalga.lv

Pieaugušo izglītība
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Latvijas Bibliotēku nedēļas ietvaros 24.aprīlī notiks pasākums 
Piebalgas Jaunā muiža laikmetu griežos

Plkst. 14.00 Jaunpiebalgas novada domes zālē prezentācija - Jaunās muižas vēsture - dokumentos, kartēs,
fotogrāfijās...

Pēc tam šķetināsim atmiņu kamolu, baudot tēju, kafiju un līdzi paņemtos cienastus.
No plkst.15.30 līdz 18.00 Bibliotēkā notiks radošās darbnīcas - ādas rotu gatavošana un  prievīšu aušana,

bet pagalmā - foto orientēšanās un citas aktivitātes. Būs iespēja pamēģināt rakstīt ar tušu un rakstāmmašīnu,
piedalīties dažādās sacensībās, iepazīties ar literatūras izstādēm un novadpētniecības materiāliem… Neiztiksim
arī bez spoku stāstiem un kādiem pārsteigumiem…

Plkst. 14.00 Kafejnīcā Kāpnes notiks Zolītes turnīrs, uz kuru pieteikties aicinām līdz 21.aprīlim pa tālruni
64107903 vai 29230240.

Plkst. 18.00 Kultūras namā - 18. gs. vēsturisko deju koncerts “Ielūdz grāfs Šeremetjevs”, pēc koncerta bu-
duāra sarunas un iespēja mācīties vēsturiskās dejas. Ieeja: 2,- EUR, skolēniem 1,- EUR.

Laipni aicināti visi interesenti! 
Īpaši gaidīti Gaujenas rajona izpildkomitejas, bijušie kolhoza Piebalga, Jaunpiebalgas zonālās

slimnīcas, kafejnīcas, pasta, tautskolas un novada domes darbinieki, 
kā arī tie tautieši, kuri šajā ēkā ir dzimuši un ārstējušies.

Šovasar no 1. līdz 3. jūlijam Jaunpiebalgā notiks 2.
piebaldzēnu salidojums. Salidojuma tēma  -“Skolas gadu
spēles” - šoreiz aktualizē skolu kustību Jaunpiebalgā.
Jau izsenis lielā izglītošanās kāre un “dzīšanās pēc gara
gaišuma” piebaldzēnam bijusi svarīga. Par to liecina fakts,
ka Jaunpiebalgā pastāvējušas piecas skolas – Pētera,
Jāņa, Jēkaba, Mārtiņa un Draudzes skola. Dažādi ir to
likteņi. Daudzās  sen vairs neskan bērnu čalas un uz
stundu neaicina vecais skolas zvans. Bet tāda nu reiz
ir pasaules kārtība – viss plūst un mainās. Gari neiz-
tirzājot skolu vēsturi un tās nozīmi katra piebaldzēna
personības veidošanā, šoreiz iepazīstināšu jūs ar sali-
dojuma norisi.

1. jūlijs
Plkst. 20.00 “Mūzikas spēles” Jāņa skolā.
Šī skola mums saistās ar komponista Emīla Dārziņa

vārdu, tādēļ šeit notiks ģimeņu un dzimtu sadziedāša-
nās vakars romantiskā gaisotnē.  Aicinu laicīgi pieteikt
dalību Agnesei Zēboldei  (mob. 26412962). Zīmīga atkāpe
- pirms 40 gadiem šajā vietā notika pirmās Imantdienas,
un 1. jūlijā ir Imanti. Skaisti!

2. jūlijs
Plkst. 11.00 - 13.00  “Senlaiku spēles” Pētera sko-

lā (Zosēnos).
Šajā skolā viss notiks kā sendienās. Mācīsimies rak-

stīt, boksterēt, dziedāsim un iesim rotaļās, kā arī ka-
vēsimies atmiņās pie kopīgi klāta brokastu galda 19 gs.
sajūtā. Dalīties ar idejām un līdzdarboties aicina Dzidra
Prūse (mob. 26538154).

Plkst. 13.00 - 15.00 “Teātra spēles” Mārtiņa sko-
lā (Pikurskola).

Šīs skolas “brends” ir teātra spēlēšana, tādēļ  gan ab-
solventiem, gan citiem interesentiem būs iespēja apskatīt
izstādi par teātra spēlēšanas tradīciju Pikurskolā, kā
arī radoši darboties improvizācijas teātra “IMPROZOO”

vadībā. Visus absolventus, kuri vēlas ar savu izdomu
un idejām dalīties izstādes iekārtošanā un apkārtnes sa-
kopšanā vai kā citādi, savā komandā aicina Ligita
Vietniece ( mob. 26453633).

Plkst. 16.00 - 18.00  Dievkalpojums Jaunpiebalgas
Svētā Toma evanģēliski luteriskajā baznīcā un ab-
solventu koncerts.

No plkst. 18.00 vidusskolas absolventu reģistrēšanās
un skolas apskate.

Plkst. 20.00 “Vēja zvanu spēles” Jaunpiebalgas
vidusskolā.

Skolas absolventu un audzēkņu svētku koncerts jau-
najā brīvdabas estrādē skolas parkā.

Plkst. 22.00 Svētku balle  un tikšanās prieks vi-
dusskolas sporta zālē.

Absolventiem, ciemiņiem un interesentiem šajā die-
nā būs iespēja apskatīt sākumskolu un Jaunpiebalgas
Mūzikas un mākslas skolu.

3. jūlijs
Kapusvētki Jaunpiebalgas kapsētā.

Gatavojoties salidojumam, aicinu jaunpiebaldzēnus
pāršķirstīt savus vecos skolas albumus, aizbraukt cie-
mos vienam pie otra, nesteidzīgi pasēdēt pie kafijas ta-
ses un atcerēties, kā bija toreiz... Ļoti gaidīsim un prie-
cāsimies par katru ieteikumu, iniciatīvu, ideju vai kādu
citu ziedojumu, jo piederības sajūta un svētki izdodas
tad, ja tos sagatavojam un svinam kopā.

Par svētku gatavošanas aktualitātēm informēsim nā-
košajos “Avīze Piebaldzēniem” numuros, kā arī
Jaunpiebalgas novada mājas lapā www.jaunpiebalga.lv.

Lai mums izdodas skaisti svētki!

Salidojuma organizatoru vārdā Lāsma Skutāne

Salidojums
“Skolas gadu spēles”
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Kultūras pasākumi
Jaunpiebalgā

15.04. plkst. 18.00 filma “Es esmu šeit” (režisors Renārs Vimba). Filma vēsta par mūsdie-
nu Latvijai aktuālo situāciju - kas notiek ar bērniem, kuru vecāki aizbrauc strādāt uz
svešām zemēm. Filmas kvalitāti apliecina fakts, ka tā saņēma galveno balvu Berlīnes
kinofestivāla konkursa sadaļā GENERATION un izpelnījās lielu ārvalstu kritiķu atzi-
nību. Galvenā lomā jaunā un talantīgā Elīna Vaska - komponista Pētera Vaska maz-
meita. Filma ir augstvērtīgā mākslinieciskajā kvalitātē un reizē arī ļoti patiesa un emo-
cionāla. Kaut gan reālā dzīve filmā parādīta godīgi un neizskaistināti, filma nav drū-
ma, režisoram ir izdevies to veidot ar cerību. Filma piemērota visām vecuma grupām,
tā varētu interesēt gan skolēnus, gan vecākus un vecvecākus. 
Ieeja: 2,- EUR, skolēniem 1,- EUR.

23.04. plkst.10.00 Lielā Talka. Esiet laipni gaidīti palīdzēt sakopt Jaunpiebalgas brīvdabas
estrādes “Taces” teritoriju. Līdzi jāņem maizītes, darba spars un darba rīki (grābekļi,
zāģi utt.)

24.04. plkst.18.00 Bibliotēku nakts. 18. gs. vēsturisko deju koncerts “Ielūdz grāfs Šeremetjevs”,
pēc koncerta buduāra sarunas un iespēja mācīties vēsturiskās dejas. Ieeja: 2,- EUR, sko-
lēniem 1,- EUR.

30.04. plkst. 22.00 Balle par godu autoceļa P 29 Vidzemes šoseja – Drusti -Jaunpiebalga vē-
rienīgā projekta uzsākšanai 31. aprīlī. Līdz ballei klausāmies Kaspara Dimitera jauno
superhītu “Dangā, dangā jeb kraties uz Eiropu”, bet balles vakarā jūs priecēs... 
Ieeja: 5,- EUR.

14.05. plkst. 19.00 Jaunpiebalgas kultūras nama jauktā kora jubilejas koncerts “130+1”.
Viesu kori, pašu priekšnesumi, sadziedāšanās.
Ieeja: 2,- EUR, skolēniem 1,- EUR.

21.05. Muzeju nakts. Plkst.10.00 - 18.00 Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas tūrisma objektu ap-
ceļošanas akcija “TAVA DIENA UN NAKTS PIEBALGĀ”; plkst. 20.00 apbalvošana, dan-
či un citi muzeju nakts pasākumi.

Pasākuma plānā iespējamas izmaiņas un papildinājumi.
Lūdzu, sekojiet informācijai mājas lapā www.jaunpiebalga.lv un Jaunpiebalgas kultūras

nama Facebook lapā.

Zosēnu pagastā
15.04. plkst. 19.00  Rankas kultūras nama amatierteātra ‘’Rameka’’ luga

Irīna Kalme “Ak, skaistā jaunība!’’
22.04. plkst. 14.00 Senioru satikšanās pēcpusdiena.

Dienas gaitā mūs priecēs: cēsinieks, daudzu dziesmu autors Juris Krūze;
amatierteātris ‘’Intermēdija’’; ciemiņu priekšnesumi; sarunas, atmiņas, kopā 
sadziedāšanās.
Pasākums pie galdiņiem - kafija, tēja, augļi būs, bet, ja vēlies ko vairāk, 
tad ieliec groziņā!

Piesakies līdz 21.aprīlim: Aina – mob. 25615656, Ernests – mob. 22430228, 
Melānija – mob. 26694660, Dzidra – mob. 26538154.

15.05. plkst. 12.00  Zosēnu k/n  un LSK Zosēnu nodaļa rīkotais pasākums
ģimenēm ar bērniem Vasarsvētkos!

Programmā : garīgās mūzikas koncerts, pašdarbnieku sniegums, muzikāls sveiciens 
no Nikolaja Puzikova, sarunas - viedokļu apmaiņa, bērniem -
piepūšamās atrakcijas 2 stundu garumā.
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Krustvārdu
mīkla spēles
“Es mīlu tevi,

Piebalga!”
skatītājiem

Krustvārdu mīklas atbildes
var sūtīt vēstulē uz
Jaunpiebalgas novada domi
(Gaujas iela 4, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, LV-
4125), iesniegt personīgi
Jaunpiebalgas novada domes
sekretārei Anitai Auziņai,
Zosēnu kultūras un sabied-
riskā centra vadītājai
Dzidrai Prūsei,
Jaunpiebalgas kultūras
nama mākslinieciskās daļas
vadītājai Agnesei Zēboldei,
kā arī aizpildīt
Jaunpiebalgas novada mājas
lapā www.jaunpiebalga.lv,
norādot vārdu, uzvārdu un
kontaktinformāciju. 

Iesniegšanas termiņš – 13.maijs.

Pareizo atbilžu iesniedzēji piedalās loterijā ar pārsteiguma balvām. Uzvarētāju izloze un uzvarētāju pa-
ziņošana notiks 14.maijā plkst. 19.00 Jaunpiebalgas kultūras nama jauktā kora koncertā.

Jautājumi krustvārdu mīklai

1. Kas vieno šīs saimniecības - “Jaunķūģi”, “Lejas Krūzes”, “Lielkrūzes”, “Jaunžagari”?
2. Viens no Latvijas Valsts prezidentiem, kurš ir viesojies Jaunpiebalgā.
3. Kā sauc Piebalgas vīriešu svārkus jeb mēteli? 
4. Kleivu ezera otrs nosaukums.
5. Novada domes komandas nosaukums spēlē “Es mīlu tevi, Piebalga!”.
6. Kas Jaunpiebalgas vidusskolā bija “Baltais zaķis”?
7. Jānis, Jēkabs, Pēteris... Kāds vīrieša vārds vēl šeit pietrūkst?
8. Kurā nedēļas dienā notika 2010. gada augusta vētra?
9. Kura Ziemeļvidzemes pils ir celta no Jaunpiebalgas ķieģeļceplī “Buntes” ceptiem ķieģeļiem?
10. No kuras valsts uz izstādi - gadatirgu “Izvēlies Piebalgu!” bija atbraukuši attēlā redzamie dejotāji?
11. Par ķīpu sauc siena balli un salmu maisu gulēšanai, bet ko vēl šādā vārdā dēvēja Piebalgā?
12. Kurš pašdarbības kolektīvs šogad svin 130+1 gadu jubileju?
13. Pār cik tiltiem Jaunpiebalgas novadā var šķērsot Gaujas upi ar automašīnu?
14. Viena no Jaunpiebalgas zonālās slimnīcas nodaļām. 

15. Kāda balva tika pasniegta ki-
norežisoram Ansim Epneram 1979.
gadā par filmu “Četri meklē miljonu”?

16. Zosēnu pagasta deju grupas no-
saukums.

17. Kādu dzīvu būtni absolventi
uzdāvināja Jaunpiebalgas vidus-
skolai?

18. Kā sauc māju Jaunpiebalgas no-
vadā, kurā atrodas “siena motelis”?

Krustvārdu mīklu sagatavoja 
Mārīte Apsīte, Guna Leimane,

Jānis Šāvējs un Agnese Zēbolde.
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Paldies par atsaucību!
Paldies Rutai Vaščenkovai par skapja dāvinājumu! 
Paldies Guntai Brūverei par senajām bildēm, par dzim-

tas papildinājumiem un precizējumiem!
Iespējams, ka kādam mājās ir Piebalgas Jaunās mui-

žas ļaužu bildes vai kāds stāsts par muižu, muižas dzī-
vi. (Skaidrības labad precizēšu, ka mani interesē viss, kas
saistās ar namu, kurā pašlaik atrodas Jaunpiebalgas no-
vada dome.) 

Zvanīt 26615072 (Vēsma Johansone)

Attēlā: neierasts skats uz muižu.

REDZES PĀRBAUDE,
BRILLES

27. aprīlī plkst. 10.00
Zosēnos, Zosēnu feldšeru punktā

aicinām veikt pilnvērtīgu 
redzes pārbaudi.
Pārbaudē ietilpst:

redzes asuma pārbaude
acs retraktīvās kļūdas noteikšana

acs binokulāro funkciju izvērtēšana
vadošās acs noteikšana

acs akomodācijas funkciju novērtēšana
optimāla briļļu korekcijas piemeklēšana

acs iekšējā spiediena mērīšana 
(ar bezkontakta metodi)

Briļļu vajadzības gadījumā jūs varēsiet 
izvēlēties sev piemērotu 

briļļu ietvaru un pasūtīt jebkādas 
sarežģītības pakāpes brilles.

Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni:
29171534,64129821

Cena par vizīti - 7.00 EUR
ja pasūta brilles - vizīte bez maksas.

Lūgums palīdzēt!
Vai atpazīstat vietu - mājvārdu –

šajā fotoattēlā?
Zvanīt 26615072 (Vēsma)2016.gada 14.maijā

tirgus laukumā “Zem Ķenča cepures”
Jaunpiebalgā

Pavasara tirgus.
Aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji!

Zināšanai!
Jaunpiebalgas novada Dzimtsarakstu nodaļas

sniegtos pakalpojumus
var saņemt

Jaunpiebalgas novada domē pirmdienās
no plkst. 9.30 līdz 12.00,

Zosēnu pagasta pārvaldē otrdien, trešdien,
ceturtdien, piektdien no plkst. 9.00 līdz 13.00.

Ja ir kādi jautājumi, droši zvaniet!
Tālrunis 64129837 vai rakstiet  e-pasts:

zinaida.soldre@jaunpiebalga.lv.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece 
Zinaida Šoldre

Sociālo pakalpojumu punktā
Dārza iela 4 – 14 Jaunpiebalgā

tiek veiktas ārstnieciskās masāžas.
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni

29363570
(Inese Kalniņa)
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Swedbank klientu
informācijas centram

Jaunpiebalgā
jauns darba laiks!

Izmaiņas A/S Swedbank klientu informācijas
centra darba laikā – ar šī gada maija mēnesi

Swedbank konsultants gaidīs jūs Jaunpiebalgas 
novada bibliotēkā 2 reizes mēnesī – 

pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00.
Tikšanās datumi ar Swedbank konsultantu 2016. gadā:

Jaunpiebalgas novada bibliotēkā 
iedzīvotājiem ir iespēja:

* atvērt kontu privātpersonām 
un juridiskām personām;

* pasūtīt un saņemt maksājumu kartes,
tajā skaitā kredītkartes;

* pieslēgt internetbanku, mobilo banku 
un telefonbanku, veikt maksājumus, pašiem

izmantojot internetbanku, tālruni, 
vai e-rēķinu apmaksas pakalpojumu;

* atvērt noguldījumu;
* saņemt konsultāciju par bankas piedāvāto

pakalpojumu izmantošanu un izvēlēties 
sev piemērotākos finanšu produktus -

patēriņa kredītu, hipotekāro kredītu, līzingu, 
uzkrājumu pensijai vai ģimenei, 

dzīvības apdrošināšanu. 
* citi pakalpojumi, par kuriem jums pastāstīs bankas

konsultants.

Internetbanka piedāvā arvien jaunas priekšrocības
un ērtāku pakalpojumu izmantošanu saviem 

klientiem, tāpēc lai jūs labāk izzinātu un apgūtu šīs
priekšrocības, mēs piedāvājam  Jaunpiebalgas 

novada iedzīvotājiem iespēju mācīties 
internetbanku. Jums par savu nodomu mācīties
ir jāpaziņo Jaunpiebalgas novada bibliotēkā, pēc

tam saņemsiet informāciju, kad jādodas uz mācībām.
Īpaši aicināti seniori! Mācības vadīs Swedbank kon-

sultants.
Uz tikšanos Jaunpiebalgas novada bibliotēkā!

Informācija pa tālruni: 67448139 – Karīna Agafonova
E – pasts: karina.agafonova@swedbank.lv

Informācija pa tālruni (ārpus bankas darba laika):
67444444

Maijs 9. 30. 

J nijs  13. 27. 

J lijs  11. 25. 

Augusts  8. 29. 

Septembris  12. 26. 

Oktobris  10. 31. 

Novembris  14. 28. 

Decembris  12. 27. 
otrdiena 

Gadi kā Gaujā ūdeņi aiztek,
Iemetot matos ievziedu vizmu.

Bezgala skaists un trauk smains arvien,
Ir tas patiesais cilvēka mūžs.

Maija īpašie jubilāri

60 Liesma Liģere - Uķe     06.05.1956.  “Kalna Roci”  
65 Baiba Ābelniece            30.05.1951.  Dārza iela 4-3  

Vēsma Johansone         27.05.1951.  Raiņa iela 18  
70 Vitālijs Vaščenkovs      06.05.1946.  “Viesturi”  
75 Maija Mūrmane            18.05.1941.   Rūpniecības iela 3-5  
80 Milda Puķīte                  25.05.1936. “Noras”, Zosēnu pagasts  
90 Klāra Ozoliņa                06.05.1926.  “Kalna Boļi”  
91 Elvīra Sproģe                03.05.1925.  Gaujas iela 11-2  

Apsveicam maija jubilārus!

Jaunpiebalgas novada dome

Dāsnās
sirdis 

2016. gada 7.maijā
no pulksten 9.00 līdz 13.00

Gaujas ielā 13
Sanāksim atkal kopā, lai dalī-

tos dažādos stādos, telpaugos
un citā pietiekamībā.

Audzēsim nektāraugus savos
dārziņos, tad rudenī varēs cerēt 

uz biškopju dāsnumu!
Lai uzplaukst labestība, doša-
nas un saņemšanas prieks!

Lai top!
No rokās rokā - mīlestības lokā!

Piebalgas Latviešu biedrība
Klubs „Harmonija”
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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

Par skaitïu un fak tu pa reizîbu, kâ arî par slu dinâju mu tek stu at bild au tors. Pub licçtie ma te riâli ne vienmçr at spo guïo re dak ci jas
vie dok li. Pârpub licçðanas vai citçðanas gadîjumâ at sau ce ob ligâta. Ie spiests SI A „Lat ga les dru ka”. 

Dienas… dienas nāk un aiziet klusi,
Redzu – vakars zils kā ūdens krīt,
Melnas ēnas pārņem rieta pusi,
Sirds no skumjām sāpēm piemirkusi.

Mūžības ceļu gājuši:

Anita Elpere 55 gada vecumā
Daina Vilciņa 92 gadu vecumā, 
Juozs Baublis 75 gadu vecumā, 
Jānis Strods 71 gada vecumā,
Vilnis Dzinējs 62 gadu vecumā.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Miers mūžīgais ir tuvu mājām 
gājis

Un savu daļu paņēmis ir līdz.
Viss ir tāpat, tik kādas mājas 

logā
Vairs spuldzes gaismu 

neieraudzīs rīts.
Bēdās esam kopā ar Andri,

māti aizsaulē pavadot!
Baiba un Jānis Dīcmaņi

=
Tikai atmiņas klusas

Kā mīļi un zināmi soļi...
Skumjās esam kopā ar Tevi,
Miku, un Taviem mīļajiem!

2.klases skolēni, vecāki, 
audzinātāja

=

Klusums,
tevis vairs nav,
tikai atmiņas,
kas aizkustina dvēseli,
vārdi, kas nepateikti, – skan.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību

Zintai Arahovskai,
tēti kapu kalniņā pavadot!

Jaunpiebalgas vidusskolas
kolektīvs 

=
Izturi, dvēselīt,
Izturi!
Vēl šodien
Tavas debesis raudās.
Rīt tajās
Šūposies saulīte
Līgotnēs gaiši gaišās.
Bet varbūt rīt
Tu smaidīsi,
Eņģeļu gaismas
Apmirdzēta.

Visdziļākā līdzjūtība
Antrai Strodei,

vīru pēdējā gaitā pavadot!
Bijušie darba kolēģi

Jaunpiebalgas vidusskolā

=

Nu mūžs ir noslēdzies,
Stāv ozols pagalmā un skatās,
Kā aiziet tēvs caur vārtiem
Savās mūžības takās.

Skumju brīdī esam
kopā ar audzinātāju 

Zintu un viņas tuviniekiem, 
tēti pavadot mūžības ceļā!

Mazie Sprīdīši 
un viņu vecāki

=
Miers mūžīgais ir tuvu mājām 

gājis
Un savu daļu paņēmis ir līdz.
Viss ir tāpat, tik kādas mājas 

logā
Vairs spuldzes gaismu 

neieraudzīs rīts.
Skumstam, Anitu Elperi
pavadot smilšu kalniņā!

Izsakām līdzjūtību viņas
tuvajiem cilvēkiem!

Anitas klases biedri
Jaunpiebalgas vidusskolā

=

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

Izsakām līdzjūtību 
Viļņa Dzinēja tuviniekiem,

mīļu un tuvu cilvēku zaudējot!
Br. Kaudzīšu 7 mājas 

iedzīvotāji

Liels, liels paldies 
visiem radiem,

draugiem, kaimiņiem, darba kolēģiem 
un Jaunpiebalgas 

novada domei, kas bija kopā 
ar mums šajā 

grūtajā dzīves brīdī,
no Viļņa Dzinēja

atvadoties!

Lilija Dzinēja ar meitām 
un viņu ģimenēm
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