
9 (222) 2016. gada septembris Jaunpiebalgas novada izdevums

Sirds nejautā, kāds būs tai 
guvums,

Kas gaida mūs, kas notiks rīt.
Lai dienas trauc. Mums paliek

tuvums,
Ko gadi nevar nolaupīt.

2016.gada vasarā laulības
noslēdza:

Agita Radziņa un
Edžus Alksnītis 15.jūlijā,

Linda Radovska un
Artūrs Graudiņš 30.jūlijā,
Jekaterina Ahmetova un
Raimonds Rēpe 6.augustā.

Apsveicam!

Septembrī
22.09. Rudens sākums plkst. 17.21.

Oktobrī
01.10. Starptautiskā Senioru diena.

02.10. Skolotāju diena.

08.10. Rudens tirgus Jaunpiebalgā.

2016.gada 6.septembrī svinīgā pasākumā tika atklāta  jaunā Jaunpiebalgas Mūzikas un
mākslas skolas ēka. Attēlā: SIA “Bazalts” priekšsēdētājs Jānis Ozols, Mūzikas un mākslas 
skolas direktore Aija Sila, mākslas programmas vadītāja Sandra Strēle un novada domes

priekšsēdētājs Laimis Šāvējs pārgriež atklāšanas lentu. Foto: Vēsma Johansone
Vairāk par šo notikumu lasiet 24., 25.lpp.!
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- Pārdomas
Nevienam gadalaikam nav tik

daudz krāsu, kuras priecē acis, aiz-
mirstot pat par vēju asumu.
Skumīgas pārdomas raisās, ejot pa
raibo kļavu lapu birumu, ar kājām
minot šo krāšņumu. Rudenī bie-
žāk parādās varavīksnes loks pie
pelēkajām debesīm. Saule dažu-
dien silda kā vasarā, īsākas stun-
das gan, bet tāpat vēl var pagūt
atgulties sazaļojušā pļavā, sala-
sīt kādu tējas zāli – āboliņa zie-
du, pelašķi, tie arī itin skaisti at-
auguši. 

Labais paskrien ātri, arī vasa-
ra to izdarījusi nemanot, tomēr tā
bija skaista, notikumiem bagāta.
Arī aptaujās cilvēki atzīst, ka, lai
gan jūlijā un augustā lija vairāk
nekā spīdēja saule, vasara ir iz-
devusies un jauka. Tik daudzi un
dažādi pasākumi, koncerti, ek-
skursijas, svētki! Katrs guvis
savu prieku. 

Noteikti šovasar grūtāk klājies
mūsu zemniekiem, jo ilgstošais lie-
tus kavēja laikus paveikt darbus,
tā nu iznāca, ka augusta beigās vēl
bija jāpaspēj sapļaut pēdējais siens,
jānokuļ labība, arī kartupeļu no-
vākšana klāt. Diemžēl laika ap-
stākļus nekādi nevaram ietekmēt.
Jācer, ka pašlaik iestājies siltais un
saulainais laiks vēl kādu bīdi mūs
palutinās, bet solītās salnas ies se-
cen košajām samteņu, dāliju, as-
teru, gladiolu dobēm, kuras jo-
projām krāšņi zied. 

Šajā avīzītē vēl atskatāmies uz
13.augusta pasākumu, kā arī
priecājamies par jaunās mūzikas
un mākslas skolas ēkas atklāšanu
6.sepetembrī. Ēka ir pārvērtusies
līdz nepazīšanai, telpas patiešām
skaistas, mājīgas, gaišas. Lai
skolotājiem un skolēniem patiess
prieks tajās strādāt, lai raisās ra-
došās domas!

Kļavlapu putenī stāvēt,
Dvēseli atvērt rudens smaržām,
Sajust rudens elpu sevī plūstam,
Krāsainu gaismu ietekam.

Neaizmirsīsim priecāties arī ru-
dens garajos vakaros!

Aija Ķīķere

2016.gada 11.jūlija novada domes sēdē
nolemts:

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2016.gada11.jūlija Saistošos
noteikumus Nr.7 „Par grozījumiem 2016.gada 25.janvāra Saistošajos no-
teikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un
ziedojumu budžets 2016. gadam””.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2015.gada publisko pārskatu.
Apstiprināt Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2016.–2027.ga-

dam atkārtoti pilnveidoto pirmo redakciju un izdot tā grafisko daļu un te-
ritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā Jaunpiebalgas novada
domes 11.07.2016. Saistošos noteikumus Nr.8 „Jaunpiebalgas novada te-
ritorijas plānojuma 2016.–2027.gadam grafiskā daļa un teritorijas iz-
mantošanas un apbūves noteikumi”.

Norakstīt un izslēgt no uzskaites šādus debitoru parādus: IK “Ābelīte
Melisa” – 336,84 EUR - parāds par nomas maksu.

Iznomāt kapličas ēku Miera ielā 2, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas nov., ēkas kadastra apzīmējums 4256 006 0134 002, kopējā
platība – 46,30 m2, A. T., personas kods dzēsts, uz vienu gadu, nosakot
nomas maksu 5,60 EUR (pieci euro un 60 centi) (ieskaitot PVN) mēnesī.

Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu Brāļu Kaudzīšu ielā
4A, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar kadastra
Nr.4256 006 0373, nosakot atsavināšanas veidu – mutiska augšupejoša
izsole, nekustamā īpašuma sākumcena 1650,00 EUR.

Atzīt par nenotikušu Jaunpiebalgas novada domes nekustamā īpašu-
ma “Pētera skola”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra ap-
zīmējumu 4298 005 0145, 28.06.2016., izsoli. Uzdot pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt atkārtotu (trešo) nekustamā
īpašuma “Pētera skola”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra
apzīmējumu 4298 005 0145, izsoli. Apstiprināt atkārtotās izsoles sākum-
cenu 24 420.00 EUR (divdesmit četri tūkstoši četri simti divdesmit euro,
00 centi).

Pārdot M. Z., personas kods dzēsts, dzīvojošs dzēsts, pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Avotiņi 2”, kadastra Nr.4298 003 0177, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads – apbūvētu zemes gabalu 0,4907 ha pla-
tībā, kopēja pārdošanas cena - 625,51 EUR (seši simti divdesmit pieci euro,
piecdesmit viens cents), kas sastāv no zemesgrāmatas kancelejas nodevas
– 35,57 EUR (trīs simti septiņdesmit deviņi euro, 94 centi); vērtēšanas pa-
kalpojumi – 379,94 EUR ( trīs simti septiņdesmit deviņi euro, 94), noteiktā
cena - 210,00 EUR (divi simti desmit euro, 00 centi).

Sadalīt pašvaldības nekustamo īpašumu Bērzu iela 10, kadastra Nr.4298
003 0104, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot at-
sevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4298 005 0093 - 2,6 ha pla-
tībā.

Iekļaut Jaunpiebalgas novada domes pamatlīdzekļu sastāvā būves – ūdens-
torni ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0074 005, saimniecības ēku ar ka-
dastra apzīmējumu 4298 003 0074 006 ar adresi Gaujas iela 1A, Melnbārži,
Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads. Būves atrodas uz pašvaldības ze-
mes īpašuma ar kadastra Nr.4298 003 0259, Gaujas iela 1A, Melnbārži,
Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu robežu pārkārtošanai, nevei-
dojot jaunu īpašumu nekustamiem īpašumiem Gaujas iela 21B, kadastra
Nr.4256 006 0333, un Gaujas iela 21 A, kadastra Nr.4256 006 0283,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads - no nekus-
tamā īpašuma Gaujas iela 21B atdalīt zemes gabalu 0,1190 ha platībā (vai-
rāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot dabā), atdalīto zemes gabalu 0,1190
ha platībā pievienot nekustamam īpašumam Gaujas iela 21A.

Pārtraukt zemes nomas līgumu ar M. Z., personas kods dzēsts, par ze-
mes vienību “Jaunpūķi”, kadastra apzīmējums 4256 008 0051 - 0,5828 ha
platībā, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, jo ēku īpašumam
ir cits īpašnieks.

Atzīt L. Š., personas kods dzēsts, tiesības iegūt īpašumā mantojamo zemi

Novada domē
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“Smilgas”, kadastra apzīmējums 4256 008 0037,
Jaunpiebalgas pagasts – 16,3969 ha platībā, pamato-
joties uz Jaunpiebalgas pagasta zemes komisijas
1997.gada 25. marta lēmumu Nr.12 “Par īpašuma tie-
sību atjaunošanu uz zemi”. Atcelt Jaunpiebalgas novada
domes 2014.gada 14. aprīļa lēmuma Nr.88 “Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu apbūvētam lauku apvidus
zemes lietojumam “Smilgas”, kadastra apzīmējums 4256
008 0037, Jaunpiebalgas pagasts.

Ierosināt atsavināt AS “Latvijas valsts meži” valdī-
jumā esošā īpašuma – meža zemes ar kadastra apzī-
mējumu 4256 009 0074 zemes vienību aptuveni 1,2 ha
platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc zemes vie-
nības sadalīšanas un kadastrālās uzmērīšanas) par labu
Jaunpiebalgas novada  domei pašvaldības autonomās
funkcijas veikšanai – ceļa “Saulītes” – “Lejas Skubiņi”
(ceļa garums aptuveni 1,2 km ar platumu no 8 – 10 m)
ceļa būvniecībai. Atcelt 2016.gada 11.aprīļa
Jaunpiebalgas novada domes lēmumu Nr.62 (Nr.4 15.§)
“Par nekustamajā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 4256
009 0074, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ie-
tilpstošā pašvaldības autoceļa “Saulītes” – “Lejas Skubiņi”
ar kadastra apzīmējumu 4256 0090 006 001, daļas at-
savināšanu pašvaldības autonomās funkcijas – ceļa uz-
turēšana, veikšanai”.

Atļaut J. K., personas dzēsts, sadalīt nekustamo īpa-
šumu “Meža Skrāģi”, kadastra Nr.4256 007 0042, - 46,3
ha kopplatībā, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads, atdalot atsevišķas zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4256 007 0043 - 8,3 ha platībā.

Piedalīties projekta Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai izsludinātajā
atklāta projektu konkursa pasākuma 8.“Ieguldījumi meža
platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlaboša-
nā” 8.5.apakšpasākumā “Ieguldījumi meža ekosistēmu
noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” kā pro-
jekta realizētājam, kur kopējās projekta izmaksas ir
8624.00 EUR, tai skaitā attiecināmās izmaksas: 8624.00
EUR, publiskais finansējums 5570.40 EUR no attieci-
nāmām izmaksām.

Iestāties biedrībā “Meža īpašnieku apvienībā
Madona”. Pilnvarot Jaunpiebalgas novada domes priekš-
sēdētāju Laimi Šāvēju kā pašvaldības pārstāvi pieda-
līties biedrības “Meža īpašnieku apvienība Madona” dar-
bībā.

Apstiprināt grozījumus Jaunpiebalgas Mūzikas un
mākslas skolas Nolikumā.

Piešķirt novada domes priekšsēdētājam Laimim Šā-
vējam atvaļinājumu no 2016.gada 14.jūlija līdz
2016.gada 20.jūlijam.

2016. gada 8.augusta novada
domes sēdē nolemts:

Veikt izmaiņas amata vienības apkopēja Jaunpiebalgas
Mūzikas un mākslas skolā atalgojumā ar 2016.gada 9.au-
gustu. Izveidot amata vienības sētnieks Jaunpiebalgas
Mūzikas un mākslas skolā ar 2016.gada 9.augustu un
pirmskolas skolotāja palīgs Jaunpiebalgas vidusskolā
ar 2016.gada 1.septembri.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2016.gada
8.augusta Saistošos noteikumus Nr.9 „Par grozījumiem
2016.gada 25.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.1
“Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais
un ziedojumu budžets 2016. gadam””.

Iznomāt Z/S “Lejas Jēci”, reģ.Nr.54101025561 ne-
kustamo īpašumu - zemes gabalu “Karjers”, kadastra
numurs 4256 009 0056 - 0.85 ha platībā, uz 5 (pieciem)
gadiem par nomas maksu – 18.93 EUR gadā, papildus
maksājot pievienotās vērtības nodokli, noslēdzot zemes
nomas līgumu.

Iznomāt V. Ž., personas kods dzēsts, nekustamo īpa-
šumu - zemes gabalu “Jaunpūķi 2”, kadastra numurs
4256 008 0112 - 1.23 ha platībā, uz 5 (pieciem) gadiem
par nomas maksu – 17.50 EUR gadā, papildus maksā-
jot pievienotās vērtības nodokli, noslēdzot zemes nomas
līgumu.

Iznomāt A. L., personas kods dzēsts, nekustamo īpa-
šumu - zemes gabalu “Lejas Abrupi 1”, kadastra numurs
4256 007 0248 - 9.1 ha platībā, uz 5 (pieciem) gadiem
par nomas maksu – 54.04 EUR gadā, papildus maksā-
jot pievienotās vērtības nodokli, noslēdzot zemes nomas
līgumu.

Atzīt par nenotikušu Jaunpiebalgas novada domes
nekustamā īpašuma – zemes gabala “Kalna Zaļkalns”,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar ka-
dastra numuru 4256 007 0150, platība 2.17 ha, 2016.gada
15.jūlija atkārtotu (otro) nomas tiesību izsoli.

Mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamam īpašu-
mam “Ērģelnieki – Raiņa iela 10“ ar kadastra apzīmē-
jumu 4256 006 0201 - 7,04 ha platībā ar adresi Raiņa
iela 10, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, no zemes
lietošanas mērķa – kapsētu teritorijas un ar to saistī-
tu ceremoniālo ēku apbūvi (šifrs 0907) - uz zemes lie-
tošanas mērķi - lauksaimniecībai (šifrs 0101).

Mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamam īpašu-
mam “Alksnājs“, kadastra Nr.4256 006 0284 - 1,49 ha
platībā, ar adresi Raiņa iela 1C, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, no zemes lietošanas mērķa – pā-
rējo sabiedriskas nozīmes objektu apbūve (šifrs 0908)
uz lietošanas mērķi - lauksaimniecībai (šifrs 0101).

Mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamam īpašu-
mam Stacijas iela 9F, kadastra Nr.4256 006 0249 - 0,2172
ha platībā, ar adresi Stacijas iela 9F, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads - no in-
dividuālo dzīvojamo māju apbūves (šifrs 0601) uz zemes
lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve (šifrs
0801).

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam
īpašumam „Lejas Melbārži” zemes vienībai ar kadas-
tra apzīmējumu 4298 003 0077, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas novads, saskaņā ar izstrādāto zemes ie-
rīcības projektu.

Atļaut, Z. A., personas kods dzēsts, sadalīt nekusta-
mo īpašumu “Lejas Skrāģi” kadastra Nr.4256 007 0065
- 36,5 ha kopplatībā, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķas zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0066 - 21,3 ha pla-
tībā.

Mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamam īpašu-
mam ar kadastra Nr.4256 006 0168 ar adresi Brāļu
Kaudzīšu iela 10, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads - no ārstniecības, veselības un so-
ciālās aprūpes iestāžu apbūve (šifrs 0902) uz lietošanas
mērķi - izglītības un zinātnes iestāžu apbūvē (šifrs 0901).

Sagatavoja Anita Auziņa.
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Izstāde - gadatirgus "Izvēlies Piebalgu!"Izstāde - gadatirgus "Izvēlies Piebalgu!"

Foto: Andra AnnemarijaFoto: Andra Annemarija
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13.augustā Jaunpiebalgā norisinājās kārtējā, nu jau
vienpadsmitā, izstāde – gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!”.
Pēdējos četros gados pasākums bijis veltīts kādai noteiktai
uzņēmējdarbības tēmai. Izstādē svarīgākais ir popularizēt
Jaunpiebalgas vārdu, vietējo ražotāju, kā arī piedāvāt
skatītājiem kvalitatīvu kultūras pasākumu. 

Šogad izstādē goda vietā cēla saimnieku un gruntī-
gu saimniekošanu, suminot lauksaimniecības pakal-
pojumu kooperatīvu “Piebalga”10 gadu jubilejā. Šī gada
izstādes – gadatirgus projekta vadītāja bija Egita Zariņa.
Tikos ar Egitu, lai uzzinātu, kā notika gatavošanās pa-
sākumam un kā tas izdevās.

- Kad tev piedāvāja vadīt projektu, nemaz uz-
reiz tam nepiekriti, pagāja kāds laiks, laikam visu
tā kārtīgi apdomāji un tad devi pozitīvu atbildi.

- Man dzīvē arvien paralēli gājušas divas lietas – lauk-
saimniecība un kultūra. Daudzi varbūt par to brīnās –
kā var savienot šīs dažādās jomas. Bet mūsu senči jau
izsenis mācējuši izdzīvot, protot apvienot lauku darbus
ar kultūru - pēc padarītajiem mājas darbiem bijušas dzies-
mas, dziedāšana, dažādas lustes. Kad uzzināju, ka šī
gada tēma būs Saimnieks un saimniekošana, tad sapratu,
ka esmu nokļuvusi īstajā vietā un laikā. Jā, kādu lai-
ku šaubījos, vai uzņemties šo pienākumu. Sapratu, ka
tēma ir ļoti plaša, sākumā bija gūti aptvert, pie kā tad
īsti pieķerties, kā veidot scenāriju un tā kodolu.

Scenārija pamatā bija fakts, ka lauksaimniecības pa-
kalpojumu kooperatīvam “Piebalga” šogad aprit 10. dar-
bības gads. Gribējās radīt jauku un interesantu atpū-
tas dienu, uzaicināt ciemos pazīstamus cilvēkus, kurus
redzam TV raidījumos un šovos. Diemžēl viņi vasaras
laikā ir ļoti noslogoti, jo daudzviet tos aicina un gaida.
Atbilstoši šī gada Saimnieka un saimniekošanas te-
matikai ļoti iederīgas likās īstenās latvju saimnieces –
Sarmīte Brūvere, Ilze Briede un Edīte Kanberga. Domāju,
ka apmeklētājiem viņas patika.

Savukārt domājot par jauniešiem, nāca prātā raidījums
“Saimnieks meklē sievu” un muzikālais puisis Mārtiņš
Jātnieks. Viņš piekrita braukt uz Jaunpiebalgu un mek-
lēt sievu te. Tas arī piesaistīja jauniešu interesi.

Vakara daļa bija vissarežģītākā, vienkāršākais va-
riants bija piedāvāt kādu koncertu. Tomēr gribējās arī
te uzsvērt Saimnieka un saimniekošanas tēmu, sagla-
bājot izklaidējoši humoristisko saturu. Ar lielām pūlēm
izdevās vienoties ar producenti, lai arī pie mums tiktu
parādīta viena no šīs vasaras brīvdabas izrādēm – ko-
mēdija jeb TV šovs lauku sētā “Saimnieks meklē saim -
nieci”. Problēma ir tā, ka izrādes jau laikus ir saplānotas,
pie kam vietās, kuras zināmas kā atbilstošas šāda vei-
da pasākumu izrādīšanai, tādēļ iekļaut vēl kādu papildus
izrādi, braucot uz nezināmu vietu… Protams, biju ļoti
priecīga, saņemot no producentes apstiprinošu atbildi.
Kā izrādījās, arī pie mums, Jaunpiebalgas estrādē, ir
viss nepieciešamais aprīkojums, tehniskais nodrošinā-
jums, lai izrāde veiksmīgi noritētu. Māksliniekiem pie
mums esot paticis, Jaunpiebalga, viņuprāt, ir skaista
vieta, lai gan žēl, ka laika apstākļi nebija mums labvēlīgi.
Mākslinieki bijuši priecīgi, redzot pilnās skatītāju rin-
das, īpaši jauki bijuši krāsainie lietusmētelīši viņu mu-
gurās – kā tāds raibs varavīksnes mākonis, nevis ska-
tītāji. Jā,diemžēl laika apstākļus mēs ietekmēt neva-
ram.

- Pēc izrādes bija balle.
- Esmu sajūsmā par cilvēkiem, kas uz to atnāca, viņu

spraigums, dinamika, luste – tas viss neļāva sajust, ka
vispār ir drēgns, mitrs laiks, līst lietus. Ballēšanās no-
tika līdz četriem rītā.

- Cik veiksmīga bija reklāma par izstādi – ga-
datirgu radio, presē?

- Man patīk tas, ka, pateicoties šai lielajai reklāmai,
ko uzņēmās arī izrāžu apvienība “Panna”, mēs tikām
sadzirdēti ārpus novada, izrādās, ka uz pasākumu labi
pirka biļetes cilvēki, kas dzīvo citviet Latvijā, ne tikai
pašu ļaudis. Ja mūs sadzird, ja mums ir iespēja aicināt
māksliniekus un organizēt izrādes – to noteikti nedrīkst
pazaudēt arī turpmāk.

- Cik aktīvi šogad bija tirgotāji?
- Ir novērota tendence, ka cilvēki vairāk grib pirkt pār-

tikas produktus – mājās ražotu gaļu, piena produktus,
maizi, medu u.tml., tā visa nekad nevar būt par daudz.
Te diemžēl ir problēmas ar likumdošanu – tirgotāji bai-
dās no PVD stingrajiem noteikumiem. Var jau būt, ka
viņi nav pietiekami zinoši un daudzas lietas var sakārtot,
tomēr liekas, ka visi šie noteikumi ir pārspīlēti. Jā, pro-
tams, ir svarīga drošība par to, ko ēdam, vai tas ir svaigs
u.tt. Bet… mēs pazaudējam tradīcijas – afišās rakstām,
ka būs andele, tirgošanās, bet tās būtību zaudējam. Bija
laba saruna ar politiķi Valteru Dambi, abi sasmējāmies
un nospriedām, ka turpmāk  jābūvē  liela telts ar lielu
uzrakstu: “Ēdu, ko gribu, un pats atbildu par to, ko ēdu.”
Mājās ražotās lietas un tās patiesās garšas, pēc kā tie-
camies, - tieši to jau mēs arī gribam šādos pasākumos
atrast. Man sāp sirds, ka tā īstā Piebalgas andele, par
ko esam slaveni, iet mazumā.

- Neiztrūkstoša bija “Kapejas jūra ar kūkeniem”.
- Divus gadus esmu organizējusi kūku parādi, pirmajā

gadā tā notika kultūras nama telpās, otrajā – promenādē
pie Gaujas. Varēju izvērtēt, kā ir labāk. Pagājušais gads
pārsteidza ar lielu karstumu un lika daudz ko pārdomāt.
Emocionālā puse it kā velk uz āru, bet praktiskā – tel-
pās tomēr esam pasargāti no iespējamā vēja, lietus, sau -
les. Cilvēkiem arī būtu vēlme apsēsties un nesteidzīgi
baudīt kūkas. Ja viss notiek telpās, tad svarīgi tās ie-
dzīvināt, lai, tur ieejot, katrs saprastu – jā, kūkas ir kat-
ras saimnieces lepnums un goda lieta.

No pieredzes zinājām, ka kūkotavā būs daudz cilvē-
ku. Prieks, ka pieteicās tik daudz kūku cepēju, jo pirms
dažiem gadiem viņas vairāk kautrējās, taču nu jau arī
pašas parādās, saprot, ka tā taču ir viņu goda lieta.
Sākotnēji bija grūti saprast, kā kūkotavā iznest šo saim -
nieku tēmu. Tad ienāca prātā pagājušā gadsimta 30.gadi,
kad Rīgā smalkās kafejnīcās satikās to laiku gruntīgie
saimnieki un fabrikanti, lai apspriestu aktualitātes ne
tikai biznesa jomā, bet arī jaunākās modes tendences.
Par paraugu ņēmām filmu „Agrā rūsa”. Tā arī radās ide-
ja par modes skati, kas vēl spilgtāk iezīmētu šo gadsimtu.
Šķita, ka šis smalkais stils ar mežģīnēm, kroķītēm un
šleifēm iedzīvinās kultūras nama telpas un radīs smal-
ku atmosfēru kūku baudīšanai. Modes skatei izdevās
dabūt  trīs autentiskus tērpus no filmas „Agrā rūsa”.
Ļoti patīkami, ka arī mūsu novada domes priekšsēdē-
tājs piekrita piedalīties šajā modes skatē. Prieks, ka dau-
dzas lietas varam darīt visi kopā. 

Gara gaišums un lielīšanās
izstādē – gadatirgū “Izvēlies Piebalgu!”
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Attēlā: modes skates dalībnieces.
Foto: Andra Annemarija

Attēlā: baudot kapeju ar kūkeniem.
Foto: Andra Annemarija

- Ik gadu tiek padomāts arī par izstādes ma-
zākajiem apmeklētājiem, lai arī viņiem būtu, ko
redzēt.

- Lai gan mums ir lauku sētas, kurās it kā  būtu jā-
būt dažādiem mājdzīvniekiem, tā nebūt nav. Ja ag-
rāk vecmammām laukos bija mājdzīvnieku dažādība,
tad tagad lielākoties tā vairs nav. Līdz ar to arī bēr-
ni neko daudz no mājlopiem, mājputniem nezina, nu,
labi, braucot pa ceļiem, var redzēt govis, zirgus, daž -
kārt aitas, bet tas  arī viss. Radās ideja, ka te nu būtu
īstā vieta un reize rādīt bērniem šo viņiem nezināmo
lauku sētas  mājdzīvnieku  pasauli. Tādēļ prieks par
to, ko redzēju izstādes dienā  - bērni kā pielipuši stā-
vēja pie sētiņām  un vēroja dzīvnieciņus. Domāju, ka
interesanta bija arī bērniem domātā izklaide – seji-
ņu apgleznošana. Šķiet, ka bērniem un vecākiem tas
viss patika. Varu piebilst, ka arī mūsu zoodārza pē-
tījumi liecina – visvairāk apmeklētāju ir tieši lauku
sētā.

- Ir pagājis laiks kopš pasākuma dienas, esi iz-
vērtējusi, ko tev deva šis lielais darbs pie projek-
ta?

- Man ir patiess gandarījums, ka varēju darboties
Piebalgā. Tāpēc laikam arī piekritu, tik daudz nedo-
mājot par sevi, kā apvienošu visus darbus, bet vairāk
par piebaldzēniem, gribēju izjust un sajust, kas viņiem
patiktu. Vai man tas izdevās? Spriežot pēc zvaniem,
saņemtajām īsziņām, – jutu, ka laikam esmu izdarī-
jusi pareizi, ka piekritu rīkot šo pasākumu. Labie vār-
di, kurus saņēmu, silda dvēseli. Priecājos arī par tiem,
kuri norādīja uz trūkumiem, bet visvairāk par tiem,
kuri piedāvā jaunas idejas. Tikai tā varam iet uz pil-
nību. 

Jā, gandarījums ir liels. Ņemot vērā laika apstāk-
ļus, jāsaka, ka rezultāts ir pat pārsteidzoši labs. Tomēr
ir lietas, kuras varēja būt labākas, to visu var analizēt,
var mācīties no kļūdām, ir labi zināma patiesība – ti-
kai tas nekļūdās, kurš neko nedara. Esmu ļoti  patei-
cīga Dacei, jo viņa palīdzēja izprast mūsu novada rak-
sturīgās iezīmes, formalitātes un nianses.

Paldies visiem, kuri 13.augustā izvēlējās Piebalgu!
- Paldies par sarunu!

Aija Ķīķere

Instit cija Pakalpojums 

Lauku atbalsta 
dienests 

Inform šana par plat bu maks jumu iesniegšanas k rt bu un 
atbalsts elektronisk s pieteikšanas sist mas pakalpojumu 
izmantošan . 

Nodarbin t bas 
valsts a ent ra Inform šana par NVA pakalpojumiem (pieejami 8 pakalpojumi) 

Pilson bas un 
migr cijas lietu 

p rvalde 

Inform šana un atbalsts e-pakalpojumu sniegšan  (pieejami 14 
pakalpojumi) 

Uz mumu 
re istrs 

Inform šana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšan  (pieejami 2 
pakalpojumi) 

Valsts 
ie mumu 

dienests 

Inform šana par EDS sist mas lietošanu un iesniegumu 
pie emšana (pieejami 3 pakalpojumi) 

Valsts soci l s 
apdrošin šanas 

a ent ra 

Iesniegumu pie emšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšan  
(pieejami 34 pakalpojumi) 

Valsts zemes 
dienests 

Inform šana par pakalpojumiem un atbalsts e-pakalpojumu 
pieteikšan  (pieejami 32 pakalpojumi) 
Iedz vot ju inform šana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšan  
(pieejami 4 pakalpojumi) 
Darba dev ju inform šana par e-pakalpojumiem (pieejami 10 
pakalpojumi) 

Valsts darba 
inspekcija 

Citu iest žu inform šana par e-pakalpojumiem (pieejami 6 
pakalpojumi) 

Klientu 
apkalpošanas centra

pakalpojumi
Jaunpiebalgas
novada domē

Valsts un pašvaldību klientu ap-
kalpošanas centros var saņemt kon-
sultācijas par e-pakalpojumiem, prak-
tisku palīdzību darbā ar datoru, in-
ternetu un eID viedkartes lasītāju, kā
arī saņemt informāciju par valsts ie-
stāžu tuvāko reģionālo struktūrvienī-
bu, tās darba laikiem un pieteikšanās
kārtību. 

Vairāk informācijas Jaunpiebalgas no-
vada domē KAC T:64162440, e- pasts
dome@jaunpiebalga.lv, Jaunpiebalgas
novada domes mājaslapā  www.jaun-
piebalga.lv, https://www.latvija.lv/pa-
kalpojumucentri 

Sniegto pakalpojumu klāsts
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- Šovasar izstāde – gadatirgus “Izvēlies
Piebalgu!” notika vienpadsmito gadu un bija vel-
tīta saimniekam un gudrai saimniekošanai. Kā vēr-
tē pasākumu?

- Domāju, ka bija labi un interesanti, varbūt mazliet
par daudz notikumu dienas gaitā, bet visiem bija iespēja
izvēlēties, ko skatīt. Gribētos, lai būtu lielāka apmek-
lētāju aktivitāte, laika apstākļi diemžēl šajā dienā mūs
nelutināja. Viss liecina par to, ka šāds pasākums ir ne-
pieciešams, nu jau domes darbinieki domā, kādu tēmu
izvēlēties nākamgad. Manas domas ir, ka tā varētu būt
saistīta ar mežsaimniecību, dabu, vidi.

Kas attiecas uz kultūras sadaļu izstādē, tad var re-
dzēt, ka iedzīvotāji labprāt apmeklē interesantus un kva-
litatīvus  pasākumus. Arī nesen notikusī improvizāci-
jas teātra izrāde apliecina, ka piebaldzēniem vajadzīgs
daudzpusīgs piedāvājums, to vajadzētu  ņemt vērā kul-
tūras darbiniekiem,  veidojot jauno darba plānu. 

Paldies visai radošajai komandai, īpaši projekta va-
dītājai Egitai Zariņai, par veiksmīgi un labi sagatavo-
to projektu!

- Apmeklētāju kultūra svarīga dažādos pasā-
kumos, bet kā ir citviet – kā izturamies uz ceļa, uz
ielām?

- Ir daudzi autobraucēji, kuri Jaunpiebalgā neievē-
ro gājēju pārejas, pirms kurām jāapstājas, ja kāds gā-
jējs gatavs šķērsot ielu. Vai tad šeit ceļu satiksmes no-
teikumi ir citi? Pamēģiniet tos ignorēt pilsētā! Vēl –
braukšanas ātrums, apstāšanās, stāvēšana. Par to visu
esam runājuši arī ar ceļu policiju, lai pievērš uzmanī-
bu. Jāteic, ka apstāšanās un stāvēšanas zīmes vispār
neievēro. Īpaši tas notiek pie kultūras nama dažādu pa-
sākumu laikā – auto tiek novietoti pēc iespējas tuvāk
kultūras nama ieejas durvīm, līdz ar to traucējot pabraukt
garām citiem auto un riskējot apskādēt savu auto, bet
auto laukums otrpus Gaujas ielai, pretī autoostai, ir brīvs. 

Sakarā ar  mūzikas un mākslas skolas atklāšanu tā
saucamais guļošais policists Brāļu Kaudzīšu ielā ir pār-
celts tuvāk krustojumam ar Dārzu ielu. Būsim kultu-
rāli, ievērojot satiksmes noteikumus, īpaši tagad, kad
atsākusies skola, atcerēsimies, ka  gan rītos, gan pēc-
pusdienās uz ielām un gājēju pārejām būs bērni!

- Kādi darbi paveikti vasaras periodā mūsu no-
vadā? Kā strādājuši skolēni?

- Atsauksmes par skolēnu darbu ir ļoti labas. Katru
gadu arvien veiksmīgāk tiek plānots, kā izmantot jau-
niešu darbu, tāpat arī paši jaunieši kļūst atsaucīgāki.
Viņiem tiek savs labums – nopelnītā nauda par mēne-
ša darbu, tas ir sava veida atbalsts ģimenēm, kā arī sa-
viem personiskajiem tēriņiem un gatavojoties skolai. Ceru,
ka arī nākamajos gados turpināsies ierastā prakse ie-
saistīt vecāko klašu skolēnus dažādos vasaras darbos no-
vadā gan ar valsts atbalstu, gan pašvaldības budžetu.

Runājot par citiem darbiem vasarā, tad galvenie šā
gada  darbi pabeigti, jo tie bija saistīti ar skolām. Darbs
pie mūzikas un mākslas skolas pabeigts, šīs skolas pe-
dagogi un darbinieki šovasar atvaļinājumu īsti nav re-
dzējuši, daudz laika tika pavadīts skolā, lai sagatavo-
tos un iekārtotos jaunajās telpās. Īpaši saspringts laiks
bija augustā, jo gandrīz ik dienu notika inventāra pār-

vietošana un kārtošana, jauno mēbeļu pieņemšana un
pārbaudīšana. Vasaras laikā tika veikti arī dažādi re-
monta darbi vidusskolas telpās, ierīkots apgaismojums
uz jauno mūzikas un mākslas skolu, arī no Gaujas ie-
las līdz sākumskolai, atjaunots asfalta segums pie sā-
kumskolas. 

- Vai šogad nav sagaidāmas izmaiņas “Gada cil-
vēka 2016” nominantu izvirzīšanas noteikumos?
Iepriekšējā gadā bija neizpratne par to, kāpēc ne-
skaita parakstus, kas izdarīti vienā aizpildītā an-
ketā, bet anketu uzskata tikai kā vienu balsi par
noteiktu personu? 

- Noteikumi paliek tie paši, kādi bija iepriekšējos ga-
dos. Katrs, kas vēlas, aizpilda anketu papīra formātā
un ievieto šim mērķim domātajā pastkastītē vai inter-
netā novada domes mājas lapā: www.jaunpiebalga.lv.
Kas attiecas uz daudzajiem parakstiem vienā anketā,
tad Nolikums paredz, ka viena aizpildīta anketa nozī-
mē vienu balsi neatkarīgi no tā, vai tur ir viens vai dau-
dzi paraksti.

- Vēl šajā sakarā – dažkārt cilvēki jautā, cik
daudz anketu jābūt, lai cilvēku apstiprinātu kā-
dai nominācijai, vai tiešām pietiek tikai ar dažām?

- Jā, domes sēdē pieņēmām precizējumus Nolikumā
un nolēmām, ka kandidātu var apstiprināt nomināci-
jai, ja ir saņemtas vismaz 5 (piecas ) anketas ar izteiktu
pamatotu atbalstu. Cilvēku mums ir daudz, tas nekas,
ja kāds jau ir vienreiz nominēts, iespējams, ka viņš ir
kaut ko sasniedzis vai sevi parādījis pavisam citā sfē-
rā, tāpēc būsim aktīvi, domāsim un rakstīsim līdz pat
7.novembrim.

- 17. augustā Ērgļu novada Jumurdas muižā no-
tika Vidzemes plānošanas reģiona organizētie
Vidzemnieku dārza svētki, kuru ietvaros tika go-
dināti 26 Vidzemes veiksmes stāsti. Nominācijā
“Entuziasts” tika sumināts mūsu novada veiksmes
stāsts – slēpošanas un ūdens tūrisma klubs
“Vanagkalns” un uzņēmējs Raimonds Dombrovskis.

- Priecājamies par Raimondu Dombrovski, bet, tā kā
viņš šai pasākumā nevarēja piedalīties, tad sveiksim no-
vembrī – valsts svētku svinīgajā pasākumā.

- Vasaras sezonā pie mums, Jaunpiebalgā, ie-
rodas ciemiņi no dažādām Latvijas vietām, viņiem
te patīk, viņi pamana vides sakoptību, Piebalgas
skaisto dabu. Taču ar neizpratni jautā, kā tad tā,
ka Jaunpiebalgā nav kārtīgas ēstuves. Augusta bei-
gās “Sildēs” uz vairāku dienu nometni ieradās kora
“Sōla” dalībnieki, arī viņi bija spiesti izmantot
Rankas un Vecpiebalgas ēstuves. 

- Diemžēl nevaram šo lietu itin nekādi regulēt – ne
ko atvērt, ne aizvērt. Tas ir privātā biznesa lauciņš. Jācer,
ka esošais uzņēmējs savus projektus realizēs, bet jāsaprot,
lai kaut kāda darbība šajā sfērā notiktu, ir nepieciešams
arī zināms klientu skaits, kas šo iestādi apmeklēs. Jā,
tā tas ir, brīvdienās pie mums nav kur paēst. 

- Tāpat arī darba dienās, piemēram, novada do-
mes darbinieki taču izmanto kaimiņu pagasta pa-
vāru gatavotos ēdienus. Nenoliedzami ir arī tas,
ka svarīga loma ir labam pavāram, kurš gatavo
garšīgus ēdienus.

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju
Laimi Šāvēju
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- Daži  klienti neatrisinās problēmu, drīzāk jautājums
ir - cik liels ir pieprasījums pēc šāda pakalpojuma.
Cienījamie uzņēmēji, sasparojieties! Protams, prasības
ēdināšanas iestādēm ir diezgan stingras, tas arī nere-
ti var radīt problēmas, palielina izmaksas, lai varētu
sniegt konkurētspējīgu pakalpojumu. Un – pie maza ap-
grozījuma var būt runa tikai par kādu ģimenes uzņē-
mumu, kas darbotos sabiedriskās ēdināšanas jomā.

- Par pirmsskolas pedagogu atalgojuma palie-
lināšanu, vai mūsu pašvaldībai ir šī finansiālā ie-
spēja?

- Pirmsskolas pedagogu algas mēs jau esam pielī-
dzinājuši MK noteiktajai likmei – 620 EUR par vienu
slodzi, tam klāt vēl nāk kvalitātes piemaksas.

Runājot par skolu, ir atvērta jauna bērnu dārza gru-
pa, par ko varam tikai priecāties.  Skolēnu skaits ir diez-
gan stabils. Pašlaik ir sacelta milzu ažiotāža sakarā ar
skolotāju jauno atalgojuma modeli, domāju, ka mūsu,
var teikt, vidēja līmeņa skolas pedagogu atalgojumā ne-
vajadzētu būt sevišķiem pārsteigumiem, taču gaidīsim
septembra beigas, tad redzēsim jau konkrētus skaitļus.

- Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

LR tiesībsargs sadarbībā ar at-
saucīgajām Latvijas novadu paš -
valdībām šī gada septembrī uzsāk
kampaņu “Īsa pamācība labā pār-
valdībā”, aicinot valsts un pašvaldību
iestāžu darbiniekus un to klientus
būt pieklājīgiem, atklātiem, god-
prātīgiem un atbildīgiem savstarpējā
saskarsmē un grūtību risināšanā.

Labas pārvaldības princips ir ne ti-
kai garantētā iespēja realizēt tiesī-
bas un tiesiskās intereses, tas visa
pamatā prasa pretimnākošu un cieņ-
pilnu valsts vai pašvaldības iestādes
attieksmi pret privātpersonu, kas iz-
paužas ne vien kā iestādes darbi-
nieku rīcība atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajam, bet arī pastāvī-
gi uzlabota sniegto pakalpojumu kva-
litāte.

Kampaņas ietvaros tiesībsargs un
novadu pašvaldības savos izdevumos
katru mēnesi izvietos asprātīgas ka-
rikatūras ar aicinājumu ne tikai dar-

biniekiem, bet arī apmeklētājiem ie-
vērot labas audzināšanas un komu-
nikācijas pamatprincipus, cienīt
vienam otru un vienmēr meklēt la-
bākos veidus problēmu risināšanā.

Tiesībsargs un pašvaldības aicina
– cienīsim viens otru un nepagrie-
zīsim muguru grūtībās!

Šajā avīzē – pirmā karikatūra ar
aicinājumu.

Evita Berķe
informācijas centra vadītāja

Latvijas Republikas Tiesībsarga
birojs

Sākas kampaņa 
“Īsa pamācība labā pārvaldībā”

Labas
pārvaldības

saukļi
sabiedrības

informēšanai
1. Esi pieklājīgs!

Laba pārvaldība sākas ar
pieklājību, ar valsts amat-
personu un darbinieku pre-
timnākošu attieksmi pret cil-
vēku, kas vērsies ar jautā-
jumu iestādē. Tādēļ labas
pārvaldības princips kā uz-
vedības norma paredz pie-
nākumu valsts amatperso-
nām un darbiniekiem būt
pieklājīgiem. Savukārt cil-
vēkiem ir tiesības to prasīt.

Taču jāatceras, ka pie-
klājība nav tikai ar likumu
uzlikts pienākums, tā ir arī
laba audzināšana. Sav -
starpēja pieklājība ir labā-
kais veids, kā atrisināt cil-
vēkam vēlamo jautājumu un
uzlabot labu pārvaldību.



9

Jaunpiebalgas novada
domes rēķinus var ērti

saņemt 
Swedbank internetbankā

Jaunpiebalgas novada domes rēķinus tagad var
saņemt arī Swedbank internetbankā, kur iedzī-
votāji tos var uzreiz apmaksāt ar pāris klikšķiem
vai arī pieslēgt rēķinu automātisku apmaksu.
Pakalpojums rēķinu maksātājiem ir bez maksas. 

Sadarbībā ar “ZZ Dats” ir tapis risinājums, kas
ļaus visām pašvaldībām, kuras izmanto grāmat-
vedības uzskaites sistēmu G-VEDIS, ērti un efek-
tīvi nosūtīt izrakstītos rēķinus to saņēmējiem
Swedbank internetbankā. 

Pašvaldībām e-rēķinu ieviešana ļauj ietaupīt gan
resursus, gan laiku, kas līdz šim patērēts rēķinu
izsūtīšanai un ienākošo maksājumu apstrādei, sa-
vukārt iedzīvotājiem šādi tiek piedāvāta visērtā-
kā rēķinu saņemšanas un apmaksas iespēja.

Jaunpiebalgas novada dome e-rēķinus izsūta par
visiem pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem – tie
ir gan komunālie pakalpojumi, gan zemes nomas mak-
sa, gan maksājumi par bērnu interešu izglītību.

Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs
Laimis Šāvējs atzīst: “Jaunpiebalgas novads vē-
las piedāvāt iedzīvotājiem mūsdienīgas rēķinu sa-
ņemšanas un norēķinu iespējas. “ZZ Dats” teh-
niskais risinājums e-rēķinu sagatavošanai grā-
matvedības sistēmā G-VEDIS ir nācis īstajā lai-
kā. Ceram, ka arī iedzīvotāji to novērtēs un iz-
mantos gan apmaksu ar vienu klikšķi internet-
bankā, gan automātiskos maksājumus.”

„E-rēķinu risinājums sniedz iespēju saņemt sa-
vus rēķinus vienuviet internetbankā, tos pārskatīt
un ērti apmaksāt ar vienas pogas nospiešanu, tur-
klāt arī izmantot rēķinu automātisku apmaksu.
Patlaban Swedbank klientiem pieejama jau gan-
drīz 50 uzņēmumu e-rēķinu apmaksa. Katru mē-
nesi iesūtīto e-rēķinu skaits turpina pieaugt,” at-
zīst Beāte Krauze, Swedbank Naudas plūsmas un
e-produktu daļas vadītāja.

Līga Mellēna
biznesa klientu apkalpošanas menedžere

“Swedbank” AS

Ikgadējos Vidzemnieku dārza
svētkos godināti 

Vidzemes veiksmes stāsti
17. augustā viesmīlīgajā Ērgļu

novada Jumurdas muižā notika
Vidzemes plānošanas reģiona
(VPR) organizētie Vidzemnieku dār-
za svētki, kuru ietvaros tika godi-
nāti 26 Vidzemes veiksmes stāsti
– strādīgi, apņēmīgi un entuzias-
tiski cilvēki, kas ar savu piemēru
parāda, ka, neatkarīgi no apstāk-
ļiem, ir iespējams sasniegt augstas virsotnes, turklāt palīdzot
ne tikai sev, bet arī citiem.

Jubilejas – piektajā – gadā Vidzemes veiksmes stāstu jaun -
ievedums bija nomināciju noteikšana dažādām uzņēmēj-
darbības jomām. Veiksmes stāsti tika sumināti šādās no-
minācijās: tūrisma uzņēmējs, eksportspēja, mājražotājs/amat-
nieks, ilgtspējīgs/sociāls uzņēmējs un entuziasts. Pirmo rei-
zi tika izvēlēta arī “Facebook simpātija”, ko noteica sociālā
tīkla lietotāju aktivitāte, atzīmējot “Patīk” vai daloties ar ie-
rakstu par konkrētu veiksmes stāstu. Šo atzinību saņēma
SIA “Viesnīca Springšļu dzirnavas” no Līgatnes novada. 

VPR Attīstības padomes priekšsēdētājs Hardijs Vents:
“Piecus gadus rīkojot pasākumu, esam guvuši lielisku iespēju
tuvāk iepazīt Vidzemes uzņēmēju veiksmes stāstus. Kārtējo
reizi varam pārliecināties, ka neatlaidīgs darbs, pūles un
centība sniedz saldus augļus. Paldies Vidzemes veiksmes
stāstu varoņiem par labo piemēru, acīmredzamo rezultātu
un ieguldījumu reģiona labā! Uzņēmība, izturība un ticība
spēkam ir pamats visa izaugsmei. Tas kopskatā vairo op-
timistiskāku skatu kā Vidzemes reģiona, tā Latvijas nākotnē.”

Vidzemes veiksmes stāstu tradīcijas aizsākumi meklējami
2012. gadā. Apzinoties, ka visā pasaulē un arī Vidzemē vērojama
tendence iedzīvotājiem aizplūst uz lielpilsētām, citiem nova-
diem un valstīm, atstājot lauku teritorijas mazāk apdzīvotas,
VPR nolēma apzināt tos, kuri ar savu entuziasmu palīdz un
iedvesmo vietējos iedzīvotājus.

Nominācijā “Entuziasts” tika sumināts
Jaunpiebalgas novada veiksmes stāsts – slēpošanas
un ūdenstūrisma klubs “Vanagkalns” un azartiskais
uzņēmējs Raimonds Dombrovskis.

Jānis Rubulis
sabiedrisko attiecību speciālists

Vidzemes plānošanas reģionā

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē,
ka, sākot ar 2017.gadu, varēs atgūt arī daļu pārmak-
sātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa no tās summas, kas
šogad būs samaksāta par bērnu interešu izglītību. Lai
saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas at-
maksu, VID ir jāiesniedz gada ienākuma deklarācija,
kurai pievienoti attaisnojuma dokumenti par saņem-
tajiem pakalpojumiem.

Čekus par 2016.gadā samaksātu bērnu interešu iz-
glītību līdz deklarācijas iesniegšanai var saglabāt arī
bezmaksas aplikācijā “Attaisnotie izdevumi”. Čeks jā-
nofotografē, jāaizpilda anketa par čeku un, nospiežot iz-
vēli “Saglabāt”, jānosūta VID. Visi ar mobilās lietotnes
“Attaisnotie izdevumi” starpniecību nosūtītie attaisnoto

izdevumu dati nonāk VID Elektroniskās deklarēšanās
sistēmā (EDS) un ir pieejami apskatei un datu laboša-
nai EDS sadaļā “Gada ienākumu deklarācija” /
“Attaisnoto izdevumu dokumenti”. 

Gatavojot kārtējo gada ienākumu deklarāciju un iz-
vēloties tajā aizpildīt D4 pielikumu (“Attaisnotie izde-
vumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”),
laika gaitā uzkrātie attaisnoto izdevumu dokumenti tiks
automātiski saskaitīti un iekļauti deklarācijā. Tas no-
zīmē, ka aplikācijas lietotājiem nav jāraizējas par to, ka
čeks pazudīs vai izbalos, turklāt visa nepieciešamā in-
formācija tiks norādīta brīdī, kad čeku fiksēs ar apli-
kāciju, tātad gada ienākumu deklarācijas iesniegšanai
būs jāpatērē mazāk laika. Tomēr, lai automātiskais pro-

Attaisnojuma dokumentus par bērnu interešu izglītību
var krāt arī mobilajā lietotnē “Attaisnotie izdevumi”
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cess notiktu korekti, ir svarīgi, lai katram maksājuma
dokumentam būtu norādīta precīza informācija, īpašu
uzmanību pievēršot maksājuma dokumenta izsniegšanas
datumam un maksājuma dokumenta summai.

Kam jāpievērš uzmanība, iesniedzot čekus
par bērnu interešu izglītību?

· Gada ienākumu deklarāciju kopā ar attaisnojuma
dokumentiem jāiesniedz tam vecākam, kurš ir iedzīvotāju
ienākuma nodokļa maksātājs un kura personas dati ir
norādīti maksājumu apliecinošajā dokumentā, norēķi-
noties par interešu izglītību.

· Maksājumu apliecinošajā dokumentā obligāti jā-
būt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa
vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksā-
juma mērķim – attaisnoto izdevumu veidam (pulciņa
nosaukumam).

· Attaisnotos izdevumus atmaksā tikai par tiem pul-
ciņiem, ko piedāvā izglītības iestāde vai kuriem ir paš -
valdības izsniegta licence. Informācija par to, vai kon-
krētā pulciņa organizētājs ir izglītības iestāde, pieejama
Izglītības iestāžu reģistrā https://viis.lv. Savukārt par
pašvaldības izsniegtajām licencēm ir jāinteresējas at-

tiecīgajā pašvaldībā.
Attaisnotajos izdevumos par visu veidu izglītību (tajā

skaitā interešu izglītību) un ārstnieciskajiem pakalpo-
jumiem ietveramo izdevumu kopējā summa par vienu
bērnu 2016.gadā ir 215 eiro. No samaksātā 2017.gadā
varēs saņemt nodokļa pārmaksu 23 % apmērā. Ja gada
laikā par minētajiem izdevumiem samaksātā summa
būs lielāka par 215 eiro, izdevumu pārsnieguma daļu
varēs pārcelt uz nākamajiem pieciem gadiem.

Mobilā lietotne ir pieejama uzstādīšanai šādās
vietnēs:

· Android iekārtu lietotājiem Google Play vietnē;
·  iOS iekārtu lietotājiem App Store vietnē;
·  Windows iekārtu lietotājiem Microsoft Store viet-

nē.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var

zvanīt uz VID informatīvo tālruni 67120000, vērsties
ar jautājumiem jebkurā VID klientu apkalpošanas cen-
trā, kā arī uzdot jautājumus rakstiski VID tīmekļa viet-
nē www.vid.gov.lv sadaļā “Kontakti/Uzdot jautājumu
VID”.

VID Sabiedrisko attiecību daļa
mob.  67122668; 67122670; 26558389

Eiropas Komisijas piedāvātais atbalsts 
ES piena ražotājiem 

par brīvprātīgu īslaicīgu piena
ražošanas samazināšanu

Zemkopības ministrija jau informēja, ka Eiropas
Komisija (EK) ir piešķīrusi 150 miljonus eiro atbalstu
visu ES dalībvalstu piena ražotājiem, kuri, tirgus prob-
lēmu un finansiālo grūtību spiesti, apsver iespēju brīv-
prātīgi samazināt piena ražošanas apjomus 3 mēnešu
periodā savā saimniecībā. Šā atbalsta mērķis ir kom-
pensēt ražotājiem īslaicīgu piena piegādes samazinā-
šanu. Atbalsta shēmas izmantošana ir brīvprātīga, un
katram piena ražotājam pašam ļoti atbildīgi jāizvērtē
nepieciešamība un iespējas ražošanu samazināt vismaz
3 mēnešu periodā.

Ja piena ražotājam ir interese par šo EK piedāvā-
jumu, kas būs spēkā no šā gada 11. septembra, ražo-
tājs varēs tam pieteikties saskaņā ar Zemkopības mi-
nistrijas izstrādāto kārtību. Pieejamais atbalsts pie-
na ražotājam paredzēts par piena piegādes samazi-
nāšanu 3 mēnešu periodā, salīdzinot ar tādu pašu re-
ferences periodu iepriekšējā gadā, ja ražotājs 2016. gada
jūlijā ir veicis piena piegādi pirmajam pircējam (ne-
attiecas uz tiešo tirdzniecību). Patlaban atbalsta lik-
me paredzēta 140 eiro par tonnu par references periodā
samazināto piegādes apjomu, t.i., par “nepiegādāto” pie-
na daudzumu:

- ja piena piegādi samazina vismaz par 1500 kg 3
mēnešu periodā;

- par apjomu, kas nepārsniedz 50% no references pe-
riodā piegādātā daudzuma (var samazināt vairāk, bet
atbalsts pienāksies tikai par 50%).

Kopumā būs 4 samazināšanas periodi, taču ražotājs
varēs pieteikties tikai uz vienu (izņemot, ja piesakās uz

pirmo periodu, un ES budžets vēl nav izlietots, tad var
pieteikties arī uz ceturto periodu).

Atbalsts zivsaimniecībai

Līdz 15.12.16. iespējams pieteikties vairākiem atbalsta
veidiem zivsaimniecībā. Daži no tiem varētu interesēt
arī mūsu novada pārliecinātākos dīķsaimniekus:

l “Atbalsts produktīviem ieguldījumiem akvakultūrā”;
l “Atbalsts zvejas un akvakultūras produktu ap-

strādei”.

Dabas katastrofās un katastrofālos
notikumos cietušā lauksaimniecības
ražošanas potenciāla atjaunošana un

piemērotu profilaktisko pasākumu
ieviešana

Apakšpasākums “Atbalsts profilaktiskajiem
pasākumiem, lai mazinātu epizootiju

iespējamās sekas”

Pieteikumu iesniegšana no 2016. gada 30. septem-
bra līdz 2016. gada 30. decembrim.

Uz atbalstu 3.kārtā var pretendēt tikai tirgum
paredzētās primārās lauksaimniecības produkcijas ra-
žotāji cūkkopības nozarē, jo Pārtikas un veterinārais
dienests ir oficiāli atzinis dzīvnieku sevišķi bīstamās
infekcijas slimības – Āfrikas cūku mēri Latvijas teri-
torijā.

Atbalsta veids: atbalsts ieguldījumiem lauksaim-
nieciskās ražošanas profilaktisko pasākumu ievieša-
nai un lauksaimnieciskās ražošanas potenciāla atjau-
nošanai.

Lauku ziņas
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Pārejas posma valsts atbalsts 
par zīdītājgovīm

Lauku atbalsta dienests informē, ka pārejas posma
valsts atbalstam par zīdītājgovīm 2015.gadā tiek noteikta
likme - 44,75 EUR par vienu dzīvnieku.

Pieteikšanās līdz 15.11.2016.

Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku 
ģenētisko resursu saglabāšanai

(LDGRS)

Šo valsts atbalsta maksājumu var saņemt vietējo no-
zīmīgo lauksaimniecības šķirņu - Latvijas brūnās un
Latvijas zilās šķirnes govju, Latvijas baltās šķir-
nes cūku, Latvijas tumšgalves šķirnes aitu, Latvijas
zirgu šķirnes braucamā tipa zirgu, Latvijas vie-
tējās kazu šķirnes – audzētājs.

Pieteikšanās līdz 30.09.2016.

Atbalsts dalībai bioloģiskās 
lauksaimniecības shēmā

Bioloģiskās lauksaimniecības shēmā atbalsta sa-
ņemšanai var pieteikties pretendenti, kas ražo pārtikas
produktus atbilstoši normatīvajiem aktiem par biolo-
ģisko ražošanu, kā arī tie, kuru gala produkti ir nonā-
kuši mazumtirdzniecībā vai tiek tieši piegādāti gala-
patērētājam.

Pieteikšanās no 1. oktobra līdz 1. novembrim.

Atbalsts dalībai nacionālajā 
pārtikas kvalitātes shēmā

Nacionālā pārtikas kvalitātes shēmā visi pārtikas ap-
rites posmi ir izsekojami, produkta ražotājs ir sertifi-
cēts atbilstoši nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas pra-
sībām, un gala produkts ar nacionālās pārtikas kvali-
tātes shēmas norādi ir nonācis tirdzniecībā.

Pieteikšanās no 1.oktobra līdz 1.novembrim.

Lauksaimniecībā ievieš “dzelteno kartīti”

Ir stājušies spēkā jauni noteikumi, kas paredz vienkāršotu
sodu sistēmu VPM (vienotais platības maksājums), JAL
(maksājums gados jauniem lauksaimniekiem), ADSI (mak-
sājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski iero-
bežojumi) un NIM (kompensācijas maksājums par NATURA
2000 meža teritorijām) pārdeklarāciju gadījumā. 

Līdz ar jauno sodu sistēmu tiek ieviesta arī “dzelte-
nā kartīte”, kas paredz uz pusi mazāku sodu par pir-
mo pārdeklarēšanas pārkāpumu attiecīgos gadījumos.
“Dzelteno kartīti” piešķir tikai vienu reizi. Izmaiņu mēr-
ķis ir uzlabot lauksaimnieku izpratni par atbalsta sa-
ņemšanas nosacījumiem un atbalstu piešķiršanas sis-
tēmu, un maksimāli samazināt to lauksaimnieku skai-
tu, kuriem jāpiemēro sods par pārdeklarāciju.

Plašāku informāciju par minētajiem pasākumiem ska-
tīt  Lauku atbalsta dienesta mājas lapā http://www.lad.gov.lv/

Informāciju sagatavoja novada lauku attīstības
konsultante Maija Ķīķere, mob. 29131170

Skolas ziòas
Nometne ,,ČETRAS

ATSLĒGAS 2016” Priekuļos.
Nākamgad - Jaunpiebalgā

Izglītojoša un atpūtas nometne Amatas, Jaunpiebalgas,
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas
novadu talantīgajiem bērniem vecumā no 12 līdz 15 ga-
diem ,,ČETRAS ATSLĒGAS 2016” šogad aizritēja
Priekuļu vidusskolā. 

Bērni pētīja vēstures, ģeogrāfijas, ekonomikas un po-
litikas jomas, kā arī iepazina debašu mākslu, mācījās
domāt plašāk un dziļāk, apguva prasmi argumentēt, uz-
runāt un pārliecināt publiku, sadarboties. Un, protams,
ieguva jaunus draugus, jautri un lietderīgi pavadīja brī-
vo laiku. Sportoja, sapņoja, vēroja zvaigžņu lietu, spē-
lēja galda spēles, prātoja un klausījās, un diskutēja, un
debatēja, un improvizēja...

Tā kā šī augusta nedēļa aizritēja zem olimpisko spē-
ļu karoga, arī nometnes dalībnieki piedalījās olimpis-
kajās spēlēs ,,Priekuļi 2016”, kurās par balvām cīnījās
gan tradicionālos, gan pavisam neierastos sporta vei-
dos dažādām gaumēm, ātrumiem un spējām. Bija jaut-
ri un aizraujoši!

Bērni devās pārgājienā uz Līču - Laņģu klintīm, lai
tuvāk iepazītu Priekuļu novadu, apgūtu orientēšanās
prasmes. Cepa desiņas ugunskurā un baudīja šīs vasaras
nepastāvīgo laiku.

Nometnē kopā ar bērniem darbojās vieslektori: Mārtiņš

Bondars, politiķis, finansists, Saeimas deputāts, kurš
jaunos cilvēkus mudināja sapņot un ticēt, ka sapnis pie-
pildīsies. Izstrādāt soli pēc soļa, kā nonākt līdz savam
sapnim. Politiķis dalījās arī  pieredzē par saviem sap-
ņiem un to, kā izdevies tos īstenot. Daudz tika runāts
par izglītības kvalitāti, dažādām izvēlēm un to, ka dzī-
vē ļoti daudz kas ir atkarīgs tieši no tevis paša. 

Bērni aizrautīgi darbojās kopā ar Jāni Viegliņu, mār-
ketinga speciālistu, biznesa konsultāciju un apmācību
centra ,,Pārdošanas skola” vadītāju, kurš jauniešus mā-
cīja, kā pārliecināt cilvēkus, kā atšķirt ,,pīles” no ,,ēr-
gļiem” un pašiem kļūt par cienīgiem ,,ērgļiem”. Lieliski
bija satikt tik atraktīvu un gudru cilvēku. 

Savukārt, Rolands Ozols, konsultants personības at-
tīstības, izglītības un pārmaiņu vadības jautājumos,
Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” vadī-
tājs, bijušais UNESCO LNK ģenerālsekretārs, nomet-
nes dalībniekus mācīja izprast domāšanas pamatprin-
cipus, aicināja bērnus diskutēt, strādāt pāros, grupās.

Par lielisku piedzīvojumu izvērtās vecāku vakars, kurā
kopā ar vecākiem tika spēlēts futbols, galda spēles, vei-
dotas kolāžas. Vecāki teica daudz atzinīgu vārdu gan
nometnes pedagogiem, gan savām pašvaldībām par ie-
spēju bērniem nedēļas garumā iegūt jaunas zināšanas
un lieliski atpūsties kopā ar vienaudžiem.

Šī gada nometnes devīze - talantīgi cilvēki popula-
rizē savu novadu, savukārt uzņēmēji to veido. Tādēļ bēr-
niem tika veidota izpratne, cik svarīgi ir pamanīt un ne-
palaist garām ikvienu dzīves piedāvāto iespēju, būt dro-
šiem, pārliecinātiem un darbīgiem.



12

Šī ir jau trešā reize, kad tiek organizēta nometne
‘’ČETRAS ATSLĒGAS”. Iepriekšējos gados tā notiku-
si Amatas un Līgatnes novados. Noslēguma pasākumā
tika izlozēts, kurā novadā nometne tiks rīkota  nāka-
majā vasarā. Un pilnā loze tika  Jaunpiebalgas no-
vadam. Apsveicam!

Nometnes gaitai un notikumiem iespējams sekot arī
interneta vietnē: atslegas2016.blogspot.com

Nometne bērniem un viņu ģimenēm ir balva par čak-
lu un atbildīgu mācību darbu, iesaistīšanos sabiedriskās
aktivitātēs. Nometnes izmaksas sedz pašvaldība, lai at-
balstītu sava novada talantīgos un mērķtiecīgos jauniešus.

Šoreiz īpašs paldies Priekuļu novada pašvaldībai un
Priekuļu vidusskolas kolektīvam par viesmīlību, gādī-
bu un prasmi radīt māju sajūtu četrdesmit jauniešiem
un viņu skolotājiem.

Noslēguma pasākumā uz Vecpiebalgas novada domes
vadītājas Ellas Frīdvaldes - Andersones jautājumu,  kā
nometnē klājies, bērni atzina, ka tā paskrējusi vēja spār-

niem, nu ir žēl šķirties. Bijis jautri, interesanti, daudz
vērtīga iemācījušies, ieguvuši jaunus draugus.  

Raunas novada priekšsēdētāja Evija Zurģe nometnes
dalībniekiem novēlēja veiksmīgu un ražīgu jauno mā-
cību gadu. Savukārt Līgatnes novada vadītājs Ainārs
Šteins atzina, ka ļoti lepojas ar jaunajiem, talantīgajiem
līgatniešiem. Pasākumā piedalījās arī Amatas novada
domes priekšsēdētājas vietniece Guna Kalniņa – Priede,
kura izglītību salīdzināja ar sportu – ir jādara, jo tikai
tad sekos panākumi un medaļas.

Bērni tā arī apņēmības pilni solīja – čakli mācīties
jaunajā mācību gadā, lai nākamajā vasarā atkal varē-
tu tikties nometnē ,,ČETRAS ATSLĒGAS 2017”, kurā
slēgsim durvis uz sabiedriskajām attiecībām, publisko
runu, lietišķo etiķeti un mediju zinībām. 

Diāna Briede
Amatas novada pašvaldības 

apvienotās izglītības pārvaldes metodiķe 

Skaistais, bet ne vieglais
skolas ceļš

2016./2017. mācību gada
sākums

Septiņu apvienoto novadu – Amatas, Jaunpiebalgas,
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas -
pedagogi uz savu ikgadējo augusta konferenci pulcējās
Raunā. Izglītības pārvaldes vadītāja Dina Dombrovska
analizēja 2015./2016.mācību gadā paveikto apvienotā
novada skolās - izaicinājumus, projektus, sadarbību, kā
arī iepazīstināja pedagogus ar labas prakses piemēriem
citu valstu izglītības sistēmās “Kādus ceļus meklējam
mēs, kādus pasaule?” Pedagogu auditorijas priekšā ar
savām pārdomām par tēmu ,,Apzinātība skolā” stājās
psihoterapeits Ansis Jurģis Stabingis. Ar apbalvojumiem
pedagoģiskā darba dažādās jomās suminājām pedago-
gus,  arī mūsu skolas skolotājus: Daci Circeni, Ivetu
Bērziņu, Maiju Apsīti, Rasmu Gansoni, Aiju Ķīķeri, Ievu
Ciekurzni. Muzikālo sveicienu bija sarūpējuši populā-
rie mūziķi Lauris Reiniks un Rūta Dūduma ar pro-
grammu “Zīmes pašiem jāatmin…”

Jaunpiebalgas vidusskola ir uzsākusi jauno
2016./2017.mācību gadu ar  aptuveni 400 skolēniem 6
izglītības programmās. Liela interešu izglītības pro-
grammu izvēle. Mācības jaunajā 10. klasē sāka 20 sko-
lēni kopā ar klases audzinātāju Rudīti Jakstu. 1.klasē
ir 28 pirmklasnieki ( audzinātājas Marija Grigorjeva un
Laima Kazerovska). Sešas pirmsskolas grupiņas, no tām
viena Zosēnos. Šogad ir nākusi klāt jauna grupiņa no
pusotra līdz četrus gadus veciem bērniem Jaunpiebalgā,
kurā strādās audzinātājas Sanda Pogule un Inga Rubene,
kā skolotāju palīdze sākusi strādāt Līga Kazaka.
Sākumskolas klasēs mūzikas skolotāja būs arī  Ieva
Damroze. Jaunsargu vadītājs Aivars Ontužāns sava dar-
ba stafeti nodevis Dzintaram Puķītem. Sociālās zinības
5.- 9.klasē mācīs skolotāja Biruta Tropa. Rehabilitācijas
centrā Piebalgas skolā kā mūsu skolas skolotāji sāks strā-
dāt - Ligita Vietniece, Aiva Suntaža, Arnita Rēdmane,
Dainis Šulcs, Tatjana Gorbāne. 

Lai veiksmīgs šis mācību gads mūsu skolā!
Paldies bērnu un skolēnu vecākiem Jaunpiebalgā,

Zosēnos, Rankā, Drustos par uzticību mūsu skolai!

Zinību diena sākās ar svētbrīdi Jaunpiebalgas Sv.
Toma baznīcā kopā ar mācītāju Juri Jeršovu. 1.stunda
savās klasēs bija kopā ar klašu audzinātājiem un ve-
cākiem. 

Ir sācies jaunā mācību gada SKOLAS CEĻŠ. Ceļš uz
skolu pastāv dabas līnijās. Ceļš gan pie lielās skolas,
gan sākumskolas ir kļuvis skaists, līdzens, sakārtots.
Sirdī skolas ceļš katram ir savs, sava laika, vērtību, dar-
bīguma un atbildības ceļš. Varēšanas un apliecināša-
nās ceļš. Gaismas, siltuma un drošības ceļš. Iet skolas
ceļu ir skaisti, bet ne vienmēr ļoti viegli. Un ceļa galā
ir BALTĀ SKOLA. 

Sākumskolā jau tradicionāli skolas kolektīvā 12.kla-
se sveica 1. klasi. Lai jaunām zināšanām un atklāsmēm
bagāts mācību gads 1.klasei! Lai tas atbildīgs un radošs
12. un 9.klasei izlaidumu gadā!

Paldies novada domes priekšsēdētājam Laimim Šā-
vējam par atbalstu vidusskolai ikdienā un svētkos! Šajā
vasarā kopā ar visām Jaunpiebalgas bijušajām skolām
lielie svētki – 70.jubileja 2.jūlijā – bija mūsu Jaun -
piebalgas vidusskolai.  Svētku dienā varējām sasildī-
ties gan tiešā ( laika apstākļi), gan pārnestā nozīmē (
klases un skolas biedri, skolotāji, skolas parks, stādī-
tais koks, atmiņas…). Visu 2015./2016.mācību gadu ga-
tavojāmies jubilejai un absolventu salidojumam. Tā re-
zultātā, pildot 2015.gada 1.septembrī saņemtos uzde-
vumus, ir izgatavoti klašu un grupu karogi vai vimpeļi,
veidotas klašu prezentācijas, dziedāta skolas himna,
izveidota video prezentācija par 2015./2016.mācību gadu,
papildinātas ziņas par skolas absolventiem, žetoniem,
no jauna iegūti 20 skolotāju CV, 4 atmiņu stāsti par
skolu, papildināta un sakārtota skolotāju aleja (pašlaik
31 koks), uzcelta jauna skolas estrāde, muzejam ir jauns
jumta segums, tapis ar novadnieka Gaida Graudiņa fi-
nansiālu atbalstu, materiāli par skolu apkopoti brošūrā. 

2.jūlija koncerts bija skolas dāvana absolventiem, sko-
lotājiem, viesiem un pašiem sev. Koncerts ir apskatāms
videofilmā tāpat kā mīļie atmiņu pasākumi jaunpie-
baldzēnu salidojuma ietvaros Jāņa skolā, Pētera sko-
lā un Mārtiņa skolā ( autors Jānis Smilgins, ieraksts -
Juris Pīčs). Fotoreportāžas skatāmas sociālajos tīklos
un būs arī skolā. 

Saņemti daudzi atzinīgi vārdi, pateicības, dāvanas.
2016.gada 9.klases dāvana izlaidumā SKOLAS ZVANS
lielajā skolā. Dāvana no mēbeļu ražotnes Wenden
Furniture - galds un 9 krēsli direktores kabinetam. Kāpēc
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9 krēsli? Jo Jaunpiebalgas vidusskolai ir 9 direktori, kas
strādājuši kabinetā 70 gadu laikā. Paldies Normundam
Brēmeram un Madarai Intenbergai! Saņemti ziedoju-
mi salidojuma organizēšanai no Jautrītes un Tālava
Jundžiem un  Raita Apalupa.  Arnis Razminovičs zie-
dojot atbalstījis skolas bibliotēku.

Pašu skolas dāvana sev – vairāki veiksmīgi ERAS-
MUS+ projekti, kas dos iespēju ar Eiropas finansēju-
mu vairākiem skolotājiem paaugstināt savu pedagoģisko
kvalifikāciju ārzemēs, kā arī praktiski darboties gan sko-
lotājiem, gan skolēniem mūsu skolā un sadarbības sko-
lās Portugālē, Anglijā, Itālijā, Spānijā, Turcijā,
Rumānijā, Bulgārijā. Projektu koordinatore – angļu va-
lodas skolotāja Velga Zariņa – Romanova.

Sākot jauno mācību gadu, saņēmām apsveikumus no
Latvijas amatpersonām. Mūs atcerējās Dzidra Kuzmane
– mūsu Ķencītis un skolas uzticīgākais absolvents Raitis
Apalups (1961.). Paldies!

Vēlu visiem skolēniem, vecākiem, skolotājiem
VEIKSMĪGU, DARBĪGU MĀCĪBU GADU, TURPINOT
DOMĀT LABAS DOMAS, RUNĀT LABU, DARĪT LABU

UN JOPROJĀM TICĒT VISAM  LABAJAM!
Direktore Ulla Logina

Attēlā: ar apbalvojumiem pedagoģiskā darba dažā-
dās jomās suminājām arī mūsu skolas skolotājus: Ievu
Ciekurzni, Ivetu Bērziņu, Rasmu Gansoni, Maiju Apsīti,
Aiju Ķīkeri, klāt nebija Dace Circene. Skolotājas svei-
ca novada domes priekšsēdētājs L. Šāvējs.

Foto: Jānis Šāvējs

Projekts 
“Moderna skola”

2016./2017.
mācību gadā
Jaunpiebalgas
vidusskolā ar

Erasmus+ programmas atbalstu tiks uzsākts 2 gadu pro-
jekts “Moderna skola”. Jūnija sākumā saņēmām lielisku
ziņu - ir apstiprināts projekta pieteikums Erasmus+ KA1
aktivitātē, un jau augusta mēnesī tika parakstīts līgums
ar VIAA par projekta īstenošanu. Projekta numurs 2016-
1-LV01-KA101-022471.

Projekta galvenais mērķis ir pedagogu profesionālā
izaugsme izglītojamo motivācijas paaugstināšanai ar mēr-
ķi paaugstināt tās pedagogu profesionālās iemaņas, kas
vērstas uz interaktīvāka un motivējošāka mācību procesa
organizēšanu. 21. gadsimtā nepieciešamās kompetences
- valodu prasmes, informācijas un komunikācijas teh-
noloģiju pārzināšana un lietošanas prasmes, saziņas un
sadarbības prasmes, darba prasmes, radošums un spē-
ja kritiski domāt, novērtēt riskus un rast tiem risināju-
mus - ir ietvertas Latvijas Nacionālā attīstības plānā. Tāpat
tiek noteikts, ka kompetences jāpilnveido visa mūža ga-

rumā, jo mēs nevaram paredzēt nākotnes vajadzības. Līdz
ar to, papildinot skolas attīstības plānu, šīs prasmes un
kompetences tika iekļautas šajā dokumentā. Skolas prio-
ritāte ir kvalitatīvs mācību process, kuru nodrošina pro-
fesionāli pedagogi 21. gadsimta skolā. Skolas ieguvums
no šī projekta būs  interaktīvāks un radošāks mācību pro-
cess, uzlabotas mācīšanas un mācīšanās prasmes, uzla-
botas digitālās kompetences, labāka skolotāju darba kva-
litāte. Sagaidām, ka skolas vide kļūs daudz modernāka
un dinamiskāka, kas gatava integrēt labās prakses un
jaunas metodes ikdienas darbā,  atvērta sadarbībai un
sinerģijai ar citām organizācijām.

Projekta ietvaros četriem Jaunpiebalgas vidusskolas
skolotājiem būs iespēja apmeklēt kursus “Another way
to teach and learn”, kuri norisināsies 2017. gadā
Portugālē (Almadā) laika posmā no 6. līdz 10. aprīlim.
Tā kā šādos kursos parasti valda ļoti draudzīga atmosfēra,
ceram, ka izdosies nodibināt kontaktus ar citām Eiropas
skolām, lai kopīgi veidotu vides, mākslas, folkloras un
citus starptautiskos projektus. Ceram, ka nākotnē mūsu
darbošanās pamudinās vēl vairāk skolotāju iesaistīties
profesionālās pilnveides aktivitātēs.

Projekta kopējais finansējums ir 7080 eiro. Projektu
līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta koordinatore 
Velga Zariņa - Romanova

2016. gada 8. oktobrī

RUDENS KONCERTS
Jaunpiebalgas ev. lut. Sv. Toma baznīcā

Šis būs viens no muzikālajiem notikumiem 
skolas jubilejas svinību kalendārā. 

Tajā piedalīsies skolas audzēkņi, pedagogi un absolventi.

Aicinām ikvienu svinēt kopā!

Bet jo īpaši – priecāsimies satikt skolas bijušos pedagogus,
audzēkņus un darbiniekus!

Skolas direktore  Aija Sila
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Uzsākot šovasar novadpētniecības darbu Zosēnu pa-
gastā, atklājās jaunas iezīmes Piebalgas etnogrāfisko
un valodas īpatnību varavīksnē, dodot interesantu ma-
teriālu tālākajiem pētījumiem. Ja Zosēnu pagasta aus-
trumu daļā piebaldzēnu dialekts ir izteikts, tad rietu-
mu pierobežas mājās to konstatēt pagaidām neizdodas.
Līdz ar to šejienes iedzīvotāji pēc izcelsmes tuvāki īs-
tajiem vidusvidzemniekiem - drustēniešiem, dzērbe-
niešiem un taurēniešiem, nevis Jaunpiebalgas piebal-
dzēniem. Par iedzīvotāju dažādo izcelsmi liecina vispirms
jau specifiskie uzvārdi. Par tipiskiem piebaldzēnu uz-
vārdiem uzskatāmi Tavars, Avens, Šūtelis, Mīļais,
Zvēriņš u.c., bet vidusvidzemes izcelsmes ir tādi kā -
Neilands, Prūsis, Liekne, Plekšs, Sniķers, Gābers,
Branders u.c.  Pierobežas iedzīvotāju atsevišķas dzim-
tas bija piederīgas pie četrām dažādām draudzēm -
Dzērbenes, Drustu, Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas. Tas
vien norāda uz šīs pagasta daļas komplicēto apdzīvo-
tības veidošanos, kurai neko līdzīgu neizdodas konsta-
tēt citos Piebalgas apvidos.

Administratīvā vēsture šai pierobežai izskaidro sa-
režģīto apdzīvotības rašanos, jo pēc kara jaunizveido-
tajam Zosēnu ciemam ir piegrieztas klāt teritorijas no
Drustu un Vecpiebalgas pagastiem, bet senākajos lai-
kos arī no Dzērbenes draudzes. Pagasta apdzīvoto vie-
tu un centru  nosaukumi ir ļoti atšķirīgi: Zosēnu pagasta
centrs saucas Melnbārži, kolhozs bija Gaujaslīči, pasta
nodaļa vēl tagad ir Pērļupe, tiem blakus atradās
Pēterskola, bet Zosēna apdzīvoto vietu (piebaldzēniski
zuosens) kartēs patiesībā veidoja Stepeļu 12 mājas.
Nezinātājam šais nosaukumos ir viegli galvu izmežģīt. 

Vēl 19.gadsimtā pagasta ziemeļrietumu stūrī bija īpat-
nēja situācija, kad Gaujaskroga māju grupa- Ķenci, Urles
un Spulgas piederēja Vecpiebalgas muižai un draudzei.
Pēc nostāstu versijas Drustu barons Hāgemeisters esot
šīs mājas nospēlējis kārtīs Vecpiebalgas muižai. Taču,
tā kā Vecpiebalga piederēja bagātajam krievu grāfiem
Šeremetjeviem, kas visu laiku dzīvoja Pēterburgā un kār-
tis spēlēt ar vācu baroniem nevarēja, tad jautājums pa-
liek neatbildēts. 20.gadsimta sākumā šis apvidus no jau-
na pievienots Drustiem.

Apzinot šejienes vecākos iedzīvotājus, Zosēnu pagasta
ziemeļrietumu stūra valodā (Jērūži, Slāķi, Medņi, Urles,
Ķenci u.c.) iezīmējas Dzērbenes izloksnes īpatnības – vai-
rāk runā caur e un ā, kamēr Drustos vairāk caur o (ga-
rais ō), bet Piebalgā caur palto e, ē. Tā, piemēram,
Dzērbenē vārdu dzīvoja izrunā - dzīvāja, Drustos dzī-
vōse (ar garo ō ), piebaldzēniski viņš dzīvēj’, viņa dzī-
vēse (ar plato ē). Šeit fiksētas arī atmiņas par nu jau iz-
zudušo Drustu - Gatartas izloksni, kas varbūt bija sa-
stopama tikai Zosēnu pagasta ziemeļu pierobežā (Rudiņi,
Slāķi, Magonas u.c.). 

Interesantas ziņas ir par Zosēna pagasta ziemeļ -
austrumu stūri – Timšsilu. 17.-18.gadsimtā Timšsila ap-
vidus vēl ir neapdzīvots, un daudzo šejienes sīksaim-
niecību izcelsme saistāma ar 19.gadsimta beigām, kad
zeme iedalīta  kā no Piebalgas un kaimiņu apvidiem.
Vēl ap gadsimtu miju Timšsilā vecās sievas savā star-
pā esot runājušas tādā izloksnē, kuru Buliņu māju ie-
dzīvotāji - drustēnieši nemaz nav varējuši saprast. Pēc
uzvārdiem šeit dzīvoja gan piebaldzēni (Ķinķeris, Zuoss),
gan vidus vidzemnieki (Plekšs, Sniķers, Gābers). Vai se-
nākais piebaldzēnu žargons kaimiņiem varēja likties tik
nesaprotams?

Interesants stāsts ir par kolhoza laikā ierīkoto zie-
mas ceļu no Melnbāržiem uz Spulgām tieši pāri dziļa-
jam Naudža atvaram, kura dziļums pēc dažiem mērī-
jumiem ziemā ir sniedzies līdz pat 12 metriem. Ziemas
ceļu iesaldēja tieši pāri Gaujas dziļākajai vietai, jo šā-
dās vietās izveidojas biezāks ledus. To izmantoja sa-
tiksmei ar Spulgu fermu, pie kuras atradās lielas skāb-
barības novietnes. Diemžēl pavasarī pa to braukāja tik
ilgi, kamēr kāds traktors vai mašīna ielūza ledū un no-
grima dziļajā Gaujas atvarā.

Ķencos ir dzīvojis saimnieks Branders, kurš atzīts kā
prototips Mērnieku laiku varonim, kas nu jau kļuvis par no-
vada zīmolu -Ķenci. Taču patiesība veidojas mazliet ačgārna,
jo vēsturiski mājvieta ir bijusi piederīga citam pagastam -
Drustiem, bet vēl senākos laikos – Vecpiebalgai. Realitāte
ir arī tā, ka pats pirmvaronis piebaldzēnu mēlē nemaz nav
runājis, bet visdrīzāk jau dzērbeniešu izloksnē. Tā nu sa-
nāk, ka mūsu Čangalienas valstsno brāļu Kaudzīšu romāna
ar saviem spilgtajiem varoņiem patiesībā atradās spilgtā
kultūras tradīciju un valodu krustpunktā. Interesanta ir ziņa,
ka Jaunķencu mājās ir audzētas tikai aitas, un govju kūts
uzbūvēta aizpagājušā gadsimta mijā. Tas šīs mājas tuvina
Vecpiebalgai, kur tirdzniecība ar jēriem bija sevišķi raksturīga.
Vēl Ķencu apkārtnē ir saglabāti četri kādreiz Piebalgai tik
raksturīgie siena šķūnīši, kas nu jau uzskatāmi šeit par lie-
lu etnogrāfisku retumu. Trīs no tiem ir guļbūves ar īpatnējām
trīs slīpu un četrslīpu jumtu formām.

Ļoti bagātīgs ir arī vietvārdu klāsts šai apvidū, jo Gaujai
saglabājušies daudzie atvaru, sēkļu un līkumu nosau-
kumi – Naudzis, Grūzis, Bērķis, Bulvēģis, Bumbas,
Duknais atvars, Cūkastes sēkme, Uošlīkums. Tāpat ap-
vidū izdevās fiksēt daudzus kalnus - Saules, Igauņu,
Romas, Baznīcas (Lenderes), Metumkalnu. Spulgu aug-
stākā virsotne (200 metru augsta) vispirms ir sauku-
sies par Ērbērķa kalnu, tad pēc saimnieces vārda par
Mīlītes, un, visbeidzot, kad šeit uzcelts uguns novēro-
šanas tornis, par Torņa kalnu. Daļā māju, kuras atra-
dās Jaunpiebalgas pagasta senākajās robežās (Zeikari,
Magonas, Ormaņi, Ķiguņi, Ķīši u.c.), bagātīgu vietvārdu
klāstu 70. gados tika savākusi Ilga Prīse. Pašlaik šis vā-
kums ir jāapstrādā atkārtoti, noskaidrojot vietvārdiem
atrašanās vietu un pašreizējo stāvokli kartējot un fo-
tografējot. Tāpēc lūgums vietvārdu zinātājiem griezties
pie raksta autora un padalīties ar atmiņā saglabāto.

Gints Skutāns
vēsturnieks un novadpētnieks

mob. 29196952 
e-pasts: skutans@inbox.lv

Attēlā: pēdējais no Piebalgas siena šķūnīšiem.

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

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

III. NOMINĀCIJAS PRETENDENTI
Bijušie vai esošie Jaunpiebalgas novada iedzīvotāji.

IV. APBALVOJUMA NOMINĀCIJAS
4.1. „Gada cilvēks izglītībā, kultūrā un sportā” -
par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes au-
dzināšanā, kultūrā un kultūras mantojuma apzināša-
nā, aktīvu radošu darbu, novada sporta dzīves attīstī-
bā un popularizēšanā - 3 nominācijas.
4.2.„Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” – par nozīmīgu
ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā novada admi-
nistratīvajā teritorijā – 1 nominācija.
4.3.„Gada cilvēks lauksaimniecībā” - par nozīmīgu
ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā novada admi-
nistratīvajā teritorijā – 1 nominācija.
4.4.„Gada cilvēks apkalpojošā sfērā”(medicīna, tird-
zniecība, pakalpojumu sniegšana) - par godprātīgu at-
tieksmi pret savu novadu, sabiedrību un veicamo dar-
bu - 1 nominācija.
4.5.„Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā” – par no-
zīmīgu ieguldījumu un nesavtīgu darbu novada sa-
biedrības labā - 1 nominācija.
4.6.„Gada cilvēks mecenātismā” - par nozīmīgu me-
cenātismu savā novadā - 1 nominācija.
4.7.„Gada jaunietis”(vecumā no 15 līdz 25 gadiem) - par
nozīmīgiem sasniegumiem mācībās, sportā, ārpusklases
darbā, kas veicinājuši Jaunpiebalgas novada atpazīsta-
mību valsts un pasaules mērogā – 1 nominācija;
4.8.„Mūža ieguldījumu” - par ilggadēju godprātīgu dar-
bu savā novadā - 1 nominācija.

V. PRETENDENTU PIETEIKŠANA
5.1. Pretendentus nominācijām var pieteikt:
5.1.1. Jaunpiebalgas novada domes deputāti;
5.1.2. darba kolektīvi;
5.1.3. reģistrētas biedrības un nodibinājumi;
5.1.4. iedzīvotāju grupas;
5.1.5. individuāls pieteicējs.

5.2. Pieteikumā jānorāda:
5.2.1. pretendenta vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese;
5.2.2. nominācija, kurā pretendents tiek nominēts un
pamatojums par panākumiem un ieguldījumu novada
labā kalendārajā gadā, izņemot nomināciju ”Mūža ie-
guldījums”;
5.2.3. pamatojums nominācijai;
5.2.4. pieteicējs:
5.2.4.1. fiziska persona – vārds uzvārds, nodarbošanās,
dzīvesvieta;
5.2.4.2. juridiska persona –nosaukums, reģistrācijas nu-
murs, juridiskā adrese;
5.2.4.3. pieteicēju paraksti – ar vārda un uzvārda at-
šifrējumu.

Nepilnīgi aizpildīti pieteikumi netiks ņemti vērā.

5.3. Pieteikumu par pretendentu iesniegt novada domes
sekretārei vai ievietot kastītēs Jaunpiebalgas pagasta
pasta nodaļā, Gaujas iela 4, Jaunpiebalga; Zosēnu pa-
gasta pārvaldē, „Jūrnieki”, Melnbārži, Zosēnu pagasts.
Pieteikumus var aizpildīt elektroniski Jaunpiebalgas no-
vada domes mājas lapā www.jaunpiebalga.lv
Pieteikuma anketas pieejamas pie novada domes sek-
retāres, informatīvajā biļetenā „Avīzē „Piebaldzēniem”
vai domes mājas lapā www.jaunpiebalga.lv

VI. PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANA
6.1. Pieteikuma atbilstību nolikumam un pieteiktajai
nominācijai izvērtē Jaunpiebalgas novada domes no-
vembra mēneša sēdē, balstoties uz saņemtajiem pie-
teikumiem pa nominācijām.
6.2. Katrā nominācijā tiek apbalvots nominants, kurš
ir izvirzīts vismaz 5 (piecas) reizes ( 5 anketas) un at-
bilst apbalvojuma nolikumam.
6.3. Katrai aizpildītajai anketai ir 1 (viena) balss ne-
atkarīgi no parakstu skaita.
6.4. Pretendentu neizvirzīšanas vai neatbilstības ga-
dījumā nominācija netiek piešķirta.

VII. NOMINĀCIJU SAŅĒMĒJU PAZIŅOŠANA
UN GODINĀŠANA

7.1. Rezultātus paziņo katra gada novembra mēnesī in-
formatīvajā biļetenā „Avīze Piebaldzēniem” un domes
mājas lapā www.jaunpiebalga.lv
7.2. Nomināciju saņēmēji tiek godināti Latvijas
Republikas Proklamēšanas dienai veltītajā svētku pa-
sākumā Jaunpiebalgas kultūras namā.

VIII. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
8.1. Ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē
Jaunpiebalgas novada domes 2011.gada 10.oktobra sē-
des lēmums Nr. 4 (protokols Nr. 10) nolikums.

Apstiprināti 
ar Jaunpiebalgas novada domes 

2016.gada 12.septembra sēdes  
lēmumu  

JAUNPIEBALGAS NOVADA APBALVOJUMA
„G A D A  C I L V Ē K S” 

NOLIKUMS

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

pie Jaunpiebalgas novada apbalvojuma 
 „GADA CILV KS”  

nolikuma 
 

L dzam aizpild t druk tiem burtiem 

PIETEIKUMS  
Jaunpiebalgas novada apbalvojumam 

 „GADA CILV KS”  
2016.gada __._________ 

 

Pretendenta v rds                                           Uzv rds 

Adrese 
 

Nomin cija: (atz m t nomin ciju, kur  pretendents tiek izvirz ts) 
 Gada cilv ks izgl t b , kult r  un sport  

 Gada cilv ks uz m jdarb b  

 Gada cilv ks lauksaimniec b  

 Gada cilv ks apkalpojoš  sf r  

 Gada cilv ks sabiedriskaj  darb b  

 Gada cilv ks mecen tism  

 Gada jaunietis 

 M ža ieguld jums 

 
Pamatojums 
 
 
 
 

( si j raksturo pretendenta atbilst ba nomin cijai) 

Pieteic js 
 
 
 

(fiziska persona – v rds, uzv rds, nodarbošan s, dz vesvieta; juridiska persona –nosaukums, re istr cijas numurs, juridisk  adrese) 

 
 

Paraksti (ar v rda un uzv rda atšifr jumu), ja aizpilda elektroniski, tad pieteikums der gs bez parakstiem 

 
 Pieteikumu nominācijām iesniegt līdz š.g. 7. novembrim plkst. 9.00.



17

5. septembrī Zosēnu kooperatīvo krājaizdevu sa-
biedrību apmeklēja Igaunijas kredītkoperatīvu asociā-
cijas valdes priekšsēdētājs Andrus Ristkok, Tartu kre-
dītkooperatīva valdes loceklis un jurists Erki Pisuke un
Virdžīnijas kredītsabiedrības Igaunijas sadarbības ko-
mitejas priekšsēdētājs Juri Valdov, kuram bijusi arī ilg -
gadēja pieredze Ziemeļaustrumu federālās kredītsa-
biedrības (ASV) prezidenta amatā.

Vizītes mērķis bija apzināt kopīgo un atšķirīgo krāj -
aizdevu sabiedrību tiesiskajā regulējumā un darbībā,
kā arī meklēt sadarbības iespējas, lai veicinātu krāj -
aizdevu sabiedrību attīstību visās trīs Baltijas valstīs.
2010. gadā Virdžīnijas kredītsabiedrības fonds novir-
zīja līdzekļus AS Baltic Shared Services nodibināšanā
ar mērķi izstrādāt un ieviest praksē krājaizdevu sa-
biedrībām piemērotus informācijas tehnoloģiju risinā-
jumus. Igaunijas krājaizdevu sabiedrību apvienojošā or-
ganizācija arī ir minētās akciju sabiedrības dalībnieks.
Tiek aktualizēts jautājums, vai arī latviešiem ir ne-
pieciešamība un iespējas kolēģiem pievienoties.

Viesi bija ļoti ieinteresēti konkrēti par Zosēnu krāj -
aizdevu sabiedrības darbību un attīstības perspektīvām.
Fakts, ka krājaizdevu sabiedrība savas 16 gadu pa-
stāvēšanas laikā zaudējumos nav norakstījusi nevienu
kredītu, tika atzīts par Ginesa rekorda cienīgu. Tika se-
cināts, ka Latvijā kredītkooperatīvu darbība tiek stin-
grāk regulēta un uzraudzīta. Bet līdz ar to mūsu krāj -
aizdevu sabiedrību biedru noguldījumi ir valsts garantēti,

kamēr kaimiņu kolēģiem tāda regulējuma ļoti pietrūkst.
Tikšanās noslēgumā pieredzes apmaiņas dalībnieki

bija vienisprātis, ka finanšu kooperācija joprojām ir dzī-
votspējīga, tai joprojām ir sava loma un niša, kaut arī
krājaizdevu sabiedrību kustība pasaulē un Latvijā ir vai-
rāk nekā 150 gadu sena.

Girta Upena
Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības 

valdes priekšsēdētāja

Attēlā: no kreisās: Alda Koliņa, Girta Upena, Juris
Valdovs, Andrus Ristkoks, Erkis Pisuke.

Krājaizdevu sabiedrībā viesojas kolēģi
no Igaunijas un ASV

Katram dzīvē gadās kāda vienreizēja iespēja. Nesen
man tāda bija - doties savā otrajā braucienā uz tālo Āziju
– Ķīnu un Taivānu. 

Studiju gados Rīgā trīs gadus dziedāju jauniešu korī
BALSIS (diriģents Ints Teterovskis). Mēģinājumi, no-
darbības pie vokālajiem pedagogiem un koncertdzīve snie-
dza bagātīgas zināšanas, ko var izmantot, strādājot ar
Jaunpiebalgas kori. 2015. februārī, dažādu apstākļu
spiests, BALSIS atstāju. Šogad jūnijā Baznīcu naktīs
atkal radās iespēja būt kopā ar BALSĪM. Iepriekš jau
zināju, ka BALSIS šajā vasarā dosies Āzijas tūrē uz Ķīnu
un Taivānu. No diriģenta Teterovska un vēl citiem di-
viem bijušajiem balsiniekiem saņēmu uzaicinājumu pie-
dalīties šajā tūrē. Viss notika tik ātri, ka nepietika lai-
ka šaubām, tādēļ piekritu braucienam.

Iemesls, kāpēc BALSIS devās Āzijas tūrē, bija 13.
Ķīnas Starptautiskais koru festivāls (CICF1992) un
Taivānas Starptautiskais koru festivāls (TICF).
Saprotams, abos festivālos bijām vienīgais koris no
Latvijas un arī Baltijas.

Izlidošanas dienā 25. jūlijā Latvijā vēl bija vasarīgs
siltums. Savā starpā ar dziedātājiem smējām, ka vēsāk
vairs nebūs. Tā arī bija. Stambula sagaidīja ar patīka-
mu karstumu un zilām debesīm. Pekinā ielidojām va-
karā, īsi pirms saullēkta. Neskatoties uz to, karstums
bija lielāks nekā Stambulā, un gaiss mitrs kā pirtī. Pekinā
izbaudījām vēl kādu citu apgrūtinājumu – smogu. Debesis
visu laiku klāja tāda kā migla, brīžiem pavisam aizse-
dzot sauli. Elpošanu tas gan stipri neapgrūtināja.

Gan Ķīnā, gan Taivānā mums bija savas pavadones
– gides, kas neļāva apmaldīties Āzijas plašumos. Jau
šeit varēja redzēt atšķirības starp sociālistisko Ķīnu un
eiropeiskāko Taivānu, kas tomēr vēl gluži nevar pilnī-
bā atdalīties no Ķīnas (Taivāna līdz ar Honkongu un
Makao ir Ķīnas autonomijas). Ķīnā visos pasākumos un
koncertbūšanās valdīja formāla gaisotne. Tas pats arī
Ķīnas ekskursijās. Viss šķita notiekam it kā pēc stin-
gra reglamenta, un novirzes no plāna nebija paredzē-
tas. 

Lai gan tas bija koru festivāls, bija visai trūcīgi ar mē-
ģinājumu telpām, var teikt, to nebija vispār. Mēģinājumi
parasti notika brīvā dabā kādā neitrālā vietā vai skvē-
rā. Tas gan ir baiss izaicinājums dziedāt apmēram +34
grādu karstumā. Telpās atkal pretējais – gaisa kondi-
cionieris nereti noregulēts uz +16 grādiem. Jau pēc pir-
majiem koncertiem parādījās kakla problēmas gandrīz
visiem dziedātājiem, arī man. Galvenais pienākums bija
dziedāt, tāpēc sevi bija jāārstē ar visiem iespējamajiem
līdzekļiem. Šajā ziņā ķīniešu medikamenti pret sa-
aukstēšanos un aizliktu kaklu ir efektīvāki nekā Latvijā
dabūjamie. Vēl jau bija tējas, kas Ķīnā ir daudzkārt la-
bākas nekā Latvijā. Tāpēc somā atvēlēju kādu brīvu stū-
rīti tējām, lai varētu atvest vismaz tik daudz, ko līdz
Ziemassvētkiem baudīt.

Izbraucienos Ķīnā viss bija saplānots ar vāciešiem rak-
sturīgo pedantismu, brīvā laika pastaigas nebija ie-
plānotas. Taivānā parasti viss sākās ar jautājumu: „Ko
vēlaties redzēt?” Tur mēs lielu daļu brīvā laika pava-

Piliens Āzijas
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dījām brīvi, pēc saviem ieskatiem. Paguvām redzēt
daudz. Pekinā – Tjaņaņmiņa laukumu, Aizliegto pil-
sētu, Imperatora templi, Lielo Ķīnas mūri, 2008. gada
Olimpisko spēļu stadionu “Putna ligzda” un daudz ko
citu.

Vienkāršo latvieti Ķīna pārsteigs ar grandioziem
izmēriem un cilvēku skaitu. Pašā Pekinā vien dzīvo
23 miljoni iedzīvotāju. Tjaņaņmiņa laukums izmēra
ziņā ir līdzvērtīgs Vatikāna valstij (44 ha), un tajā
vienlaikus var ietilpt viens miljons cilvēku – puse no
Latvijas. Tas ir pasaulē lielākais pilsētas centrālais
laukums. Iekļūšana tajā ir gluži kā lidostā – caur ap-
sardzi un metāla detektoru. Esot pašā laukumā, gu-
vām pārspīlētu vietējo uzmanību. Ķīniešu vidējais au-
gums ir 1,60 metri. Jau vidusmēra latvietis ar savu
augumu 1,80 metri pūlī izceļas, bet, ko lai dara, ja
augums jau stiepjas pāri 1,90 metriem? Sevišķs iz-
brīns par mūsu garajām meitenēm. Ne velti tūres lai-
kā tīmekļa plašumos parādījās pētījums, ka latvie-
tes ir garākās sievietes pasaulē.

Uzmanība izpaudās ar nerimstošu fotografēšanu, kas
bija kādas trīs reizes lielāka, nekā Ķīnas tūristiem esot
Rīgā. Bija arī pozēšana un daudz kas cits. Tam par godu
gribējām kādu dziesmu nodziedāt, bet pēc 15 sekundēm
mūs apklusināja vietējā apsardze – Tjaņaņmiņa laukumā
dziedāt esot aizliegts. Ļaunām vaska figūrām līdzīgā ap-
sardze jau sākumā mums veltīja ne visai laipnu skatienu
– ka tik rietumu tūristi nesadara ko greizi. 

Kā jau daudzmiljonu pilsētā Pekinā ar ir gana daudz
sastrēgumu. Mums, par laimi, netrāpījās būt kādā no
tiem. Cilvēku sastrēgumos gan trāpījāmies bieži.
Aizliegtajā pilsētā ieejot, šķita, ka cilvēku pūlis caur šau -
rajām ejas durvīm plūst kā medus caur spraugu. Ja esi
šādā pūlī nonācis, izredžu doties pretējā virzienā nav
nekādu. Pati Aizliegtā pilsēta pārsteidza ar plašumu un
daudzajām ēkām, to grezno izskatu. Ķīniešu impera-
toriem senajos laikos valdīja daudzsievība. Piemēram,
vienam imperatoram, ja vien viņš pamanās nodzīvot garu
mūžu, varēja būt vairāk nekā 60 sievas (!). Ja katrai sie-
vai vajag savu istabu un citas ērtības, tad var iedomā-
ties, cik pilij jābūt plašai. Pils sadalīta vairākās daļās,
piemēram, vieta parādēm, priekšnams, parks ar krū-
mu peonijām miera baudīšanai u.tml. Vienkāršiem cil-
vēkiem imperatora laikos (līdz 1912. gadam) pils bija
slēgta. Tāpēc to arī sauc par Aizliegto. Publiskai apskatei
tā atvērta 20. gs. 20. gados.

No imperatoru laiku dārgumiem Pekinā paspējām būt
un apskatīt Debesu templi. Tā ir milzīga budistu svēt-
nīca, kur senajos laikos imperators devās tikai vienreiz
gadā, lai aizlūgtu par labu ražu. Mūsdienās templis ir
kā plašs atpūtas parks, kur no rītiem pekinieši dodas
vingrot, spēlēt pingpongu (nereti ar kājām, ne ar rokām),
vingrotu ar jojo u.c. 

Biju pārsteigts, cik tuvu Pekinas centram atrodas kāds
no Lielā Ķīnas mūra fragmentiem. Braucienā līdz mū-
rim no pilsētas centra pavadījām gandrīz divas stun-
das bez sastrēgumiem. Izrādās, tas ir sarežģītāks vei-
dojums, nekā domāju sākumā. Lielo mūri veido ne-
skaitāmi atsevišķi fragmenti ap seno ķīniešu novadiem,
un tikai vēlākā laikā veidojās viens vienots mūris ap seno
Ķīnas valsti, sevišķi ziemeļos. Kopējais mūra garums
arī nav tik viegli izsakāms, bet biežāk uzskatīts, ka tas
ir ap 5000 kilometru garumā. Pie mūra nu jau atradā-
mies nosacīti ārpus Pekinas, bet debesis tāpat klāja dū-
maka. Varbūt tā arī bija migla. Karstums nemazinājās,
un kāpiena laikā svīdām trakāk nekā pirtī. Ja uz mie-

sas palika kāds apģērba gabals, tas izmirka pilnībā.
Kopumā pastaigai pa mūri veltījām trīs stundas. Dažviet
tas bija kāpiens pa līdzenu virsmu uz augšu, bet dažviet
tie bija pakāpieni augstumā pāri ceļgalam. Mēs tikai
varējām brīnīties, kā augumā īso ķīniešu bērni viegli
lēkāja pa šiem pakāpieniem.

2008. gada Olimpisko spēļu parks ar stadionu „Bird’s
Nest” (tulk. – putna ligzda) bija „tā starp citu” apska-
tes objekts īsi pirms došanās uz Taivānu. Tur pabijām
ļoti īsu brīdi, lai pagūtu apskatīties un uztaisītu kādu
foto ar vietējiem.

Ķīnā ārkārtīgi laimīgs biju par viņu virtuvi. Mūsu
ēdienreizes bija nodrošinātas dažāda rakstura iestādī-
jumos – gan vienkāršās ceļmalas ēstuvītēs, gan jau glu-
ži rietumnieciskos ķīniešu restorānos. Bijām arī kādā
īpašā budistu restorānā, kur pasniedza tikai veģetāro
ēdienu. Oda sojai! Mūsu veģetāriešiem bija grūti sev ie-
stāstīt, ka patiesi nevienā no ēdieniem nav gaļas, lai gan
izskats un garša liecināja par ko citu. Brokastis vien-
mēr ieturējām viesnīcā, šeit, it sevišķi Taivānā, jau bija
daudz kas no eiropietim saprotamā un arī daudz vie-
tējā. Lai paspētu uz brokastīm Ķīnā, bijām spiesti cel-
ties agri, jo pekinieši brokastu laiku beidz 8:00.
Ēdienreizēs nebija nekas tik ārkārtīgi ass, kā tas ga-
dītos Taizemē vai Indijā. Arī ar irbuļiem ātri apradām.
Citas izvēles jau nebija, ja nu vien ēšana ar pirkstiem.

Ārzemēs esot, ir nerimstošas ilgas pēc ierastās rudzu
maizes. Šoreiz tam klāt nāca arī ilgas pēc kārtīga sal-
dā ēdiena, jo ķīniešiem tāda vienkārši nav. Visa iesā-
kums viņiem ir aukstais galds, tad tas, kas mūsu izpratnē
būtu pamatēdiens, un pašās beigās zupa. Tā gan vai-
rāk atgādināja buljonu, lai vieglāk noskalotu pārējos la-
bumus. Protams, tēja un rīsi ēdienreizēs ir neatņema-
mas sastāvdaļas. Tiem klāt nākt astoņi citi ēdieni. Astoņi

Attēlā: Lielais Ķīnas mūris – gājām, uzdziedājām…

Attēlā: Ķīnas virtuve, reizēm uz galda bija arī šādi
brīnumi…
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ķīniešiem ir laimes skaitlis, pretstatā skaitlim četri, kas
tiek uzskatīts par nelaimīgo, jo viņu valodas izrunā sa-
krīt ar vārdu „nāve”. Pie galda parasti sēdējām pa des-
mit. Lai neizceltos strīdi astoņu ēdienu sadalē, ķīnie-
šu galds ir apaļas formas ar rotējošu centrālo daļu. Tad
nu pēc sirds patikas vari grozīt centrālo galda ripu un
gūt sev tīkamo.

Cilvēki uzskata, ka Ķīnā viss ir ļoti lēts. Lēts tad, ja
spēj nokaulēt cenu. Ķīnieši uz kaulēšanos ir kā ķerti vi-
sās tirgotavās, pat pārtikas veikalos. Tirgotavās, kur sa-
nāca būt, kases aparātu neredzēju. Līdzīgi kā Taizemē
nereti naudas glabātuves funkciju pildīja vienkārši at-
vilktne. Ja arī izdodas dabūt lētu preci, nav garantijas,
ka tā kalpos ilgu laiku. Lielākā daļa preču parasti ir kādu
zīmolu viltojumi, īpaši pulksteņi. Vietējā gide mums sil-
ti ieteica nepirkt pulksteņus, jo jau nākošajā dienā tie
nedarbosies.

Skatot pilsētas ielas, mani kā dārznieku izbrīnīja ķī-
niešu apstādījumu kultūra. Apstādījumi atradās visur
– uz lielceļu zaļajām zonām, kādā brīvā placī, kur nav
iespējas neko uzbūvēt u.tml. Arī apstādījumu augi pār-
steidza. Nezinu, kur vēl uz šosejas sadalošās joslas es
redzētu plaukstam rozes vai kokveida peonijas. Par spī-
ti sarežģītajiem apstākļiem tās tur auga labi. Ar zālie-
nu ķīnieši sevišķi neaizraujas. To parasti aizstāj kāds
cirptu krūmu vai ziemciešu klājiens. Pekina laikam ir
tik milzīga pilsēta, ka šādi apstādījumi ir vienīgais, kas
iedzīvotājus radina pie kā zaļa.

Caur ķīniešu pūļiem, apstādītajām ielām, smogu, kar-
stumu un garšu krāšņumu devāmies uz ne mazāk in-
teresanto Taivānu, bet par to citreiz…

Emīls Rusovs
Jaunpiebalgas jauktā kora diriģents

12.un 13.jūlijā Limbažu pagasta tūrisma un atpūtas
kompleksā Meža salas kopā sanāca 100 bibliotekāru, lai
piedalītos 19. Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes
nodaļas ik vasaras saietā - konferencē. Šoreiz pasāku-
ma devīze bija Visi ceļi ved uz bibliotēku - daudzkrāsainu
gaismas pili. Viesus uzņēma Limbažu Galvenās bib-
liotēkas (LGB) komanda un ar to tika galā godam, jo visi
dalībnieki bija apmierināti, smaidīgi un iedvesmoti. 

Pirmā pasākuma diena bija veltīta lekcijām ar pro-
fesionālu ievirzi. LNB direktors Andris Vilks stāstīja par
bibliotēku finansējumu, jaunajām funkcijām un mār-
ketingu, piesaistot apmeklētājus. Viņš uzsvēra, ka bib-
liotēkās pats svarīgākais ir apmācīti, motivēti un eru-
dīti darbinieki.

Arhitekts Jānis Dripe stāstīja par projektu 10 Latvijas
skaistākās bibliotēkas. Viņš uzslavēja projektus
Gaismas pils un Gaismas tīkls, no kuriem var mācīties
citas valstis. Savā prezentācijā viņš akcentēja gaismu
bibliotēku arhitektūrā. “Latviju var pamatoti uzskatīt
par bibliotēku zemi – diviem miljoniem iedzīvotāju pie-
der 1708 bibliotēkas un vairāk par astoņiem simtiem
no tām ir publiskas,” uzsvēra lektors. Pēc J. Dripes do-
mām, bibliotēku uzdevums ir savienot to gaismu, kas
ir valdības namos ar grāmatām un zināšanām, lai pie-
ņemtie likumi un lēmumi patiešām palīdz Latvijai at-
tīstīties un tās iedzīvotājiem dzīvot.

Arhitekte Sarmīte Pāvilaite bibliotekāru fantāziju rai-
sīja ar prezentāciju Bibliotēku dizains iedvesmai, at-
tīstībai, sadarbībai un stāstīja par LGB tapšanu, kura
tāpat kā Cēsu Centrālā bibliotēka ir atzītas par vienām
no  skaistākajām Latvijā. 

Sesijā par inovācijām un ārzemju bibliotēku pieredzi
sniedza vairākas Nacionālās bibliotēkas speciālistes un
vadošie darbinieki no Gulbenes un Limbažu, Staiceles
bibliotēkas. Šobrīd Latvijas bibliotēkām lielākais izai-
cinājums inovāciju jomā ir mūsdienīgas tehnoloģijas -
vecie datori būtu jānomaina, jānodrošina iespēja izmantot
mūsdienīgas lietotnes un jāievieš citi jauninājumi. Šai
gadījumā ar radošumu un uzņēmību vien nevar iztikt.
Vajadzīga nauda. Bibliotekāri var rakstīt projektus, taču,
cerams, ka bibliotēku vajadzības sapratīs un atbalstīs
pašvaldības. Šobrīd jau mēs varam būt par piemēru un
stāstīt citiem, kā jāstrādā. Veiksmes atslēga ir labi sa-
liedēta gudru darbinieku komanda un sadarbība ar ci-
tiem.

Bibliotekāru biedrība bija rūpējusies, lai tās biedri
vasaras sesijā var piedalīties praktiskās nodarbībās.
Psiholoģe un geštalterapeite deva ieteikumus, kā bēr-
nos un pusaudžos mazināma agresīva uzvedība, kā veik-
smīgāk sarunāties ar jaunākās paaudzes lasītājiem.

Pirmās dienas vakarā kultūras programmā dziedā-
ja Normunds Ķietis un vīru vokālais ansamblis Dziļezers,
iepriecinot un līdz sirds dziļumiem aizkustinot pasākuma
apmeklētājus.

Otrajā dienā ļoti saistoša un interesanta bija Krievijas
kolēģes - Viborgas centrālās bibliotēkas direktores Irinas
Semjonovas uzstāšanās. Viešņa sacīja, ka ne tikai daba
pie mums ir līdzīga viņas dzimtajai pusei, arī bibliote-
kāru darbā ir daudz kopīga. Lai gan attīstība dažādās
pasaules valstīs ir notikusi neatkarīgi, šobrīd visur vē-
rojamas līdzīgas tendences. Galvenā rūpe ir par to, lai
bibliotēka būtu vieta, kur lasītājs jūtas labi un atrod sev
daudz noderīga. Arī Krievijā daudz domā par to, lai grā-
matu krātuves apmeklējums būtu interesants visai ģi-
menei, sākot ar bērniem un beidzot ar senioriem. 

Atraktīvi un interesanti notika bibliotēku prezentā-
cijas un radošo ideju darbnīcas. Piedalīšanās tajās sa-
tuvināja pasākuma dalībniekus un arī iedvesmoja turp -
mākajam darbam. Jaunpiebalgas novada vienīgā pār-
stāve Baiba Logina prezentēja savas darba grupas do-
mas un plakātu par pasākuma tēmu. Visi darbi vēlāk
tika izstādīti LGB.

Visnoderīgākā ir viena līmeņa savstarpējā pieredzes
apmaiņa. Mazajām bibliotēkām visnoderīgākais ir tas,
ko pastāsta kolēģi, kuriem ikdienas darbs ir līdzīgs. Šis
pasākums ļoti bagātināja bibliotēku speciālistus.
Neformālā gaisotne rosināja bibliotekāru profesionālo
izaugsmi, deva iespēju sarunāties bez steigas un gūt ide-
jas no kolēģu darbā pārbaudītā. Paldies Latvijas
Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas priekšsēdētājai
Elīnai Riemerei un LGB direktorei Dzintrai Justai par
labi noorganizēto pasākumu!

Mājup braucot, iegriezāmies arī Lādes bibliotēkā, sa-
biedriskajā centrā Lādes Vītoli un LCB, kurā ir arī
Apmācību un profesionālās sadarbības centrs. Tur guvu
ierosmi dažādām radošām aktivitātēm, kuras vēlos rea-
lizēt nākotnē.

Liels paldies Gulbenes novada kolēģēm, kuras palī-
dzēja nokļūt gan turp gan atpakaļ!

Gūstam pieredzi tuvu un tālu
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***

No 17. līdz 22.jūlijam trīs Jaunpiebalgas novada bib-
liotekāres - Irene Prīse, Edīte Eglīte un Baiba Logina
kopā ar kolēģiem no citām bibliotēkām devās CCB me-
todiķes Zaigas Eglītes organizētajā pieredzes mācību
braucienā uz Čehijas bibliotēkām. Brauciena laikā ie-
pazināmies ar Taboras un Karlovo Vari pilsētu biblio-
tēku darbu, kā arī pabijām Hlubokas pils krāšņajā grā-
matu krātuvē. Visvairāk mums patika bibliotēku bēr-
nu un jauniešu literatūras nodaļas, kurās ir interesants,
atraktīvs iekārtojums, daudz mūzikas ierakstu. 

Šovasar iedvesma un pieredze ir gūtas arī Ludzas
amatnieku centrā, Jaunlutriņu pagasta Ošenieku bib-
liotēkā un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kurā iesa-
ku apmeklēt jauno pastāvīgo ekspozīciju “Grāmata
Latvijā”.

Atvaļinājumu laiks nu ir beidzies un sākas jaunā
darba sezona, tāpēc atkal strādāsim arī sestdienās,

lasītājus gaidām laikā no 10.00 līdz 13.00.

Attēlā: bibliotekāres Edīte Eglīte un Baiba Logina
Taboras pilsētas bibliotēkā Čehijā.

Baiba Logina

Kultūras pasākumi
Jaunpiebalgā

30.09. plkst.19.00 Muzikāli intelektuāla spēle “Es mīlu Tevi, Piebalga!”. Savā starpā sacenšas Vecpiebalgas
un Jaunpiebalgas komandas. Gaidāmi ja ne gluži Mērnieku laiki, tad visādi citādi pārsteigumi, jaut-
rība un veselīga sāncensība. Labs garastāvoklis garantēts! Pēc tam balle kopā ar grupu “The Khutus”. 
Ieeja: uz spēli 3,- EUR, skolēniem 1,- EUR,  balle -5,-  EUR (tiem, kas bijuši uz spēli 3,- EUR).

08.10. Rudens koncerts Jaunpiebalgas Svētā Toma ev. lut. baznīcā.
12.10. plkst. 10.00 Izrāde bērniem - Varis Klausītājs un Zīmējumu teātris “7 pasakas par Ņukucīti”.

Ieeja: 2,- EUR. 
09.10. plkst. 15.00 Jaunpiebalgas amatierteātra “Triksteri” dzejas uzvedums ar Aleksandra Čaka

liriku “Es esmu tavs no kājām līdz pat skaustam”. Ieeja bezmaksas.
29.10. plkst. 17.00 Projekta “Viduslaiku dzīres Jaunpiebalgā” noslēguma koncerts.

Koncertā viduslaiku dejas izdejos un savas prasmes prezentēs projekta dalībnieki, seno deju grupa
BALLARE (Rīga) un viduslaiku spēlmaņi - Līga, Māris un Lenards.

Ja kādam vēl ir vēlēšanās iepazīt maģiskās viduslaiku dejas, nākamā nodarbība paredzēta 23. un 24. sep-
tembrī Jaunpiebalgas kultūras namā vēsturisko deju pasniedzējas Gunas Ezermales vadībā. Tas patiesi ir
ļoti interesanti un aizraujoši.  Tālrunis saziņai - 26178257, 26412962.

Projekts tiek īstenots ar KKF  un Jaunpiebalgas novada domes finansiālu atbalstu.
Nāc un iemācies kaut ko jaunu, un kļūsti bagātāks!

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

Facebook lapā.

Zosēnu pagastā
14. 10. plkst.19.00  Tējas vakars svecīšu gaismās – “Pieskarties pasaulei” (cikla turpinājums).

Koncerts ar dziļumu un izteiksmes vienkāršību, nostaļģiskiem rudens vakariem sveču
gaismā… Tēja, sveces, proza, mūzika, romantiska noskaņa…
JŪSU PRIEKAM - koncerts trīs cilvēku sastāvā: balss, flauta - Santa Sāre - Gerža, klavieres - Ģirts
Ripa, Bungas, perkusijas - Mārcis Kalniņš. Piebaldzēniem transports tiks saorganizēts. Pieteikties:
Agnese - 26412962 vai Dzidra -26538154.
Ieeja: 4,- EUR

Oktobrī iedzīvotājiem būs iespēja  tikties ar Gintu Skutānu, vēsturnieku un novadpētnieku, sarunā par
pēdējo novadā ekspozīcijā izzināto projektā “Ķenča republikas dārgumi - Zosēnu pagasts no Melnbāržiem
uz rietumiem - vietvārdi, kultūrvēsture”.
Oktobrī  - Siguldas Tautas teātris aicinās uz  Anšlava Eglīša izrādi „Galma gleznotājs” Zosēnu kultūras
namā (masku spēle 4 ainās).

Lai kaut ko nepalaistu garām, lūdzu, sekojiet informācijai novada mājas lapā!
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“Nezūdamības likums. Tas darbojas.
Arī mirkļu pelēkos pelnos, kuros zūdam paši sev, kad

ikdienas riņķa dancis nohorizontālē Visuma antenas,
savij tās režģī un uzliek apziņai restotu sietu.

Nezūd un darbojas spēks, kas rada mirkļus - ar sud-
raba miglu cauraustos, kad irst realitātes šķitums un
ir ļauts lidojums citās dimensijās, no kurienes klusa,
trausla un vienmēr klātesoša balss lūdz – nenozaudē-
jies, nāc mājās, nāc uz sirdi, mācies iet tās ceļu. Tici.
Un dari. Dari savu darbu mīlestībā.

Ir vieta, kur tas ir iespējams. Kur atvēries sirds dzi-
ļums dziedē un iedvesmo, kur tas pārradās dzejolī un
dziesmā.

Sa- jūti, sa- dzirdi, sa- redzi. Pārnāc.
Ļaujos, eju. Pļavā zied puķe, smaržo kurmja rakums

– uz debesīm.
Pār ezeru plaukst migla un uzkāpj - mākoņos.
No Mīlestības saliņas savu sirds lūgšanu augšup sūta

sens un saules sasildīts akmens milzis. Pāri galvai pār-
lido putns. Augstu.

Gaiss virmo augusta smaržā un ievibrē tevī, cilvēk,
rāmu un piepildošu pilnestības sajūtu, un tu attopies,
beidzot pārnācis – pie sevis.

Klusums, zem basajām pēdām elpo zeme un raida caur
tevi pamatīgumu, piederību un no bezgalības nākošu
latvisku svētību. Tieši caur tevi un augšup.

Sajūta, ka arī lietus šeit spēj līt augšup.
Kopā. Just. Plūst. Būt. Neapturami viegli un gaiši.
Tikai kopā var sa - iet līdz Gaismai katrs pats sevī.
Pat, ja šis ir tas zūdības mirklis, kad savu balsi vairs

nesadzird, - laiktelpas tuneļos, kāda savējā tobrīd rai-
dītais, nesavtīgi un nedomājot atdotais sirdspuksts, kļu-
vis par ritmu un melodiju, par piepildošu elpu, notur –
smaidā, klusā vārdā, pleca sajūtā. Dziesmā.

Dzirdi? Tur dzied kāds savējais.
Viņa dziesma ir esība šeit un tagad, kopā radītā lai-

kā un vietā, tai piemīt dzīvības brīnumainā svētība
– balss saver visas tavas ķermeņa šūnas jaunā un citā
sajūtu vertikālē.

Pa apli, pa zigzagu, pa trīsstūri – pa Saulei, pa Māras
ūdeņiem, pa Dieva zīmi - katrs savu ceļu nākdami, mēs
sa-ejam kopā, kad augustā visbiezākie zvaigžņu lieti,
kad kopā uz “Lielkrūžu” zemes veldzējamies no tās spē-
ka un strāvojuma un jaunradām iedvesmas lauku, kurā
dēstīt katram savu gaismas puķuzirni, lai stīgo cauri
laikiem, pāri lauka malām. Tas pulsē un ir dzīvs, ve-
selu gadu nu tur atkal augšup dīgs vārdi, notis, melo-
dija, sajūtas un noturēs kā saknes, kurās mēs paši – katrs
viens un visi kopā – ESAM, ELPOJAM, RADĀM – šo-
dienu, rītdienu, dzīvi, gaismu un mīlestību - savu Latviju.”

Tā par Dziesminieku Saietu runā Sanita Stepena
no Liepājas, viena no organizatorēm, dzejniece.

Par sadaļu AMATNIEKU DARBNĪCAS gribas pa-
dalīties vairāk, jo galvenais spēks šeit bija vietējie cil-
vēki. Pie kam - retā reize, kad Saiets nesakrita ar “Izvēlies
Piebalgu!” Tad cenšamies šos cilvēkus netraucēt.

Īpaša pateicība piebaldzēnam Arnim Razminovičam
ar ģimeni par finansiālu atbalstu konkrētai Aleksandra
Maijera meistarklasei. Tas bija interesants baudījums
- gan dzirdēt  Aleksandru no lielās skatuves ar eksotisko

instrumentu  muzikālām  improvizācijām, gan gatavojot
niedru stabules, gan klausoties noskaņu mūziku...

Juris Cers ir atklājums plašākai apkaimei. Ar savu
radošo darbnīcu Dingdingdongotavā  piedāvāja iemē-
ģināt roku zvangu spēlēšanā. Dažs mūzikas instruments
aizceļoja pat  uz Mārupi. Un tad vietējais gadatirgus un
saturīgie Druvienas cilts šīs vasaras pasākumi.

Nedalīta interese Saieta apmeklētājiem bija par Gaujas
fonda dalību pasākumā. Stāstījums par Gaujas un
Jaunpiebalgas vides kopšanas un samīļošanas darbiem,
radoša darbošanās ar Gaujas pļavu un dabas materiā-
liem... Un tās zilās spāres, kas uzlidoja augstu virs ūdens-
krātuvēm un nolaidās uz svārku atloka vai atrada savu
mājvietu augu gobelēnā...

Vienkoču laivas, pašu rokām darinātas, pašu rokām
vadītas pa mierīgajiem ūdeņiem raisīja gan bijību ta-
jās iekāpt, gan milzu interesi ar tām pavizināties. Arī
dūdinieki radīja neatkārtojamu atmosfēru, muzicējot
kopā ar draugiem no Rīgas. Paldies Vitai un Edgaram
Žīguriem, Marikai un Uldim Nedēļām, Lainei Lapiņai,
Mikum Spalviņam, Gintam Skutānam, Rasai Rozei un
Nilam!

Par Daces un Viļa Ločmeļu pirts skolu stāsta at-
sauksme: “Vakardien piedzīvoju īpašu sajūtu rituālu pie
pirtnieces, zintnieces un vienkārši gaišas un sirsnīgas
sievietes - Daces Jaunpiebalgā... Ceriņu slotas, zied ūdens
kāju vanniņas, ceriņziedu, garšaugu un apelsīnu skru-
bis, tautasdziesmas visu laiku, enerģētiskā lauka un čak-
ru tīrīšana, individuālas un ļoti spēcīgas meditācijas...
Atbildes, atbildes, atbildes, kas nāk... Ļoti spēcīgi... Šo-
dien dzīvoju šajās sajūtās... kārtoju... Un šķiet, ka ar
manu ‘’paldies’’ ir par maz. Vēlos, lai arī citi piedzīvo
to, ko es šajā smaržu un ziedu festivāla laikā... Dacīte
ir tīrs kanāls, kā pati saka instruments Dieva rokās, kas
ļauj zināšanai, vārdiem un Mīlestībai plūst caur sevi uz
otru...” (tā Inta Blūma - Sievietes karma).

Paldies, Dace un Vili, par nesavtīgu meistarklases va-
dīšanu... Ne mirkli šeit netrūka interesentu, klausītā-
ju, skatītāju. 

“Mazvieķu” saimnieki Laima un Gunārs Ciekuržņi
uz vietas bija gatavi šūdināt pat aitādas vesti. Taču klien-
ti vēl visi dzīvoja vasarā... maz bija gribētāju iegādāt
biezus ziemas zvejas cimdus vai kažokādas istabas čī-
bas. Paldies par jūsu uzņēmību, par bagātīgo produk-
cijas klāstu! Paldies Anetei, kas vecākiem ir čakls pa-
līgs! Ar jums bija silti!

Vienmēr atsaucīgā Veltiņa Pētersone ar niedru un
doņu pinumiem  priecē apmeklētājus un interesentus.
Paldies!

Inese Irisa Liepiņa  ir jau kādu laiku piebaldzēnie-
te. Radoša, aktīva, pozitīva. Atjauno un labiekārto savu
iegādāto īpašumu un vienlaicīgi šuj, ada... paldies par
dalību un radošo dzirksti, paldies par idejām un klāt-
būtni mūsu pasākumā!

Austo saulīšu darbnīca Sandras Bērziņas (Mārupe)
vadībā aicināja uz ceļojumu sevī, sajūtās, mirklī. Izbaudīts
Esības prieks, ietinot saulītēs dziesmu, dzeju, smaidus
un “Lielkrūžu” īpašo gaisotni, kuru vedam  sev līdzi uz
mājām.

Neparasta, ar ļoti aizraujošām dabas spēlēm, vietē-
jo augu, sēņu noteikšanu, putnu atpazīšanu mūs prie-

Sanākt kopā augustā – kad visbiezākie
zvaigžņu lieti
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cēja Latvijas Dabas muzeja aktīvistes Inita Daniele ar
savām kolēģēm.

Daži vārdi par koncerta sadaļu. Paldies Miķelim
Majoram par uzdrīkstēšanos un sava priekšnesuma snie-
gumu  Brīvajā mikrofonā! Paldies Agnesei  Zēboldei ar
grupu par piedāvājumu Neiepazīto dziesminieku kon-
certā! Paldies piebaldzēniem, kuri bija klātesoši!

Valentīna Dolmane 
“Lielkrūžu” saimniece

Foto: Valentīna Dolmane

Attēlā: Daces un Viļa Ločmeļu nesavtīgā meistar-
klases vadīšana pirts gudrībās.

Attēlā: …un tās zilās spāres, kas uzlidoja augstu virs
ūdenskrātuvēm…

Attēlā: nedalīta interese Saieta apmeklētājiem bija
par Gaujas fonda dalību pasākumā.

Attēlā: vienkoču laivas, pašu rokām darinātas, ra-
dīja milzu interesi ar tām pavizināties.

Pieaugušo
izglītība

Oktobrī atsāksies pieaugušo in-
terešu un izglītības pasākumi:

5.10. plkst.17.30 atsākas Marijas
Grīnbergas vadītie angļu valodas
kursi cilvēkiem ar priekšzināšanām,
bet plkst.19.00 - iesācējiem. Aicināti
jauni interesenti. Kursi notiks kat-
ru trešdienu - 12.,19.,26.oktobrī.

7.10. plkst.11.00 informējošs se-
minārs par vīnogu audzēšanu un
vīna darīšanu. Lektors - Latvijas vīn-
kopju un vīndaru biedrības priekš-

sēdētājs Ričards Ivanovs.
10.10. plkst.17.00 Astroloģijas no-

darbības turpmāk notiks katru
pirmdienu - 17.,24., 31.oktobrī. Var
pievienoties interesenti ar pamat-
zināšanām astroloģijā.

11.10. plkst.17.00 sāksies
Sandras Blūmas vadītais lekciju
cikls. Tā tēmas:

1.daļa “Simboli pasaulē un latviešu
folklorā. Dievturības pamati.”

2.daļa “ Dvēseles sajūtas, kas har-
monizē ikdienas dzīvi.”

Nodarbības turpmāk notiks kat-
ru otrdienu - 18., 25.oktobrī. 

Pirmā – iepazīšanās nodarbība –
bez maksas.

14.10. plkst.19.00 Janīna Kursīte

visus interesentus aicina uz sarunu
“Latvisko zīmju spēks mūsdienās.”

15.10. plkst.12.00 “Ķencu
Republikas dārgumi”- Ginta Skutāna
stāstījums par novadpētniecības
darbu Zosēnos un Jaunpiebalgā.

20.10. plkst.17.00 domubiedru tik-
šanās klubiņā Teātra afiša. 

Laipni aicināti visi interesenti.
Ierosinājumi, pieteikšanās un uzzi-
ņas personīgi vai pa tālruni
64107903, mob. 29230240; e-pasts:
baiba.logina@jaunpiebalga.lv 

Nodarbības notiks Jaunpiebalgas
novada domes 2.stāvā - tautskolas
klasē vai zālē.

Baiba Logina,
Maija Ķīķere
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15.jūlijā, pašā vasaras viducī,
Jaunpiebalgas kultūras namā tika
demonstrēta amatierteātra

“Triksteri” jaunā izrāde “Kad sievas
spēkojas” pēc Annas Brigaderes lu-
gas motīviem. Kā ierasts, savējos ska-

tīties sanāca kupls ap-
meklētāju pulks.

Izrādes režisore
Aina Damroze, lomās:
Jānis Mājenieks,
Jānis Ciekurznis,
Egils Johansons,
Jolanta Glāzere, Inese
Dzene, Ineta Elksne,
Māris Kaņeps, Alvis
Žukovskis, Gatis
Brencis, Jānis Glā -
zers, Valda Žukov-
ska, Velta Ciekurzne,
Līga Ozoliņa, Līga
Kalniņa.
Scenogrāfe Inese
Lapiņa, par muzikālo
noformējumu un kos-
tīmiem rūpējās Lāsma
Skutāne.

Aija Ķīķere

Attēlā: jautrie un
atraktīvie aktieri pēc
izrādes.

Foto: Vēsma Johansone

Vasarā, kad sievas spēkojās

Jaunpiebalgas novada dome izsludina pretendentu atlasi uz komunālā dienesta vadītāja štata vietu.
Darbības joma: komunālā dienesta vadīšana, budžeta un tāmju sastādīšana, mājokļu un nekustamā īpa-

šuma apsaimniekošana, ūdensapgāde, kanalizācijas sistēmas, atkritumu saimniecība.
Izglītība: augstākā vai vidējā speciālā izglītība (inženierzinātnes), zināšanas darba aizsardzībā.
Darba pieredze: vismaz 3 gadu pieredze administratīvajā un pārvaldes darbā komunālajā saimniecībā

(pieredze pašvaldību darbā vai mājokļu apsaimniekošanā tiks vērtēta kā priekšrocība), B un C kategorijas
autovadītāja apliecība, prasme darbā ar datoru, pieredze darbā ar projektiem.

p  p  p

Jaunpiebalgas novada dome izsludina pretendentu atlasi uz kultūras nama vadītāja štata vietu.
Prasības pretendentiem: 1.vai 2.līmeņa augstākā izglītība, vēlams ar specializāciju kultūras nozares

vadības jomā vai citā sociālo zinību profesijā.
Praktiska pieredze kultūras darbā 3 un vairāk gadi vai līdzīga rakstura radošā, konsultatīvā, organiza-

toriskā, mākslinieciskā vai izglītojošā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.
Teicamas organizatoriskās, komunikācijas, saskarsmes un sadarbības prasmes, strādājot individuāli un

komandā.
Prasme darbā ar datoru, pieredze projektu sagatavošanā un vadīšanā.
Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.
Galvenie pienākumi: plānot, organizēt, veidot un vadīt dažādu vecumu iedzīvotāju grupu pieprasīju-

mam atbilstošus kultūras un atpūtas pasākumus Jaunpiebalgas novadā.
Plānot un vadīt iestādes darbu, sagatavot iestādes budžeta plānu un nodrošināt tā racionālu izpildi, sa-

darboties ar iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām.
Nodrošināt amatiermākslas kolektīvu un pulciņu kvalitatīvu darbību un pakalpojumu pieejamību ap-

meklētājiem, sniegt metodisku palīdzību amatierkolektīvu un pulciņu vadītājiem.

Atlases dokumentus – iesniegumu, CV, 
motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošus

dokumentus, iesniegt Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā, 
vai sūtīt pa pastu līdz š.g. 19.septembrim. Kontakttālrunis – 29135219, 

e-pasts: dome@jaunpiebalga.lv.”

Darba sludinājumi
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AS “Sadales tīkls”
uzlabo

elektroapgādi 
Turpinot plānveidīgu elektrotīkla atjaunošanu un mo-

dernizāciju, šogad Cēsu un blakus esošajos novados -
Pārgaujas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Raunas,
Priekuļu, Amatas, un Līgatnes novadā - AS “Sadales tīkls”
realizēs 37 investīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ie-
guldot 2,8 miljonus eiro. Kopumā novados plānots atjaunot
vidējā sprieguma elektrolīnijas 43 km garumā, zem -
sprieguma elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 46

km garumā un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 28 trans-
formatoru apakšstacijas, paaugstinot elektroapgādes dro-
šumu un kvalitāti vairāk nekā 5 800 klientiem.

Jaunpiebalgas novadā elektrotīkla rekonstrukci-
jas projekts jau ir noslēdzies. Projektā ieguldot 132 tūk-
stošus eiro, no apdzīvotas vietas “Zosēni” līdz “Jēci” vi-
dējā sprieguma 20 kV gaisvadu elektrolīnija atjauno-
ta 6,4 km garumā, veikta jaunas zemsprieguma 0,4 kV
kabeļu līnijas izbūve 0,3 km garumā un divu transfor-
matoru apakšstaciju rekonstrukcija. Pēc šī elektrolīnijas
posma pārbūves elektroapgādes drošums un kvalitāte
uzlabosies aptuveni 1 400 iedzīvotājiem un uzņēmumiem. 

Tatjana Smirnova
AS „Sadales tīkls”

“Sapņi un cerības – tie ceļ spārnos, dod ticību brī-
numiem un spēku darbiem. Kad tie nolaižas no netve-
ramiem augstumiem – tie pārtop brīnumā. Un es ieraugu
– atkal kāds sapnis piepildīts, cerība attaisnojusies un
brīnums noticis. Šodien pašas debesis mums ir dāvā-
jušas brīnišķīgu laiku, sauli, dienu un cilvēkus līdzās,
ar kuriem kopā svinēt un priecāties!” tā savu uzrunu
sāka Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas direktore
Aija Sila skolas jaunās ēkas atklāšanas pasākumā. 

Savulaik laikrakstā „Padomju Druva” (1986. gada 27.
maija numurā) rakstīja: „Šogad pavasaris šeit
(Jaunpiebalgā) ienācis ar neparastu rosību un gaidu no-
skaņu. Ar rajona kultūras nodaļas, Jaunpiebalgas pil-
sētciemata izpildkomitejas un kolhoza „Piebalga” mīļu
gādību septembra sākumā durvis vērs Jaunpiebalgas
bērnu mūzikas skola.”  

“Un tā - 1986.gada 6.sepetembrī Jaunpiebalgā dar-
bu uzsāka bērnu mūzikas skola, jau pirmajā gadā, iz-
turot konkursu, mācības tajā sāka vairāk nekā 100 bēr-
ni no Jaunpiebalgas un tuvējiem ciemiem ar kuriem strā-
dāja 11 jauni pedagogi. Divstāvu namiņš Gaujas ielā 15
skanēja visu nedēļu no agras pēcpusdienas līdz vēlam
vakaram un bieži pat sestdienās un  svētdienās,” tupi-
na direktore.

Skolas atklāšanā 1986. gada 6. septembrī tolaik
Latvijas Valsts konservatorijas profesors maestro Imants

Kokars teicis: „Izmācieties šajā skoliņā, pēc tam pa-
beidziet Cēsu mūzikas vidusskolu, un tad – visi pie ma-
nis uz Rīgu!” Šo vēlējumu skolas absolventi ir daudz-
kārt piepildījuši.

Kā tad viss sākās? Pirms 30 gadiem vairāki aktīvi
vecāki apvienojās, lai realizētu ideju par mūzikas sko-
lu Jaunpiebalgā. Tajā laikā uzņēmīgākie savus bērnus
vadāja uz tuvāko skolu, kura atradās Smiltenē. Skolas
izveides idejas autori bija tā laika kolhoza „Piebalga”
priekšsēdētājs – šobrīd Zemkopības ministrs Jānis
Dūklavs un viņa vietnieks, šodien SIA „Piebalgas alus”
izpilddirektors Pēteris Micāns. Savukārt skolotāja Sarma
Petrovska kļuva par jaunās mūzikas skolas direktori,
šo darbu veicot 25 gadus.

Iepazīstinot ar svarīgāko turpmākajos gados, Aija Sila
uzsvēra, ka “2003. gadā ar skolotājas Sandras Strēles
iniciatīvu pie mūzikas skolas izveido Vizuāli plastiskās
mākslas programmu un šajā brīdī skola tiek pārdēvē-
ta par Mūzikas un mākslas skolu, kaut arī mākslas pul-
ciņš pie Jaunpiebalgas vidusskolas darbojās jau kopš
1993. gada. No paša sākuma līdz pat iepriekšējam ga-
dam tautā tā arī tikām saukti - mūzikas skola un māk-
slas skola, jo visu laiku atradāmies atsevišķās ēkās. Taču
ar šo dienu viss ir mainījies – beidzot visi esam kopā
vienā skolā, zem viena jumta, skaistās un gaišās telpās!”

Sirsnīgs paldies tiek teikts arī Jaunpiebalgas nova-

Mūzikas un mākslas skolā
Kāds sapnis piepildīts

Šogad ir tik ļoti bagātīgs ābolu
gads, ka dārzu saimnieki nevar īsti
saprast, ko ar tiem iesākt. Dažs jau
vasarā priecājās, ka nobira sīkie aug-

līši, lai rudenī to būtu mazāk.
Iespējas ir ļoti dažādas – ēst svaigus,
likt kompotā, uzglabāt ziemai, kal-
tēt, vārīt ievārījumus kopā ar citiem
augļiem, pievienot salātiem, galu galā
– spiest sulu. Protams, vislabāk šos
augļus saglabāt svaigus, tad ziemā
tiem pavisam cita vērtība. Tas gan
prasa rūpīgu ābolu novākšanu – jā -
plūc tieši no koka, nav derīgas gla-
bāšanai vasaras šķirnes, kā arī sva-
rīgs ir pagrabs, speciālisti ieteic, ka
tas nedrīkst būt silts, bet jābūt sa-
balansētam mitrumam un vēsumam.
Diemžēl ne vienmēr var šādus ap-
stākļus nodrošināt.

Uztura speciālisti iesaka – visve-
selīgākais veids, kā lietot ābolus, ir
izspiest no tiem sulu. Tad tā ir jāuz-
karsē un jāsalej burkās. Sula var gla-
bāties vairākus gadus, to var baudīt
gan atšķaidot, gan dzerot tāpat, arī
izmantot kokteiļu un dažādu saldo
ēdienu pagatavošanā.

Ja jums ir daudz ābolu, gribat no
tiem izspiest sulu, bet nezināt, kur
to var darīt, tad zvaniet Valdim
(mob. 26415227), viņš jūs laipni uz-
klausīs un vienosieties par šīs vēr-
tīgas sulas spiešanu.

Aija Ķīķere

Neparasti bagātais ābolu gads
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da domei un priekšsēdētājam Laimim Šāvējam, bez do-
mes atbalsta šīs dienas notikums nebūtu iespējams. SIA
„Piebalgas alus” izpilddirektors Pēteris Micāns atzīst:
„Ir patīkami redzēt, ka šajā laikā, kad visur ceļ veika-
lus un  līdzīgas celtnes, vienā lauku novadā tiek uzcelta
mūzikas un mākslas skola!” 

Arī vecākiem vairs nevajadzēs braukāt starp divām
ēkām, vedot bērnus uz stundām no mūzikas uz māk-
slu, tagad tas viss ir viens vesels!

Lai piepildās skolas direktores sacītais: “Es novēlu
mums visiem un katram vienam mīlēt vietu, kurā dzī-
vojam un darbojamies, ar cieņu un pietāti izturēties pret
cilvēkiem un lietām sev apkārt, priecāties par skaisto
un pašiem radīt un vairot labo, jo katra lieta, ko izda-
rām, pasakām vai domājam – pie mums atgriežas, mūs
māca un skolo. Novēlu darboties tā, lai būtu, ko atstāt
aiz sevis, lai būtu, ko novēlēt nākamajām paaudzēm.”

Aija Ķīķere

Foto: Vēsma Johansone
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Es tevi meklēju...
Es tevi meklēju
Starp debesīm un jūru,
Starp pakalniem un dziļām upju lejām.
Es tevi meklēju starp saules rietu, lēktu,
Starp cilvēkiem ar viņu daudzām  sejām.

Es tevi meklēju
Starp planētām un zvaigznēm,
Starp putniem, kuri padebešos dzied.
Es tevi meklēju starp lilijām un rozēm,
Starp naktsvijolē , kad tās pļavās zied.

Es tevi meklēju,
Kaut labi zinu,
Ka atrasto var vienmēr pazaudēt.
Un tomēr meklēt savu sapņu tēlu
Es vienmēr gribu visiem novēlēt.

Es tevi meklēt
Nekad neizbeigšu

Starp sapņiem, kuri īstenībā gaist.
Ja tomēr domās kādreiz atrast spētu,
To nevarētu nekad projām laist.  

Slēģu Jānis

Vadātājs
Ieved mani saulē,
Lai apžilbstam abi.
Ieved mani miglā,
Lai neredzam viens otru.
Ieved mani mežā,
Lai ap sevi maldāmies.
Ieved mani lietū,
Lai nav pelēka ikdiena.
Ieved mani pienenēs,
Lai guļam laimē.
Ieved ziedošos ķiršos,
Lai dienas tik baltas ir....

Liesma  Elsiņa

Šogad pasākumā “Izvēlies Piebalgu!” godā tika cel-
ti ZEMNIEKI. Protams, prieks un lepnums par šodie-
nas zemnieku iespējām un veikumu, taču vienmēr tā
nebija, un tie darbarīki, kas kādreiz skaitījās ļoti mo-
derni un progresīvi, šodien vien retā sētā  noglabāti pa-
jumtē  kādā šķūņa stūrī. Gatavojoties svētkiem, savu
vietu ierādījām arī senajiem darba rīkiem. Paldies pie-
baldzēniem, kas tajos redz vairāk nekā tikai lūžņus, ir
tos saglabājuši un kā izstādes eksponātus uzticēja pa-
sākuma organizatoriem. Īpašs paldies “Gaujas Magonu”
saimniekam Edgaram Ziediņam, kura seno darba rīku
kolekcija bija vislielākā, un Edgars bija ļoti zinošs pa-
stāstīt par savu kolekciju, tās vēsturi un pielietojumu.

Tāpat kā iepriekšējos gados izstādē - gadatirgū savu
veikumu un piedāvājumu rādīja Piebalgas amatnie-
ki, mājražotāji un pakalpojumu sniedzēji. Jāatzīmē,
ka arī šogad novada tirgotāju sektorā redzējām jau-
nus tirgotājus un  jaunu ideju radītus darbus. Prieks
par jauniešiem, kas prot strādāt un savus darināju-
mus piedāvāt tirgū. Paldies visiem, visiem: gan amat-
niekiem, kas gadu no gada ar savu klātbūtni ir at-
balstījuši pasākumu, gan iesācējiem, kas izvēlējušies
to darīt šogad!

Katru gadu pasākumu ir atbalstījušas dažādas
valsts un citas informatīvas  iestādes, kuru pakal-
pojumus varēja saņemt informācijas teltī. Ar katru
gadu arī šis pakalpojums kļūst daudzpusīgāks. Šo-
gad ar jaunu  informāciju dalījās Priekuļu sertifikā-
cijas un testēšanas centrs, kā arī arhitekts Valdis Liepa
informēja par savu piedāvājumu. Paldies informāci-
jas sniedzējiem un paldies iedzīvotājiem, kas šo pie-
tuvināto informāciju uzskatīja par gana noderīgu un
izmantoja. 

***

Vēlos informēt zemniekus, amatniekus, mājražotā-
jus un citus interesentus, ka  28.oktobrī organizējam
ekskursiju - pieredzes braucienu uz Igauniju. 28.ok-
tobrī Veru novada Lindoras pagastā notiek ikgadējais
gadatirgus, paskatīsimies, kā tas noris Igaunijā, var-
būt iegūsim kādu jaunu ideju un  iepazīsimies  ar uz-
ņēmējdarbību Peipusa ezera piekrastes saimniecībās.
Pēc dalībnieku vēlmēm programma var nedaudz mai-
nīties. 

Maija Ķīķere 
Jaunpiebalgas novada lauku 

attīstības konsultante

Jauni tirgotāji un jaunas idejas izstādē –
gadatirgū
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Dāsnās sirdis 

2016. gada 24.septembrī
no pulksten 9.00 līdz 13.00

Gaujas ielā 13

Sanāksim atkal kopā, lai dalītos ražā – dārzeņos,
augļos, zāļu tējās, ziedu stādos, telpaugos un citā pie-

tiekamībā.
Lai uzplaukst labestība, došanas 

un saņemšanas prieks!
Lai top!

No rokās rokā - mīlestības lokā!

Piebalgas Latviešu biedrība
Klubs „Harmonija”

Gadu startam rītdien cits jau laukums,
Citas cerības un ceļus laiks nāks dot,
Dzīvesprieks un mīlestības jaukums,
Lai arvien spēj sirdī pārziemot!

Oktobra īpašie jubilāri

6565 Valdis Bērzonis 31.10.1951. Gaujas iela 27A-10  
Mirdza Ēķe 25.10.1951. “Lejas Mauragi”  
Ilga Grauduma 03.10.1951. “Veckleivas”  
Ulla Logina 30.10.1951. Priežu iela 12  
Dzintars Seisums 17.10.1951. “Jērūži”, 
Zosēnu pagasts  

7070 Anita Šube 19.10.1946. “Jaunmostene”  
7575 Arkādijs Balašovs 14.10.1941. 

Brāļu Kaudzīšu iela 7A-8  
8080 Vaira Prūse 17.10.1936. “Spulgas”, 

Zosēnu pagasts  
9393 Jāzeps Sparāns 09.10.1923. “Lielcebuļi”  
100100 Milīna Milda Kaniņa 08.10.1916. “Jērūži”,    

Zosēnu pagasts  

Apsveicam oktobra jubilārus!

Jaunpiebalgas novada dome

...Visskaistākās rozes dāvinām Tev,
visskaistākos mirkļus priekā iegūsti sev
un pasmaidi atkal par gadiem, kas iet,

jo nevar jau laiku noturēt ciet!

Skaistajā 50. dzimšanas dienā 
vissirsnīgākos sveicienus sūtām 

mūsu brīnišķīgajai kursa dvēselītei 
un jaukajam cilvēkam

Ingrīdai Pētersonei!

Tavi kursabiedri Jūrmalā

Klusiem soļiem māmuliņa
Mūžam durvis aizvērusi,
Ne vārdiņa nebildusi,
Skumjas sirdī atstājusi.

SIA “Rimi Latvia” kvalitātes departamenta
kolēģi izsaka visdziļāko līdzjūtību

Mārai Tamanei,
māmiņu mūžībā pavadot!
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Foto: Andra AnnemarijaFoto: Andra Annemarija
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