
10 (223) 2016. gada oktobris Jaunpiebalgas novada izdevums

Māci, māmiņ, savam bērnam
Laimes atslēdziņu gūt.
Gan caur darbu, gan caur 

dziesmu,
Gan ar prātu gudram būt.

2016.gadā pasaulē nāca:
Keira Briede 28.augustā,

Sintija Vabale 5.septembrī.
Apsveicam laimīgos vecākus

un vecvecākus!

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

Novembrī
10.11. Mārtiņdiena. Ticējumi par nākotni: ja Mārtiņa bērni
per kādu mājinieku, nevajag slēpties zem gultas, citādi visu
mūžu būs bailīgs; Mārtiņos dūšīgi jādanco, lai vairotu 
prieku un enerģiju.
11.11. Lāčplēša diena. Varoņu birzs izgaismošana, 
lāpu gājiens, piemiņas brīdis 
pie K. Zāles pieminekļa “Brīvības cīņās kritušajiem”, 
koncerts Svētā Toma ev. lut. baznīcā.

18.11. Latvijas Republikas proklamēšanas diena.

Jaunpiebalgas amatierteātris “Triksteri” pēc dzejas uzveduma ar A. Čaka liriku 
“Es esmu tavs no kājām līdz pat skaustam”

2016.gada 9.oktobrī. 
Foto: V. Johansone
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- Pārdomas
It kā jau nekas sevišķs nav at-

gadījies. Vien ir iestājies rudens.
Diemžēl, bet rudenī mana pasaule
it kā apstājas, to reižu reizēm iekrāso
un atdzīvina tikai kāds jauks pasā-
kums vai notikums. Vai kāds inte-
resants ceļojums. Tā šoruden pabi-
jām Kurzemes pusē, Alsungā pie sui-
tiem. Kā stāv rakstīts tūrisma ceļ-
vedī – šai vietai raksturīga katolis-
ka identitāte, ekstrēms konservatī-
visms, stūrgalvīgi raksturi, krāšņi
tautas tērpi un daudz, daudz kas cits. 

Pirmo reizi (vismaz es) vaigu vai-
gā sastapāmies ar dziedošajām,
jautrajām, asprātīgajām suitu
sievām ( visas gan nebija, tikai čet-
ras). Dziedošās kurzemnieces mūs
laipni sagaidīja Alsungas muzejā,
skandinot apdziedāšanās dziesmu
– viņas vai zeķu pāri noadījušas,
mūs nevarēdamas sagaidīt.
Televīzijas ekrānos daudzkārt re-
dzēti viņu tērpi, bet šoreiz tikām
iepazīstināti ar atsevišķām tērpa
detaļām, jāteic, arī to nosaukumi
ir visai neparasti, piemēram,
viens no krāšņo, rūtoto villaiņu no-
saukumiem ir trakā drāna.

Alsungas pilsētiņā ir vidussko-
la, mākslas skola, arī viņi lepojas
ar daudzveidīgu interešu izglītību,
ko var piedāvāt saviem skolēniem.
Redzot, kā ir viņiem, neviļus gri-
bas salīdzināt ar mūsu skolu, pie-
mēram, mūsu jaunatklātā mūzikas
un mākslas skolas ēka tomēr šķiet
pārāka par citām. Runājot par pašu
pilsētu (viņi esot otrais mazākais
novads Latvijā), ieliņās valda rāms
miers, klusums, vien daža mašīna
šad tad aizbrauc, kāds cilvēks aiz-
iet – tipiska aina mūsdienu maz-
pilsētās, ciemos. Atpazinām vietas
Alsungā, kuras redzamas filmā
“Māja pie ezera”.

Vēl alsundznieki lepojas ar savu
ordeņa pili, katoļu baznīcu.
Diemžēl, bet pils gaida labākus lai-
kus, kad būs finansējums tās at-
jaunošanai.

Ja jau esam nedaudz vairāk kā
desmit kilometru attālumā no jū-
ras, tad nevar turp neaizbraukt,
jūra – kā jau rudenī – pelēka, drau-
dīga, milzu viļņiem. Pavisam cita
aina te būtu vasarā – saule, sil-
tums, karstās smiltis…

Rudens kā rudens, aiz loga dzes-
trums, bet mājās – silti. Lai mums
visiem gaišums un siltums šai laikā!

Aija Ķīķere

2016. gada 12.septembra
novada domes sēdē

nolemts:
Veikt izmaiņas amata vienību atalgojumā ar 2016.gada 1.septembri

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas direktorei pēc tarifikācijas uz
01.09.2016.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2016.gada 12.septembra
Saistošos noteikumus Nr.10 „Par grozījumiem 2016.gada 25.janvāra
Saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets,
speciālais un ziedojumu budžets 2016. gadam””.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes vispārējās izglītības iestāžu
izdevumu tāmi uz vienu audzēkni ar 2016.gada 1.septembri pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem par Jaunpiebalgas novada domes izglītības ie-
stāžu sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar pielikumu.

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.11 „Kārtība, kādā saskaņojama
koku ciršana ārpus meža Jaunpiebalgas novada pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā”.

Ar šā gada septembra mēnesi atcelt ikmēneša maksu futbola sporta pul-
ciņam.

Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Bērzlapji”,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadas-
tra Nr. 4256 006 0121, nosakot ieguvēja izvēli publiskā nomas tiesību iz-
solē (mutiska izsole ar augšupejošu soli). Nekustamā īpašuma sākumce-
na 26 000,00 EUR (divdesmit seši tūkstoši euro un 00 centi). 

Atbrīvot novada sociālā dienesta darbinieci Andu Graudiņu no novada
bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšanas.

Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par komunālo pakalpojumu mak-
sājumu parāda piedziņu pret parādnieku U. B., personas kods dzēsts, dzī-
vo dzēsts, piedzenamā summa – 176,04 EUR.

Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par komunālo pakalpojumu mak-
sājumu parāda piedziņu pret parādnieku J. P., personas kods dzēsts, dzī-
vo dzēsts, piedzenamā summa – 208,92 EUR.

Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par komunālo pakalpojumu mak-
sājumu parāda piedziņu pret parādnieku U. K., personas kods dzēsts, dzī-
vo dzēsts, piedzenamā summa – 223,90 EUR.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.4256 006 0315,
kurš sastāv no – apbūvēta zemesgabala Gaujas ielā 15, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar kadastra apzīmējumu 4256 006
0315, mūzikas skolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0315 001,
palīgēkas (šķūnis) ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0315 002,  palīg ēkas
(pagrabs) ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0315 003, nosakot ieguvēja
izvēli publiskā nomas tiesību izsolē (mutiska izsole ar augšupejošu soli).
Nekustamā īpašuma sākumcena 18 900.00 EU (astoņpadsmit tūkstoši de-
viņi simti euro un 00 centi).

Piedzīt no A. J., p.k. dzēsts, dzīvojoša dzēsts, nekustamā īpašuma no-
dokļa parādu 213,14 EUR (divi simti trīspadsmit euro un 14 centi) apmērā.

Piedzīt no A. V., p.k. dzēsts, dzīvojošs dzēsts nekustamā īpašuma nodok-
ļa parādu 229,79 EUR (divi simti divdesmit deviņi euro un 79 centi) apmērā.

Piedzīt no A. K., p.k. dzēsts, dzīvojošs dzēsts, nekustamā īpašuma no-
dokļa parādu 223,35 EUR (divi simti divdesmit trīs euro un 35 centi) ap-
mērā.

Novada domē
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Piedzīt no A. L., p.k. dzēsts, dzīvojošs dzēsts, nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu 82,09 EUR (astoņdesmit
divi euro, un 09 centi) apmērā.

Piedzīt no A. I., p.k. dzēsts, dzīvojošs dzēsts, nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu 223,08 EUR (divi sim-
ti divdesmit trīs euro un 08 centi) apmērā.

Piedzīt no A. M., p.k. dzēsts, dzīvojošs dzēsts, ne-
kustamā īpašuma nodokļa parādu 34,80 EUR (trīsdesmit
četri euro un 80 centi) apmērā.

Piedzīt no A. K., p.k. dzēsts, dzīvojošs dzēsts, nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu 185,02 EUR (viens simts
astoņdesmit pieci euro un 02 centi) apmērā.

Piedzīt no D. E., p.k. dzēsts, dzīvojoša dzēsts, ne-
kustamā īpašuma nodokļa parādu 118,28 EUR (viens
simts astoņpadsmit euro un 28 centi) apmērā.

Piedzīt no E. I., p.k. dzēsts, dzīvojoša dzēsts, nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu 153,08 EUR (viens simts
piecdesmit trīs euro un 08 centi) apmērā.

Piedzīt no G. K., p.k. dzēsts, dzīvojošs dzēsts, nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu 75,23 EUR (septiņdes-
mit pieci euro un 23 centi) apmērā.

Piedzīt no I. R., p.k. dzēsts, dzīvojošs dzēsts, nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu 45,89 EUR (četrdesmit
pieci euro un 89 centi) apmērā.

Piedzīt no I. T., p.k. dzēsts, dzīvojoša dzēsts nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu 520,81 EUR (pieci sim-
ti divdesmit euro un 81 cents) apmērā.

Piedzīt no I. G., p.k. dzēsts, dzīvojošs dzēsts, nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu 163,95 EUR (viens simts
sešdesmit trīs euro un 95 centi) apmērā.

Piedzīt no I. K., p.k. dzēsts, dzīvojoša dzēsts, nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu 121,18 EUR (viens simts
divdesmit viens euro un 18 centi) apmērā.

Piedzīt no J. B., p.k. dzēsts, dzīvojošs dzēsts, nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu 117,31 EUR (viens simts
septiņpadsmit euro un 31 cents) apmērā.

Piedzīt no P. B., p.k. dzēsts, dzīvojošs dzēsts, nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu 244,55 EUR (divi sim-
ti četrdesmit četri euro un 55 centi) apmērā.

Piedzīt no R. M., p.k. dzēsts, dzīvojošs dzēsts, ne-
kustamā īpašuma nodokļa parādu 234,28 EUR (divi sim-
ti trīsdesmit četri euro un 28 centi) apmērā.

Piedzīt no S. S.-B., p.k. dzēsts, dzīvojoša dzēsts, ne-
kustamā īpašuma nodokļa parādu 163,00 EUR (viens
simts sešdesmit trīs euro un 00 centi) apmērā.

Piedzīt no T. N., p.k. dzēsts, dzīvojošs dzēsts, nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu 20,36 EUR (divdesmit
euro un 36 centi) apmērā.

Piedzīt no V. M., p.k. dzēsts, dzīvojošs dzēsts, ne-
kustamā īpašuma nodokļa parādu 40,37 EUR (četrdesmit
euro un 37 centi) apmērā.

Piedzīt no V. J., p.k. dzēsts, dzīvojoša dzēsts nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu 144,98 EUR (viens simts
četrdesmit četri euro un 98 centi) apmērā.

Piedzīt no Z. G., p.k. dzēsts, dzīvojoša dzēsts, nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu 99,91 EUR (deviņdes-
mit deviņi euro un 91 cents) apmērā.

Piedzīt no Z/S “V”, dzēsts, nekustamā īpašuma nodokļa
parādu 291,43 EUR (divi simti deviņdesmit viens euro
un 43 centi) apmērā.

Piedalīties “ERASMUS+ programmas 1.pamatdar-
bības mobilitātes projekta “Moderna skola” īstenošanā
laika periodā no 2016. gada 1.septembra līdz 2018.gada
31.augustam.

Līdz neizlietotā valsts finansējuma izlietošanai au-
dzēkņu ēdināšanai par 2015./2016. mācību gadu brīv-
pusdienas piešķirt Jaunpiebalgas vidusskolas 5. un 6.
klasei.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes nekusta-
mā īpašuma Brāļu Kaudzīšu iela 4A, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar kadastra ap-
zīmējumu 4256 006 0373, 2016.gada 30.augusta izso-
les rezultātus.

Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Pētera
skola”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar ka-
dastra apzīmējumu 4298 005 0145, 2016.gada 30.augusta
izsoles rezultātus.

Norakstīt un izslēgt no uzskaites debitoru parādu -
36,82 EUR, jo izdevumi prasības pieteikuma iesniegšanai
tiesā 2,06 reizes pārsniedz pašu parādu un ir acīmre-
dzami nelietderīgi.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada apbalvojuma „Gada
cilvēks” nolikumu.

Mainīt kritērijus prioritāro ceļu saraksta apstipri-
nāšanai, ņemot vērā: ražošanas uzņēmumu un liellopu
novietņu skaitu uz konkrētā ceļa vienu kilometru; dzīv-
nieku vienību skaitu uz konkrētā ceļa vienu kilomet-
ru; ceļam pieguļošo lauksaimniecības zemju hektāru skai-
tu uz konkrētā ceļa vienu kilometru; lauku sētu skai-
tu uz konkrētā ceļa vienu kilometru. 

Noteikt Jaunpiebalgas novadā, sākot ar 2016.gada
1.oktobri, iztikas minimumu vienam iedzīvotājam mē-
nesī 150,00 EUR ( viens simts piecdesmit euro un 00 cen-
ti) apmērā.

Mainīt pašvaldības zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 4256 006 0360 nosaukumu “Krautuves ceļš
”uz nosaukumu “Stacijas iela”.

Reģistrēt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda būves
– atdzelžotava ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0074
004, ūdenstorni ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0074
005, saimniecības ēku ar kadastra apzīmējumu 4298 003
0074 006.

Piešķirt jaunu adresi - nosaukumu zemes vienībai ar
kadastra apzimejumu.4256 007 0049 – 5,6 ha platībā
un ēkai uz tās ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0048
003 - ”Bērzi“, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads, LV 4125.

Reģistrēt Jaunpiebalgas pagasta zemesgrāmatas no-
dalījumā Nr.100000052835 īpašumu “Doktorāts” ar ka-
dastra Nr.4256 006 0168, ar adresi Brāļu Kaudzīšu iela
10, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads.

Piešķirt novada domes priekšsēdētājam Laimim Šā-
vējam atvaļinājumu no 2016.gada 30.septembra līdz
2016.gada 7.oktobrim – 8 kalendārās dienas par laiku
no 15.11.2014. – 14.11.2015.

Sagatavoja Anita Auziņa.
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Apstiprināti ar Jaunpiebalgas novada 
domes 2016.gada 12.septembra sēdes 

lēmumu Nr.141 (prot. Nr. 9)

Saistošie noteikumi Nr.11
„Kārtība, kādā saskaņojama koku ciršana

ārpus meža Jaunpiebalgas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā”

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu un 
Ministru kabineta 2012.gada 2.maija 

noteikumu Nr.309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosa-
ka kārtību, kādā ar Jaunpiebalgas novada domi (turp -
māk – pašvaldība) saskaņojama koku ciršana ārpus meža
pašvaldības administratīvajā teritorijā, koku ciršanas
publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko
publisko apspriešanu, kā arī metodiku zaudējumu ap-
rēķināšanai par dabas daudzveidības samazināšanu.

2. Noteikumu ievērošanu un izpildes kontroli veic ar
pašvaldības priekšsēdētāja rīkojumu noteikta persona
(turpmāk arī – amatpersona). 

II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība

3. Iesniegumu par koku ciršanu ir tiesīgs iesniegt ze-
mes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai to pilnvarotās
personas (turpmāk – persona), kura vēlas veikt koka cir-
šanu ārpus meža pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

4. Persona iesniedz pašvaldības kancelejā rakstvei-
da iesniegumu, kuram pievieno zemesgabala robežu plā-
na kopiju ar norādītu koka atrašanās vietu.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku ie-
sniegumam papildus pievienojama kopsapulces lēmu-
ma kopija par koka ciršanu.

5. Pašvaldības amatpersona pirms lēmuma pieņem-
šanas izvērtē iesnieguma pamatotību, koku ciršanas at-
bilstību normatīvajiem aktiem un veic koku apsekoša-
nu dabā, ja tas nepieciešams. 

6. Iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža paš -
valdības administratīvajā teritorijā izskata un lēmumu
par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai
par atteikumu izsniegt atļauju (turpmāk – lēmums) pie-
ņem pašvaldības priekšsēdētājs.

7. Pašvaldības priekšsēdētājs lēmumu pieņem:
7.1. 10 (desmit) darba dienu laikā, ja lēmuma pie-

ņemšanai nav nepieciešami ekspertu vai institūciju at-
zinumi;

7.2. 20 (divdesmit) darba dienu laikā, ja lēmuma pie-
ņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi.

8. Gadījumā, ja tiek rīkota publiskās apspriešanas pro-
cedūra par koku ciršanu ārpus meža, lēmumu pieņem
Jaunpiebalgas novada dome viena mēneša laikā pēc pub-
liskās apspriešanas procedūras beigām.

9. Koku ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu no iz-
sniegšanas brīža. Koku ciršanas atļaujai koku ciršanas
laikā jāatrodas darbu izpildes vietā.

10. Lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt Adminis -
tratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

III. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība

11. Publiskās apspriešanas procedūru rīko, ja paš -
valdības administratīvajā teritorijā koku ciršana ārpus

meža paredzēta publiski pieejamos vai kultūrvēsturiskos
objektos, kā rezultātā tiks ietekmēta vides ainaviskā,
dendroloģiskā un ekoloģiskā kvalitāte.

12. Publiskās apspriešanas procedūru sabiedrībai no-
zīmīgos gadījumos nerīko, ja paredzēta nokaltušu vai
bojātu koku ciršana.

13. Publiskās apspriešanas procedūru nodrošina un
organizē pašvaldības izpilddirektors.

14. Pašvaldības izpilddirektors nodrošina informācijas
par publisko apspriešanu izvietošanu pašvaldības mā-
jas lapā, pašvaldības administrācijas ēkā un pagasta pār-
valdes ēkās:

14.1. zemesgabala, kurā plānots cirst kokus, adresi
un kadastra apzīmējumu; 

14.2. informāciju par nocērtamiem kokiem (koku suga,
skaits); 

14.3. koku ciršanas pamatojumu (mērķi); 
14.4. nocērtamo koku fotofiksācijas materiālus vis-

maz no trijiem skatu punktiem.
15. Publiskās apspriešanas sākuma datumu norāda

publikācijas paziņojumā. Publiskās apspriešanas ilgums
nedrīkst būt mazāks par 5 (piecām) darba dienām.

16. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par
notikušu arī tad, ja pēc publiskās apspriešanas beigām
nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums. 

17. Publiskās apspriešanas rezultātus apkopo paš -
valdības izpilddirektors un Jaunpiebalgas novada dome
izvērtē, apstiprina un pieņem lēmumu.

IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas
kārtība

18. Personai jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudz-
veidības samazinājumu saistībā ar koku ciršanu ārpus
meža (turpmāk – zaudējumu atlīdzība).

19. Zaudējumu atlīdzību aprēķina amatpersona sa-
skaņā ar 2012.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumu
Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 3.pie-
likumā noteiktajiem koeficientiem pēc šādas formulas:

Z = KD x Ks x KI x KA x KV x PK, kur
Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR);
KD – koka caurmēra koeficients, kas vienāds ar at-

tiecīgā koka caurmēru centimetros 1,3 m augstumā no
sakņu kakla (cm);

Ks – koka sugas koeficients, ko nosaka atkarībā no
koka sugas;

KI – koka ciršanas iemesla koeficients;
KA – apdzīvotas vietas koeficients;
KV – koka atrašanās vietas koeficients;
PK – pašvaldības koeficients:
koks būtiski ietekmē vides ainavisko, dendroloģisko un eko-

loģisko kvalitāti, tās vērtība tiks samazināta - koeficients: 1;
20. Zaudējumu atlīdzība jāiemaksā pēc pašvaldības

izrakstītā rēķina pašvaldības pamatbudžeta kontā, pirms
atļaujas koku ciršanai ārpus meža saņemšanas. 

21. patvaļīgas koku ciršanas gadījumā personai jāat-
līdzina radītie zaudējumi un, ja nav iespējams noteikt
koka nociršanas iemeslu, piemēro lielāko noteikto koku
nociršanas iemesla koeficientu.

V. Noslēguma jautājums
Ar noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku

zaudējušiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada
13.jūlija saistošos noteikumus Nr.18 „Saskaņošanas kār-
tība koku ciršanai ārpus meža zemes Jaunpiebalgas no-
vada teritorijā”.
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- Septembrī Jaunpiebalgas novada dome iz-
sludināja pretendentu atlasi komunālā dienesta
vadītāja un kultūras nama vadītāja štata vietām.
Kādi rezultāti?

- Jā, divi struktūrvienību vadītāji izteica vēlmi mai-
nīt līdzšinējās darba attiecības, tāpēc arī radās divas va-
kances novada domē – komunālā dienesta un kultūras nama
vadītāja štata vietas. Izsludinājām pretendentu atlasi, lai
saprastu, kādas ir iespējas sameklēt atbilstošus darbiniekus.
Pieteicās seši pretendenti uz komunālā dienesta un divi
uz kultūras nama vadītāja vietām. Tika izveidota kandi-
dātu vērtēšanas komisija, 1.kārtā tā rūpīgi izanalizēja ie-
sniegtos kandidātu dokumentus par izglītību, darba pie-
redzi, motivāciju. 2.kārtā uz tikšanos klātienē uzaicināja
abus pretendentus uz kultūras nama vadītāja vietu un di-
vus – uz komunālā dienesta vadītāja amatu. Uzklausījām,
izvērtējām, rezultātā tiks slēgti divi darba līgumi. Egita
Zariņa, sākot ar 1.oktobri, ir kultūras nama vadītāja, bet
Juris Belasovs, sākot ar 1.novembri, - komunālā dienes-
ta vadītājs. Viņš ir inženieris ar pieredzi uzņēmējdarbībā,
kā arī komunālajā saimniecībā pašvaldībā.

- Ir iedzīvotāji, kuri uzskata, ka tādējādi paš -
valdība atturas pieņemt darbā jaunos speciālistus.

- Nekad neesam teikuši, ka nevēlamies jaunos, ja pa-
skatāmies uz personālu pašvaldībā, tad redzam, ka kad-
ru nomaiņa notiek pakāpeniski. Taču jāņem vērā arī pie-
redze, ne tikai vēlme, pie tam jāsaprot, ka darbs ir sa-
režģīts un daudzpusīgs. Speciālistiem pēc augstskolas
beigšanas jākrāj pieredze darbos, kas uzreiz nav sais-
tāmi ar vadošiem amatiem. 

Gribu pateikt paldies par ilggadējo darbu Jānim
Smilginam un Lāsmai Skutānei!

- Novada dome izsludināja atkārtotu iepirkuma
konkursu “Siltumenerģijas piegāde daudzdzīvokļu
māju apkures sistēmām”. Kā veicās šoreiz?

- Bijām spiesti rīkot atkārtotu iepirkuma konkursu,

jo uzņēmējiem nebija vienāda izpratne par to, ko drīkst
piedāvāt un ko nē. Piegādātājs, neatkarīgi no tā, kas
viņš ir un kur novieto savu katlu māju, pieslēdzas pie
siltumtrases un pārdod siltumu pēc skaitītāja rādīju-
miem. Iepirkuma konkursa rezultāti tapa zināmi 4.ok-
tobrī, cenas ir zemākas nekā līdzšinējie tarifi, tuvāka-
jās dienās tiks slēgts līgums ar uzvarētāju, ja otram kon-
kursa dalībniekam nebūs pretenziju.

Varu piebilst, ka esošajai katlumājai ir veikts ne-
pieciešamais remonts, lai to saglabātu kā rezerves va-
riantu,  nodrošināta kurināmā piegāde.

- Novada dome saņēmusi iesniegumu no kādas
māmiņas Zosēnu pagastā par to, ka skolas vecu-
ma bērniem jāiet kājām apmēram 1,3 kilometri līdz
autobusa pieturai (ceļa posms Augstāres –
Jaunpiebalga). Ko te var līdzēt?

- Uz 1.septembri CATA ar skolu visus maršrutus sa-
skaņoja. Minētais attālums nav nekas pārsteidzošs, tā-
dus kājām mēro daudzi bērni, saprotam taču, ka auto-
buss pie katras mājas nevarēs piebraukt, bet arī šo ga-
dījumu izvērtējam un meklējam iespēju palīdzēt.

- Tuvojas gada beigas, sāksies darbs pie jaunā
budžeta izveides.

- Jā, sākam strādāt pie jaunā budžeta veidošanas. Līdz
oktobra beigām struktūrvienību un iestāžu vadītājiem
jāsagatavo pasākumu un darba plāni, un izdevumu tā-
mes remontiem, lai novembrī varētu sagatavot budže-
tu. Sakarā ar minimālās algas paaugstināšanu par 2,7
% paaugstināsim darba algas. Diemžēl vairāk nevaram
atļauties, jo lielu daļu no iespējamā budžeta pieaugu-
ma šogad novirzījām jaunās bērnu dārza grupiņas fi-
nansēšanai, kā arī bērnu dārza pedagogu algu pieau-
gumam līdz valstī noteiktajai jaunajai pedagoģisko dar-
binieku  likmei.

- Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju Laimi Šāvēju

Iespējas saņemt finansējumu
sava biznesa sākšanai un jau esoša
biznesa attīstīšanai šodien ir plašas
– nauda pieejama arī Attīstības fi-
nanšu institūcijā ALTUM, kura pie-
dāvā finansēt tās dzīvotspējīgās biz-
nesa idejas, kuras īstenotāji nodro-
šinājuma vai pieredzes trūkuma dēļ
nevar saņemt finansējumu komer-
cbankās. 

Par ALTUM piedāvājumu uzņē-
mējiem, kuru biznesa idejas ir agrī-
nā attīstības stadijā vai kuru īste-
nošana ir sākta nesen, stāsta AL-

TUM Valmieras reģionālā centra va-
dītāja Olita Untāla.

- Ko ALTUM piedāvā tiem, kas
vēlas sākt savu biznesu vai ir uz-
sākuši to nesen?

- ALTUM rīcībā ir lieliska pro-
gramma, kas palīdz jaunajiem uz-
ņēmējiem sākt savu biznesu. Tā ir
Starta programma, kas ir ļoti pie-
prasīta, un tās piedāvājums uzņē-
mējiem ir augstu novērtēts. Tā pie-
dāvā bezmaksas konsultācijas biz-
nesa plāna sagatavošanai, kā arī fi-
nansiālo atbalstu aizdevuma veidā.
Starta programmā maksimālā aiz-
devuma summa ir no 2 līdz 150 tūk-
stošiem eiro. Starta aizdevumi AL-
TUM pieejami ar samazinātu no-
drošinājuma prasību.

Biznesa uzsācējiem pieejami arī
mikrokredīti līdz pat 25 tūkstošiem
eiro. Mikroaizdevumu gada procen-
tu likme ir 5 – 8%. Strādājam arī pie
tā, lai tehnoloģiskajiem start - up uz-
ņēmumiem ar augstu izaugsmes po-

tenciālu būtu pieejams riska kapitāla
finansējums idejas attīstības un pro-
dukta izstrādes stadijā.

Kopumā šobrīd ALTUM ir aptu-
veni 20 dažādas atbalsta program-
mas, kas paredzētas gan biznesa uz-
sācējiem un mikrouzņēmumiem, gan
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem,
gan lauksaimniekiem, kā arī īste-
nojam citas īpašās programmas.

Kur saņemt vairāk informā-
cijas par ALTUM piedāvājumu? 

Informācija pieejama mājas lapā
www.altum.lv un 7 reģionālajos cen-
tros, tostarp Valmierā, Rīgas ielā 9
(atvērts no 8.30 līdz 17.00), un kon-
sultāciju birojos visā Latvijā. Tuvākie
konsultāciju centri atrodas Cēsīs
(Pļavas ielā 5 - tas apmeklētājiem ir
atvērts otrdienās un trešdienās no
8.30 līdz 17.00 un piektdienās no
13.00 – 17.00), kā arī Limbažos (Cēsu
ielā 22 - tas apmeklētājiem ir atvērts
trešdienās, ceturtdienās no 9.00 līdz
13.00).

ALTUM valsts atbalsta iespējas biznesa uzsācējiem 
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Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju šodien dzīvo pirms
vairākiem gadu desmitiem būvētās daudzstāvu mājās.
Daudzo gadu laikā šo ēku tehniskais stāvoklis ir būtis-
ki pasliktinājies - fiziski nolietojušās konstrukcijas, in-
ženiersistēmas. Liels skaits ēku ir avārijas stāvoklī,  zie-
mā mājokļi ir vēsi un mitri, vasarās - pārāk karsti.
Iedzīvotājiem palielinās apsaimniekošanas izdevumi, mak-
sa par apkuri, jāveido uzkrājumi avārijas remontiem.  

Lai šīs mājokļu problēmas risinātu ar Eiropas
Savienības struktūrfondu līdzekļiem, šogad Latvijā ir
uzsākta jauna valsts atbalsta daudzdzīvokļu māju ener-
goefektivitātes uzlabošanas programma. Ar tās palīdzību
iespējams renovēt māju, padarot  to energoefektīvu un
palīdzot ilgtermiņā saudzēt iedzīvotāju maciņus.
Turklāt līdz pat 50% no izmaksām, kas tiks tērētas mā-
jas energoefektivitātes uzlabošanas darbiem, iedzīvo-
tāju vietā apmaksās valsts no ES līdzekļiem. Pārējās
izmaksas iespējams saņemt kā bankas aizdevumu, tur-
klāt dzīvokļu īpašniekiem nav jāieķīlā savi dzīvokļi. 

Pieņemot lēmumu par daudzdzīvokļu mājas ener-
goefektivitātes uzlabošanu, iedzīvotāji iegūst labāku un
skaistāku dzīves vidi, pieaug mājas un līdz ar to arī kat-
ra dzīvokļa vērtība, pagarinās mājas kalpošanas laiks un,
kas ir īpaši svarīgi, – samazinās maksa par apkuri.

Kādu valsts atbalstu piedāvā daudzdzīvokļu
māju energoefektivitātes uzlabošanas program-
ma? Iedzīvotāji ar pilnvarotās personas starpniecību sa-
vas mājas energoefektivitātes projektam var saņemt
daudzpusīgu valsts atbalstu: 

- ALTUM bezmaksas konsultācijas par programmas
iespējām un nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas
un projekta dokumentu sagatavošanu; 

- ALTUM grantu jeb neatmaksājamu finansiālu at-
balstu, kas sedz līdz 50% no projekta izmaksām (gran-
ta apjomu ietekmē plānotais energopatēriņš pēc projekta
īstenošanas un izvēlētais aizdevējs – ALTUM vai cits
finansētājs) ;

- ALTUM aizdevumu gadījumos, ja energoefektivitātes
projekta finansēšanai nav pieejams finansējums no ko-
mercbankas, kas piedalās energoefektivitātes valsts at-
balsta programmas īstenošanā;

- ALTUM garantija komercbankas vai cita finansē-
tāja aizdevumam. Garantija kalpos kā nodrošinājums
finansētāja aizdevumam.

Valsts atbalsts paredzēts daudzdzīvokļu mājām, ku-
rās ir vismaz 5 dzīvokļi un vienam īpašniekam pieder
mazāk nekā 20% no dzīvokļu skaita, un nedzīvojamās
telpas neaizņem vairāk kā 25 % no kopējās mājas pla-
tības. 

Kādus darbus var veikt ar programmas atbal-
stu? Ar valsts atbalsta programmas palīdzību var veikt
sienu, pagraba, bēniņu siltināšanu, logu nomaiņu, ap-
kures sistēmas renovāciju, karstā un aukstā ūdens sis-
tēmas renovāciju, inženiersistēmu renovāciju un citus
nepieciešamos ēkas uzlabošanas darbus. 

Ar ko sākt? Mājas iedzīvotājiem jāpieņem kopīgs lē-
mums par mājas renovāciju – lai sāktu rīkoties, ir ne-
pieciešama piekrišana no divām trešdaļām mājas ie-

dzīvotāju. Pieteikties programmai dzīvokļu īpašnieki var
ar pilnvarotās personas starpniecību. Pilnvarotais pār-
stāvis iedzīvotāju vietā un iedzīvotāju vārdā arī saga-
tavos un saskaņos dokumentus, organizēs būvnieku iz-
vēli un uzraudzību, kā arī slēgs līgumus. Tas var būt
gan mājas esošais apsaimniekotājs, gan cita juridiska
persona, kuru ir deleģējuši mājas iedzīvotāji. 

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas
darbība ALTUM tika uzsākta šā gada aprīlī ar iedzī-
votāju konsultēšanu. Sākot ar oktobri, visā Latvijā no-
tiks bezmaksas informatīvie semināri māju apsaim-
niekotājiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem, kuros tiks
sniegta informācija gan par programmas iespējām un
nosacījumiem, gan par dokumentu sagatavošanu un teh-
niskiem risinājumiem. Informācija par semināru nori-
ses vietām un laikiem tiks publicēta ALTUM mājas lapā
www.altum.lv 

Konsultācijas ALTUM turpinās visā programmas dar-
bības laikā, vienlaikus ALTUM slēdz sadarbības līgu-
mus ar komercbankām par banku iesaistīšanos pro-
grammas īstenošanā. 

Aicinām izmantot valsts piedāvāto atbalstu daudz-
dzīvokļu māju renovēšanai. Lai arī šī gada būvniecības
sezona tuvojas noslēgumam, aicinām izmantot rudens
un ziemas mēnešus konsultācijām, dokumentu saga-
tavošanai, renovācijas priekšdarbu veikšanai, piemēram,
izvēloties savu būvnieku, lai jau pavasarī varat uzsāk
mājas renovēšanas darbus!

Papildu informācija par daudzdzīvokļu māju ener-
goefektivitātes programmu un kontakti: www.altum.lv 

Olita Untāla
Valmieras reģionālā centra vadītāja

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”

Aicinām pieteikties māju
energoefektivitātes uzlabošanas 

atbalsta programmai
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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

1. ORGANIZĒTĀJS

Jaunpiebalgas novada dome 
Reģistrācijas Nr. 90000031033
Adrese: Gaujas 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pa-

gasts, Jaunpiebalgas novads

2. APBALVOJUMA MĒRĶIS

2.1. Apzināt un izvērtēt cilvēku ieguldīto darbu no-
likumā 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 dar-

ba veicējus un novada attīstības un pozitīvā tēla vei-
dotājus.

3. NOMINĀCIJAS PRETENDENTI

3.1.  Bijušie vai esošie Jaunpiebalgas novada iedzī-
votāji.

4. 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 nozī-
mīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā novada ad-
ministratīvajā teritorijā – 1 nominācija.

4.3. „Gada cilvēks lauksaimniecībā” - par nozī-
mīgu ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā novada ad-
ministratīvajā teritorijā – 1 nominācija.

4.4. „Gada cilvēks apkalpojošā sfērā”(medicīna,
tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana) - par godprātīgu
attieksmi pret savu novadu, sabiedrību un veicamo dar-
bu - 1 nominācija.

4.5. „Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā” – par
nozīmīgu ieguldījumu un nesavtīgu darbu novada sa-
biedrības labā - 1 nominācija.

4.6. „Gada cilvēks mecenātismā” - par nozīmīgu
mecenātismu savā novadā - 1 nominācija.

4.7. „Gada jaunietis”(vecumā no 15 līdz 25 gadiem)
- par nozīmīgiem sasniegumiem mācībās, sportā, ār-
pusklases darbā, kas veicinājuši Jaunpiebalgas nova-
da atpazīstamību valsts un pasaules mērogā – 1 no-
minācija;

4.8. „Mūža ieguldījumu” - par ilggadēju godprātī-
gu darbu savā novadā - 1 nominācija.

5. 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 ad-

rese;
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, nodarboša-

nās, dzīvesvieta;
5.2.4.2. juridiska persona –nosaukums, reģistrācijas

numurs, 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 pagasta pārvaldē, „Jūrnieki”, Melnbārži, Zosēnu
pagasts.

Pieteikumus var aizpildīt elektroniski Jaunpiebalgas
novada 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.

6. PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANA

6.1. Pieteikuma atbilstību nolikumam un pieteikta-
jai 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.

7. NOMINĀCIJU SAŅĒMĒJU PAZIŅOŠANA
UN GODINĀŠANA

7.1. Rezultātus paziņo katra gada novembra mēne-
sī informatīvajā biļetenā „Avīze Piebaldzēniem” un do-
mes mājas lapā www.jaunpiebalga.lv

7.2. Nomināciju saņēmēji tiek godināti Latvijas
Republikas Proklamēšanas dienai veltītajā svētku pa-
sākumā Jaunpiebalgas kultūras namā.

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

8.1. Ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zau-
dē  Jaunpiebalgas novada domes 2011.gada 10.oktob-
ra sēdes lēmums Nr. 4 (protokols Nr. 10) nolikums.
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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 nomin cij m iesniegt l dz š.g. 7.novembra plkst. 9.00 
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2. Esi atklāts!

Laba pārvaldība no-
zīmē arī atklātību, tas ir,
valsts un pašvaldības ie-
stādei pēc savas inicia-
tīvas vai pēc cilvēka lū-

guma ir pienākums nodrošināt, lai sabiedrībai būtu pie-
ejama informācija, kura ir iestādes rīcībā vai kuru ie-
stādei ir pienākums radīt. Piemēram, cilvēkam ir tie-
sības prasīt informāciju par iestādes darbu, sniegtajiem

pakalpojumiem, par iestādes paveiktā darba rezultātiem,
iestādē nodarbināto personu skaitu, atalgojumu u.c. Šā-
das informācijas sniegšana nodrošina veiksmīgu
valsts pārvaldes un cilvēku sadarbību un uzlabo labu
pārvaldību.

Taču jāatceras, ka iestāde nedrīkst sniegt informā-
ciju par citu cilvēku datiem.

Evita Berķe
informācijas centra vadītāja

Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs

Turpinās kampaņa “Īsa pamācība labā pārvaldībā”
Labas pārvaldības saukļi sabiedrības informēšanai
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Lai apturētu dabas pie-
mēslotāju nosodāmo rīcību
pret vidi un līdzcilvēkiem,
Jaunpiebalgas novadā ir iz-
vietoti informatīvi baneri. Tajos
paustais vēstījums „Nemēslo!
Mēs šeit dzīvojam!” atgādina,
ka piemēslotās vietas nepaliek
nepamanītas un tās rada ne-
pieļaujamus dzīves apstākļus
apkārtējai sabiedrībai.

Baneru izvietošana ir Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM), AS „Latvijas valsts meži”
(LVM), Latvijas Pašvaldību savienības, Vidzemes plā-
nošanas reģiona un SIA „ZAAO” kopīgais ieguldījums
Latvijas simtgadei veltītajā vides iniciatīvā „100 dar-
bi Latvijai”. 

Baneri tiek izvietoti visās 28 ZAAO darbības reģio-
na pašvaldībās. Jaunpiebalgas novadā tie atrodas
Gaujas ielas galā Jaunpiebalgā virzienā uz
Vecpiebalgu, kā arī Zosēnu pagastā pie ceļa Abrupe
– Zosēni.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
Kaspars Gerhards: „Ikvienam iedzīvotājam jāatceras,
ka nevietā izmesto atkritumu apsaimniekošana notiek
par pašu maksātajiem nodokļiem. Jo vairāk līdzekļu paš -
valdībai jāatvēl negodprātīgu pilsoņu atstāto atkritu-
mu savākšanai no mežiem, ceļmalām, ezeru krastiem
un citām nepiemērotām vietām, jo mazāk naudas pa-
liek dzīves telpas kvalitātes uzlabošanai. Piemēram, bēr-
nu rotaļu laukumu un  sporta laukumu izveidei, pub-
lisko peldvietu ierīkošanai.”

Vienlaikus VARAM atgādina, ka ikvienam atkri-
tumu radītājam ir pienākums noslēgt līgumu par
sadzīves atkritumu savākšanu ar savas pašvaldības iz-
vēlētu sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kuram ir
noslēgts līgums ar pašvaldību. Administratīvo pārkā-
pumu kodeksā par sadzīves atkritumu radītāja nepie-
dalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu
apsaimniekošanā paredzēts naudas sods fiziskajām per-
sonām –  no 70 līdz 700 euro, bet juridiskajām perso-
nām — no 430 līdz 1400 euro.

„Pašvaldības iegulda nozīmīgus resursus, tajā skai-
tā nodokļu maksātāju naudu, lai radītu atkritumu ap-
saimniekošanas sistēmu un veidotu pieejamu, lietoša-
nai ērtu infrastruktūru atkritumu izmešanai tiem pa-
redzētās vietās. Talkas diena reizi gadā, kad dodamies
savākt citu izmestus atkritumus, neatrisina dabas pie-
mēslošanas problēmu, visam pāri stāv cilvēka saprāts,
inteliģence un sirdsapziņa. Baneri palīdzēs pašval-
dībām kaut nedaudz izmainīt mēslotāju apziņu, atgā-
dinot, ka šāda rīcība nav akceptējama visai sabiedrībai,”
uzsver ZAAO valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais. 

Jau ziņots, ka gatavojoties Latvijas simtgadei, at-
kritumu apsaimniekošanas uzņēmums ZAAO ir uzsā-
cis vides iniciatīvu „100 darbi Latvijai” un aicina ie-
dzīvotājus apvienot savas zināšanas, idejas, prasmīgās
darba rokas un resursus, lai līdz 2018. gada 18. no-
vembrim kopīgiem spēkiem paveiktu vismaz 100 nozī-
mīgus darbus vides labiekārtošanā, izdaiļošanā un iz-
glītībā. Savu labo vides darbu aicinām piereģistrēt ini-
ciatīvas mājas lapā www.100darbilatvijai.lv. Visi dar-
bu veicēji tiks iemūžināti „100 darbi Latvijai” liecībās,
kas paliks vēsturē.  

Līga Ivanova
„100 darbi Latvijai” koordinatore

Attēlā: Jaunpiebalgas novadā informatīvie baneri
“Nemēslo! Mēs šeit dzīvojam!” atrodas  Gaujas ielas galā
Jaunpiebalgā virzienā uz Vecpiebalgu, kā arī Zosēnu pa-
gastā pie ceļa Abrupe – Zosēni.

Lauku ziņas

Arī Jaunpiebalgas novada pašvaldība
gatava apturēt dabas piemēslotājus

Uzmanību - Āfrikas
cūku mēris!

Sakarā ar to, ka Gulbenes nova-
da Rankas pagasta mājdzīvnieku no-
vietnē “Mazruciņi” konstatēta cūku
saslimšana ar Āfrikas cūku mēri,
valsts galvenais veterinārais un pār-
tikas inspektors, rīkojums Nr.155 no
29.09 2016., arī Jaunpiebalgas no-
vada Jaunpiebalgas pagastā 10 ki-
lometru rādiusā ap slimības skarto
novietni noteicis karantīnas uz-
raudzības zonu.

Karantīnas laikā uzraudzības
zonā aizliegta cūku pārvietošana.
Citu mājlopu pārvietošanai nepie-
ciešama PVD atļauja. Personām no
uzraudzības zonas aizliegts izvest
cūkgaļu un tās izstrādājumus, iz-
ņemot, ja mājas cūku gaļa iegūta at-
bilstoši MK Nr.83 71. punkta pra-
sībām. Jāveic higiēnas un sanitārie
pasākumi, jāievēro biodrošības no-
teikumi cūku novietnēs. Izsmeļošu
informāciju par aizsardzības pasā-
kumiem lasiet internetā Pārtikas un
veterinārā dienesta mājas lapā
www.pvd.gov.lv/.

Eiropas Komisijas
piedāvātais atbalsts ES

piena ražotājiem par
brīvprātīgu īslaicīgu

piena ražošanas
samazināšanu

Pieejamais atbalsts piena ražo-
tājam paredzēts par piena piegādes
samazināšanu 3 mēnešu periodā, sa-
līdzinot ar tādu pašu references pe-
riodu iepriekšējā gadā, ja ražotājs
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Atbalsts
zivsaimniecībai

Līdz 15.12.16. iespējams pie-
teikties vairākiem atbalsta vei-
diem zivsaimniecībā. Daži no tiem va-
rētu interesēt arī mūsu novada pār-
liecinātākos dīķsaimniekus:

l “Atbalsts produktīviem iegul-
dījumiem akvakultūrā”;

l “Atbalsts zvejas un akvakultū-
ras produktu apstrādei”.

Pārejas posma valsts
atbalsts par
zīdītājgovīm

l Lauku atbalsta dienests infor-
mē, ka pārejas posma valsts atbal-
stam par zīdītājgovīm 2015.gadā tiek

noteikta likme - 44,75 EUR par vie-
nu dzīvnieku.

l Pieteikšanās līdz 15.11.2016.

Dabas katastrofās un
katastrofālos

notikumos cietušā
lauksaimniecības

ražošanas potenciāla
atjaunošana un

piemērotu
profilaktisko

pasākumu ieviešana

Apakšpasākums “Atbalsts pro-
filaktiskajiem pasākumiem, lai
mazinātu epizootiju iespējamās
sekas”

Pieteikumu iesniegšana

no 2016. gada 30. septembra līdz
2016. gada 30. decembrim.

Uz atbalstu 3.kārtā var pre-
tendēt tikai tirgum paredzētās pri-
mārās lauksaimniecības produkcijas
ražotāji cūkkopības nozarē, jo
Pārtikas un veterinārais dienests ir
oficiāli atzinis dzīvnieku sevišķi bīs-
tamās infekcijas slimības – Āfrikas
cūku mēri Latvijas teritorijā.

Atbalsta veids: atbalsts iegul-
dījumiem lauksaimnieciskās ražo-
šanas profilaktisko pasākumu ie-
viešanai un lauksaimnieciskās ra-
žošanas potenciāla atjaunošanai.

Informāciju sagatavoja 
Jaunpiebalgas novada lauku at-

tīstības konsultante
Maija Ķīķere, mob. 29131170.

Samazin šanas periods Iesniegums j iesniedz l dz Atbalsta piepras jums 
j iesniedz l dz 

Atbalstu izmaks  l dz 

2016.g. X, XI, XII  2016.g. 21.IX; 13.00 2017.g. 14.II 2017.g. 31.III 
2016.g. XI,XII; 2017.g. I 2016.g. 12.X; 13.00 2017.g. 17.III 2017.g. 1. V 
2016.g. XII; 2017.g. I,II 2016.g. 9.XI;.13.00 2017.g. 14.IV 2017.g. 29. V 
2017.g. I, II, III 2016.g. 7.XII; 13.00 2017.g. 15.V 2017.g. 29. VI 

2016. gada jūlijā ir veicis piena pie-
gādi pirmajam pircējam (neattiecas
uz tiešo tirdzniecību). Patlaban at-
balsta likme paredzēta 140 eiro par
tonnu par references periodā sama-
zināto piegādes apjomu, t.i., par “ne-
piegādāto” piena daudzumu:

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

- par apjomu, kas nepārsniedz
50% no references periodā piegādā-
tā daudzuma (var samazināt vairāk,
bet atbalsts pienāksies tikai par
50%).

Kopumā būs 4 samazināšanas pe-
riodi, 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).

Mazs bij’ tēva novadiņ(i)s,
Bet diženi turējās!

Kas: Pārgājienu - notikumu cikls “Apjoz tēva nova-
diņu!”

Kad: no 2016.gada oktobra līdz 2018.gada novembrim.

Piebaldzēn, vai Tu zini, cik kilometru un cik soļu ga-
rumā ir mūsu novada robeža, caur kādiem mežiem, pur-
viem, pāri kādiem kalniem un pauguriņiem tā stiepjas?
Ja ir zinātkāre noskaidrot, aicinām nākt līdzi un ie-
saistīties pārgājienu -notikumu ciklā “Apjoz tēva no-
vadiņu!” Tā laikā līdz pat 2018.gada novembrim ar kā-
jām apmērosim savu novadu, tā sacīt jāsaka, apjozīsim
no viena gala līdz otram, izstaigājot tā robežu.  Katrs

posms, kas nostaigāts, tiks ieausts jostas rakstos un zī-
mēs. To simboliski apjozīsim ap mūsu novadu, lai “ne-
nāca sveši ļaudis šai zemē ziedu raut”.

Mēs kopā varam uzdāvināt savam novadam šo no-
tikumu Latvijas 100. dzimšanas dienā!

Pirmais gājiena posms 23.oktobrī no Rempiem uz
Skubiņiem (caur Kanāžiem un Boļiem). Pulcēsimies
pie novada domes plkst.10.00, līdzi ņemot siltu tēju, pus-
dienas un nostāstus par Jaunpiebalgas novada dabu,
kultūru, vēsturi, cilvēkiem. 

Ja ir jautājumi, zvaniet:
29181219 - Edgars

29556394 - Vita
29295435 – Marika.

GAUJAS FONDS aicina: “Apjoz tēva novadiņu!”

3. darbnīca - dzijas krāsošana

Vasaras vidū Jaunpiebalgas “Mazvieķos” tikāmies ar
etnogrāfi un dziju krāsošanas speciālisti Aneti
Karlsoni, lai iemācītos Latvijas aitu pienaini balto dzi-
ju darīt krāsainu ar dabas doto krāsu un minerālu pa-
līdzību. Iepriekšējā vakarā mērktas, lielos katlos uz

Jaunpiebalgu atceļoja ilzītes, parastā zeltene, bērzu la-
pas, košenils, perves koks, rubijas... Kā izrādījās, dzi-
ju krāsošana nebūt nav viegls darāmais! Lai darbs rai-
ti ritētu uz priekšu, vajadzīgas skalotājas, mērcētājas,
kurinātājas, vaktētājas, kārējas, musinātājas, teicējas.
Arī fotogrāfes.

Dzijas krāsojot, satikās gan krāsotājas ar iemaņām,

Piebalgas senās un jaunās amatu prasmes
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gan tādas, kas šādu amatu vaigā lūkoja pirmo reizi.
Pieredzes bagātas šīs divas dienas izrādījās jaunajai pa-
audzei, kas ar lielu sparu un entuziasmu palīdzēja tapt
krāšņām dzijām.

Tikmēr laipnie “Mazvieķu” saimnieki Laima un
Gunārs Ciekuržņi ne tikai sagādāja mums dzijūdeņu
vārāmo pavardu, dzijkrāsojamo (mīksto un cieto) ūde-
ni un citas dzijas krāsošanai nepieciešamās lietas, bet
arī divas dienas mūs cienāja ar varenu jēra zupu un gar-
dum gardu rabarbermaizi!

Kad dzijas tika nokrāsotas, atlika laiks arī kādam ek-
sperimentam. Un tā - līdzās dziju varavīksnēm arī krāš-
ņas, saimnieku izlolotas aitādiņas.

Attēlā: Valdai Denei gandarījums par krāsainajām
dzijām.

Attēlā: laipnie “Mazvieķu” saimnieki Laima un
Gunārs Ciekuržņi.

Piebalgas senās un
jaunās amatu prasmes

4. darbnīca - skalu grozu pīšana

Augusta beigās Jaunpiebalgā ieradās Zemgales ska-
lu grozu meistares no kokapstrādes darbnīcas
„Amatnieki”. Interesentiem bija iespēja gan ielūkoties
skalu grozu tapšanā, gan arī pašiem iemēģināt roku šajā
arodā. Ūdenī mērkti, liepu skali pāris stundu laikā pār-
tapa neskaitāmos maziņos ogu groziņos. Jāsecina, ka
ar dažāda kalibra piepūli darbiņš pa spēkam bija visiem
sanākušajiem - gan gados vecākajai paaudzei, gan tiem,
kas vēl gaida desmit gadu jubileju. Sanākušie vīri ie-
dziļinājās tehniskās niansēs un pīšanas matemātikā.
Pāra un nepāra skalu skaits, taisnstūra un kvadrātveida
grozi…

Tikmēr sievu lielākais izaicinājums bija izsprukt svei-
kā, netraumējot pirkstus ar āmuru vai skaviņu viltīgajiem
dzeloņiem. 

Senči skalu grozu darināšanā izmantoja nagliņas.
Zemgales meistarienes nagliņas aizstāj ar skavām.
Maliņu formēšanai un roktura stingrībai izmantojām
PVA līmi. Caurumu, ja tādi gadās, labošanai tiek iz-
mantota superlīme. Jauni laiki, jauni tikumi. Tomēr re-
zultātā groziņi izskatās visai omulīgi!

Visas darbnīcas piedzīvotas projekta “Piebalgas seno
un jauno amatu prasmes” ietvaros. Atbalsta –
Kultūrkapitāla fonds.

Attēlā: interesentiem bija iespēja gan ielūkoties ska-
lu grozu tapšanā, gan arī pašiem iemēģināt roku šajā
arodā. 

Attēlā: ūdenī mērkti, liepu skali pāris stundu laikā
pārtapa neskaitāmos maziņos ogu groziņos!
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Noslēguma 
pasākums

29.septembrī Jaunpie -
balgas novada domes zālē no-
tika Gaujas fonda projek-
ta “Piebalgas senās un jau-
nās amatu prasmes” noslē-
guma pasākums.

Uz galdiem gozējās nelie-
la padarīto darbu izstāde, bet
uz ekrāna - mūsu novada
amatnieku stāsti (filma).
Sarunās pie tējas tases tapa
jauni plāni un ievirzes turp -
mākai amatu apgūšanai. 

Projekta ietvaros uzfil-
mēto materiālu ikviens var noskatīties Jaunpiebalgas
novada mājas lapas jaunpiebalga.lv sadaļā „Video”,
kā arī Gaujas Fonda mājaslapā gaujasfonds.lv.

Attēlā: Gaujas fonda projekta “Piebalgas senās un
jaunās amatu prasmes” noslēguma pasākumā.

Laine Lapiņa, Gaujas fonds

Regbija kluba “Livonija” meitenes pludmales reg-
bijā izcīnīja 1.vietu

Viktorija Brikmane, Izabella Kvecko, Jana Pelše,
Agija Ābelniece, Karīna Azace, Amanda Zariņa,
Armanda Azace. Treneris U. Ozoliņš.

A. Ķirškalnei veltītajā atmiņu tēlojumu konkursā
piedalījās

Kristiāna Annija Spirģe (11.kl.) – 3.vieta.
Skolotāja A. Ķīķere.

K. Skalbem veltītajā literāro pasaku konkursā
piedalījās

Dagnija Novicka (5.kl.), Kate Smilga (6.kl.).
Skolotāja Z. Althabere.

Samanta Terēze Spirģe (8.kl.) – 2./3. vieta, Krista
Marta Kundrate (8.kl.). Skolotāja J. Glāzere.

Latvijas Olimpiskās komitejas organizētajā
“Olimpiskās dienas 2016” domrakstu konkursā
“Padod bumbu!” piedalījās

Vita Skosa (12.kl.). Skolotāja Z. Althabere.
Arnis Ratiņš

Skolas ziòas

Skolotāju
dienā 

Šī gada Skolotāju dienas pa-
sākums notika 3.oktobrī. Ir iz-
veidojusies skaista tradīcija –
šajā dienā satikties visu
Jaunpiebalgas novada skolu
skolotājiem un godināt kolēģus
apaļās pedagoģiskā darba ju-
bilejās. Šogad tie bija: Ieva
Ciekurzne, Alda Ozere, Inese
Dzene, Tatjana Gorbāne,
Vēsma Johansone, Marija
Grigorjeva, Ieva Damroze,
Ligita Vietniece, Biruta Tropa,
Sarmīte Vlodare, Dace Avotiņa. 

Kā ierasts, skolotājus priecē
kāds mākslinieks ar muzikālu
priekšnesumu, šoreiz – ģitārists
Reinis Jaunais (Rīga). 

Attēlā: kā ierasts, arī šogad tika
godināti skolotāji, kuriem apaļas

pedagoģiskā darba jubilejas: 1.rin-
dā no kreisās Ieva Damroze,
Inese Dzene, Tatjana Gorbāne,
Vēsma Johansone, otrajā rindā –
Sarmīte Vlodare, Ligita Vietniece,

Dace Avotiņa, Alda Ozere, Biruta
Tropa, Marija Gigorjeva, Ieva
Ciekurzne.

Foto: Egils Johansons
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”Olimpiskās
dienas 2016”
dalībnieku

pulks
palielinās

23.septembrī visā Latvijā risinā-
jās “Olimpiskās dienas 2016” pasā-
kumi, kas pulcēja 123 353 dalībnie-
kus 531 norises vietā. Šī gada pasā-
kuma devīze bija “Padod bumbu!”.

““Olimpiskās dienas 2016” devīze
Latvijā bija “Padod bumbu!”, jo vel-
tīta Olimpiskā sporta veida – volej-
bola popularizēšanai”, akcentē LOK
ģenerālsekretārs, Olimpiskais vice-
čempions Žoržs Tikmers. “Volejbols
Latvijā ir populārs sporta veids, kas
vienmēr ir lepojies ar augstiem spor-
tiskiem sasniegumiem un izciliem
sportistiem. Arī 2012.gada Londonas
Olimpiskajām spēlēs pludmales vo-
lejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Jānis
Šmēdiņš izcīnīja Olimpiskās bronzas
medaļas.”

“Olimpiskā diena 2016” šogad bija
“Eiropas Sporta nedēļas” sastāvda-
ļa, kuras mērķis bija veicināt fizis-
kās aktivitātes visā Eiropā un tajā
iesaistīties tika aicināts ikviens ie-
dzīvotājs.

“Cilvēki Latvijā joprojām ir ne-
pietiekami fiziski aktīvi – katrs tre-

šais no iedzīvotājiem sportiskām ak-
tivitātēm nepievēršas vispār (39% ne-
kad nenodarbojas ar sportu,
Eurostat, 2013). Mazkustīgums ir iz-
aicinājums visā Eiropā. Tāpēc
Eiropas Sporta nedēļa, kas šogad sep-
tembrī notika otro gadu, tika orga-
nizēta ar mērķi mainīt mūsu at-
tieksmi un paradumus un kļūt kus-
tīgākiem – iemācot to bērniem agrā
vecumā ģimenē, pēc tam bērnudār-
zā un skolā, mudinot domāt par savu
strādājošo fizisko aktivitāti uzņē-
mumos un, visbeidzot, radot labvē-
līgus apstākļus arī pilsētvidē.
Aktīvam, kustīgam dzīvesveidam jā -
kļūst par mūsu ikdienu, jo tas ne ti-
kai uzlabo veselību, bet arī veicina
darba spējas, iemāca disciplīnu, uz-
labo kopējo dzīves kvalitāti”, pār-

liecināts Latvijas Sporta federācijas
padomes prezidents Einars Fogelis.

Vienlaicīgi visās Latvijas
“Olimpiskās dienas 2016” norises vie-
tās, tostarp Jaunpiebalgas vi-
dusskolas sporta zālē, pasākums
23.septembrī sākās ar Olimpisko rīta
vingrošanu, kuras mērķis - dalīb-
niekus pamodināt un sagatavot turp -
mākās dienas aktivitātēm, kā arī at-
gādināt par pareizi veiktu rīta vin-
grošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sa-
stāvdaļu.

Skolas audzēkņi iepazinās ar vo-
lejbolu un tā spēles noteikumiem, pie-
dalījās stafetēs un citās sporta sa-
censībās, kā arī jau pirms Olimpiskās
dienas - radošajā konkursā ar saviem
zīmējumiem. 

Sarmīte Vlodare

Attēlā: olimpiskā rīta vingrošana vidusskolas sporta zālē.
Foto: Jānis Šāvējs

Latvijas Dzejas dienu ritmā “nevar novilkt robežu starp
to, kā nav/ un to, kas nekad nebūs”(J.K.), bet ja nu to-
mēr?! Tā arī notika. 

19. oktobrī mūsu novadniece, filoloģijas doktore, pro-
fesore Ausma Cimdiņa jaunpiebaldzēniem un vecpie-
baldzēniem uzdāvināja brīnišķīgu tikšanos ar Juri
Kronbergu, latviešu kultūras vēstnieku Zviedrijā, dzej-
nieku, atdzejotāju, tulkotāju, kurš nesen svinēja apaļu
jubileju. Pasākumu ievadīja flautistu kvarteta (Keita
un Tīna Rukmanes, Ance Urbāne un Elizabete Zariņa)
spožā uzstāšanās, kas deva impulsu tālākajai norisei. 

Kopā ar mums Juris Kronbergs atvēra divus jaunus
dzejas krājumus, kas apkopoti vienā grāmatā un kas
pasākuma gaitā tika uzdāvāti arī bibliotēkām abos no-
vados. 12. klases skolēni gan no Jaunpiebalgas vidus-
skolas (Ivanda Keiša, Alise Lazdiņa, Amanda Zariņa un
Kārlis Pētersons), gan no Vecpiebalgas vidusskolas bija
sagatavojuši dzejoļus no Jura Kronberga jaunās grā-

matas, ko izpildīja savā interpretācijā, tādējādi izpel-
noties gan izbrīnu, gan atzinību no paša autora. Dzejnieks
mūs palutināja, arī pats lasot savus darbus un pastāstot
to priekšvēsturi. Kopā ar dzeju mums atnāca sarunas
par dzīvi, par vērtībām. 

Savukārt Ausma Cimdiņa izprovocēja mūs aizdomāties
dzejas tapšanas aizkulisēs, cilvēka personības daudz-
šķautnainajā būtībā likteņa vēsturiskajos griežos, bet
bibliotēkām dāvāja nesen iznākušo, pašas sastādīto zi-
nātnisko monogrāfiju “Aspazija un mūsdienas: dzimums,
nācija, radošie izaicinājumi”, kas ir pavisam neierasts
skatījums Aspazijas dzīvē un daiļradē. 

Pēc pasākuma 12. klases skolēni dalījās savās pār-
domās, atziņās un secinājumos. Lūk, daži no tiem:

* Klausoties un lasot Jura Kronberga dzeju, mani pār-
steidz tas, cik daudz pati saviem spēkiem spēju to sa-
prast un cik tā ir moderna.

* Dzejnieks Juris Kronbergs - pilsoniski brīvs cilvēks,

Latviešu dzejnieks, atdzejotājs,
tulkotājs, kultūras vēstnieks Zviedrijā

ciemojas pie mums Jāņaskolā
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Uz Japānu pēc balvas

jo dzīvo gan Zviedrijā, gan Latvijā, ir
gudrs un ambiciozs sapņotājs.

* Dzejā jaušama pašironija, īpaši dze-
jolī “Tvītotājs”, kas man ļoti patika.

*  Jura Kronberga dzejā jūtama gan
siltā vienistabas dzīvoklīša (ar balkonu)
elpa, gan vēsā Lielās Pasaules dvesma.

* Dzejnieka slēptie sapņi var aiziet
diemžēl nebūtībā, bet paliek “Pērkona”
un citu izpildītāju dziesmas. Mums pa-
liek emocijas, ko katrs saņēma no šī no-
tikuma Jāņaskolā. 

* Pēc pasākuma secinu, ka Jura
Kronberga dzeju izmantošu, rakstot cen-
tralizētā eksāmena domrakstu.

* Ja vien neesi tieši saistīts ar lite-
ratūru ikdienā, saskarsme ar dzeju ir pa-

starpināta, minimāla, lielākoties literatūras stundās.
Bet, ja esi iedziļinājies un aizdomājies, ja esi secinājis,
ka tas, ko nesaproti, ir nevis dzejnieka, bet tevis paša
problēma, tad mērķis ir sasniegts. 

PALDIES - Ausmai Cimdiņai un Jurim Kronbergam! 
Šis pasākums izdevās, pateicoties 12. klasei, mūsu

mūzikas skolas flautistēm un manām kolēģēm/ skolo-
tājām – Vēsmai Johansonei, Jolantai Glāzerei, Aijai
Ķīķerei, Ilonai Strelkovai un Sandrai Briedei, kā arī
Guntai Misiņai un Ārijai Ozolai Jāņaskolā. Lai arī turp -
māk mūs vieno dzeja un mūzika!

Zane Althabere

Attēlā: mūsu novadniece, filoloģijas
doktore, profesore Ausma Cimdiņa – tik-
šanās iniciatore.

Attēlā: latviešu dzejnieks, atdzejotājs, tulkotājs, kultūras vēstnieks
Zviedrijā Juris Kronbergs (centrā), Jaunpiebalgas vidusskolas 12.kla-
ses skolēni, skolotāja Zane Althabere tikšanās laikā Jāņaskolā.

Foto: Vēsma Johansone

Daudzi no mums ikdienā pārvietojas ar
automašīnām, īpaši laukos tā ir ļoti sva-
rīga, pirmkārt, jau, lai tiktu uz darbu. Bet,
kā zinām, mašīnām šad un tad labpatīkas
arī bojāties. Tad esam spiesti meklēt labu
meistaru, kas mūsu auto īsā laikā salabos.
Protams, visbiežāk to darām šeit pat, uz
vietas. Taču izrādās, ka mūsējie, jaunpie-
baldzēni, ļoti veiksmīgi strādā arī citviet
Latvijā, īpaši Rīgā. Bieži vien mēs par vi-
ņiem neko nezinām. Šoreiz stāsts par jaun-
piebaldzēnu Aivi Vietnieku, kurš ir labs
automehāniķis, par to liecina dalība kon-
kursā un iegūtā 1.vieta un balva – ceļojums
uz Japānu. Kā viss notika, stāsta pats Aivis.

- Pastāsti par savu darba vietu!
-  Strādāju Wess Motors par motoris-

tu Rīgā K. Ulmaņa gatvē jau no 2008. gada,
ja nemaldos. Šo uzņēmumu izvēlējos ne-
jauši, jo, pabeidzot Rīgas Valsts tehniku-
mu, nevēlējos turpināt strādāt uzņēmumā,
kur to darīju prakses laikā. Pēc tehniku-
ma absolvēšanas meklēju darba vietu kādā
nelielā servisā, tur runāju ar vadītāju un
stāstīju, kāpēc aizgāju no prakses darba vie-
tas un vēlos strādāt viņa uzņēmumā. Viņš
teica, ka nevarot piedāvāt neko labāku, bet
viņš zina, kur es varēšu piepildīt savas vēl-

mes. Sekoja zvans uz Toyota centru un tika
pieteiktas darba pārrunas tur. Tās noritē-
ja veiksmīgi, un sāku darbu Wess Motorā.
Sāku ar ļoti vienkāršiem darbiem, pie-
mēram, eļļas maiņām un auto apkopēm.
Tagad veicu motora diagnostiku un re-
montu, novēršu salona graboņas, pārbau-
du un veicu ritošās daļas remontu un vei-
cu vienkāršākās elektrodiagnostikas pār-
baudes. Elektrodiagnostika manā skatījumā
ir viens no augstākajiem līmeņiem, kuru
es vēlētos sasniegt, jo tur ir jābūt pama-
tīgām zināšanām, prasmēm, tas ir arī labi
apmaksāts un pārsvarā tīrs darbs.

Savu darbu cenšos veikt maksimāli
augstā kvalitātē, jo klients ir pats svarī-
gākais, defekts jāatrod un jānovērš kvali-
tatīvi jau ar pirmo reizi un nedrīkst kļūdī-
ties, jo klientam jāaizbrauc apmierinātam
un priecīgam par viņa auto apkalpošanu.

- Un tagad pats galvenais – kas tas bija
par konkursu, kurā nolēmi piedalīties?

- Konkursu rīko, lai varētu apbal-
vot Toyota autocentra reģiona uzvarētāju.
Manā gadījumā no visiem Baltijas valstu
Toyotas autocentriem (aptuveni 270 me-
hāniķi), katrs aizsūtīja vienu pretendentu
uz konkursu, kas norisinājās Igaunijā.

Bijām 3 mehāniķi no Latvijas, 3 no
Lietuvas un 4 no Igaunijas. Katram da-
lībniekam bija 4 uzdevumi, kuros arī bija
jāvāc punkti.

Pirmais uzdevums. Uz statīva dzinējam
jānomaina ķēde un jāpārbauda izdilums,
kā to nosaka Toyota.

Otrais uzdevums. Jāatrod vaina, kāpēc
nestrādā logu tīrītāji. Defektu bija daudz,
lai sarežģītu uzdevumu - sākot no droši-
nātājiem un beidzot ar vada pārrāvumu zem
paneļa. Jāizmanto tehniskā informācija un
mērierīces un jāpasaka, kas tieši jāmaina,
lai defektu novērstu.

Trešais uzdevums. Teorijas tests.
Jāatbild uz dažādiem jautājumiem.
Piemēram, ko nozīmē cipari uz riepām, kā
strādā un ko regulē kāds devējs, dzinēja,
kārbas darbības principi, Toyotas vēsture.

Ceturtais uzdevums. Jāveic mašīnai teh-
niskā apkope, kuras laikā jāpārbauda
Toyotas noteiktie punkti. Bija vairāki de-
fekti, kuri jāatrod. Piemēram, salona ap-
gaismojums, drošības jostas fiksējums,
bremžu uzliku biezums, motortelpas līmeņi,
jāpieslēdz diagnostikas iekārta un jāpār-
bauda mašīnas vadības bloki.
Pildot šos uzdevumus, man veicās visla-
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bāk un ieguvu pirmo vietu. Uz konkursu
brauca līdzi mans priekšnieks, kurš bija ļoti
apmierināts, ka, īpaši negatavojoties, ie-
guvu augsto vietu. Balvā man tika ceļo-
jums uz Japānu.

- Lieliska balva! Kādi iespaidi par svi-
nīgo pasākumu un Japānu vispār?

Toyota vadība katru gadu rīko iespai-
dīgu pasākumu, lai apbalvotu labākos no
visas pasaules. Bijām apmēram 50 me-
hāniķi no Eirāzijas, Ziemeļamerikas,
Dienvidamerikas, Āfrikas, Austrālijas
un Japānas.

Toyota ļoti augstu vērtē labus darbi-
niekus. Tāpēc viens no galvenajiem Toyota
rūpnīcas vīriem svinīgā ceremonijā pa-
sniedza katram porcelāna statuju. Ļoti pa-
tika nedēļa Japānā. Tur cilvēki ir laipni, iz-
palīdzīgi. Viss ir sakopts un tīrs. Drošība
viņiem ir pirmajā vietā, tāpēc visur tiek iz-
mantoti drošības līdzekļi, lai sevi nesa-
vainotu.

Japāna ir ar ļoti augstu kultūras līme-
ni. Šajā valstī ir daudz ko redzēt – pilsē-
tas ar jaunākajām tehnoloģijām. Cilvēki
te ziedojas savam darbam un arī ir ļoti at-
bildīgi par to, ko dara. Atsaucība ir mo-
mentāla, ja nepieciešama palīdzība vai ser-
visa pakalpojumi. Ielidojot Japānā, jāaiz-
pilda imigrācijas karte. Tajā ir jānorāda uz-
turēšanās vieta Japānā, jādeklarē naudas
daudzums, kas jums ir līdzi, kā arī jāno-
rāda izceļošanas laiks un lidojuma nu-
murs. Bagāžu pārbauda un uzdod dažā-
dus jautājumus. Man likās, ka esmu no-
nācis citā pasaulē! 

- Tavas kādreizējās skolotājas Piebalgas
skolā atceras, ka jau mazajās klasēs tu
esot zinājis, par ko vēlies kļūt – par ser-
visa direktoru!

- Autoservisa direktors... Izklausās jau
labi! Serviss, kurā strādāju, ir liels, un tur
ir milzīga konkurence. Šeit ir izaugsmes
iespējas, tikai vajag censties, darīt un jā-
būt labai izglītībai! Tik augstu vēl neska-
tos, jo vēl jāmācās un jāmācās.

- Ko tu vari ieteikt jauniešiem, kuri arī

domā mācīties par auto mehāniķiem?
- Ko ieteikt... Jābūt, apņēmīgiem, mērķ -

tiecīgiem...
Protams, ir jāmācās, kaut liekas, ka mā-

cāmie priekšmeti ir nenozīmīgi, tie tomēr
noder darba gaitās un nākamajās izglītī-
bas iestādēs.

Jāatceras viena lieta, ka, pabeidzot sko-
lu, nevar uzreiz mērķēt uz augstu amatu,
tāpēc jāsāk no apakšas un sevi jāpierāda,
un tad jau var kāpt augstāk.

Vēl varu piebilst, ka jāciena savi vecāki,

jo viņi ļoti daudz palīdz, lai bērni tiktu iz-
skoloti un saprastu, ko vēlas dzīvē sasniegt.

- Paldies par sarunu! Lai tev veicas
darbā un piepildās ieceres!

Aija Ķīķere

Attēlos: labākie mehāniķi no visas pa-
saules svinīgajā pasākumā.

Toyota autocentra rīkotā konkursa
Baltijas reģiona uzvarētājs Aivis Vietnieks.

5.oktobrī Melnbāržu kultūras nama zālē vairāk nekā
trīsdesmit novadnieku ieradās uz pasākumu ar nepa-
rastu nosaukumu un tikpat neikdienišķu saturu.
Vēsturnieks Gints Skutāns (arī novadpētnieks un tū-
risma gids) piedāvāja auditorijai stāstījumu un pre-
zentāciju par Zosēnu pagasta valodas un kultūras īpat-
nībām. Tas bija stāsts par vietējo iedzīvotāju identitā-
ti, kultūrvēsturiskajām vērtībām, to apgūšanu mūsdienās
un saglabāšanu nākamībai.

Šovasar uzsāktais novadpētniecības darbs Zosēnu pa-
gastā atklāj svarīgas iezīmes Piebalgas etnogrāfisko un
valodas īpatnību varavīksnē, dodot bagātu materiālu tā-
lākajiem pētījumiem. Teritorijas novadpētnieciskā ap-
sekošana atsedza negaidīti daudzslāņainu un krāšņu

vietējo īpatnību spektru – vietvārdus, izlokšņu īpatnī-
bas, apvidus vārdus, interesantus teicējus, dabas un kul-
tūrvēstures objektus. Zinātniski izsakoties – nelielais
Zosēnu pagasts izceļas ar ļoti komplicētu administra-
tīvo, kultūras un dialektoloģisko vēsturi … Nekur ci-
tur Vidusvidzemes pagastos nav atklāta tik atšķirīgas
izcelsmes iedzīvotāju koncentrācija šādā, salīdzinoši ne-
lielā teritorijā.

Un lūk, Zosēnu pagastā kopā ir apvienoti atgriezu-
mi no dāžādiem pagastiem- dzērbenieši, drustēnieši, vec-
piebaldzēni, jaunpiebaldzēni, kā arī vietējie melbārdieši
(pagasta vidū) un Timšsila ļaudis. Katrai šai grupai ir
sava, mazliet atšķirīga izloksne, savi uzvārdi, savādā-
ka izcelsmes vēsture. Melbārdieši novietojušies Gaujas

„Ķencu Republikas dārgumi” ... tika meklēti 
un atrasti Zosēnos!
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kreisā krasta ielokā (no Aptekām līdz Magonām un
Ķenciem), un, izrādās, nav nedz dzērbenieši, nedz arī
īsti piebaldzēni – kaut kas pa vidu.

Bija aicinātas arī iedzimtās zosēnietes – Elza Kremiņa,
Maruta Dravante un Anna Ādmine, kas ar lielu inte-
resi iepazina sava pagasta sarežģīto kultūrvēsturi un
piedalījās diskusijās par neskaidrajiem jautājumiem.
Izrādījās, ka visas trīs lieliski atceras un vēl tagad var
lietot piebaldzēnu izloksni, un, izmantojot gadījumu, iz-
skanēja ne viens vien teikums vietējā izloksnē. Uzzinājām
arī skaidrojumus specifiskiem senlaiku vārdiņiem - us-
maž, pamaki, cībuki, lenderis, kukaiņi, meniks u.c.

Atsevišķa spilgta tēma bija Kāpurkalna ezera un ap-
vidus samudžinātā pagātne, kur mūsdienās tiek mek-
lētas pilis, muižas, dažādas Māras svētvietas, akmeņi
un baznīcas. Pētnieks centās atdalīt sākotnējos patie-
sības graudus un dokumentētus faktus no jaunāku lai-
ku izdomājumiem vai pārspīlējumiem, kas šo necilo eze-
riņu padarījušas slavenu visas Latvijas mērogā. Elza
Kremiņa pastāstīja, ka vienmēr bijusi neizpratnē – kā-
pēc rakstos viņu sauc par Māras un par Svētezeru. Visi
vietējie zina tikai nosaukumu Kāpurkalna ezers, bet otru,
mazāko sauc vienkārši – Mazais ezerīns. Atklājās arī
nostāsts, ka ilgi meklētā baznīca atradusies visdrīzāk
kalniņā pie Zviedru priedes - viduslaiku kapsētas, no
kuras tās zvans ieripojis Mazajā ezerīnā un nogrimis.
Patiesībā te bijusi ne jau baznīca, bet tikai maza lūg-
šanas vieta - kapela. Pēc pasākuma pētnieki vienojās,
ka jādodas dabā kopā ar vietējiem zinātājiem un jā-
noskaidro senvietu patiesais novietojums.

G. Skutāns nodeva Jaunpiebalgas muzeja vadītājai
Vēsmai Johansonei oriģinālu vēstuli, kurā Arnolds

Jaunberģis īsumā apraksta Melnbāržu māju pudura se-
nāko vēsturi: vietvārdus, nostāstus un dzimtu izcelsmi.
Tāpat arī tika nodoti Annas Ādmines pierakstītie pie-
baldzēnu izloksnes paraugi, ko tā jaunībā dzirdējusi un
iegaumējusi no savas vecāsmātes.

Radās jautājums par projekta nosaukumu - kāpēc
Ķencu Republika, nevis Ķenču valsts vai karaliste?
Izrādās, ka pirms 200 gadiem Ķencu, Urļu un Spulgu
mājas bijušas piederīgas Vecpiebalgas draudzei un vei-
dojušas savrupu puduri - salu starp Jaunpiebalgas,
Dzērbenes un Drustu piederumiem. Šaubīgi nostāti vēs-
ta, ka šīs mājas tikušas kārtīs nospēlētas par labu
Vecpiebalgai, taču to, kā bija patiesībā, neviens skaid-
ri pagaidām nezina.

Kopīgās sanākšanas un smadzeņu vētras rezultātā tika
apgaismoti daži novadpētniecības jautājumi, uzklausī-
ti vairāki kolorīti tautas nostāsti. Tā, piemēram, kopī-
gi tika noskaidrots īstais nosaukums Zosēnmuižas
Uošupītei, kas pēc J.Sudrabkalna poētisma tiek visur dē-
vēta par Ziemcietīti (arī Vienziemīti, Viendienīti). Un kā-
pēc Zosēnu pagastmāju sauc par Jūrniekiem? Kādēļ pie
Drustu pienotavas iestādīts ozoliņš kājām gaisā un kā
tas varēja izaugt tik liels? Kur atradušās pazudušās
Gaujas pietekas - Zviedrupe, Peķupe, Mestrupe,
Trakupe, Krievupe, Kliģupe un Līdacīte ... ? Un kā tās
tika atklātas no jauna? Par to un daudz ko citu uzzināsiet
nākamajā tikšanās reizē, jo pasākums tiks atkārtots 15.ok-
tobrī pulksten12.00 Jaunpiebalgas novada domes zālē.
Aicināti ierasties interesenti un it sevišķi vecākās pa-
audzes pārstāvji - izloksnes un vietvārdu zinātāji.

Gints Skutāns 
mob. 29196952

10. septembrī ikviens  tika aicināts
piedalīties Pasaules pievilkšanās die-
nā, kas līdz šim plašāk bija pazīstama
kā Vislatvijas Spēka diena. Pasākuma
ideja un aktivitāte – pievilkšanās pie
stieņa – palikusi nemainīga. 

Pasākuma galvenais mērķis ir mu-
dināt sabiedrību domāt par veselīgu
un aktīvu dzīvesveidu, kā arī apzi-
nāties labas fiziskās formas nozīmi
ikdienas dzīvē. Protams, liels izai-
cinājums ir uzrādīt labu rezultātu uz
citu pasaules valstu fona, ko Latvijai
visus iepriekšējos gadus ir lieliski iz-
devies izdarīt.

Viens no Latvijas pievilkšanās
punktiem bija arī  Jaunpiebalgā. 76
dalībnieki pie stieņa  pievilkās 569
reizes. Tas ir lielisks rezultāts! Mūsu
novadā labākos rezultātus uzrādīja:
Didzis Vietnieks, Ilvars Keišs,
Mārtiņš Smilgins, Kristers Leimanis
un Mārtiņš Ikšelis. Ļoti, ļoti tuvu  la-
bāko un stiprāko pieciniekam bija:
Andris Elperis, Mareks Varzilovs,
Artūrs Gulbis, Kristaps Ozols un

Ernests Damroze.
Paldies, jums stiprinieki, ka bra-

ši cēlāt mūsu novada reitingus!
Paldies ikvienam, kas uzdrīkstē-

jās un pamēģināja pievilkties kaut
vai tikai vienu reizi, jo katra reize
tika summēta Jaunpiebalgas pie-

vilkšanās  punkta kopējos rezultātos.
Dāmām, protams, īpašas uzslavas!

Paldies tiesnesim Oskaram Kreišmanim!

Egita Zariņa
Pievilkšanās dienas koordinatore

Vēl viens Latvijas veiksmes
stāsts: Spēka diena kļuva par

starptautisku pasākumu!     
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10.septembrī notika kārtējā velo-
tūre „Pāri Piebalgas pakalniem”. 

Sporta klasē 73,5 km distancē no-
ritēja spraiga sacensība līdz pat fi-
nišam. Starp pieciem visātrākajiem
finišā veiksmīgākais bija Jānis
Vanags (2.14:31). No jaunpiebal-
dzēniem šajā trasē piedalījās tikai
Viesturs Eglītis. Vienīgā finišējusī sie-
viete – Līga Actiņa (2.45:17). 

Arī tautas klasē 27 km distancē,
līdzīgi kā sportistiem, cīņa turpinā-
jās līdz pēdējiem metriem. Uzvarēja
Arvils Vikštrems (0.45:36), kas bija
pirmais sešu riteņbraucēju grupā.
Sievietēm 1.vietā Mārīte Knēta
(0.52:28). Tāds pats rezultāts arī Ievai
Lācei, kura sieviešu konkurencē pa-
lika otrā. No Jaunpiebalgas pār-
stāvjiem uz goda pjedestālu tika ai-
cināti skolēni Aleksis Loginovs
(2.vieta VZ grupā) un Ernests
Damroze (3.vieta VJ grupā). 

Nelielā, savai varēšanai piemē-
rotā trasītē ātrumā un izturībā spē-
kiem varēja mēroties arī pirms -
skolnieki un jaunāko klašu skolēni.
(Visi rezultāti publicēti Jaun -
piebalgas novada domes mājas lapā –
www.jaunpiebalga.lv).

Izlozē galveno balvu, kas tradi-
cionāli ir velosipēds no „Strazdu

Gravas”, laimēja ādažnieks Andris
Kalve.

Paldies tiesnešiem, paldies visiem,
kas iesaistījās šo riteņbraukšanas sa-
censību norisē! Paldies ikgadējiem ve-
lotūres sponsoriem : „Strazdu Grava”
(Uģim Strazdiņam, Uldim Gravam),
SIA „Wenden furniture”
(Normundam Brēmeram, Madarai
Intenbergai), „ZZK” (Normundam

Zviedrim), AS „Rankas piens”
(Mikum Spalviņam), „AVON”
(Marinai Grīnbergai), SIA „Piebalgas
alus” (Inārai Dūklavai), „Sava puķe”
(Līgai Jansonei) un Līviņu ģimenei!

Egils Johansons

Attēlā: mazākie velotūres dalīb-
nieki gatavi startam.

Veiksmīgi aizvadīta kārtējā velotūre

Vai es mīlu tevi,
Jaunpiebalga?

Līdzīgs jautājums ir arī populārajai spēlei, kura snie-
dza gana daudz zināšanu par dzimto novadu, bet kā ir
ar darīšanu?  Atbilde varētu būt: „ Cik varu, tik daru”.  

Ar jauku devīzi: „No rokas rokā - mīlestības lokā” sep-
tembra pēdējā sestdienā notika kārtējais labdarības pa-
sākums „Dalies izaudzētajā”, kuram savas lielās bišu
dravas medu  jau vairākkārt nežēloja Jānis Cercins, mai-
zi un pienu atvēlēja jau tradicionālie mūsu atbalstītā-
ji  - SIA „Ķelmēni” un Z/S. „Uzvaraskalns”. Pārējie, starp
kuriem čaklākie bija senioru klubiņa „Harmonija” da-
lībnieki, dalījās ar āboliem, tomātiem, kartupeļiem, bur-
kāniem, sīpoliem, ķirbjiem, gurķiem, kabačiem, bietēm
un kāpostiem. Bija arī daži puķu un augu  stādi. 

Protams, ka šeit nevarēja būt runa par daudzumu,
bet par principu , ko savulaik izteica latviešu tautas di-
žākais dzejnieks Rainis: „Gūt var ņemot, gūt var dodot,
dodot gūtais neatņemams”. Ieguvēji bija gan ņēmēji, gan
devēji, jo nav dzirdēts, ka šādi labestības pasākumi būtu
notikuši arī citos novados. 

Tiekoties tika pārrunātas arī lietas, kas nedara godu
mūsu novadam. Iebraucot Jaunpiebalgā no Abrupes pu-
ses, nevar nepamanīt ceļmalā plakātu „Nemēslo, mēs
šeit dzīvojam!”, un tam ir savi iemesli. Stacijas rajonā
dzīvojošie stāstīja un arī parādīja fotogrāfijas, kurās re-

dzams piemēslotais Gaujas krasts un pat veselas sadzīves
atkritumu kaudzes. Tad nu daži entuziasti, kā V.
Pētersones kundze, tos regulāri    novācot, bet tikpat
regulāri tie parādoties atkal. 

Arī ceļu malās bieži ir redzami atkritumi, kuri tiek iz-
mesti no braucošām automašīnām. Ļoti iespējams, ka tās
pieder mūsu pašu piebaldzēniem. Un  tad nu nežēlosi-
mies par  slikto ceļu stāvokli, jo daļa ceļu uzturēšanai pa-
redzētās naudas tiek novirzīta ceļmalu sakopšanai. 

Pārrunāta tika arī attieksme pret  latviešu karavī-
ru  piemiņas vietām. Jaunpiebalgas kapos atdusas divi
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri - Pēteris Cīpurs un Pētris
Tabiņš.  Pēdējam kapa vieta jau ilgāku laiku netiek pie-
nācīgi sakopta, un viņa radinieki arī nav atrodami. Tas
pats būtu sakāms par kritušo latviešu leģionāru piemiņas
vietām Viņķos un Variņos, kuras būtu nepieciešams at-
jaunot. Liekas dīvaini, ka padomju okupācijas kara spēka
kritušo karavīru kapi, kuriem nav nekāda sakara ar
Jaunpiebalgu, tiek uzturēti kārtībā.  Tuvojas visu kri-
tušo latviešu karavīru piemiņas  diena, kuru mēs svi-
nam kā Lāčplēša dienu, un tad nu būtu laiks godināt
mūsu tautas kritušos varoņus.  Saprotams, ka visu pašu
spēkiem sakārtot nevarēsim, bet nepiegružot ceļmalas,
sakopt savas mājas apkārtni, parūpēties par vientuļiem
vai nelaimē nonākušiem kaimiņiem ir katra spēkos.  Un,
pirms aizejam dzīvot uz pilsētām vai citām valstīm, pār-
dodam savas mājas un zemi ārzemniekiem, uzdosim sev
jautājumu:  „Vai es mīlu tevi, Jaunpiebalga?”

Jānis Mājenieks
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Izskanējis, izdziedāts, izdejots kārtējais mūzikas fes-
tivāls „Satiksimies Piebalgā”. Šoreiz varbūt ne tik krāš-
ņi, ne ar tik daudz dalībniekiem kā citugad. Jo doma
bija – vai vispār... vajag, varbūt nevajag. Visu vasaru
daudzviet Latvijā, arī tuvākajā apkārtnē dažnedažādi
festivāli, izrādes, koncerti, salidojumi, pilsētu/novadu
svētki. Pēdējā brīdī, sazinoties ar novada domi, tomēr
radās pārliecība, ka šī tradīcija jāturpina, neraugoties
uz prognozējamiem finansiāliem zaudējumiem.
Galvenais ir sagādāt tikšanās prieku dažādām ap-
meklētāju paaudzēm, nevis rīkot pasākumu kā peļņas
avotu. 

Pēc vairāku gadu pārtraukuma programmu atkal va-
dīja bijusī Jaunpiebalgas vidusskolas absolvente, vēlākā
televīzijas šovu dalībniece un raidījumu vadītāja Liene
Bērziņa (Zostiņa). Uzstājās grupas – “Hameleoni”,

“Galaktika”, “Olas”, “Duets Sandra”, Jānis Krūmiņš no
“Apvedceļa”, eksotisko deju studija “Haidar” no
Valmieras, Liene Šomase, Alise Ozola, Andris Kivičs.
Deju mūziku atskaņoja dīdžejs Gunchs.

Paldies visiem, kas palīdzēja festivālu sarīkot! Paldies
Jaunpiebalgas novada domei par sapratni un atbalstu!
Paldies Reinim Reķim, Aldim un Mikum Spalviņiem,
Jurim Paulovičam un Ievai Kazākai, biškopim Aivaram
Radziņam, Dairim Kabrakam, Rihardam Enikam,
Ervīnam Urbānam, Jānim Žagariņam, Marinai
Grīnbergai un Sandrai Makarei, Ontužānu un Līviņu
ģimenēm, Jānim Lipiņam, uzņēmumiem – “Ramatas”,
“ORKLA” un AS “Tukuma piens”! Un, protams, Vēsmai,
kura nenogurusi rūpējās par dalībnieku cienāšanu, gan
līdzi dodamo ceļamaizi! 

Egils Johansons

Mūziķi un klausītāji atkal satikās Piebalgā

Jaunpiebalgas Sv. Toma ev. lut. baznīcā 8. oktobrī  iz-
skanēja jau 17. ikgadējais Rudens koncerts. Šajā rei-
zē kopā koncertēja mūzikas skolas audzēkņi, pedago-
gi un absolventi. Koncerts bija tupinājums 6. septem-
bra notikumam – mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas
atklāšanai – skolas 30 gadu jubilejas ietvaros. 

Koncertu iesāka vokālais ansamblis „Žagariņi”  - ko-
pīgās dziesmās vienojās gan esošās, gan bijušās ansambļa
dalībnieces. Koncertā skanēja arī klavieru melnbaltie
taustiņi un flautas skaņas visdažādākajos tās iespēja-
majos tembros un nokrāsās, fagotu duets un ērģeļu sta-
bules, lieliski vokālie priekšnesumi, klusā, maigā ģitāra.
Neatņemama koncerta sastāvdaļa, protams, bija
Emīla Dārziņa „Melanholiskais valsis” – šoreiz peda-
gogu un absolventu instrumentālā ansambļa izpildīju-
mā, kuru aranžējis arī mūsu absolvents Emīls Rusovs.  

Koncerta izskaņā ar novada domes atbalstu jaunie māk-
slinieki saņēma piemiņas un naudas balvas par skolas
un novada vārda popularizēšanu ārpus novada robežām.
Iepriekšējā mācību gadā skolas audzēkņi ir piedalījušies
vairāk nekā 20 dažādos konkursos, festivālos un kon-
certos, kur iegūtas godalgotas vietas un atzinības gan
valsts, gan starptautiskā mēroga pasākumos.

Atkalredzēšanās prieks bija neaprakstāms, fantastiska
sajūta, atkal esot un muzicējot kopā! Ir liels lepnums,
ka mēs, piebaldzēni, esam tik bagāti ar skolām un dzī-
vesgudriem skolotājiem, ar gaišiem, drosmīgiem cilvē-
kiem, ar atbalstošu un gudru pašvaldību, ar talantīgiem
jauniešiem un skolēniem, ar pašaizliedzīgiem vecākiem,
kuriem rūp savi bērni, viņu izglītība un attīstība.

Paldies par šo brīnišķīgo dienu es saku saviem ko-
lēģiem – Sandrai Briedei, Ingai Eihentālei, Ievai
Damrozei, Jānim Žagariņam, Mārai Vīksnai,
Tālivaldim Narvilam, Sarmai Petrovskai, skolēniem,
kuri piedalījās koncertā – Adrianam Vīķelim, Katei
Smilgai, Tīnai Rukmanei, Katei Katerīnai
Ruņģei, Lāsmai Ciekurznei, Aleksai Paulai
Pallo, Rēzijai Blūmai, Danielai Macolai, Līgai
Džīnijai Rubenei, Elizabetei Zariņai, Ancei
Urbānei, Keitai Rukmanei un absolventiem, kuri at-
brauca ciemos, lai dalītos šajā priekā – Laurai Lazdai,
Līnai Gotautai, Rasai Ontužānei, Ivandai Ķīķerei,

Sabīnei Blūmai, Viedai Lūsai, Sabīnei Rubenei,
Zanei Alksnītei, Mārim Narvilam, Elzai Skutānei,
Samantai Eihentālei, Adrijai Žagarei, Kristapam
Upmalim!

Mēs turpināsim šo gadu pavadīt savas 30. jubilejas
zīmē ar dažādām muzikālām un mākslinieciskām ak-
tivitātēm, bet jau tagad – visus aicnām uz lielo jubile-
jas pasākumu 2017. gada 11. martā (sestdien)!

Paldies ikvienam, kas esat ar mums!
Patiesā cieņā – Aija Sila

Attēlos: Rudens koncerts Jaunpiebalgas Sv. Toma
ev. lut. baznīcā.

Foto: Andra Annemarija

Atkalredzēšanās prieks mūzikā – 
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolai 30
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Šajā sezonā Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas telpās no mācībām brīvajā laikā savu radošo darbu
turpina Lietišķās un tēlotājas mākslas studija “Piebaldzēni. Ar prieku jaunajās telpās aicinām turpināt darbu
jau esošos studijas dalībniekus un gaidām jaunus interesentus. Studijas dalībnieki praktiskajā darbā strādā ar
pašu iegādāto materiālu.

Darbnīcu vadītāji, kas sniegs zināšanas attiecīgajā nozarē, ir profesionāli mākslinieki un vietējie tradicionālās
kultūras nozares interesenti, kuri savās nodarbībās pieaicina zinošus speciālistus un meistarus. Reizi mēnesī
notiks kopējās tematiskās nodarbības ar mērķi turpināt strādāt pie Jaunpiebalgas vizuālā tēla veidošanas, su-
venīru līnijas izstrādes, vietējā kultūrmantojuma apzināšanas. Notiks darbs, lai sagatavotos dalībai vietējā un
valsts mēroga izstādēs. Studijas darbs tiek veidots, vadoties pēc Latvijas Nacionālā kultūras centra noteikta-
jām vadlīnijām ar mērķi apzināt un saglabāt esošo kultūrmantojumu un radīt jaunas kultūras vērtības šodien. 

Šī gada sezonā jūs gaida

TEKSTILA DARBNĪCA

Aušana ir viena no vecākajām rokdarbu tehnikām Eiropā, pazīstama jau 3000 gadu p.m.ē. Seno latgaļu au-
dumos konstatēts vienkārtnis un 4 nīsu trinītis. Vēlākos gadsimtos aušanas tehnikas pilnveidojas. Audumus
auda no pašu saimniecībās ražotajiem materiāliem - vilnas, liniem, kaņepājiem, meldriem.

19. gs. attīstās preču apgrozība, kas veicina zemnieku amatniecības centru izveidošanos. Tāds centrs izvei-
dojās arī Piebalgā. Piebaldzēnu audumi bija sastopami tirgos līdz pat Pēterburgai.

Tekstilnieku grupas dalībnieki pamatā nodarbojas ar aušanu, arī adīšanu un tamborēšanu. Aužam segas, la-
katus, dvieļus, brunču audumu. Sākums parasti ir lupatu tepiķis. Apgūstam dažādas aušanas tehnikas. 

Audēju darbi katru pavasari ir skatāmi studijas izstādē izstāžu zālē Velves. Esam piedalījušās arī tematis-
kajās izstādēs, kuras rīko citu studiju dalībnieki (piem., Cēsīs, Krimuldā…).

Tekstila darbnīca uzņem jaunus dalībniekus, arī tos, kuri vēlas pilnveidot un izkopt savas adīšanas pras-
mes.

Marika Šube, mob. 29295435

KERAMIKAS DARBNĪCA

Piedāvā apgūt senas un tradicionālajā māksla balstītas jaunas māla izmantošanas iespējas. Trauku virpo-
šana, plastiska dažādu formu izgatavošana, sīkplastika. Sienas dekoru veidošana. Interjera priekšmetu radī-
šana. Apgūst māla izstrādājumu glazēšanas iemaņas. Iepazīstas ar dažādām izgatavoto priekšmetu dekorēša-
nas metodēm.

Talita Rozenblate, mob. 26238898

KALIGRĀFIJAS DARBNĪCA

Apgūst rakstīšanas tehniku ar platgala un asgala spalvu, mācās kompozīcijas pamatus, tiek iepazīstināti ar
kaligrāfijas instrumentiem, tušu krāsu un papīriem. Veido patstāvīgus kaligrāfijas darbus.

Zanda Liedskalniņa, mob. 29471325

METĀLMĀKSLAS DARBNĪCA

Jauniešiem un pieaugušajiem iepazīšanās ar mūsdienu juveliermākslu un tās īpatnībām;
* iemaņu apgūšana darbā ar juvelierinstrumentiem;
* dažādu tehniku un principu apguve, strādājot ar krāsainiem metāliem un dārgmetāliem;
* juvelierizstrādājumu izgatavošana - pašu dizainētas rotas, piespraudes, auskari, kaklarotas;
* arheoloģisko rotu izgatavošana;
* dizaina elementu izgatavošana - svečturi, karotes, dakšas, spēka lietas;
(vairāk informācijas: https://www.facebook.com/Sidrabadrava/www.sidrabadrava.eu)
Oskars Rozenblats, mob. 28781942

SAVU RADOŠO DARBU JAUNAJĀS
TELPĀS UZSĀK MĀKSLAS STUDIJA

“PIEBALDZĒNI”
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BALTO DARBU DARBNĪCA

Baltie darbi ir viens no senākajiem tekstilmākslas rotājumu veidiem, kas mūsdienās ir saglabājušies grez-
najos goda tērpos. Katrs īstens latvietis vēlas šādu greznu rotu sev mājās. Šogad darināsim katrs savu baltu
linu kreklu, kas izšūts pēc savas piederības dzīvesvietai. Radoši pielietosim apgūtās tehnikas - etnogrāfiskos
baltos izšuvumus, izšuvumus tillā, caurās vīles, spodr šuvumus, monogrammas, aplikācijas, zīlīšu rotājumus,
rišeljē - brīvo griezto rakstu, broderī - brīvo spodršuvumu.

Ilze Prūse, mob. 26114226

STIKLA MĀKSLAS DARBNĪCA

Piedāvā iepazīšanos ar stikla mākslas vēsturi, ieskatu stikla mākslas pasaulē.
* Rotaslietu izgatavošana - gredzeni, kuloni, auskari, aproču pogas, piespraudes u.c.
* Stikla interjera priekšmetu izgatavošana - kausētas vitrāžas logam, trauki, dekori puķu podam, dobei, 

gaismas ķermeņi.
* Kausētas spēka zīmes - latviešu etnogrāfijas zīmju izgatavošana stiklā.
* Mozaīkas izgatavošana.
* Gadskārtu svētku dekoru veidošana mājai un dāvanām.
Ieva Gailīte, mob. 29354568

ĀDAS MĀKSLINIECISKĀS APSTRĀDES DARBNĪCA

Iesākumā tiek sniegta apmācība;
* materiālmācībā - ādas veidi, to izmantošana ādas apstrādē, materiālu, darbarīku veidi;
* kompozīcijas pamati - krāsu mācība, krāsu veidi, kas tiek izmantoti ādas apstrādē, kompozīcijas veidi,

dažādu tehniku pielietošana, tās realizējot materiālā;
* konstruēšana - ideju skices veidošana, paraugu modelēšana.
Praktiskās nodarbības ādas izstrādājumu izgatavošanā.
Apgūsi prasmes, kā izgatavot ādas rotas, rotu kārbas, blociņu, maku, pases vākus, jostu, somu, pastalas,

albumu.
Baiba Kalniņa - Eglīte, mob. 29611300

PĒRĻOTĀJU DARBNĪCA

Piedāvājam apgūt jaunas prasmes, lai gatavotu tradicionālus izstrādājumus ar pērļu rotājumiem – adīti cim-
di, zeķes, aproces, izšūtas jostas un vainagi, kā arī laikmetīgi darinājumi - somiņas, apkakles, austas galvas jos-
tas un rokassprādzes u.c.

Baiba Logina, mob. 22449769

GLEZNOTĀJU DARBNĪCA

Tevi sagaida krāsu prieks un radošs gars balta audekla priekšā, kad vari justies kā visuvarens otas pavēl-
nieks, maigi pieskaroties aicinošajam tukšumam, radot pats savu pasauli.

Talita Rozenblate, mob. 26238898

AICINĀM INTERESENTUS PIETEIKTIES 
UN VISU INFORMĀCIJU SAŅEMT

PIE DARBNĪCU VADĪTĀJIEM. 
STUDIJAS DALĪBAS MAKSA 

UN IESPĒJAMIE NODARBĪBU LAIKI 
TIKS NOTEIKTI 21.OKTOBRĪ.

Sandra Strēle
Lietišķās un tēlotājas mākslas studijas vadītāja
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Pasākumu grafikā ir nelielas izmaiņas:
Marijas Grīnbergas vadītie angļu valodas kursi turp -

māk notiks otrdienās. Plkst.17.30 ir gaidīti iesācēji, bet
plkst.19.00 – cilvēki ar priekšzināšanām. Aicināti jau-
ni interesenti. Kursi notiks 18.un 25.oktobrī, 8., 15., 22.,
29.novembrī. 

Pirmdienās - 17.,24., 31.oktobrī, 7., 14., 21., 28.no-
vembrī plkst.17.00 – astroloģija.

Pirmdienās plkst.19.00 aktīvas sarunas ar ķermeni
vadīs Māris Pirktiņš. Vingrinājumi ķermeņa, gara un
intelekta attīstīšanai, kas palīdz harmonizēt un izve-
seļot. Nodarbības beigās notiks meditācija Tibetas dzie-
došo trauku skaņās.

Līdzi jāņem: maiņas apavi, paklājs, ērts apģērbs un
silta sedziņa.

Pirmā nodarbība 24.oktobrī. Turpmāk - 31. oktobrī,
7., 14., 21., 28.novembrī.

18. un 25.oktobrī, 1., 8., 15., 22., 29.novembrī
plkst.17.00 - Sandras Blūmas vadītā lekciju cikla 1.daļa
“Simboli pasaulē un latviešu folklorā. Dievturības
pamati.”

20.oktobrī plkst.17.00 teātra afiša - domubiedru
tikšanās, sarunas, diskusijas par teātri, literatūru,
mākslu.

22.oktobrī plkst.13.00 kustība un deja.
22.oktobrī plkst.14.00 smieklu terapija.
27.oktobrī plkst.17.00 radu raksti - bibliotēkas re-

sursi un meklēšanas iespējas dzimtas koka veidošanā.
28.oktobrī pieredzes brauciens uz Igauniju - Veru

novada Lindoras pagasta gadatirgus apmeklējums, uz-
ņēmējdarbība kādā Peipusa piekrastes saimniecībā.

Pieteikties pie Maijas Ķīķeres, mob. 29131170.
2.novembrī plkst.17.00 radošā darbnīca - aušana ar

pērlītēm. Materiāli: stingrs kurpju kastes vāks vai ma-
zās stellītes;  pērlītes. Ja vēlaties smalku darbu, vajag
Japāņu TOHO Nr. 11 vai čehu sēkliņpērlītes Nr. 9 vai
10 - vismaz 2 krāsas vienāda izmēra, ja rupjāku - Nr. 8;
parastais spolīšu diegs vai neilona diegs pērlēm pie-
skaņotā krāsā. Var būt arī smalka makšķeraukla vai
linu diegs; pērļošanas adata – pēc iespējas garāka.

Nepieciešamības gadījumā materiālus varēs arī ie-
gādāties uz vietas.

5. novembrī plkst.11.00 ādas mākslinieciskā ap-
strāde. Jāņem līdzi šķēres, īlens.

23.novembrī plkst. 17.00 māla trauciņu (svečtu-
ru) gatavošana.

25.novembrī plkst.19.00 rakstnieka Jonāsa
Miesnieka 120 gadu atcerei veltīts pasākums.
Piedalās literatūrzinātniece Ausma Cimdiņa.

14.decembrī plkst.17.00 sveču liešana.
Laipni aicināti visi interesenti!
Pasākumu grafiks var mainīties, tāpēc sekojiet līdzi

informācijai afišās novada domes mājas lapā un so-
ciālajos tīklos https://www.facebook.com un
http://www.draugiem.lv

Ierosinājumi, pieteikšanās un uzziņas personīgi vai pa
tālruni 64107903, mob. 29230240;     

e-pasts: baiba.logina@jaunpiebalga.lv 
Nodarbības notiks Jaunpiebalgas novada domes 
2.stāvā – mācību klasē, bibliotēkā vai zālē.

Baiba Logina

Neformālā izglītība pieaugušajiem

Kultūras pasākumi
Janpiebalgā

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.
Projekts tiek īstenots ar KKF  un Jaunpiebalgas novada domes finansiālu atbalstu.

Nāc un iemācies kaut ko jaunu, un kļūsti bagātāks!

10.11. plkst. 19.00 Citādi Mārtiņi – filma “Freimis. Mārtiņš Freimanis” ar muzikālām intermēdijām. 
Ieeja: 2,- EUR. 

11.11. Lāčplēša diena. Plkst.17.30 Varoņu birzs izgaismošana, plkst.18.00 lāpu gājiens, plkst. 18.30 
piemiņas brīdis pie K. Zāles pieminekļa “Brīvības cīņās kritušajiem”, plkst. 18.50 koncerts Svētā Toma
ev. lut. baznīcā. Aicinām piedalīties ikvienu, līdzi ņemot sveces un lāpas, lai godinātu Brīvības cīņās kritušos. 

17.11. plkst. 19.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums,
“Gada cilvēks 2016” godināšana un svētku koncerts.
Plkst. 22.00 svētku balle ar grupu “Rollmans band”.

Lūdzam ierasties svētku tērpā – kungiem uzvalks, dāmām kostīms vai kleita. Galdiņu rezervācija:
26412962 (Agnese) un 26449732 (Egita). Ieeja: bezmaksas.

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

Facebook lapā.

Zosēnu pagastā
18. 11. Plkst. 15.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 98. dzimšanas dienas pasākums. Uzruna.

Koncerts - Tihovsku ģimenes apsveikums.

Lai kaut ko nepalaistu garām, lūdzu, sekojiet informācijai novada mājas lapā!
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Kā iemānīt pienu
savā ēdienkartē?
Kartupeļi ar sēņu mērci, deserti un

biezzupas ir tikai daži ēdieni, no ku-
riem mēdz izvairīties cilvēki, kas cen-
šas ēst veselīgi un domā par savu fi-
gūru. Kā apgalvo uztura speciālisti, tad
jebkuru maltīti var padarīt veselīgā-
ku, ja produktiem piemeklē liesāku al-
ternatīvu. Labs piemērs ir piens, ar ko
var aizvietot treknākas sastāvdaļas.

Piens ir daudz liesāks par citiem ik-
dienā lietotajiem produktiem.
Piemēram, pusglāzē piena ar 3,2% tau-
ku saturu ir apmēram 60 kcal, savu-
kārt tāds pats daudzums 35% saldā
krējuma satur jau sešas reizes vairāk
kaloriju! Lietojot pienu saldā krējuma
vietā, varētu ietaupīt 270 kcal, kas līdz-
vērtīgas trim maizes šķēlēm vai trim
kartupeļiem, trim lieliem āboliem vai
50g jeb pusei šokolādes tāfelītes.
Aizstājējproduktu lietošana ilgtermiņā
attaisnojas, un rezultāts ir jūtams un
pat acīmredzams. Turklāt piens satur
arī vairākas nozīmīgas uzturvielas –
mūsu klimatiskajā zonā svarīgo D vi-
tamīnu, kas atbild par veselu imūn-
sistēmu, un kalciju stipriem kauliem. 

Produkti, kurus
aizvietot ar pienu
Saldinātie dzērieni. Piena sal-

dā garša ir lieliska alternatīva ka-
lorijām un pārtikas piedevām pār-
bagātiem dzērieniem. Vislabāk pie-
nu lietot siltu no rīta: brokastīs vie-
nu pašu vai pie kafijas, tāpat iespē-

jams pagatavot šķiedrvielām un vi-
tamīniem bagātu putru. Gardus pie-
na dzērienus var taisīt arī mājās. 

Savukārt pirms gulētiešanas var
izmēģināt pienu kopā ar tējkaroti me-
dus vai pustējkaroti garšvielu mai-
sījuma, kur ietilpst kanēlis, krust-
nagliņa, kardamons un kurkuma.
Dzēriens paātrinās vielmaiņu un
stiprinās imūnsistēmu.

Kalorijām bagātie deserti.
Saldo krēmu un plātsmaižu vietā pa-
mēģini ko vieglāku, proti, dažādus de-
sertus ar pienu, piemēram, no 2,5%
piena var pagatavot vaniļas mērci ar
svaigām ogām, augļu vai ogu uzpū-
teni ar pienu, bubertu vai mannas put-
ru ar ogu mērci, ķīseli ar pienu. Tie
būs atsvaidzinoši deserti maltītes no-
slēgumam un dos ilgstošu baudījuma
sajūtu, apliecinot, ka gardēdībai nav
nepieciešamas papildu kalorijas. 

Tumīgās mērces. Maldīgs ir
priekšstats, ka mērces jāgatavo no
treknā, saldā krējuma. Baraviku vai
gaileņu mērces pagatavošanai var iz-
mantot pienu. Tas ļaus samazināt ka-
loriju daudzumu, tomēr izteiktā sēņu
garša paliks tā pati. Lai iegūtu maz-
liet biezāku konsistenci, var pievie-
not ēdamkaroti miltu. Arī olas vieg-
li kombinējas ar pienu. 

Tomēr, gatavojot gaļas mērces, la-
bāk izmantot skābo krējumu (ne sal-
do krējumu vai pienu) vai tomātu
mērces, kas atvieglos gaļas sagre-
mošanu. Jāņem vērā, ka piens un tā
produkti slikti saskan ar zivīm un tiek
uzskatīta par smagu kombināciju.

Sacepumi un citi ceptie ēdieni
paši par sevi ir kalorijām bagātāki,
jo nereti tiek apbērti ar rīvētu sieru

vai satur treknākus gaļas gabaliņus.
Un kādēļ uzņemt papildu kalorijas,
ja ar pienu gatavotie ēdieni garšo tik-
pat labi kā ar saldo krējumu?
Piemēram, šampinjonu sacepumu ga-
tavojot, apceptās sēnes var droši ap-
liet ar pienu, nevis trekno krējumu.

Zupas. Kā bāzi vai piedevu zupās
saldā krējuma vietā var lietot pienu.
Viens no populārākajiem piemēriem
ir veselīgā piena - grūbiņu zupa.
Savukārt kā piedeva piens labi iede-
rēsies biezzupās, kur pamatā izman-
toti kartupeļi vai citi dārzeņi. Starp
citu, piens padara zupas maigākas, ja
tās ir pārpiparotas vai pievienots par
daudz čili vai citu piparu. 

Ūdens. Lai cik dīvaini tas neiz-
klausītos, ir receptes, kurās ūdeni var
un pat būtu vēlams aizvietot ar pie-
nu, kas labi sader tieši ar graudau-
gu produktiem. Piemēram, pienu var
pievienot, cepot kviešu, rudzu vai gri-
ķu miltu pankūkas, kā arī vārot pār-
slu putras.

Jogurts un skābais krējums. Ja
mājās piens pārvērties rūgušpienā,
to var izmantot ne tikai kā dzērienu.
To, tāpat kā kefīru, var lietot krējuma
vai jogurta vietā. Ja māc šaubas par
jogurta izcelsmi vai tā sastāvu un gri-
bas panašķēties, rūgušpienam vari
pielikt klāt ogas, piemēram, melle-
nes, avenes vai saldas zemenes.
Labāk ir izvēlēties tikai vienu ogu vai
augļu veidu. Ieteikums īpaši nozīmīgs
tiem, kas vēlas atbrīvoties no lieka-
jiem kilogramiem. Sākumā krējumu
vai jogurtu var daļēji atšķaidīt ar rū-
gušpienu, ja ir grūti pavisam pāriet
uz citu alternatīvu.

Sagatavoja Madara Zvejniece.

Atmiņās ziedošā Piebalgas vasara



Jaunpiebalgas novada domes izdevums
Redakcija: Aija Íîíere tâlr. 64162437 (darbâ), 26409543 (mob.),  e-pasts: piebaldzeniem@jaunpiebalga.lv;

aija.kikere@gmail.com; Zinaida Ðoldre tâlr. 64129837 (darbâ), 22409419 (mob.)
Mâjas la pas ad re se http://www.jaunpiebalga.lv

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

Nepatīkami pārdzīvojumi, 
ja esi nozaudējis dokumentus

vai naudu. 
Un neizsakāms prieks, 
ja nozaudētais atrodas!

Pateicība šoferim
Valdim Cerusam 

par godprātīgu rīcību
no Daces un ārzemju viesiem!

Uz dienvidiem steidzas gājputnu bari
un gadu no mūža aiznes sev līdz,
Bet sirdī kā liesmaina uguns kvēlo
Pīlādžu ogu sarkanais spīts.
Tas palīdz saglabāt saules gaismu
Un mīļumu sevī ik dienu nest līdz.
Lai gaišas domas un vieglu soli
Tev dāvā ikkatrs austošais rīts!

Novembra īpašie jubilāri

60 Laimonis Auziņš 12.11.1956. “Mežsargvariņi”  
Ivars Heiselis 02.11.1956. “Dzintari”  
Dzintra Kupce 09.11.1956. “Doriņi”, Zosēnu pagasts  
Dace Narvile 18.11.1956. Dārza iela 4-7  
Aivars Ontužāns 20.11.1956. “Mazgarauši”  

65 Maija Ķīķere 23.11.1951. “Pura Viekšeles”  

85 Mihalina Ločmale 17.11.1931. “Ziediņi”  

91 Marija Putilova 27.11.1925. Brāļu Kaudzīšu iela 3-17  

92 Vera Medvede 14.11.1924. “Kalna Lāci”  

98 Anna Spiranda 22.11.1918. “Doriņi”, Zosēnu pagasts  

Apsveicam novembra jubilārus!
Jaunpiebalgas novada dome

Nu saltums dveš un
smaržas vējā kaisās,
Iet garām laiks, lai
neatgrieztos vairs…

Mūžības ceļu gājuši:
Milda Milīna Kaniņa 

99 gadu vecumā,
Ansis Kaimiņš 71 gada vecumā,
Rita Krūmiņa 48 gadu vecumā.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka visdziļāko līdzjūtību

tuviniekiem!

Slātaviešu ciemošanās Čangalienā
Septembra pēdējā dienā

Jaunpiebalgas kultūras namā
risinājās skatītājiem labi zi-
nāmā, jautrā, atraktīvā spē-
le “Es mīlu tevi, Piebalga!”. Šo-
reiz sacentās kaimiņi –
Vecpiebalgas un Jaunpie -
balgas novada komandas.
Jaunpie baldzēnus pārstāvēja
Dace Bišere – Valdemiere,
Aivars Damroze, Kārlis
Spolītis, Pēteris Kokorēvičs,
Jānis Žagariņš. Kā ierasts,
spēli vadīja aktieris Kristaps
Rasims.

Attēlā: abas kaimiņu ko-
mandas pēc spēles.

Foto: Vēsma Johansone
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