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Paver 
sirdi, 

Jaunpiebalga, 
žēlīgā 

mīlībā - 
Lai 

sildās 
ciema 
ļauži 
Tavā 
dabas 

skaistumā…
/Ķencis/

Jūlijā
28. - 30. 07. Astotais “Latvijas Dziesminieku un

tautas saiets” Jaunpiebalgas “Lielkrūzēs”.

Augustā
12.08. Izstāde – gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!”.

Septembrī
01.09. Zinību diena.
03.09. Svecīšu vakars Jaunpiebalgas kapos.
16.09. Velotūre “Pāri Piebalgas pakalniem”.
10.09. Tēva diena Zosēnos.

2017.gada  jūnijā
pasaulē nāca

Marats Zariņš 20.jūnijā,
Rasa Kārkliņa 26.jūnijā.

Apsveicam laimīgos
vecākus un vecvecākus!

Plašāka informācija 
7., 8. lappusē.
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- Pārdomas
Vasara ir laiks, kad lielākā daļa

cilvēku vēlas baudīt atvaļinājumu.
Kur un kā? Kādam tas ir laiks, kad
var veikt iekrājušos mājas darbus,
ravēt dārzu, taču tas jau ir atkal cits
darbs, nevis atpūta. Atvaļinājums
var būt arī ceļojums uz kādu tālā-
ku vai tuvāku valsti vai atpūta te-
pat, Latvijā. Piedāvājumu ir daudz,
pašam tikai jāsaprot, ko grib redzēt,
uzzināt, atklāt …

Tomēr daudzi pēc atpūtas sū-
rojas, ka brīvās nedēļas aizskrē-
jušas vēja spārniem, toties daļa at-
zīstas, ka kļuvis garlaicīgi un āt-
rāk gribējies atgriezties darbā.

Zinātnieki un pētnieki ir no-
skaidrojuši, ka pat vislieliskākā at-
vaļinājuma iedarbība, atgriežoties
darbā, tomēr ir īslaicīga. Piemēram,
atgriežoties mājās no ceļojumiem
svešās zemēs, cilvēks atkal nonāk
ierastajā vidē, kur viņu sagaida jau
zināmais stress. Diemžēl stress
mūs atradīs jebkur – gan darbā,
gan atpūtas brīžos. Zināms, ka
stress var būt dažāds – īslaicīgs,
hronisks, nevēlams ir tieši pēdējais. 

Katram cilvēkam stresa sliek-
snis ir atšķirīgs. Viens spēj tam pre-
toties ilgi, taču citam pat niecīgs
iemesls radīs smagu reakciju. Ko
darīt? Ir daudz informācijas, kā sa-
mazināt stresu, kā ar to cīnīties.
Kā glābēji tiek piesaukti vitamīni
un uztura bagātinātāji, meditāci-
jas, nomierinošas procedūras,
dziednieciskas tējas, ir pat anti-
stresa diēta. Nav jau nekāds no-
slēpums, ka stress ir plaši izplatīta
21. gadsimta vaina, diemžēl nekas
neliecinot, ka tā ies mazumā. 

Jaunākie pētījumi apliecina, ka
atrašanās pilsētā vien ir paaug-
stināta stresa līmeņa garants.
Kādā populārā psiholoģijas žurnālā
nupat izlasīju interesantu rakstu
par jaunu tendenci – ģimenes ar
bērniem pārceļas uz laukiem tie-
ši citāda dzīvesveida dēļ, ko lauki,
protams, arī piedāvā. Un tas nav
tā, ka pārceļas, piemēram, no gal-
vaspilsētas uz tuvējo tās apkārtni.
Kāda ģimene iegādājusies vecu, re-
montējamu lauku māju Indrā, pašā
Latvijas pierobežā, līdz tam dzī-
vojuši Jūrmalā. Ģimenes to pamato
tādējādi, ka tā ir iespēja dzīvot un
audzināt bērnus brīvā, mierīgā, tīrā
vidē, līdz ar to būt pasargātiem no
pilsētas stresa, steigas, piesārņo-
tā gaisa u.tml. Vēl viņi atzīst – jā,
stresa mazāk, bet rūpju gan vairāk.

Lai mums saulaina un silta va-
sara, izbaudīsim to! Tiksimies jau
rudens pusē!

Aija Ķīķere

2017. gada 19. jūnija novada domes sēdē
nolemts:

Ievēlēt deputātu Laimi Šāvēju par Jaunpiebalgas novada domes priekš-
sēdētāju.

Ievēlēt Administratīvo komisiju šādā 4 locekļu sastāvā:
l Aija Sila
l Dainis Šulcs
l Raimonds Dombrovskis
l Mārtiņš Smilgins
Komisijas priekšsēdētāja – Aija Sila
Sekretārs – Valdis Tirzmalis
Ievēlēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju šādā

5 locekļu sastāvā:
l Madara Intenberga
l Mārtiņš Smilgins
l Raimonds Dombrovskis
l Inita Saliņa
l Maija Elsta
Komisijas priekšsēdētāja – Madara Intenberga
Sekretāre – Signe Rupaine
Ievēlēt Komisiju darījumiem ar lauksaimniecības zemi šādā 7 lo-

cekļu sastāvā:
l Laimis Šāvējs
l Dainis Šulcs
l Mārtiņš Smilgins
l Dace Bišere - Valdemiere
l Maija Elsta
l Valdis Tirzmalis
l Anita Auziņa
Komisijas priekšsēdētājs – Laimis Šāvējs
Sekretāre – Anita Auziņa

2017. gada 19. jūnija ārkārtas novada
domes sēdē nolemts:

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2017.gada 19.jūnija Saistošos
noteikumus Nr.8 „Par grozījumiem 2016.gada 25.janvāra Saistošajos no-
teikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un
ziedojumu budžets 2017.gadam”.

Slēgt pašvaldības medību tiesību nomas līgumu ar mednieku klubu
“Timšsils”, reģ. Nr.40008035195, par domei piederošajām medību platī-
bām: zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0242, platība 9,29
ha; zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4298 004 0067, platība 2,50 ha. 

Slēgt pašvaldības medību tiesību nomas līgumu ar mednieku un makš -
ķernieku biedrību “Lielmežs”, reģ. Nr.40008031969, par domei piederošo
medību platību: zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4256 008 0113, pla-
tība 3,99 ha; zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4256 009 0079, platī-
ba 8,17 ha; zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4256 008 0020, platība
4,00 ha.

Slēgt pašvaldības medību tiesību nomas līgumu ar mednieku un makš -
ķernieku biedrību “JG”, reģ. Nr.40008253525, par domei piederošo medī-
bu platību – zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0251, platī-
ba 3,0047 ha.

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu: nekustamais īpašums
„Lejas Cebuļi“, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125, īpašnieks
J. L. A. personas kods dzēsts, zeme (konts 719) 54,28 EUR.

Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.6,
Rūpniecības ielā 3A, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas
novadā, ar kadastra Nr.4256 900 0267, 2017.gada 26.maija izsoles rezul-
tātus.

Novada domē



3

Iznomāt biedrībai Regbija klubs “Livonia”, reģ.
Nr.40008121891, telpas Pētera pamatskolā, „Gaujas
Krasti“, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4133, (bū-
ves kadastra apzīmējums 4298 003 0159 007), 1.stāvā
– Nr.5, 6., 7., 9., 10. (10 m2 platībā), 13., 14., 17., 19.,
20., 21., 22., 23., 24., 25. un 2.stāvā – Nr.1, 2., 3., 4., 5.,
6., 7., 8., 9., un 10. (turpmāk – telpas), kopējā telpu pla-
tība – 399,60 m2 

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli
“Dzelmes” Nr.18, Melnbāržos, Zosēnu pagastā,
Jaunpiebalgas novadā, ar kadastra Nr.4298 900 0020,
nosakot ieguvēja izvēli, rīkojot otro izsoli ar augšupe-
jošu soli (mutiska izsole ar augšupejošu soli), samazi-
not nekustamā īpašuma sākumcenu par 20%, no pir-
mās izsoles noteiktās sākumcenas.

Uzdot pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijai organizēt atkārtotu (ceturto) pagraba stāva
telpu Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pa-
gasts, Jaunpiebalgas novads, kadastra apzīmējumu 4256
006 0027 00, nomas tiesību izsoli.

Izīrēt G. M., personas kods dzēsts, dzīvojamo telpu
Stacijas iela 9d - 3, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas
nov., ar kopējo platību – 18,3 m2.

Ierakstīt zemesgrāmatā uz Jaunpiebalgas novada
domes vārda: kanalizācijas sūkņu staciju, kadastra
apzīmējums 4256 006 0097 005, adrese Gaujas iela 6C,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads; kanalizācijas sūkņu staciju, kadastra
apzīmējums 4256 006 0394 001, adrese Sporta iela 8A,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads, saskaņā ar aktu “Par Notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu ar trim kanalizācijas pārsūknēšanas stacijām
Sporta iela 8, Gaujas iela 4, “Grāmatnīca”,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts 2010.gada 17.
novembrī.”

Veikt zemes vienību robežu pārkārtošanu,
neveidojot jaunu īpašumu – pašvaldības zemes
vienībai “Gaujas upe“ un Satiksmes ministrija personā
piekrītošai zemes vienībai valsts vietējais autoceļš
V338 “Jaunpiebalga – Jēči”, pārkārtojot robežu - no
pašvaldības zemes vienības “Gaujas upe” ar kadastra
apzīmējumu 4256 006 0461- 3,1 ha platībā atdalīt 0.1
ha platībā lielu zemes gabalu, uz kura atrodas autoceļa
V338 “Jaunpiebalga – Jēči” inženierbūves kompleksa
ietilpstošais tilts, un pievienot pie zemes vienības V338

“Jaunpiebalga – Jēči” ar kadastra apzīmējumu 4256
006 0346.

Atļaut V. L., personas kods dzēsts, sadalīt
nekustamo īpašumu “Tīrumkalni”, kadastra Nr.4256
006 0008, 33,29 ha kopplatībā, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķas zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4256 012 0086, 18,68
ha platībā.

Atļaut SIA “Woodside Development Latvia”, reģ.
Nr.40003454935, juridiskā adrese Rūpniecības iela 1,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, sadalīt
nekustamo īpašumu „Lejas Nedēļas”, kadastra Nr.4256
006 0161, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads, atdalīt atsevišķu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4256 006 0167 - 6,62 ha platībā.

Pagarināt zemes nomas līgumu ar A. A., personas kods
dzēsts, zemes vienībai “Dziedātāji” ar kadastra apzī-
mējumu 4256 007 0110 – 3,0 ha platībā, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. J., personas kods
dzēsts, dzīvo dzēsts, par zemes vienību “Saulgrieži” ar
kadastra apzīmējumu 4256 007 0109 – 2,3 ha platībā,
pamatojoties uz mantojuma apliecību.

Noteikt zemes lietošanas mērķi rezerves zemes fon-
dā iekļautai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256
006 0463 - 0,09 ha platībā, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar nosaukumu “Lukstu
ceļš” - lietošanas mērķis - zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma jos-
lā (šifrs 1101).

Noteikt nekustamā īpašumā “Grāmatnīca”, kadastra
Nr.4256 006 0353, zemes kopplatība – 2,79 ha,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, zemes
lietošanas mērķi un platību zemes vienības daļai, uz ku-
ras atrodas kanalizācijas sūkņu stacija ar kadastra ap-
zīmējumu 4256 006 0353 001, ar adresi Gaujas iela 8B,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, zemes nomas lī-
guma noslēgšanai.

Apstiprināt konkursa “Jauno uzņēmēju biznesa ide-
ju konkurss uzņēmējdarbības veicināšanai Jaunpiebalgas
novadā” rezultātus, par uzvarētāju apstiprinot A. Ā., per-
sonas kods dzēsts, iesniegto pieteikumu.

Apstiprināt starpnovadu sporta spēļu nolikumu.

Anita Auziņa

Paziņojums par nomas tiesību izsoli
Ar Jaunpiebalgas novada domes 19.06.2017. sēdes lēmumu Nr. 105 tika apstiprināti Nekustamā īpašuma Gaujas

ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0027 001 Pagraba
stāva telpu atkārtotas (ceturtās) nomas tiesību izsoles noteikumi, nosakot, ka:

l Izsoles norises vieta: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas
novada domes 12. kabinetā.

l Izsoles solis EUR 1,00 (viens euro un 00 centi). Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
l Pretendentu pieteikšanās termiņš no izsoles izsludināšanas brīža līdz 2017.gada 14. augustam plkst. 16.00.
l Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā.
l Maksimālais iznomāšanas termiņš 10 gadi.
l Ar nomas tiesību izsoles Objektu var iepazīties līdz 2017.gada 14.augustam, iepriekš piesakoties un saskaņojot

ar Jaunpiebalgas novada domes izpilddirektori pa tālruni 26482506 vai komunālās saimniecības vadītāju pa
tālruni 29182807

l Ar izsoles nolikumu var iepazīties Jaunpiebalgas novada domē Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 vai mājas lapā www.jaunpiebalga.lv.  
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Paziņojums par nekustamā
īpašuma izsoli

Ar Jaunpiebalgas novada domes 19.06.2017. sēdes lēmumu Nr. 104 tika apstiprināti nekustamā īpašuma dzī-
vokļa “Dzelmes” nr.18, kadastra nr. 4298 900 0020, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, atkār-
totas (otrās) izsoles noteikumi, nosakot, ka:

Izsoles norises vieta: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas
novada domes 12. kabinetā.

Izsoles solis EUR 50,00 (piecdesmit euro un 00 centi). Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Dalības maksa 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi), nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma nosacī-

juma cenas 96,00 EUR (deviņdesmit seši euro un 00 centi).
Pirkuma samaksas nosacījumi – 100% samaksa pirms līguma noslēgšanas.
Maksājumi veicami Jaunpiebalgas novada domes kasē vai norēķinu kontā LV38HABA0551031891672, A/S

„Swedbank“, kods HABALV22.
Pretendentu pieteikšanās termiņš no izsoles izsludināšanas brīža līdz 2017.gada 8. augusta plkst. 16.00.
Ar izsoles Objektu var iepazīties līdz 2017.gada 8.augustam, iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Jaunpiebalgas

novada domes komunālās saimniecības vadītāju pa tālruni 29182807.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties Jaunpiebalgas novada domē Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas

novadā, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 vai mājas lapā www.jaunpiebalga.lv.  

Nomas ties bu izsoles objekts: 

Nr.  p. 
k.

Nomas objekts Kadastra 
numurs

Iznom jam  
objekta 
nosac t s 
nomas 
maksas 
apm rs 
m nes  bez 
PVN (EUR)

Nomas ties bu 
izsoles datums 
laiks 
vieta

1. Pagraba st va telpas 
nekustamaj  pašum  
“Gaujas iela 4”, 
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas 
pagasts, Jaunpiebalgas 
novads 219.2 m2 plat b

4256 006 0027 
001

57.48 15.08.2017. 
Plkst. 10.00 

Kabinets Nr.12

Izsoles objekts: 

Nr.  
p. k.

Nosaukums Kadastra 
numurs

Nosac t  cena 
(EUR)

Izsoles datums 
laiks 
vieta

1. Nekustamais pašums 
dz voklis “Dzelmes” Nr.18, 
Melnb rži, Zos nu pagasts, 
Jaunpiebalgas novads.

4298 900 0020 960,00 09.08.2017. 
Plkst. 1000 

Kabinets Nr.12

Jaunpiebalgas novada domes izpilddirektore
Dace Bišere - Valdemiere
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Atrodas - Gaujas iela 4, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, 

LV- 4125
Tālr.: +371 64162440

Fakss: + 371 64174076
E-pasts: dome@jaunpiebalga.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas
centros var:

• Pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta un
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus.

• Saņemt konsultācijas par 7 valsts iestāžu e - pa-
kalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru,
internetu un eID viedkartes lasītāju.

• Saņemt informāciju un palīdzību - datora, inter-
neta, eID viedkaršu lasītāju lietošanā un konsultatīvo
atbalstu.

Pakalpojumu centrā klients saņems informāciju par
Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra,
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba in-
spekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās ap-
drošināšanas aģentūras un Valsts zemes dienesta e-pa-
kalpojumiem un palīdzību e - pakalpojumu lietošanā, kā arī
informāciju par valsts iestāžu tuvāko reģionālo struktūr-
vienību, tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību.

Pie mums, Jaunpiebalgā, varat iesniegt darbnes-
pējas lapas B. Šobrīd pie katras no tām (līdz šim va-
rēja tikai pie pirmās slimības lapas, ja slimojat ilg-
stoši) ir jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kurā
jānorāda bankas konta numurs, tāpēc neaizmirstiet
to paņemt līdzi. Tāpat jārīkojas, aizpildot arī dažādu
pabalstu veidlapas (bērna piedzimšanas pabalsts, ma-
ternitātes, paternitātes, ģimenes valsts pabalsts, ap-
bedīšanas pabalsts u. c).

Informāciju sagatavoja 
Anita Auziņa.

Valsts un pašvaldību vienotais klientu 
apkalpošanas centrs Jaunpiebalgā

P. 09:00 12:00 12:30 18:00
O. 09:00 12:00 12:30 17:00
T. 09:00 12:00 12:30 17:00
C. 09:00 12:00 12:30 17:00
P. 09:00 12:00 12:30 16:00
S.

Sv.

No 2017.gada 1.jūlija visām personām, par ku-
rām tiks iekļautas ziņas Iedzīvotāju reģistrā (per-
sonas pirmuzskaite), tiks piešķirts individuāls per-
sonas kods, kas sākas ar cipariem “32”.

Personas kodu veido no vienpadsmit cipariem, no-
drošinot personas kodu neatkārtošanos. Personas koda
pirmie cipari ir „32“, bet pārējie cipari ir sistēmas au-
tomātiski ģenerēti nejauši cipari no „0“ līdz „9“. Jaunais
personas kods, kas sākas ar “32”, ir nemainīgs, izņemot
gadījumu, ja persona tiek adoptēta.

No 2017.gada 1.jūlija persona ir tiesīga VIENU REI-
ZI PERSONĪGI mainīt personas kodu, ja personai
bija piešķirts personas kods, kas satur dzimšanas da-
tumu (personas kodi līdz 2017.gada 30.jūnijam ieskai-
tot). Personas koda maiņa ir bez maksas.

Ciparu kombināciju personas kodam izvēlēties nav ie-
spējams un pēc personas koda maiņas persona vairs ne-
varēs pārdomāt un atgūt iepriekšējo personas kodu, jo
Iedzīvotāju reģistrā to ģenerē automātiski vienu reizi!

Personas kodu, kurā ir dzimšanas datums, var mai-
nīt visā personas dzīves laikā, iesniedzot iesniegumu klā-
tienē jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
(PMLP) teritoriālajā nodaļā  vai Latvijas Republikas pār-
stāvniecībā ārvalstī.

Pēc personas koda maiņas:

l personu apliecinošs dokuments (pase un/vai personas
apliecība) kļūst lietošanai nederīgs;

l personas pienākums (no 15 gadu vecuma) ir 30 die-
nu laikā iesniegt dokumentus jauna personu apliecinoša
dokumenta (pase un/vai personas apliecība) saņemša-
nai, par ko maksājama valsts nodeva;

l nepieciešams mainīt visus dokumentus, kuros no-
rādīts personai Latvijā piešķirtais personas kods (pie-
mēram, transportlīdzekļa vadītāja apliecība, persona-
lizētās kartes, studenta, invalīda vai pensionāra apliecība,
elektroniskais paraksts u.c.). Ja šos dokumentus izde-
vēja iestāde izsniedz vai maina par maksu, tad perso-
nas koda maiņa nav iemesls, lai atbrīvotu personu no
samaksas par jauna dokumenta saņemšanu;

l ja personas kods tiek mainīts nepilngadīgam bēr-
nam un viņa vecāku pasē ir ierakstīts bērns ar perso-
nas kodu, vecākiem būs nepieciešams saņemt jaunu pasi,
kurā iekļautas aktuālas ziņas par bērnu, ja vecāki vē-
las ceļot kopā ar šo bērnu vai, piemēram, uzrādīt pasi
ar bērna ierakstu citā iestādē. Par jaunas pases sa-
ņemšanu maksājama valsts nodeva.

Vairāk informācijas Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes (PMLP) mājas lapā:

www.pmlp.gov.lv

Personas koda maiņa 

Projekta nosaukums:
„Jaunpiebalgas mūzikas un
mākslas skolas mehāniskās

valces iegāde metāla
darbnīcai”

Projekts īstenots laika posmā no
2017.gada 24. februāra līdz
2017.gada 12.maijam ar VKKF
(Valsts kultūrkapitāla fonda) at-
balstu.

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā īstenots 
Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīts projekts
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Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli
plastikās mākslas programmas pilnveidošanai, VKKF
konkursā „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu  mate-
riāli tehniskās bāzes uzlabošanā”, tika iegādāta valce
metāla darbnīcai. 

Mākslas programmas priekšmetā DARBS MATE-
RIĀLĀ tiek sniegta apmācība darbam ar metālu.
Iespējams gūt pamatiemaņas un pielietot tās mācību
uzdevumu realizācijā. Pasniedzējs Oskars Rozenblats
māca audzēkņiem darināt arheoloģisko rotu elementus
un rotas. Mācību procesā tiek sniegtas zināšanas, kas
dod iespēju pašam patstāvīgi izgatavot savus izstrā-
dājumus no materiāla - metāls.

Projekta mērķis
Papildināt nepieciešamo materiālo bāzi metāla darb -

nīcā, kas dod iespēju sniegt kvalitatīvas zināšanas pro-
fesionālās mākslas izglītības jomā.

Projekta rezultāti
Projekta ietvaros ir iegādāta valce metāla darbnīcai.

Ar to strādās mākslas skolas audzēkņi, studijas
“Piebaldzēni” dalībnieki. Vasaras praksēs darbnīca būs
pieejama Latvijas mākslas skolu un mākslas studentu
vajadzībām, kā arī starptautisko projektu dalībniekiem. 

Projekta īstenotāji
Projekta īstenotājs ir Jaunpiebalgas Mūzikas un

mākslas skola sadarbībā ar Valsts kultūrkapitāla fon-
du un Jaunpiebalgas novada domi.

Projekta finansējums
VKKF (Valsts kultūrkapitāla fonds) piešķirtais fi-

nansējums projekta īstenošanai 896,00 EUR, pašvaldības
līdzfinansējums 225,00 EUR. Kopējais projekta finan-
sējums 1121,00 EUR

Projekta vadītāja Jaunpiebalgas Mūzikas un māk-
slas skolas Mākslas programmas vadītāja Sandra Strēle

Nu jau vairāk nekā mēnesi norit gājēju celiņa
pārbūve Gaujas ielā. Kā veicas ar darbiem, vai viss
rit paredzētajos termiņos?

Darbi rit pēc grafika, tas ir, atbilstoši līgumam, bet
darbu gaitā parasti rodas arī neskaidrības. Trotuāra iz-
būve jāveic, ņemot vērā  arī izstrādāto Gaujas ielas re-
konstrukcijas projektu, dažviet vajadzīgi jauni saska-
ņojumi, precizējumi, tāpat esošais Gaujas ielas caurteku
tehniskais stāvoklis vairākos gadījumos ir bremzējis dar-
bu gaitu.

Celiņa novietojumam atsevišķās vietās jābūt tādam,
lai tas labāk iekļautos ainavā, būtu vieglāk kopjams.
Pirmajam posmam pabeigta smilšu kārtas uzvešana, se-
kos veltņošana un blietēšana, profilēšana, tad tiks bēr-
tas šķembas, līdz nonāks pie asfaltēšanas un apzaļu-
mošanas. Paralēli sākti darbi otrajā un trešajā posmā,
arī tur atklājas neparedzētas lietas, piemēram,
Rūpniecības ielā 30 gadus veci kabeļi, kuri nav ierak-
ti tranšejās, bet atradās tuvu zemes virskārtai zem ve-
cajām  plāksnēm. 

Ir dzirdēts iedzīvotāju viedoklis – kāpēc vispār
te kaut ko rok un taisa, ne es tur iešu, ne man to
vajag, būtu kaut ko citu darījuši.

Daudzus gadus saņēmām jautājumus un prasību pēc
gājēju celiņa, pa kuru varētu droši pārvietoties gan ve-
cāki cilvēki, gan mātes ar bērnu ratiņiem, pie kam velo
celiņa mums nebija vispār. Gaujas ielas platums ir tāds,
ka pietiek vietas tikai  divām braukšanas joslām. Tagad
ar šī projekta realizāciju atrisinām jautājumu par gā-
jēju un velosipēdistu drošību un ērtumu. Celiņu platums
ļaus veikt mehanizētu tīrīšanu visā garumā ziemas pe-
riodā. Tāpat būs novērstas visas zemās vietas, kur pa-
vasaros veidojās applūdumi. Arī pieslēgumi visām ie-
brauktuvēm un šķērsojumi sānu ielām no Gaujas ielas
tiks izveidoti atbilstoši satiksmes noteikumu prasībām.
Speciāls apgaismojums celiņam nebūs, tomēr neesam
tik bagāti, lai to atļautos, iztiksim ar esošo. Ja ciems būtu
kompaktāks un blīvāks, tad būtu citādi. 

Cerams, ka nākamgad tiks sākts Gaujas ielas
un Rankas ceļa posma remonts. Vai netraucēs tas,
ka šogad izbūvēs jauno trotuāru?

Projekti ir savstarpēji saskaņoti. Gribu vēlreiz at-
gādināt, ka Gaujas ielas un Rankas ceļa posma projekts

ir gatavs, projektētāji pašlaik labo dažādas neprecizi-
tātes, lai nodotu ekspertīzei un rīkotu konkursu par ie-
pirkumu. Joprojām ceram, ka tas tiks iekļauts
2018.gada plānā. 

Vēl varu informēt, ka projektā ir paredzēts pazemi-
nāt ceļa līmeni posmā pie garā kroga par apmēram 40
cm, līdz ar to šo posmu šogad izlaidīsim, izslēdzot no dar-
bu apjomiem, citādi rastos apdraudējums kustības dro-
šībai – ja pazemināsim trotuāru, bet iela paliks augstāk.
Tātad minētajā posmā trotuāra pazemināšana notiks
vienlaicīgi ar ielas remontu, iela kļūs labāk pārredza-
ma šai vietā.

Pamatīgi ievilcies bedrīšu remonts uz ielām, lai
gan Gaujas ielā jau tika kaut kas darīts.

Diemžēl pašvaldība ar bedrīšu remontu nenodarbo-
jas, bet ceļu būves organizācijas un ceļu uzturētāji ir ļoti
noslogoti vasaras sezonas laikā ar valsts galveno ceļu
remontiem, bija solījumi jau līdz jūnija vidum bedrītes
salāpīt. Diemžēl tas ir aizkavējies. Ir atrasta firma, kura
solījusies šo jautājumu mēģināt atrisināt tuvākajā lai-
kā. Gaujas ielā strādāja valsts ceļu uzturētāji, kas šo
maģistrālo ielu laboja. 

Atkal vecā lieta – atkritumu konteineru laukums
pie daudzdzīvokļu mājām. Lietus laikā sakrājas
ūdens, netiek klāt konteineriem, nomet atkritumu
maisus kur pagadās u.t.t.

Pie slapjuma likvidācijas piestrādāsim, līdz rudenim
mēģināsim laukumā veidot uzbērumu, lai ūdens nekrājas.
Par kārtību tajā jārūpējas pašiem iedzīvotājiem, iemetot
maisiņus konteineros, nevis nometot zemē, kā daži  to
dara. Pret tiem, kas brauc no citurienes un atved te sa-
vus atkritumu maisus, kā arī pret tiem, kuri te veic “šķi-
rošanu” nakts laikā, uzstādīsim video kameras un tad
iepazīsimies ar viņiem. Tā arī rodas liekais atkritumu
daudzums, par kuru taču jāmaksā no komunālā budžeta. 

Atjaunotais tiltiņš pie dzirnavām neesot izturējis
ilgstošās lietavas?

Tilts ir atjaunots, pārbraucams, bet nav vēl līdz ga-
lam pabeigts. Jā, nepabeigto darbu dēļ pēc lietavām va-
rēja rasties ieskalojumi. Tiks likta otrā dēļu kārta un
izveidotas tilta margas. Puiši, kas to dara, ir apsolīju-
ši, ka tuvākajā laikā viss tiks paveikts. 

Uz jautājumiem atbild novada domes
priekšsēdētājs
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Kā norit ēdamzāles remonta darbi vidusskolā?
Pamatu atrakšanas un betonēšanas darbi izrādījās

mazliet sarežģītāki nekā gaidījām. Pirms būvdarbu sāk-
šanas pilnībā nebija iespējams atrakt visus 50.gados bū-
vētos pamatus. Taču galvenā problēma ir atrisināta, un
domāju, ka turpmāk darbi ritēs raitāk. Šonedēļ pabeigta
grīdas pazemināšana, sākam būvēt jauno grīdu, tad se-
kos tālākie darbi. Augustā, kā paredzēts, visam jābūt
gatavam.

Ir ievēlēta jaunā novada dome, deputātu sastāvs
arī mainījies.

Sastāvs ir būtiski mainījies, 7 deputāti ir jauni, tai
skaitā sešiem vispār nav pieredzes deputāta un  paš -
valdības darbā. Domāju, ka komanda ir radoša un spē-
jīga risināt daudzas un dažādas problēmas, vismaz pir-
mās komiteju sēdes liecina par ieinteresētību un vēlmi
strādāt.

Ir saņemti iesniegumi, kas saistīti ar neskaid-
rībām pieminekļu sakarā.

Jā, Izglītības, kultūras un sporta komitejā runājām
par diviem iesniegumiem pieminekļu sakarā.  Sagaidot
Latvijas 100 gadi, LR  Jaunsardzes centrs kopā ar
Aizsardzības ministriju jau pirms 2 gadiem aicināja vi-
sos Latvijas pagastos, kur ir apglabāti Lāčplēša kara
ordeņa kavalieri (Jaunpiebalgas kapos 7 cilvēki, kas šo
apbalvojumu saņēma par varonību Brīvības cīņās 1919.-
1920.gadā), uzstādīt piemiņas stēlas ( stēla – stāvus no-
vietota akmens plāksne ar sakrālu, memoriālu vai in-
formatīvu uzrakstu, reljefu attēlu). Materiāls un daļa
no pieminekļa izgatavošanas izdevumiem jau ir ap-
maksāti no Jaunsardzes un ministrijas budžeta. Deputāti
nolēma atbalstīt šo visas valsts pasākumu un risināt
jautājumu par vietas izvēli kapos un nepieciešamo līdz-
finansējumu uzstādīšanai un labiekārtošanai (apmēram
3 - 4 tūkstoši eiro 2018.gadā).

Otrs iesniegums bija par pieminekli »Latviešu pre-
testības un uzvaras gribai« (leģionāriem, nacionālajiem

partizāniem, politiski represētajiem un visiem pretes-
tības kustību dalībniekiem no 1940. līdz 1990.gadam),
par ko jau runājām un spriedām pirms trim gadiem. Tad
iniciatori nevarēja vienoties par vietu, kur šo pieminekli
uzstādīt, un tā finansējumu. Par šo jautājumu,  ņemot
vērā pieminekļa ievērojamās izmaksas (vairāk par 20
000 eiro), kā arī to, ka mums pie Jaunpiebalgas evaņ-
ģēliski luteriskās Sv. Toma  baznīcas ir izcils piemineklis
- Kārļa Zāles veidotais Brīvības cīņās kritušajiem,  kur
mēs pulcējamies svētku reizēs, deputāti lēma, ka ne-
pieciešams apzināt plašāku sabiedrības viedokli un rī-
kot sabiedrisko apspriešanu. Tuvākajā laikā tiks sa-
gatavots informatīvais materiāls, tad arī varēsim izteikt
savus viedokļus. 

Kas vēl būtu piebilstams?
Pašvaldība strādā, lai risinātu ūdens saimniecības pa-

plašināšanas jautājumu E. Dārziņa un Raiņa ielas ap-
kārtnē -  klientu apzināšana, TEP, projektēšana. Bez tam
līdz nākamā gada vasarai – iespējamai ceļa  būvdarbu
sākšanai Gaujas ielā – ir jāatrod tehniskais risinājums
ūdensvada sakārtošanai Gaujas ielā  no Rūpniecības ie-
las līdz kultūras namam, jo ir problēmas ar čuguna cau-
rulēm, kuras bieži bojājas. Strādāsim pie šī projekta, lai
vienlaicīgi ar ielas būvniecības darbiem pārbūvētu arī
ūdensvadu. Ir vairāki tehniskie risinājumi, analizēsim,
kurš būtu piemērotākais, kas nodrošinās gan ūdens ap-
gādi, gan pārējās tehniskās prasības.

Vēl gribētu pateikt paldies Egitai Zariņai un visiem
palīgiem par vasaras saulgriežu pasākuma organizēšanu
Viņķu kalnā 21. jūnijā, no paziņu paziņām esmu saņēmis
atzinīgus vārdus par šo pasākumu! 

Tāpat paldies Kristapam Dravantam un Artūram
Tentelim ar palīgiem par veiktajiem darbiem kapu te-
ritorijas sakopšanas darbos pirms kapu svētkiem.

Paldies par sarunu!

Aija Ķīķere

Iedzīvotāji jautā
Jaunpiebalgas iedzīvotāja uzdod jautājumu  sa-

karā ar aizķēdētajām, nepieejamajām šūpolēm pie
Jaunpiebalgas vidusskolas: “ Es gribētu, lai jūs avī-
zē izskaidrojat vai atrodat iemeslu šūpoļu ķēdē-
šanai. Tas bija noticis arī pirms dažiem gadiem,
un tagad tas notiek atkal.

Kāda vajadzība pēc  šūpolēm, ja tās nevar iz-
mantot?”
Uz jautājumu atbild Jaunpiebalgas vidusskolas direk-
tores vietnieks Dainis Šulcs: “Atbildot uz jautājumu

par šūpoļu izmantošanu Jaunpiebalgas vidusskolas te-
ritorijā, varu paskaidrot, ka šūpoles neatbilst Latvijas
valsts standartu prasībām, tāpēc to izmantošana ir aiz-
liegta. Šūpoles pagaidām nav nojauktas, jo tiek iz-
mantotas kā parka un muzeja teritorijas dekoratīvs ele-
ments.  Pateicos par interesi, un dodiet ziņu, ja deko-
rācija traucē - tiks  domāts par tās nomaiņu. 

Plašāku un detalizētāku informāciju par  standartu
prasībām un Patērētāju tiesību aizsardzības centra dro-
šuma prasībām šūpoļu ierīkošanā var atrast PTAC mā-
jas lapā. 

Aija Ķīķere

Katru gadu kaut kas jauns! 

12.augustā  jau DIVPADSMITO
reizi vienā no gaišākajiem Latvijas no-
vadiem  Jaunpiebalgā notiks izstāde
– gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!”.

Piebaldzēni nav savā pārticībā ie-
rāvušies, bet dalās labumā ar citiem.
Šogad izstādē – gadatirgū cildināsim
Piebalgas āres visā savā varenībā, ko-

pībā saucot: ”Kas kaitēja nedzīvot’i / Piebalg’s meža ma-
liņā!” Goda vietā tiks celts mežs no viena gala līdz ot-
ram - no sēklas līdz tēva sētas varenībai!

Par godu tam visas dienas garumā grandioza ande-
le un sevis izrādīšana piebaldzēnu garā.

Lai andele un tirgus šeptes labāk rosītos, 
visus izklaidēs bagātīga 

svētku programma
(Turpinājums 8. lpp.)

Esi gaidīts Čangalienā! Tevi gaida izstāde - gadatirgus
„Izvēlies Piebalgu!”
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lAndelēsies vietējie un tālu zemju mācekļi, fabrikanti
un amatnieki.

l Meža bagātību cildināšana.
l Pašmāju dejotāju un muzikantu  izrādīšanās.
l Zīmola „Izvēlies Piebalgu!” piešķiršana.
lDabas draugi vēstīs par dabai un dzīvai radībai drau-

dzīgu saimniekošanu.
l Konkursi un gaiša prāta viktorīnas.
l Iespēja iegūt draudzīgi gudrus padomus no valsts

iestāžu pārstāvjiem.
l Foto izstāde „Piebalga, tu dzimtā zeme mana!”
l Izzinošas vides un dabas  aizsardzības radošās darb -

nīcas kopā ar GAUJAS FONDU un Latvijā zināmām
dabas draugu organizācijām.

l Bērniem – rotaļas, spēles un jautras izdarības kopā
ar iemīļotiem pasaku tēliem.

l Vizināšanās vienkocē ar brašo Gaujas laivinieku.
l Kūku parāde kļavlapu paēnī.
l Gudreniecības uzņemšana muzejos un saimnieku

sētās, piedāvājot iespēju izmest līkumu pa Piebalgas pa-
kalniem  gida pavadībā.

l Garīguma uzturēšana un koncerta baudīšana
Jaunpiebalgas Svētā Toma evaņģēliski luteriskajā baz-
nīcā.

Tirgus lustes iešūpos tautā iemīļotie
„Rumbas kvarteta” muzikanti!

Un visbeidzot - brīvdabas estrādē  trakoti jautrs iz-
rīkojums un lustīga drasēšana līdz rīta gaismai.

Muzikālā komēdija “Septiņi vecpuiši”
skatītājus lutinās un kutinās ar dziesmām, komiskām

situācijām, spilgtiem un ilgi prātā paliekošiem tēliem,
kurus izdzīvos Latvijā populāri aktieri un komiķi.

Uguņošana, jestra lustēšana kopā ar grupu
“Mākoņstūmēji” un pazīstamo  radio SWH ētera balsi
– DJ Arti Dvarionas.

Piebalgā, kā sacīt jāsaka, augstā vērtē allaž bijis „gara
gaišums” un lielīšanās, tādēļ aicinām tieši jūs piedalī-
ties izstādē – gadatirgū „Izvēlies Piebalgu!” 

Pieteikumus gaidīsim līdz š. g. 2.augustam, sūtot lī-
gumu – pieteikumu uz dome@jaunpiebalga.lv.

Sīkāka informācija: www.jaunpiebalga.lv, Egita
Zariņa, mob. 26449732,

e-pasts: egita.zarina@jaunpiebalga.lv

Gaidām uz andeli un sevis izrādīšanu!
Izstāde – gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!”

gaida ikvienu!
Brauc pats un aicini citus! 

Vislabākā reklāma - no mutes mutē!

ATNĀC UN IZBAUDI!
No rīta gaismas līdz rīta gaismai - lielmanība 

un draudzība vienkopībā!

09.00 - 16.00  Andelēsies vietējie un tālu  zemju mā-
cekļi, fabrikanti un amatnieki.

10.00  Izstādes - gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!“ at-
klāšana. Dalībnieku un viesu sumināšana.

Zīmola „Izvēlies Piebalgu!” piešķiršana.
11.00  Bērniem  rotaļas, spēles un jautras izdarības

kopā ar iemīļotiem pasaku tēliem.
12.00 Goda mielasts.

Varen smeķīga  Piebalgas zupa ar gardo  kū-
kenu no Kūku parādes.

14.00. Gudreniecības uzņemšana muzejos un saim-
nieku sētās. Ekskursija pa Piebalgas novadu, izbraukšana
no kultūras nama, dalības maksa 2,- EUR.

17.00 Garīgās mūzikas koncerts Jaunpiebalgas Svētā
Toma evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Un visbeidzot !

Brīvdabas estrādē  trakoti jautrs izrīkojums un
lustīga drasēšana līdz rīta gaismai.

20.00 Muzikālā komēdija “Septiņi vecpuiši” ska-
tītājus lutinās un kutinās ar dziesmām, komiskām si-
tuācijām, spilgtiem un ilgi prātā paliekošiem tēliem.
Dzīvespriecīgo stāstu izdzīvos Latvijā populāri aktieri
un komiķi – Juris Strenga vai Mārtiņš Vilsons, Gunārs
Placēns, Rihards Lepers, Āris Rozentāls vai Pēteris Šo-
golovs, Jānis Jarāns, Dainis Porgants, Jānis Kirmuška,
Imants Vekmans un vienīgā dāma vecpuišu kolektīvā
Jūlija Ļaha. Par muzikālo pavadījumu rūpēsies taus-
tiņu virtuozs Gints Žilinskis.

Krāšņa uguņošana.

23.00 – 04.00 varen lustīga balle kopā ar
„Zvaigžņu lietus“ muzikantiem un pazīstamo Radio
SWH ētera balsi DJ Arti Dvarionas.

Biļešu cenas: 
pieaugušajiem 7,- EUR,
bērniem līdz 7gadiem - par brīvu, 
skolēniem no 8 līdz 16gadiem 5,- EUR
Biļetes iepriekš pārdošanā - 5,- EUR -

Jaunpiebalgas novada domes kasē darba dienās no
9.00 līdz 16.00.

Kūku parāde kļavlapu paēnī!
Arī šogad plūdīs aromātiskā kapejas jūra, pilna ar brī-

num gardiem kūkeniem!
Bez kūkām svētku reizē  iztikt nu nekādi!  Tāpēc ne-

kautrējies un neturi sveci zem pūra! Šis ir īstais brīdis
mest šaubas, savu kautrību   un atturību pie malas un
ar savu pašcepto torti piedalīties „Kūku parādē” - 12.au-
gustā izstādē – gadatirgū „Izvēlies Piebalgu!”. Tas dos
gandarījumu tev pašai un kārtējo reizi iepriecinās lie-
lo  saldummīļu pūli!

Piesaki savu dalību  Gunai Leimanei pa tālruni
26114149.

Attēlā: viena no tortēm izstādē - gadatirgū.
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Lauku ziòas
Projekti un investīcijas

No 2017. gada 1. augusta līdz 31.augustam Lauku at-
balsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pie-
ņemšanu atbalsta pasākumam „Atbalsts ieguldīju-
miem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību ra-
dīšanā un attīstīšanā“ otrās kārtas trim aktivitātēm:

„Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība“,
„Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbī-

bu dažādošana“,
„Tūrisma aktivitāšu veicināšana“.
Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību ne-

saistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku
teritorijās, dodot iespēju īstenot dažādas ar lauksaim-
niecību nesaistītas, kā arī tūrisma aktivitātes, tādējā-
di palielinot ienākumu līmeni lauku reģionos.

Informācija par pieteikšanās noteikumiem Lauku at-
balsta dienesta mājas lapā: http://www.lad.gov.lv  

Valsts atbalsts lauksaimniecībai
No 1.jūlija lauksaimnieki var iegādāties dīzeļdegvielu,

kam piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi.
Lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir tiesīgs ie-

gādāties minēto dīzeļdegvielu no 2017.gada
gada 1.jūlija līdz 2017.gada 30.novembrim. Šobrīd
var iegādāties ne vairāk kā 90% no kopējā piešķirtā dau-
dzuma.

Līdz šā gada 30.novembrim LAD vēlreiz atkārtoti iz-
vērtēs lauksaimniecības produkcijas ražotāja atbilstī-
bu noteiktajām prasībām, un gadījumos, ja tiks kon-
statēts, ka piešķirtais dīzeļdegvielas daudzums ir ne-

pamatots, tiks nosūtīts atkārtots lēmums par piešķir-
to degvielas apjomu.

Lauksaimniecības datu centra 
aktualitātes

l Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ar at-
skaites datumu 01.07.2017. ir jāiesniedz no 01.07.2017.
līdz 31.07.2017. Ziņas jāsniedz tikai par mājputniem,
trušiem, savvaļas dzīvniekiem, kažokzvēriem un ak-
vakultūrām.

Ziņas ar šo pārskatu nav jāiesniedz par individuāli
apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem, aitām,
kazām), kā arī par cūkām un bišu saimēm (par bišu sai -
mēm dati jāsniedz uz 1. maiju un 1. novembri).

l Pašpatēriņa cūku kopsavilkums par 2017. gada pir-
mo pusgadu jāiesniedz no 01.07.2017. līdz 31.07.2017.

lPar pašpatēriņa cūkām ziņojums iesniedzams mē-
neša laikā pēc cūku pirmreizējās ievietošanas novietnē
un turpmāk reizi pusgadā līdz 31. janvārim un 31. jū-
lijam. Cūku kustība obligāti jāpaziņo ar pārvietoša-
nas deklarāciju.

l Saskaņā ar normatīvajiem aktiem (MK noteikumi
Nr. 393**) visiem mājputnu īpašniekiem un turētājiem
(arī tad, ja saimniecībā tiek turēti tikai viens vai divi māj-
putni) Lauksaimniecības datu centrā (LDC) ir jāreģistrē
gan ganāmpulks, gan novietne un jāsniedz informācija
par putnu skaitu divreiz gadā - uz 1.janvāri un 1.jūliju.

Novada lauku attīstības konsultante 
Maija Ķīķere 
Mob. 29131170

Atklāta vēstule
Jaunpiebalgas novada domes deputātiem

un visiem piebaldzēniem

Cienījamie novadnieki!  Doma rakstīt atklātu vēstuli
man radās pēc piedalīšanās  Jaunpiebalgas Izglītības,
kultūras un sporta komitejas sēdē š.g. 27. jūnijā. Tās
laikā norādīts, ka Jaunpiebalgas galvenās ielas malā
atrodas piemineklis  padomju okupācijas karaspēka ka-
ravīriem, bet viņu upuri un tie, kuri cīnījās un padzi-
na šos iekarotājus no mūsu zemes, tiek aizmirsti. Tie
bija nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, nacio-
nālie partizāni, nacionālie karavīri (latviešu leģionāri),
politiski represētie un barikāžu dalībnieki. 

Jau vairāk nekā pirms 20 gadiem Jaunpiebalgas evaņ-
ģēliski luteriskās baznīcas teritorijā tika meklēta iespēja
uzstādīt pieminekli pēc H. Pakuļa skices kritušajiem lat-
viešu leģionāriem. Savāktie ziedojumi tika iemaksāti
pagasta kontā un aizgāja zudumā līdz ar Krājbankas
bankrotu. Līdz ar to šis projekts netika realizēts. Pirms
trim gadiem domu biedru grupa Imanta Sinkas vadī-
bā iepazīstināja piebaldzēnus ar pieminekļa projektu
visiem minētajiem pretošanās kustības dalībniekiem ar
devīzi: „Latviešu pretestības un uzvaras gribai”. Šī pie-
minekļa autore bija tēlniece Arta Dumpe un skulptors
Ivars Feldbergs. Tomēr vienoties par pieminekļa atra-
šanās vietu un atrast nepieciešamo finansējumu (vai-

rāk nekā 20 000 EUR) neizdevās. Par saziedoto naudu,
vienojoties ar sponsoriem, I. Feldbergs  izgatavoja un
š.g.7.maijā uzstādīja pieminekli 1948.gada 6.jūnijā kau-
jā kritušajiem latviešu nacionālajiem partizāniem
„Lielmežā”. 

Lai godam sagaidītu Latvijas simtgades svinības, sē-
des laikā pašvaldībai tika piedāvāts realizēt Artas
Dumpes izstrādātā pieminekļa projektu. Šis priekšli-
kums tika noraidīts finanšu trūkuma dēļ, taču tika pie-
dāvāts valsts un latviešu tautai nozīmīgo atzīmējamo
pasākumu laikā pulcēties pie Kārļa Zāles veidotā pie-
minekļa Brīvības cīņās kritušajiem. Tomēr jāatgādina,
ka šis piemineklis ir celts  no 1918. gada līdz 1920. ga-
dam kritušajiem Jaunpiebalgas draudzes piederīgajiem
karavīriem, kā arī katra kritušā piemiņai tika iedēstīts
ozoliņš, kuri tagad jau veido birzi.  

Šai vietā mēs, bez šaubām, varam atzīmēt gan
Lāčplēša dienu 11.novembrī, gan Latvijas Republikas
Proklamēšanas  dienu 18.novembrī. Pēc 1940.gada 17.
jūnija, kad padomju armijas karaspēks okupēja
Latviju, sākās cīņas par mūsu valsts neatkarības at-
jaunošanu, kuras vainagojās  ar Latvijas Neatkarības
deklarāciju 1990.gada 4. maijā un  tai sekojošo okupā-
cijas karaspēka padzīšanu. Šai laikā tika noslepkavo-
ti, krita kaujās, gāja bojā cietumos un izsūtījumā vai-
rāk nekā 100 piebaldzēnu. 

Deputāti neiebilda, ka arī viņiem visiem būtu ne-
pieciešama piemiņas vieta, tomēr paveikt to līdz Latvijas
simtgades svinībām nebūtu iespējams. Tāpēc aicinu no-
vadniekus uz publisku diskusiju par šāda pieminekļa



10

vietu, formu, autoru, izmaksām un to avotu, kā arī par
to, lai nākamā gada svinības neaptumšotu sajūta, kāda
pārņem, ieejot padomju okupācijas armijas kritušo ka-
ravīru kapos. Tur nav rakstīta neviena zilbe latviešu
valodā, un, raugoties uz okupācijas armijas formās tēr-
ptiem ģipša tēliem, pārņem sajūta, ka vispār neatro-
damies Latvijā. 

Lai nedaudz mazinātu šādas sajūtas, aicinu publis-
ki izteikties arī par  piemiņas zīmes uzstādīšanu pie bi-
jušās draudzes skolas padomju okupācijas karavīru no-
slepkavotajiem skolotājiem Zālīšiem, kā arī kādas ie-
las pārdēvēšanu par Skolotāju Zālīšu ielu.  Teksts uz
šīs piemiņas zīmes varētu būt šāds: „Šeit 1941.gada 4.
jūlijā padomju okupācijas armijas karavīri noslepkavoja
skolotājus Alīnu Zālīti, Ernestu Voldemāru Zālīti un no-
dedzināja draudzes skolu. Mūžīga slava upuriem!  Lāsts
slepkavām!” 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē nolēma
uzstādīt Jaunpiebalgas kapos Lāčplēša Kara ordeņa ka-
valieriem piemiņas plāksnes.

Jāatzīmē, ka jaunievēlētie deputāti ir manāmi uz-
labojuši pašvaldības darbu. Ir jūtama interese par no-
vada vēsturiski politiskiem un nacionāli patriotiskiem
jautājumiem. Pie pašvaldības darbiniekiem ir iespējams
sagaidīt laipnu vārdu un pat smaidu. Arī mūsu avīzī-
tes redakcija nekautrējas uzdot vadībai neērtus jautā-
jumus. Tas rosina domāt, un, pārfrāzējot zināmo teicienu,
varam cerēt, ka “zivs atveseļojas no galvas”. Lai tas no-
tiktu, piebaldzēniem jānoliek malā vienaldzība un jā-
nāk, jādara un jārāda sava varēšana, lai otrajā Latvijas
pastāvēšanas gadsimtā piebaldzēni ieietu ar lepni pa-
celtu galvu. Cerot uz atklātu diskusiju par šeit minē-
tiem jautājumiem -  

Jānis Mājenieks 

Nodibinājuma GAUJAS FONDS pārstāvji no 27. līdz
29.jūnijam piedalījās mācībās „Liedes brīnums”, kas no-
risinājās Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā un ap-
vienoja 25 vides entuziastus no Gulbenes, Strenču,
Jaunpiebalgas un Madonas novadiem. Trīs dienu lai-
kā bija iespēja līdzdarboties interaktīvās nodarbībās par
bioloģisko daudzveidību, interesantiem ģeomorfoloģis-
kiem veidojumiem un mazo upju ekosistēmām. 

Mācību laikā dalībnieki devās pārgājienā uz Liedes kal-
niem, kas ir līdzenā apvidū izvietotu nelielu 8-9 pakalnu
rinda Jaungulbenes pagasta Liedes upes krastā. Šie kal-
ni ir savāds dabas brīnums: tie novietojušies taisnā rindā
kā maizes klaipi ar nelielām atstarpēm. Liedeskalni ir no-
zīmīgs kultūrvēsturisks objekts, tur reiz atradusies apmetnes
vieta un pilskalns, kā arī t.s. Māras kalns - sena kulta vie-
ta. Jāpiemin, ka laika apstākļi bija kā jau šovasar – lietus
smidzināja, lija, gāza kā no spaiņa, reizēm pierima un sāka
visu no gala…, bet tas netraucēja izbaudīt gan saglabāto
aleju ceļa posmā no Jaungulbenes uz Liedeskalniem, gan
pakalnu rindu ar kāpienu augšup lejup, gan bagātīgo augu
daudzveidību pļavās atpakaļceļā.

Otrā mācību diena aizritēja hidrobiologa Andra
Urtāna vadībā, attīrot Liedes upi no sanesumiem. Attīrot
upes krastu, tika atrasts arī sens robežakmens, kura
vēsturisko piederību šobrīd vēl noskaidro Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcija. Kopdarba rezultāts
pēc krastu tīrīšanas bija manāms uzreiz - izrādās, upei
ir līkumi un straume! 

„Liedes brīnums” ir viena no biedrības „Dēms” rea-
lizētā projekta „Kuš! Zāle aug!” aktivitātēm, kas aici-
na izzināt bioloģisko daudzveidību un mums apkārt eso-
šās dabas vērtības, kā arī ikdienā pārvietoties un at-
pūsties aktīvi un dabai draudzīgi. 

Projektu finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības
fonds un Gulbenes novada dome. Projekta partneri ir
Gaujas fonds, biedrība „Kalsnavas jaunieši”, Strenču no-
vada vidusskola, biedrība „Vidzemes dabas skola”,
Lejasciema jauniešu centrs „Pulss” un Gulbenes nova-
da jauniešu centrs „Bāze”.

Klāt bija un par Liedes brīnumiem brīnījās GAUJAS
FONDS:

Vita Žīgure un Rītavs Žīgurs.

Mācībās izzina Liedes kalnus 
un attīra Liedes upi
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Ar svinīgu pasākumu Vidzemes re-
ģionā jūnijā atklāta dabas skaitīšana
- Eiropas Savienības nozīmes īpaši aiz-
sargājamo biotopu jeb dzīvotņu iz-
platības un kvalitātes apzināšana. Tā
ilgs līdz 2019.gada nogalei, un šajā lai-
kā Dabas aizsardzības pārvaldes uz-

devumā eksperti veiks aizsargājamo biotopu pārbaudi
gan valsts, gan privātajās zemēs. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
Kaspars Gerhards norāda: „Tik vērienīga dabas vērtī-
bu apzināšana Latvijā notiek pirmo reizi. Tā skaidri pa-
rādīs, kādas dabas bagātības mums pieder, un sapra-
tīsim, kā tās nepazaudēt. Mums ir pamats būt lepniem,
mums ir sava valsts ar vairāk nekā 64 000 kvadrātki-
lometriem  zemes, sava valoda, kultūra un unikālas da-
bas vērtības. Dabas skaitīšanas kontekstā man ir pa-
tiess prieks godināt arī Latvijas valsts pastāvēšanas simt-
gadi – apzinoties un nepazaudējot mūsu valsts dabas
vērtības, tiek aizsākts nozīmīgs darbs pie kopīgas dā-
vanas veidošanas turpmākajām paaudzēm.”

Vidzemes reģionālās administrācijas direktors
Rolands Auziņš: „ Mēs aizsargāsim tikai to, ko mēs mī-
lam; mēs mīlēsim to, ko mēs saprotam; mēs sapratīsim
tikai to, ko esam mācījušies – šāda frāze ir teikta jau
tālajā 1968.gadā Pasaules saglabāšanas kongresā.
Izpratne, sirds pieķeršanās un aizsardzība ir loģiska ķēde,
kuras sākumā ieliekam IZPĒTI jeb dabas skaitīšanu.
Iegūstot informāciju par Latvijas dabas pērlēm, mēs va-
rēsim daudz veiksmīgāk diskutēt ar visām ieinteresē-
tajām pusēm. Vidzemē dabas skaitīšanas procesā uz-
zināsim daudz dziļāk par visām mūsu vērtībām, sākot
no Rīgas jūras līča kāpām, cauri tūkstošgadu seniem
purviem, Gaujas ielejai un Veclaicenes nogāzēm līdz pat
Gaiziņkalna virsotnei.”

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Latvijas dabu,
veikta sabiedriskās domas aptauja, kas atklāj, ka 94%
iedzīvotāju Latvijas dabu uzskata par vērtību, kas ir sau -
dzējama, bet 81% - par nacionālo lepnumu. Tāpat lie-
lākā sabiedrības daļa domā, ka valstij ir nepieciešams
apzināt Latvijas dabas bagātības (81%) un piekrīt ap-
galvojumam, ka rūpes par dabu ir rūpes pašiem par sevi
(83%). Savukārt apgalvojumam, ka Latvijas sabiedrī-
ba ir dabai draudzīga, piekrīt vien 8% aptaujāto res-
pondentu, un par lielāko kaitējumu dabai atzīst tur iz-
mestus atkritumus (45%) un mežu izciršanu (31%).

Lai skaidrotu dabas skaitīšanas norisi, ir izveidota
mājaslapa www.skaitamdabu.gov.lv, plānots organizēt
informatīvus seminārus pašvaldībās, kā arī vairākās
Latvijas pilsētās būs iespēja apskatīt informatīvo sten-
du – lielizmēra dabas skaitīkļus.

UZZIŅAI

Biotopi ir viendabīgas teritorijas, kuras apdzīvo kā-
das konkrētas dzīvnieku vai augu sugas, t.i., zālāji, meži,
purvi, jūras piekraste un kāpas, upes, ezeri, iežu atse-
gumi. Dabas skaitīšanas mērķis ir iegūt detalizētu un
zinātniski pamatotu informāciju par šo dzīvotņu dau-
dzumu, veidiem, izplatību un kvalitāti. 

Dabas skaitīšanā tiks pārbaudītas tikai tās teritori-
jas, kurās potenciāli iespējama aizsargājama biotopa sa-
stopamība. Dabas aizsardzības pārvalde ir noteikusi pla-

tības, kur ekspertiem nav nepieciešams izvērtēt dabas
vērtību esamību, piemēram:

l intensīvi apsaimniekotās lauksaimniecības zemēs;
l apdzīvotās vietās, izņemot konkrētas teritorijas,

kas noteiktas kā obligāti apsekojamas, piemēram, kāpu
zona pilsētā;

l teritorijās, kurās pēdējo 3 gadu laikā jau ir veik-
ti izpētes darbi un izsniegti saskaņojumi un atļaujas da-
žādu darbību veikšanai (karjeri, kūdras ieguves platī-
bas u.c.).

Projekta “Dabas skaitīšana” rezultātā tiks iegūta de-
talizēta informācija par biotopu izplatību un kvalitāti,
un šī informācija būs savietota starp valsts iestādēm.
Tādējādi tiks atvieglota dažādu atļauju un saskaņoju-
mu izsniegšana un saņemšana, samazināsies termiņi
un izdevumi gan privātīpašniekiem, gan valsts iestā-
dēm. Precīzi, aktuāli un zinātniski iegūti dati par bio-
topu daudzumu un kvalitāti ļaus efektīvāk līdzsvarot
dabas aizsardzības un tautsaimniecības attīstību.
Vienlaikus dabas skaitīšanu sniegs plašākas iespējas
pārdomāti plānot teritoriju saimniecisko darbību un efek-
tīvāk pārvaldīt ierobežotos dabas resursus.

Apsekojamās teritorijas sadalītas pa kvadrātiem, un
katru gadu paredzēts apsekot noteiktu kvadrātu skai-
tu. Gan pašvaldībām, gan privāto zemju īpašniekiem
(tiesiskajiem valdītājiem), kuru īpašumos plānota da-
bas vērtību apzināšana, pirms noteikto teritoriju ap-
sekošanas tiks izsūtītas informatīvas vēstules, savukārt,
ja dabas skaitīšanas laikā būs atrasta nozīmīga dabas
vērtība, īpašnieks arī par to tiks rakstiski informēts.

Biotopu kartēšanu veiks eksperti, kuri dabā apsekos
teritoriju, aizpildīs anketu un kartē iezīmēs precīzu kon-
statētā biotopa robežu. Visiem ekspertiem līdzi jābūt
Dabas aizsardzības pārvaldes izdotām noteikta parauga
eksperta apliecībām.

Dabas vērtību apzināšanas darbus veiks saskaņā ar
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
apstiprināto un Zemkopības ministrijas saskaņoto “ES
nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas
un darbu organizācijas metodiku”. Saskaņā ar atklāta
konkursa “ES nozīmes aizsargājamo biotopu inventa-
rizācija Latvijā” rezultātiem biotopu kartēšanu veiks per-
sonu apvienība “SIA Estonian, Latvian & Lithuanian
Environment un Latvijas Dabas fonds”.

Dabas skaitīšana tiek īstenota ES Kohēzijas fonda pro-
jekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzī-
bai Latvijā” jeb “Dabas skaitīšana” ietvaros. Projekta
ietvaros plānots izstrādāt arī 20 esošām īpaši aizsar-
gājamām dabas teritorijām dabas aizsardzības plānus
un 5 sugu aizsardzības plānus – sugu grupai “Roņi”, sugu
grupai “Pūces”, dīķa nakts sikspārnim, platausainajam
sikspārnim un sugu grupai “Dzeņveidīgie”.

Sabiedrības informēšanas kampaņa par projektu
„Dabas skaitīšana” veltīta Latvijas simtgadei un tiek
īstenota ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas fi-
nansiālu atbalstu.

Elīna Prikule 
projekta “Dabas skaitīšana” vadītājas asistente 

tel. 27794799, 
e- pasts: elina.prikule@daba.gov.lv 

Visā Latvijā ir sākusies dabas skaitīšana
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Augusta vidū gaidāma Latvijas Universitātes
Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu
folkloras krātuves 54. zinātniskā ekspedīcija
Piebalgā. Ilgus gadsimtus atrodoties kultūrmijas cen-
trā, vēsturiskais Piebalgas novads, domājams, aizvien
ir bagāts ar teikām, nostāstiem, dziesmām, anekdotēm,
ticējumiem un citām folkloras mutvārdu un rakstvei-
da formām, nemateriālā kultūras mantojuma prasmēm
un zināšanām, vēsturiskās pieredzes atmiņām, īpašiem
dzīvesstāstiem. 

Jau Krišjāņa Barona “Latvju dainās” (1894–1915, 1.–6.
sēj.) nav trūcis tautasdziesmu no Piebalgas puses.
Lielākais vācējs - zemkopis, tautas dakteris Pēteris
Lielups Vecpiebalgā. Čakli bijuši arī Vecpiebalgas sko-
lotāji Jānis Avens, Pēteris Zaravičs, Jānis Zīvarts, Ēbeļu
Reinis. Piebaldzēns Jānis Rundels, strādādams
Nītaurē, savācis vairāk nekā 2000 tautasdziesmu. 1000
dziesmu ar pseidonīmu E. Klintskalns Nēķinā pierak-
stījis Latvijas Universitātes pirmais rektors Ernests
Felsbergs. Arī 20. gadsimtā ļaudis ir interesējušies par
dziesmām, teikām, ticējumiem, mīklām, tradīcijām, kas
dzīvo un ir zināmas Piebalgā. Plaša zinātniskā ekspe-
dīcija norisa Gaujenas rajonā (aptverot arī Lizumu,
Piebalgu, Mēdzūlu, Liezeri) 1954. gadā. Novadā strā-
dāja mūziķi Aldonis Kalniņš un Andrejs Krūmiņš, fol-
kloristi prof. Jānis Alberts Jansons, Vilma Greble, Jānis
Rozenbergs, Jāzeps Rudzītis. Tika satikti tādi izcili tei-
cēji kā Alise Robežniece Jaunpiebalgā, Augusts
Cimdiņš, Marta Šūtele Vecpiebalgā un daudzi citi.
Filmējot, fotografējot un ieskaņojot, folkloristi Piebalgā
viesojušies arī pagājušā gadsimta 80. un 90. gados – pie
Lūcijas Doniņas, Robežniekiem, Nedēļām. Baudot vies-
mīlību un kopīgu dziedāšanu, vienreizēja iespēja fol-
kloristiem sastapt daudzus teicējus vienkopus bija pie
Dolmaņiem Jaunpiebalgas “Lielkrūžu” klētī. 

2017. gadā folkloras vācēju uzmanības lokā būs abi
kaimiņu novadi – Vecpiebalga un Jaunpiebalga. 14. au-
gustā tradicionālās kultūras pētnieki darbosies
Dzērbenē, 15. augustā – Taurenē, 16. un 17. augustā

– Jaunpiebalgā un Zosēnos, 18. un 19. augustā –
Vecpiebalgā, Inešos un Kaivē. Pētnieki aicina būt at-
saucīgiem un ļauties sarunām, kā arī darba nedēļas iz-
skaņā – 19. augustā plkst. 20.00 – ielūdz novadu ļau-
dis uz ekspedīcijas noslēguma pasākumu
Vecpiebalgas muižā Inešos. 

Iegūtie materiāli veidos Latviešu folkloras krātuves
kolekciju LFK [2220], tie noderēs turpmākiem zināt-
niskiem pētījumiem folkloristikā un citās zinātņu no-
zarēs, kā arī jebkuram interesentam būs pieejami tieš-
saistē – krātuves digitālajā arhīvā garamantas.lv.
Ekspedīcijas norisi atbalsta Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministrija (budžeta apakšpro-
gramma 05.04.00 “Krišjāņa Barona Dainu skapis”) un
Valsts kultūrkapitāla fonds. Folkloristi pateicas nova-
du pašvaldībām, tāpat ikvienam piebaldzēnam, kuru sa-
staps!  

LU LFMI Latviešu folkloras krātuve

Attēlā: Māra Vīksna un Jānis Rozenbergs pie folkloras
teicējas Alises Robežnieces Jaunpiebalgā 1987. gadā. 

Foto: Andris Eglītis

Folkloras ekspedīcija Piebalgā

Mēs tikāmies Vasaras Saulgriežos,
lai degtu Gaismu vienā no visīsā-
kajām gada naktīm. Tai dienā val-
dīja vēji un Saulgrieži ritēja savu
Saules gada gaitu.

Jau izsenis baltu zemēs šim gada
notikumam gatavojās īpaši un to pa-
vadīja īpaši. Šīs ir gada enerģētiski
spēcīgākās dienas, kā vēsta infor-
mācija no senseniem laikiem – šajās
dienās notiek spēcīga un harmonis-
ka cilvēka un Dabas mijiedarbība, un
lieliski, ja to var izdzīvot apzināti.
Šais dienās ļaudis smeļas īpašu spē-
ku visam gadam no Dabas.
Saulgriežos tiek teikta pazemīga pa-
teicība Saulei un Gaismai. Tāpēc ļau-
dis tiek mudināti iedegt gaismu kat-
rā kalnā. Tās ir mūsu senču zinā-
šanas, tas ir mūsu tautas izdzīvo-

šanas viedums un spēks. Vai tas ir
pierādāms? Domāju, ka jā. Bet ar pie-
rādīšanu lai nodarbojas demagogi un
filozofi. Mēs to izvēlamies piedzīvot.

Mēs esam ļaudis, kas pulcējas
Viņķu kalnā, lai kopā satiktos ar šo
notikumu, šo mirkli. Jau vairāk nekā
10 gadus šajā laikā, šajā kalnā tiek
iedegtas ugunis - par godu Saulei, par
godu Gaismai. Šobrīd Latvijā tā jau
kļuvusi par modes lietu, bet pirms
desmit gadiem Viņķu kalnā iedegtā
Gaisma astronomiskajos Saulgriežos
bija īpašs mirklis visā Latvijā un ne
tikai. 

Sandra Strēle, šīs tradīcijas aiz-
sācēja: „Viņķu kalnā iededzot uguns-
kuru, mēs lūdzam uguns māti: sil-
di manu augumiņu, tīri manu dvē-
selīti, tīri manu dvēselīti, tīri visu pa-

saulīti! Šī uguns iedegšana ir lab-
vēlīga ne tikai Jaunpiebalgas videi,
bet tā ir arī Gaismas un labvēlības
veltījums Latvijai un Pasaulei. Un
ikviens rituāla dalībnieks ir perso-
nīgi devis savu svētību, lai pasaule
kļūtu labāka.”

Brauc cilvēki no visas Latvijas, lai
šo mirkli piedzīvotu tiešu Viņķu kal-
nā. Šai kalnā īpašs mirklis ir pirms
pusnakts, kad tiek iedegta uguns
skulptūra. Tā ir mūsu dāvana šim
gada īpašajam mirklim. Šī skulptū-
ra tapa, pateicoties piebaldzēnu at-
balstam. Arī šogad ir jāsaka milzīgs
paldies Jolantai Briedei un viņas ģi-
menei, kas ik gadu sagatavo vietu
šim notikumam. Vienmēr ir prieks
dzirdēt, kad Jolanta teic, ka pļaujas
darbi ir veikti un ir dota atļauja ra-

Gaisma Viņķu kalnā
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dīt skulptūru viņas zemē. Paldies
Janīnai Lapiņai un Santai
Krasovskai, kas ziedoja kokmate-
riālus uguns skulptūras izveidei.
Paldies Guntim Gončoronokam,
kas atrada laiku, lai palīdzētu radīt
šo notikumu. Izveidoto skulptūras
konstrukciju varēja pacelt tikai ar
Pētera Zivtiņa jaudīgās  tehnikas pa-
līdzību, kuru izcili prot vadīt Andris
Matīss. Andris piekrita šim izaici-
nājumam, un neiespējamais pārta-
pa par iespējamu. Par brīnumu
mums visiem – tika pacelta Saules
zīme – dzīvības un mūžīgās kustības
simbols, bez kuras nebūtu dzīvības.
Saules gaisma simbolizē iedvesmu un
garīgu vērojumu. Tā sargā dzimtu,
nes Dieva svētību, ir Visuma norišu

harmonijas un augstāko estētisko
vērtību paudēja.

Cilvēkiem, kas piedalās skulptū-
ras radīšanā, šis mirklis ir ļoti gai-
dīts. Brauc ļaudis no Rīgas un
Jelgavas, lai būtu šai vietā un šai lai-
kā. Šogad tie bija mākslinieki un di-
zaineri Baiba Bērziņa un Ingvars, kā
arī burvīgā gongu meistare Inga
Rancāne un Ringolds Rancāns.
Pateicība kultūras nama vadītājai
Egitai Zariņai un Jaunpiebalgas no-
vada domei par atbalstu. Tāpat pal-
dies visiem pārējiem atbalstītājiem!

Vasaras Saulgrieži ir pavadīti, un
jaunais Saules gads rit savu gaitu.

Ir izdarīts viss, kas ir mūsu spēkos,
lai godinātu vērtības, kuru esība
mums bieži šķiet pašsaprotama. Lai
mums visiem ir ražens un laimīgs šis
Saules rits! Uz tikšanos nākamajos
Saulgriežos Viņķu kalnā!

Ar cieņu un mīlestību 
Inese Lapiņa

Attēlos: Saules zīme – uguns skul-
ptūra – dzīvības un mūžīgās kustības
simbols. Jau vairāk nekā 10 gadus
Viņķu kalnā tiek iedegtas ugunis.

Foto: Egils Johansons

Jaunpiebaldzēni skatīja Vīgantes parku, Staburaga
vietu, Bausku, Rundāles pili, bet galvenā apmeklēju-
ma vieta - mākslinieces Sandras Strēles izstāde
Mazmežotnes muižā. 

Apjautu, bet ne gluži tik... skolotājas Sandras milzīgās
darba spējas, jo arī te, Jaunpiebalgā, pielikts savs darbs
un izdoma: izstāžu iekārtošana, darbs skoliņā, pasākums
Viņķu kalnā pirms Jāņiem, idejas un projekti mūsu dzī-
ves kvalitātei... Bieži mērojamais ceļš Jelgava -
Jaunpiebalga, Jelgava - Jaunpiebalga... Sandra gan pati
kādā sarunā teica, ka viņa pa ceļam, esot pie mašīnas
stūres, varot brīvi domāt. Droši vien. Bet gleznas no do-
mām vien nerodas. 

Plašā izstāde, kas mūs visus uzrunāja, neatstāja
vienal dzīgu nevienu. Priecājos par latviskumu mākslas
valodā un tomēr ieraudzīju arī CITĀDU SANDRU.
Izstādē glezna Ceļš. Arī Rīts, ko ne vienu reizi vien māk-
sliniece skatījusi vaigā. Prieka laiks, Uguns, Jūra, Pļavā,
Ābeļziedi, Puķuzirņi, Ceriņi, vēl citi Ceriņi, Rozes un
Rozītes joprojām acu priekšā, un daudzie darbi, saules,
gaismas un spēka zīmēs gleznotie.

Tad saprotu - lai runā citu domas!
“Saule mums visiem ir viena, bet, redzot Sandras dar-

bus, izjutu, ka katrs to var redzēt savādāk. Ābeļziedu
glezna dzīvības pilna, bet taurenis gleznā vienots ar sau -

li un dzimis ceriņziedu laikā. Paldies!” atzinīgi vērtē
Valda.

“Saulainā jūnija dienā saules un gaismas pilna izstāde.
Lielas magones, lilijas, zieds palielinājumā, lai labāk iz-
prastu un izjustu gaismas spēles ziedā, dabas orna-
mentus, ģeometriskus rakstus, apbrīnojamo simetriju
un sakārtotību dabā.

Gaismas pielietās „Saules ceļa laivas” piesaista ar
smalkajām, tonālajām krāsu pārejām, ornamentālajiem
rakstiem un zelta pielietojumu autores tehnikā.

Daudziem darbiem pievienoti garīgo skolotāju aforismi,
kas lieliski papildina izstādes noskaņu. 

Mākslinieces darbi piepildīti ar gaismu un mīlestī-
bu pret dabu.

Vienkārša un tai pašā laikā skaista gaismas spēle ra-
sas pilieniņos zaļajā pļavā, līdzīgi daudzām mazām
zvaigz nītēm, katrā lāsītē iemirdzas saule.

Māksliniece lieliski izjūt Saules maģisko varu – tā
silda, pārvērš visu pasauli gaismas palos un rotājas zie-
dos, lapās, zaros...

Otrā zālē aplūkojami mazāka formāta gleznojumi, glez-
noti ekspresīviem triepieniem – magones, vienkāršās
mežrozītes, lilijas...

Izstāde iepriecina, pārliecina un kaut kāda gaisma
ir palikusi arī manī...” atzīst Māra Baldzēna.

Ko Mazmežotnē apbrīnojām un paņēmām līdzi sev 
no mākslinieces Sandras Strēles 

SAULES, GAISMAS, IEKŠĒJĀ SPĒKA?
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Paldies, Sandra, ka varējām būt
Tavā Gaismas Laukā! Kaut uz brī-
di, jo sajūtas jau atņemt nevar, ar
tām mēs devāmies atpakaļceļā,
katrs ar savām domām, bet ba-
gātāki visi! Paldies par to, ko Tu
dari jaunpiebaldzēnu dzīves kva-
litātes uzlabošanā, paldies no
Viņķu kalna apmeklētājiem, kuri
tur saņem spēku! Lai rodas atkal
un atkal jaunas domas, lai esi
vienmēr ceļā!

Vēsma Johansone

Spīganu dejas ezera atspulgā

Nometne - pārgājiens  ‘’Gaujas krasti’’

Sieviešu deju kopu festivāls šogad
noritēja 17. un 18. jūnijā Gaigalavā.
Uz pasākumu sabrauca kolektīvi no
tuviem un tāliem pagastiem.
Vistālāko ceļa gabalu mēroja Ciblas
pagasta kolektīvs. Šogad festivālā
piedalījās 10 sieviešu deju kopas.

Pirmās dienas koncertā tika iz-
dejotas pagājušā gada izvēlētās de-
jas. Mēģinājuma laikā visiem nācās
krietni pastrādāt. Tika veidoti deju
raksti, uziešana, noiešana no lau-
kuma, kā arī fona zīmējumi un kus-
tības. Nu gluži kā dziesmu un deju
svētkos! Mūsu koncertu kuplināja
Bērzgales pagasta folkloras kopa un
Rugāju pagasta vokālais ansamblis.
Mazliet satraukušās, bet koncerts sa-
nāca lielisks. Pēc koncerta vēlā va-
karā notika danči un jauka kopīga
kolektīvu vakarēšana. Par mūziku
gādāja Dricānu ģimenes lauku ka-
pella.

Otrās dienas koncerts bija pavisam
nopietns, gluži kā deju skatē. Zālē sē-
dēja vērtēšanas komisija, kura vēr-

tēja gan mūziku, gan tērpus, gan deju
soļus, vai viss sader kopainā. Dejas
bija ļoti dažādas. Protams, visi ko-
lektīvi bija labi pastrādājuši, rezul-
tātā vērtējums visiem bija labs.
Pasākumā ieguvām jaunus draugus,
jaunas dejas savam kolektīvam, kā

arī ar prieku padalīsimies ar savām
dejām.

Deju kopas
“Vēlais pīlādzis’’ vadītāja 

Inguna Kalniņa

Attēlā: deju kopa “Vēlais pīlādzis”.

Attēlā: mākslinieces Sandras Strēles izstādes atklāšanā Mazmežotnes
muižā. 

Šogad nometne norisinājās laikā no 4. līdz 6. jūlijam.
Protams, laika apstākļus nav mūsu spēkos sagrozīt, taču
atkal kāds mūs pasargāja un lietus netraucēja jaunie-
šiem izbaudīt kopā būšanas prieku.

Tie, kas vēlējās  izrauties no ikdienas rutīnas, doties
raibā piedzīvojumā, pārkāpjot ierastā un labi pazīsta-
mā robežas, tie arī bija nometnes dalībnieki - vecuma
robežās no 8 līdz 14 gadiem - gan novada skolēni, gan
radu bērni no Vaidavas un Rankas. Jau senie romieši
esot teikuši, ka veselā miesā mājo vesels gars, tādēļ no-
metnē rūpējās, lai garlaicīgi nav ne prātam, ne ķermenim.
Bija iespēja piedalīties jautrās stafetēs un pārbaudīt sa-
vas spējas uzdevumos.

Izvirzītie uzdevumi: nometnes iekārtošanas princi-
pi, režīma ievērošana un iemaņu apgūšana komandu
veidošanā, personīgās higiēnas ievērošana pasākuma
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laikā. Jaunieši apmierināti par zināšanām, ko šeit gu-
vuši, piedzīvotiem notikumiem nakts stundās, dežūrām
pie ugunskura, automāta  iepazīšana – izjaukšana - sa-

likšana - šaušana.
Nometnes noslēgumā komandu prezentācijas vēro-

ja bērnu vecāki,  šo triju dienu iegūto analizēja nometnes
‘’Gaujas krasti’’  vadītājs Arnolds Bahmanis, virsser-
žants, zemessargs 27. kājnieku bataljonā un Jaunsardzes
3. novada nodaļas 214. Cēsu jaunsargu vienības ins-
truktors. Protams, kā jau ierasts, lai visi bērni būtu vien-
līdz nodarbināti un pieskatīti, palīgos nāca instrukto-
ri – Brendens, Sintija un Artūrs. Jāteic, ka viņus mili-
tārais dzīvesveids patiešām aizrauj. 

Bija prieks būt kopā un sajust nepieciešamību pēc šā-
diem izaicinājumiem.

Dzidra Prūse

Attēlos: nometnes – pārgājiena “Gaujas krasti” da-
lībnieki dažādās aktivitātēs.

Jaunpiebalgas Romas katoļu draudzei 8.jūlijā bija svi-
nīgs notikums – zvana iesvētīšana ar Romas katoļu baz-
nīcas kardināla Jāņa Pujata piedalīšanos.

Kā pastāstīja Svjatoslavs Gajeviks, šo zvanu pirms
dažiem gadiem no Polijas atveda toreizējais prieste-
ris Vjačeslavs Bogdanovs. 2016.gada rudenī tika ie-
kārtota vieta un zvans uzstādīts. Gajeviku ģimenes
bērni palīdzēja sametināt konstrukcijas, savukārt
Aivars Ontužāns un Vilnis Eglītis ar dēlu atrisināja
tehniskās lietas, lai zvanu uzstādītu. 

Draudzes vārdā paldies visiem, kuri bija atsaucīgi un
palīdzēja darbos, kā arī piedalījās zvana iesvētīšanā!

Vēsma Johansone
Attēlos: Romas katoļu baznīcas kardināls Jānis

Pujats, Jaunpiebalgas katoļu baznīcas priesteris Juris
Škapars, Svjatoslavs Gajeviks.

Viesi kopā ar draudzi pie iesvētītā zvana.

Katoļu baznīcas zvana iesvētīšana 
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Pirms sacensībām visiem velo sa-
censību dalībniekiem un arī citiem,
kuri vēlēsies pievienoties, tiks pre-
zentēts:

1. drošas braukšanas ABC (dro-
šības prasības, kas jāņem vērā, do-
doties ceļā ar velosipēdu, sacensī-
bām.)
2. tehniskie risinājumi, nepiecieša-
mās lietas, prasmes un iemaņas,
pirms doties ceļā ar velosipēdu (re-
zerves komplektu demonstrējumi, ne-
pieciešamās rezerves daļas, instru-
menti).

Sacensības

Bērnu brauciens

Mērķis. Popularizēt riteņbraukšanu
bērnu vidū, sekmēt un veicināt bēr-
nu brīvā laika sportisku pavadīšanu.

Dalībnieki. 2008.gadā dzimušie un
jaunāki.

Distance. 1-2 km, trase marķēta,
apļos.

Grūtības pakāpe - viegla.
Nosacījumi. Bērnu brauciena da-

lībniekiem aizsargķiveres obligātas.
Apbalvošana. Labākie braucēji tiks

apbalvoti.

Jauniešu  brauciens

Mērķis. Popularizēt riteņbrauk-
šanu jauniešu vidū, sekmēt un vei-
cināt  jauniešu brīvā laika sportis-
ku pavadīšanu.

Dalībnieki. Atkarībā no dalībnie-
ku skaita, ja daudz dalībnieku, tad

2.grupas: 2007.gadā dzimušie un ve-
cāki.

Distance. 3- 4 km, trase marķēta,
apļos.

Grūtības pakāpe - vidēji viegla.
Nosacījumi. Jauniešu  brauciena da-

lībniekiem aizsargķiveres obligātas.
Apbalvošana. Labākie braucēji tiks

apbalvoti.

Mammas, tēti, vecmāmiņas
un vectētiņi!

Izmēģiniet jauniešu trasi arī jūs!

Uz tikšanos!
Ja kādi jautājumi, zvaniet -

26449732 (Egita)

Jaunpiebalgā 
15.07. Plkst. 11.00 Ģimeņu svētki 
11.00 Svētku atklāšana un svētku  gājiens -
parāde  ar izpušķotiem bērnu braucamajiem (ratiņi,

riteņi u.c.).
12.00 – 15.00 Sportiskas aktivitātes visai ģimenei –

velobrauciens ( skat. informāciju), joga, ielu vingrotā-
ju demonstrējumi, dažādas  interesantas, aktīvi at-
raktīvas stafetes.

Lūdzam ierasties aktīvai atpūtai atbilstošā apģērbā,
paņemiet līdzi vingrošanas paklājiņus un neaizmirstiet
mājās savus velosipēdus! Būs jautri un interesanti!

17.00 Jaunpiebalgas kultūras namā Jauno jaunpie-
baldzēnu sumināšana.

Pasākumu kuplinās Pasaku nama varoņi ar muzikālu
izrādi.

15.07. Plkst. 22.00 Zaļumballe brīvdabas estrā-
dē “Taces”, spēlēs grupa “Galaktika”. Ieeja: 4,- EUR

12.08. Izstāde – gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!”
16.09. Velotūre „Pāri Piebalgas pakalniem”.

Pasākuma plānā iespējamas izmaiņas un papildinā-
jumi. 

Lūdzu, sekojiet informācijai mājas lapā 
www.jaunpiebalga.lv 

un Jaunpiebalgas kultūras nama Facebook lapā.

Tālruņi detalizētākai informācijai - 26449732, 26127653

15.jūlijā Ģimeņu svētku programmā
estrādē „Taces” velobrauciens!

Egils Johansons

1. STARPTAUTISKAIS ZVANU FESTIVĀLS CĒSĪS
‘’SOLI DEO GLORIA’’

Viens  no festivāla ieskaņas koncertiem notiks
19.jūlijā plkst. 18.00 Jaunpiebalgas ev. lut. Sv. Toma baznīcā.
Piedalās:
Atēnas pilsētas kristīgo draudžu Zvanu ansamblis (ASV)
Cēsu Baptistu draudzes Zvanu ansamblis,
Aija Sila (ērģeles)
Programmā: A. Vivaldi, L. Bēthovens, J. Mediņš, E. Dārziņš, J. Lūsēns,

u.c. komponistu skaņdarbi
Pirms koncerta baznīcā plkst. 17.00 Zvanu muzicēšanas radošās darbnīcas.
Būsiet mīļi gaidīti!

Kultūras pasākumi
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Zosēnu pagastā
13.08. Plkst. 14.00  Vasaras Māras godināšana Oļu
kalnā pie Māras svētezera, kas iezīmē vasaras bei-
gas un rudens sākumu – ievada Rudenājus, tā ir
kā dalīšanās svētki ar kaut ko jaunu gan garīgu-
ma ziņā, gan mantiskajā.

Dziesminieka Ērika  Loka mūzikas albuma
“Iedomu durvis” prezentācija.

19. augusts
5. Profesionālās mākslas diena Zosēnos pie

“Skrāģu Kroga”
Programma

15.00     Mākslinieku darbu izstādes prezentē-
šana – sarunas.

16.00     Tirgskalnā
5. Profesionālās mākslas dienu un
Tūkstošgades Līgo Jāņu piemiņas akmens at-

klāšana.
17.30     Pirms koncerta sarunas par mūziku.
18.00     J. Vītola LMA Vokālās nodaļas studen-

tu koncerts.
19.00     Dokumentālās filmas par Latvijas Valsts

eksprezidenti
Vairu Vīķi - Freibergu demonstrācija.

Sekojiet, lūdzu, informācijai!

2. 09. Viesizrāžu diena. Sveiciens, zināšanu se-
zonu uzsākot!

Atpūtas vakars ar grupu “Apvedceļš”.

No cepures 
gaisma ausa,

No zobena 
Saule lēca.

28.jūlijs
16.00 Ierašanās, iekārtošanās, satikšanās.

Attīrīšanās vārti. Saules darināšana.
18.00 Saieta atklāšana.
19.00 Vakara koncerts “Es kaldinu zobentiņu”

– meklējošie, netradicionālie, jaunu skanējumu ro-
došie dziesminieki.

21.00 Viesu grupu un apvienību koncerti.
23.00 Nakts sadziedāšanās ugunskuri (Dvēseļu/

Tautas dziesmu/ Jauno dziesminieku, autor-
dziesmu un dzejas).

24.00 Nakts spēka taka “Es tumsiņas nebijos”.

29.jūlijs
5.15 Saullēkta sagaidīšana.
5.30 Rīta spēka prakse (avota ūdens, elpošana,

kustība, balss iekustināšana, dienas spēka uz-
ņemšana).

9.00 Brokastis.
10.00 Dzejas rīts.
11.00 Amatnieku darbnīcas “Piecas puķes pie

cepures”.
11.30 Diskusija par tēzi “No zobena saule lēca”.
12.00 Meistarklases “Sešas zvaigznes

zobenā”. Skaņa. Balss. Vārds. Tēls.
Vēsts. Dzīvesziņa.  

13.00 Dziesminieku individuālie
koncerti un draudzīgo pudurīšu kon-
certi.

19.00 Dziesminieku lielkoncerts.
23.00 Viesu grupas koncerts un

uguns skulptūras iedegšana.
24.00 Sadziedāšanās ugunskuri.
00.30 Nakts spēka taka “Es tumsiņas

nebijos”.

30.jūlijs
5.15 Saules sveikšana.
10.00 Brokastis.
11.00 Atvadu koncerts “Mājupceļš”.
12.00 Uguns spēka rituāls.

Pasākuma laikā varēs iegādāties dziesminieku dis-
kus. Darbosies pirtis un pirtnieki, būs aktivitātes bēr-
niem un jauniešiem, kafejnīca. Nakšņošana telšu pilsētiņā.

Biļetes www.bilesuparadize.lv un pie ieejas pasāku-
mā. Dziesminieku saieta atbalstītāji un sadarbības part -
neri: Kultūras ministrija, Vides biedrība “Krūzes”,
Jaunpiebalgas novada dome, Latvijas Radio 2, Gandrs
Poligrāfija, A-Puce, Straupes PKS, maizes ceptuve
“Ķelmēni”, ww.viss.lv; http://www.retv.lv/; http://lr2.lsm.lv/ 
Informāciju sagatavoja mediji@saiets.lv

Īpaša informācija Jaunpiebalgas 
novada iedzīvotājiem

No 1.jūlija novada domes kasē vietējie iedzīvotāji var
iegādāties pasākuma biļetes par īpašu cenu – 5 EUR
uz visām saieta dienām un pasākumiem. Šāda ie-
spēja pieejama tikai iepriekš pārdošanā un tikai
Jaunpiebalgas iedzīvotājiem.

Savukārt, ja vēlies pasākumus apmeklēt par velti un
palīdzēt ar savu darbu to norišu nodrošināšanā, piesakies
par BRĪVPRĀTĪGO palīgu! Būsim priecīgi par palī-
giem gan vīru, gan sievu darbos - virtuvē, teritorijas sa-
kārtošanā, noformēšanā un nokopšanā, kā arī citur.

Informāciju sagatavoja mediji@saiets.lv

Dziesminieku un tautas saiets “Lielkrūzēs”
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Jaunpiebalgas novada
Dzimtsarakstu nodaļa

informē,
ka, sākot ar 2017. gada 

1.jūliju,
Jaunpiebalgas novada 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Dace Bišere - Valdemiere

apmeklētājus pieņem 
katru darba dienu:

P.O.T.C. no plkst. 09.00
līdz 17.00,

P. no 09.00 līdz 16.00 
Gaujas ielā 4, 
Jaunpiebalgā.

Jaunpiebalgas Mūzikas un
mākslas skola uzņem audzēkņus

2017./ 2018. m. g.

MŪZIKĀ:

♪  Taustiņinstrumentu spēle  - 
Klavierspēle

Ērģeļspēle
♪  Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle
(no 7 gadu vecuma, mācību ilgums 8 gadi)

♪  Stīgu instrumentu spēle –  Ģitāras spēle
♪  Pūšaminstrumentu spēle  -  Flautas, Klarnetes, Saksofona,

Fagota, Trompetes, Eifonija spēle
(no 9 gadu vecuma, mācību ilgums 6 gadi)

VIZUĀLI    PLASTISKĀS    MĀKSLAS   PROGRAMMĀ:
1. klasē (no 9 gadu vecuma)

Aicināti arī vecāko klašu audzēkņi
(Mācību ilgums 5 gadi)

Ja kāds nav paguvis pieteikt savu bērnu mācībām SKOLĀ,
to būs iespēja izdarīt pasākumā 

“IZVĒLIES PIEBALGU!” - skolas stendā 
(Līdzi jābūt bērna personu apliecinošam dokumentam)

vai 
no 14. augusta skolā.

Skolas direktore Aija Sila
Kontakttālrunis: 64162465 ; m.t.26412878

Mājas lapa : www.jaunpiebalga.lv; e-pasts : 
muzikas.skola@jaunpiebalga.lv

PIRMĀ SKOLAS DIENA
JAUNPIEBALGAS MŪZIKAS 

UN MĀKSLAS SKOLĀ

31. AUGUSTĀ PLKST. 17.00

SKOLAS PAGALMĀ.

Egils Johansons Sigita Petrovska

Lolita Petkēviča Lolita PetkēvičaLolita Petkēviča
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Foto: Vēsma Johansone

Daži fragmenti no izstādes “Saules zīmē” –
mākslas skolas audzēkņu diplomdarbi un

Lietišķās un tēlotājas mākslas studijas
dalībnieku jaunākie darbi
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Jaunpiebalgas novada domes izdevums
Redakcija: Aija Íîíere tâlr. 64162437 (darbâ), 26409543 (mob.),  e-pasts: aija.kikere@jaunpiebalga.lv;

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

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

Klusums,
tevis vairs nav,
tikai atmiņas, kas aizkustina
dvēseli,
vārdi, kas nepateikti, -
skan…

Mūžības ceļu gājuši:

Madara Bērziņa 6 gadu vecumā, 
Juris Keišs 63 gada vecumā,
Edgars Misiņš 79 gada vecumā

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka visdziļāko līdzjūtību

tuviniekiem!

silti pasmaidīt sev
un pasmaidīt sevī
aizdzīt drēgnumu rēno no sevis
aizlāpīt īgnuma robus un atvērt sirdi
gaišam un priecīgam smaidam

smaidi un dzīvo dienai par godu!-
dienai kas tevi nes
dienai kas apkārt
dienai kas tevī
smaidi un esi
un esi
un esi -
laimīgs uz Dieva pasaules…

Augusta īpašie jubilāri
60 Aivars Bundzinieks 27.08.1957. “Krasta Magonas”,

Zosēnu pagasts
Nikolajs Ivaņina 06.08.1957. Pļavas iela 4

Sarmīte Vāvere 06.08.1957. Kalna iela 1A-2
65 Imants Balodis 13.08.1952. Gaujas iela 27-12

Nadezda Zemisha 20.08.1952. Meža iela 5
70 Zaiga Damroze 15.08.1947. “Atvari”

Jons Kalašinsks 21.08.1947. “Zaļkalni”
75 Rudīte Radziņa 25.08.1942. “Vecbaši”

Ausma Zvēriņa 24.08.1942. Gaujas iela 33-8
80 Dzidra Ābelniece 09.08.1937. “Meža Butlēri”

Rasma Ose 01.08.1937. Priežu iela 13
Biruta Smilga 12.08.1937. “Sermuļi”

92 Marija Elga Zārdiņa 12.08.1925. “Grantes”
94 Ausma Elksne 23.08.1923. “Sila Mauragi”

Septembra īpašie jubilāri
60 Vilis Marcišs 09.09.1957. “Luksti”
65 Tālivaldis Narvils 27.09.1952. Dārza iela 4 -7
70 Līga Lazdiņa 16.09.1947. Gaujas iela 38-2

Pēteris Micāns 13.09.1947. “Meža Noras”
75 Jānis Ilgvars Baltzoss 29.09.1942. “Lejas Celmi”

Anna Bukša 14.09.1942. “Tīrumroci”
Raimonds Ozols 09.09.1942. “Sprīdīši”
Ilga Putniņa 22.09.1942. Brāļu Kaudzīšu iela

3-6
90 Haralds Kļavs 09.09.1927. Gaujas iela 33-3

Jaunpiebalgas novada dome sveic augusta un septembra
jubilārus!

Tad, kad nav sniega vai
saules, meklēsim gaišumu
sevī,-
Jo uz šis sirmās un pelēkās 
zemes vienīgi mēs to spējam:
Ticēt zvaigznei, lai mirdz 
tā vēl ilgi,
Cerēt uz prieku, kas tumsā
mūs sildīs,
Mīlēt nevis ar vārdu, 
bet - sirdi...

Vārdos neizsakāma 
vissirsnīgākā pateicība

jums visiem par palīdzību
un atbalstu - morālu 

un materiālu –
šajā grūtajā mūsu 

dzīves
posmā!

Māra un Lienītes ģimene 
un piederīgie


