
9 (234) 2017. gada septembris Jaunpiebalgas novada izdevums

Septembrī
16.09. 16.reizi velotūre “Pāri Piebalgas pakalniem”.

Oktobrī
01.10. Skolotāju diena.

07.10. Rudens tirgus Jaunpiebalgā.
Rudens koncerts Jaunpiebalgas Svētā Toma ev. lut. baznīcā.

2017.gada  vasarā 
pasaulē nāca:

Klāvs Iliņš 16.jūlijā,
Toms Rubiķis 7.augustā,
Rūta Lapiņa 24.augustā.

Apsveicam laimīgos
vecākus un vecvecākus!

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas skolotāji, uzsākot jauno mācību gadu.

Tu līdzās man, un es pie tava pleca,
Un sākas teiksma, sākas mūsu stāsts,

Kas gadi mums, kas tālumi, kas vecums,
Ja līdzās tu un tavu roku glāsts.

2017.gada vasarā laulības noslēdza:
Agnese Vīksna un Artūrs Šveģis 24.augustā,

Madara Kārkliņa un Pēteris Beķeris  25.augustā.

Apsveicam!
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- Pārdomas
Šī vasara – tik ļoti gaidīta, pār-

steidza ar savu vēso laiku, uzstā-
dīja gan aukstuma rekordus dažā
naktī, gan karstuma rekordus au-
gustā, radīja gadsimta plūdus
Latgales pusē, atnesa daudz prie-
ka, mīlestības jaunajiem pāriem,
diemžēl arī aizsauca viņā saulē tu-
vus un mīļus cilvēkus. Tik dažāda,
raiba… Bet tāda pati ir arī mūsu,
cilvēku, dzīve. Viss rit savu ne-
mainīgo gaitu, aust jauna diena un
atnes mums jaunus notikumus,
pārbaudījumus, prieku un sāpes. 

Septembris – tas nozīmē rudens
sākumu. Lai arī tiek uzskatīts, ka
vislabākais gadalaiks, lai sāktu jau-
nu dzīvi, ir pavasaris, tomēr arī ru-
denī var daudz ko sākt darīt. 

Nesen izlasīju tādus interesan-
tus 7 ieteikumus jaunas dzīves sā-
kumam, kuri vislabāk darbojas tie-
ši rudenī. Tātad, pirmais, rudens
ir īstais gadalaiks, lai sakārtotu do-
mas un izvirzītu jaunus mērķus.
Tālāk – jārod iedvesma dabā, jo ik
uz soļa cilvēku pavada dzeltenas,
oranžas, sarkanas koku lapas un
svaigs gaiss – tas līdz sakārtot do-
mas. Savukārt tā vietā, lai gaus-
tos par nebūšanām, slikto laiku,
enerģijas trūkumu un vēl nezin ko,
jāsaņem sevi rokās un domas jā-
vērš pozitīvā gultnē. 

Rudens, kad dārzos ienākusies
augļu un dārzeņu raža, ir īstais
laiks, lai domātu par veselīgu uz-
turu, nodrošinot vitamīnu uzkrā-
jumus ziemai. Tieši rudens mē-
nešos vairums augļu un dārzeņu
ir arī lētāki, ja tie jāpērk. 

Visiem labi zināmā patiesība -
vienmēr, jebkurā laikā svarīga ir
izkustēšanās – skriešana, nūjoša-
na, vingrošana, pastaigas, velo
braukšana, kas nu kuram tuvāks. 

Rudens nāk ar tumšiem vaka-
riem, tad arī var sākt apgūt ko jau-
nu – apmeklēt valodu kursus, ku-
linārijas kursus, iemācīties kādu
rokdarbu u.c. Visbeidzot - rudens
ir īstais laiks, lai plānotu lielos pir-
kumus – tikai – nākamajā gadā, tā-
dēļ jāsāk iekrāt nauda!

Nu, ko, ir vērts padomāt. Lai
mums visiem jauks un krāsains ru-
dens!

Aija Ķīķere

2017. gada 14.augusta novada domes sēdē nolemts:
Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2017.gada 14.augusta Saistošos

noteikumus Nr.10 „Par grozījumiem 2016.gada 25.janvāra Saistošajos no-
teikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un
ziedojumu budžets 2017.gadam”.

Slēgt nomas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LinkIT”, reģ.
Nr.40103966850, par atļauju nekustamajā īpašumā ar kadastra apzīmē-
jumu 4298 003 0074 005, Gaujas ielā 1A, Melnbāržos, Zosēnu pag.,
Jaunpiebalgas nov. (ūdenstornis), izvietot sakaru tehniskās iekārtas.

Norakstīt un izslēgt no uzskaites šādus debitoru parādus: parādnieks
A. P., parāds par īri un sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem – 49.50
EUR, jo izdevumi prasības pieteikuma iesniegšanai tiesā 1,50 reizes pār-
sniedz pašu parādu un ir acīmredzami nelietderīgi. Piedziņas darbības ne-
būs sekmīgas, jo 2016.gada 28. un 29.decembrī Cēsu rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļai nav izdevies izsniegt brīdinājumu par parāda sais -
tību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.4 Gaujas ielā
48B, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov. ar kadastra
Nr.4256 900 0262, slēgt pirkuma līgumu.

Iznomāt M. Z., personas kods dzēsts, nekustamo īpašumu - zemes ga-
balu „Kalna Avotiņi” Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas nov. ar kadastra Nr.4298
003 0243, platība – 9.29 ha.

Dzēst 100% privatizēto nekustamo īpašumu - dzīvojamo māju ierakstus
uz Jaunpiebalgas novada domes vārda Cēsu Zemesgrāmatu nodaļas
Jaunpiebalgas pagasta zemesgrāmatā:

Gaujas iela 6, kadastra numurs 4256 506 0036,
Gaujas iela 11, kadastra numurs 4256 506 0044,
Gaujas iela 27, kadastra numurs 4256 506 0016,
Gaujas iela 29, kadastra numurs 4256 506 0018, 
Gaujas iela 33, kadastra numurs 4256  006 0320,
Gaujas iela 36, kadastra numurs 4256 506 0013, 
Gaujas iela 38, kadastra numurs 4256 506 0014, 
Gaujas iela 52, kadastra numurs 4256 006 0264, 
Rūpniecībās iela 2, kadastra numurs 4256 506 0025,
Rūpniecībās iela 3A, kadastra numurs 4256 506 0024,
“Mācītajmuiža 9”, kadastra numurs  4256 506 0038, 
“Imantas”, kadastra numurs 4256 506 0060,
Dārza iela 2, kadastra numurs 4256 506 0009,
Dārza iela 4, kadastra numurs 4256 506 0012,
Br. Kaudzīšu iela 3, kadastra numurs 4256 506 0010,
Br. Kaudzīšu iela 5, kadastra numurs 4256 506 0006,
Br. Kaudzīšu iela 7, kadastra numurs 4256 506 0007.
Slēgt zemes nomas līgumu par ūdensbaseina izmantošanu, kurš atro-

das nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.4298 003 0223 Gaujas ielā 2C
Melnbāržos, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., LV- 4133, kura īpašuma tie-
sības ir nostiprinātas Cēsu rajona Zemesgrāmatu nodalījumā
Nr.100000156317, A. S., personas kods dzēsts. Nomas objekta izmantošanas
mērķis – ūdens ņemšanas vieta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die-
nesta izmantošanai.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam “Priednieki” ar kadas-
tra numuru 4256 006 0011, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Jaunpiebalgas novada domei piekrīt un ierakstāma uz pašvaldības vār-
da zemesgrāmatā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4256 009 0056
– 0,85 ha platībā, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Atcelt Jaunpiebalgas novada domes 2012.gada 11.jūnija sēdes lēmumā
Nr.154 “Par pašvaldības pamatlīdzekļu sarakstā esošu dzīvokļu ierakstīšanu
zemesgrāmatā” 1.4 punktu – reģistrēt uz Jaunpiebalgas novada vārda ze-
mesgrāmatā pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā esošu dzīvokli Raiņa iela
8, dz.1, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads. Izslēgt
no pašvaldības pamatlīdzekļu saraksta nekustamo īpašumu Raiņa iela 8,
dzīvoklis Nr.1, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads ar kadastra numurs 4256 900 0244.

Novada domē
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Atļaut U. L., personas dzēsts, sadalīt nekustamo īpašumu
Priežu iela 12, kadastra Nr.4256 006 0068, Jaunpiebalgas
pagasts, atdalot atsevišķas zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 4256 014 0033 - 4,0 ha un 4256 014 0047 – 6,4
ha platībā.

Noteikt nekustamā īpašumā “Strautmaļi” ar kadastra
numuru 4256 006 0097 - 6,4ha kopplatībā, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads, zemes lietošanas mērķi un
platību zemes vienības daļai, uz kuras atrodas kanalizā-
cijas sūkņu stacija ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0097
005, ar adresi Gaujas iela 6C, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads, zemes nomas līguma no-
slēgšanai.

Sakārtot adrešu datus īpašumiem Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts un Melnbārži, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas  novadā - atbilstoši  “Adresācijas noteiku-
miem “.

Jaunpiebalgas ciema, Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā:

Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4256 006 0269 - zemei un ēkām uz tās – no adreses
“Priedītes”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, uz ad-
resi Stacijas iela 1A , Jaunpiebalga,  Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, LV 4125;

Mainīt adresi zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu
4256 006 0014 - zemei un ēkām uz tās - no adreses “Ceļa
Krūzes”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, uz adresi E. Dārziņa iela 21,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads, LV- 4125;

Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4256 006 0073 - zemei un ēkām uz tās - no adreses “Elksniņi”,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads, uz adresi Loka iela 13, Jaunpiebalga , Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV- 4125;

Mainīt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmēju-
mu 4256 006 0095 001, no adreses “Imantas”, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, uz adresi
E. Dārziņa iela 34, Jaunpiebalga , Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, LV- 4125;

Mainīt adresi zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu
4256 006 0106 - zemei un ēkām uz tās - no adreses “Rudzīši”,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads,  uz adresi Gaujas iela 44, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV- 4125;

Mainīt adresi zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu
4256 006 0123 - zemei un ēkām uz tās - no adreses
“Ceļmalkrūzes”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, uz adresi Gaujas iela 1D,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads, LV- 4125;

Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4256 006 0133 - zemei un ēkām uz tās - no adreses “Kapu
Kalns”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads, uz adresi Miera iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV- 4125;

Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4256 006 0156 - zemei un ēkām uz tās - no adreses “Krācītes”,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads, uz adresi Tilta iela 1, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV- 4125;

Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4256 006 0123 - zemei un ēkām uz tās - no adreses
“Mazgarauši”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, uz adresi Gaujas iela 42,

Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads, LV- 4125;

Mainīt adresi ēkai ar kadastra apzīmējumu 4256 006
0027008 - no adreses “SLTP 2801 Kantoris”, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, uz adresi
Sporta iela 1, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, LV- 4125.

Melnbāržu ciema, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads 
Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu

4298 003 0056 - zemei un ēkām uz tās - no adreses
“Vecmelnbārži”, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas
novads, uz adresi Gaujas iela 1B, Melnbārži, Zosēnu pa-
gasts, Jaunpiebalgas novads, LV- 4133;

Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4298 003 0113 - zemei un ēkām uz tās - no adreses
“Mazmelnbārži”, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas
novads, uz adresi Gaujas iela 1C, Melnbārži, Zosēnu pa-
gasts, Jaunpiebalgas novads, LV- 4133;

Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4298 003 0226 - zemei un ēkām ar kadastra apzīmējumu
4298 003 0113 004, 4298 003 0113 005 uz tās - no adreses
“Bērzu Melnbārži”, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas
novads, uz adresi Gaujas iela 1D, Melnbārži, Zosēnu  pa-
gasts, Jaunpiebalgas novads, LV- 4133;

Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējum 4298
003 0186 - zemei un ēkām uz tās - no adreses “Vēveri”,
Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, uz ad-
resi Annas iela 1, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas
novads, LV- 4133;

Mainīt adresi ēkai (noliktava) ar kadastra apzīmējumu
4298 003 0186 005 - no adreses “Aptekas”, Melnbārži, Zosēnu
pagasts, Jaunpiebalgas novads, uz adresi Annas iela 1A,
Melnbārži, Zosēnu  pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV- 4133;

Mainīt adresi ēkai (veikals) ar kadastra apzīmējum 4298
003 0183 001 - no adreses “Gaujaslīči”, Melnbārži, Zosēnu
pagasts, Jaunpiebalgas novads, uz adresi Gaujas iela 20,
Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV- 4133.

Reģistrēt adrešu reģistrā nosaukumu – adresi Annas iela,
Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV- 4133.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada apbalvojuma „Gada
cilvēks” nolikumu, noteikt, ka pieteikumi apbalvojuma no-
minācijām jāiesniedz līdz š.g. 6.novembra plkst. 10.00.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes Izglītības, kul-
tūras un sporta komitejas nolikumu tā izstrādātājā redakcijā.

Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa
“Dzelmes” Nr.18, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas
novads, ar kadastra Nr. 4298 900 0020, 2017.gada 9.au-
gusta izsoles rezultātus.

Slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “Energolux”, reģistrāci-
jas Nr.40103511350, juridiskā adrese “Vecvimbas 1”, Berģi,
Garkalnes novads, LV-1024, par siltumenerģijas piegādi
Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas ciema daudzdzīvokļu
mājām uz 5 (pieciem) gadiem jeb 60 (sešdesmit) mēnešiem.

Piešķirt dotāciju Jaunpiebalgas novada domes nodibi-
nājumam „Solis Piebalgā” 6050 EUR (seši tūkstoši piec-
desmit euro un 00 centi) apmērā.

Apstiprināt velotūres „Pāri Piebalgas pakalniem 2017”
nolikumu.

Piešķirt novada domes priekšsēdētājam Laimim Šā-
vējam atvaļinājumu no 2017.gada 4.septembra līdz
2017.gada 10.septembrim.

Sagatavoja Anita Auziņa.
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Izstāde - gadatirgus 
“Izvēlies Piebalgu!”
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- Nāk rudens, laiks kļūs arvien vēsāks, līdz ar
to aktuāls būs jautājums par siltumu mājās. Kas
to nodrošinās daudzdzīvokļu mājās?

- Ir noslēgts iepirkuma līgums uz pieciem gadiem ar
SIA “Energolux” par siltumenerģijas piegādi daudz-
dzīvokļu mājām. Minētā firma uzstādīs moduļu katlu
māju līdz 30. oktobrim. Līgums noslēgts, firma veic pro-
jektēšanu un iekārtu izgatavošanas darbus. Tarifs, kuru
izskatīsim un apstiprināsim 11.septembra sēdē, būs ne-
daudz zemāks kā iepriekšējā gadā.

- Joprojām turpinās gājēju ietves pārbūve Gaujas
un Rūpniecības ielā. Vai darbi nav aizkavējušies?

- Gājēju ietves 1.posms tika noasfaltēts paredzētajā
termiņā, bet 2.kārta aizkavējās, ko ietekmēja gan lai-
ka apstākļi, gan dažas tehniska rakstura problēmas.
Darbu gaitā izrādījās, ka vajadzīgas papildus caurte-
kas un izbūves, līdz ar to jaunu problēmas risinājumu
atrašana, projekta izmaiņas. Septembra pirmajā nedēļā
celtnieki uzklās asfaltu arī atlikušajā posmā. Vēl papildus
risinājumi vajadzīgi pie augstākajiem uzbērumiem ar
caurtekām, arī pie skolas dīķa, kur pašlaik projektētājs
meklē risinājumu par norobežojumiem, barjerām, lai ga-
rantētu drošību gājējiem.

Sabiedrībā izskanējuši dažādi viedokļi par darbu kva-
litāti. Varu teikt, ka visiem būvdarbiem ir noteikti stan-
darti un  tiek veikta pārbaude par atbilstību ceļa spe-
cifikācijai. Dažos posmos ir nelielas nobīdes, šos defektus
būvnieks novērsīs.

- Kā veicas ar regbija laukuma izbūvi Zosēnos?
- Regbija laukums ir kārtībā, lietus gan radīja dažu

labu peļķi, bet firma visu sakārtoja, veicot pasākumus,
lai radušās pāris iedobes izlīdzinātu.

- Un skatu tornis Viņķu kalnā?
- Te gan ir citādi, jo būvfirma ļoti slikti organizēja celt -

niecības darbus. Divu ar pusi mēnešu laikā ielika tikai
pamatus. Nu jau darbi ir atsākušies, brigāde montēs tor-
ņa konstrukciju, ir cerība, ka turpmāk darbi veiksies
labāk. Ja uzņēmējs organizēs darbus un materiālus, arī
pārējās lietas, tad septembrī tornis tiks uzbūvēts. Bet
vēl jau ir saistītās lietas – pievadceļš, stāvlaukums, tua-
lete, laukums zem torņa – reāli viss būs gatavs tikai nā-
kamā gada pavasarī. 

- Augusta beigās sociālajos tīklos parādījās in-
formācija, ka diemžēl tiks slēgta Piebalgas vēst-
niecība Rīgā. Lūk, kas tika rakstīts: “Silts, vasaras
pilnbriedā virmojošs vakars Piebalgas pusē … tā ir no-
skaņa, kas uz brīdi iemājoja pašā Vecrīgas sirdī - pie
mums - Mazās skolas ielā 2, kur skanīgā, ļoti, ļoti skais-
tā koncertā atvadījāmies no savām telpām, bet … ne no
idejas par Piebalgas vēstniecību.  

Paldies visiem tiem, kas ieradās un sadziedājās, un
sadancojās kopā ar Jāni Žagariņu un brīnišķīgo dzej-
nieci Mariku Svīķi - mūsu pasākuma īpašajiem viesiem.

Paldies arī visiem tiem, kas tieši mūsu telpās ir bau-
dījuši atkal satikšanās prieku. 

Paldies tiem, kas veduši tuvus un tālus paziņas lū-
kot Piebalgas puses smukumus un jaukumus. 

Paldies [..] visiem tiem, kas sniedza palīdzīgu roku
telpu labiekārtošanā, Piebalgas sajūtas iedzīvināšanā
šeit, Rīgā. [..]”

- Jau iepriekš Piebalgas vēstniecības idejas au-
tori pauda domu, ka visai šai lietai ir nepieciešams
finansiāls atbalsts. Cik daudz pašvaldība vispār
var vai grib palīdzēt? 

- Diemžēl pašvaldība nevar sniegt tiešu atbalstu uz-
ņēmējdarbībai, pie kam tādā formā, kā tas tika veidots
un virzīts. Pagājušā gada novembrī iepriekšējos nova-
da deputātus nepārliecināja ne šo uzņēmēju biznesa
plāns, ne naudas plūsma, ne arī tā funkcija par prasī-
to atbalstu. Bija ideja, ka varētu atbalstīt nelielā apjo-
mā kā tūrisma informācijas izplatīšanas punktu, taču
ne jau ar atlīdzību par tūrisma informācijas izplatīša-
nu segt visus izdevumus, kas šim uzņēmumam vajadzīgi
telpu nomas izmaksu segšanai. Ja tā būtu tikai
Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas kopīga struktūra, kas
nodarbotos ar pašvaldības funkciju veikšanu, tad tas ir
cits jautājums.  Protams, ir viegli izplatīt emocionālu
informāciju sociālajos tīklos, kas tomēr neatbilst ne li-
kumdošanai, ne reālajām iespējām. Arī jaunie novada
deputāti, iepazīstoties ar situāciju, pieņēma  lēmumu
noraidīt iesniegumu  ( balsojumā bija 1 balss “pret”). 

- Vasarā kāda no Stacijas ielas iedzīvotājām sa-
traucās par situāciju līdzās esošajā Stacijas ielas
9 teritorijā, jo tur netiek nopļauta zāle, kas vēlāk
var radīt uguns bīstamu situāciju – pavasarī būs
pamatīgi gara šī vecā, sausā zāle, atliks kādam
piemest sērkociņu un sekas var būt visai bēdīgas.
Ko darīt?

- Stacijas iela 9 ir privātīpašums, jau ir aizsūtīta brī-
dinājuma vēstule īpašniekam. Ja zāle netiks nopļauta,
palūgsim VUGD darbiniekus sastādīt aktu par uguns
bīstamu teritoriju.

- Esam aizvadījuši divus lielus pasākumus no-
vadā – izstādi – gadatirgu “Izvēlies Piebalgu!” un
Profesionālās mākslas dienu Zosēnos. Ko par tiem
var teikt?

- Par izstādi – gadatirgu, domāju, neviens neko slik-
tu nevarētu teikt, bija prieks par pašu pasākumu, tā no-
rises raitumu, bija, ko redzēt un, kā jau tirgū, daudz ko
nopirkt. Apmeklētāju arī netrūka. Žēl, ka vakara daļu
pabojāja vētra un negaiss. 

Profesionālās mākslas diena Zosēnos, pateicoties
Dzidrai Prūsei un Guntim Gailītim, bija ļoti jauks un
sirsnīgs pasākums. Diemžēl interese no vietējo cilvēku
puses ir neliela. Profesionālā māksla un viss, kas ar to
saistīts, paliek gandrīz vai pašu profesionāļu ziņā. Arī
Guntis Gailītis atzina, ka varbūt turpmāk jāmeklē cita
forma šādam pasākumam. Jautājums – vai vajadzīgs
pasākums  mūsu novada iedzīvotājiem?

Sastādot jauno kultūras darba plānu, jāpārdomā, ko
un kā darīsim, paturot prātā, ka budžeta iespējas ir ie-
robežotas. Atbilstoši nolikumam pašdarbības kolektī-
vu vadītājiem līdz 15.septembrim jāsagatavo un jāie-
sniedz atskaite kultūras nama vadītājai un novada do-
mei par kolektīvu darbu iepriekšējā gadā, kā arī plā-
niem nākamajai sezonai, tad arī varēs visu rūpīgi izvērtēt.

- Par “Gada cilvēks 2017” nominācijām, viss pa-
liek tāpat kā iepriekšējos gados?

- Deputātiem bija vēlme kaut ko mainīt, bet atliku-
šais laiks līdz novembrim ir pārāk īss, lai izstrādātu jau-
nu un piesaistošu vērtēšanas sistēmu, tādēļ šogad vēl

Uz jautājumiem atbild novada domes
priekšsēdētājs
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paliekam pie tā paša. Pēc jaunā gada tad arī skatīsim
šo jautājumu un domāsim par to, ko un kā varam mai-
nīt, lai būtu interesantāk. Nākamgad arī valsts simt-
gade, tādēļ uz šīm lietām varam paskatīties citādi. 

Lūgums iedzīvotājiem – saskatiet labo savos kaimi-
ņos, darba biedros, līdzcilvēkos dažādajās sfērās – kul-
tūrā, pakalpojumu sniegšanā, uzņēmējdarbībā, zemnieku

vidū, sportā un rakstiet, aizpildot anketas! Esiet aktī-
vi un neatlieciet to uz pēdējo brīdi! Šogad to varat da-
rīt līdz 6.novembrim.

- Paldies par sarunu!

Aija Ķīķere

Aktuāli lauksaimniekiem
No oktobra līdz novembrim plānots

izsludināt projektu konkursu lauku
attīstības plāna atbalsta pasākumam

“Ieguldījumi materiālajos ak-
tīvos”

Atbalsts ieguldījumiem lauku
saimniecībās. 

Atbalsts ieguldījumiem infra -
struktūrā.

Šajā atbalsta veidā ZM plāno vai-
rākas izmaiņas, ar kurām varēs ie-
pazīties pēc grozījumu apstiprinā-
šanas.

Decembrī plānots izsludināt pro-
jektu konkursu Lauku attīstības plā-
na pasākumam

“Atbalsts ieguldījumiem meža
platību paplašināšanā un mežu
dzīvotspējas uzlabošanā”

Meža ieaudzēšana.
Atbalsts meža bojājumu profilaksei

un atjaunošanai, ko nodarījuši
ugunsgrēki, dabas katastrofas, ka-
tastrofāli notikumi.

Meža ugunsgrēkos un dabas ka-
tastrofās iznīcinātu mežaudžu at-
jaunošana.

Oktobra beigās vai novembra sā-
kumā (datums vēl tiek precizēts)
Jaunpiebalgā notiks seminārs mežu
īpašniekiem, kura laikā MKPC
konsultanti un citi mežkopības spe-
ciālisti stāstīs arī par šī atbalsta sa-
ņemšanas nosacījumiem.

Turpinās pieteikšanās pasā-
kumā „Riska pārvaldība“.

Atbalsts līdz 65% apmērā no ap-
drošināšanas polises iegādes izde-
vumiem par

dzīvnieku, sējumu un stādījumu
platību apdrošināšanu.

Sīkāka informācija par atbalstā-
mo pasākumu nosacījumiem iegūs-
tama Lauku atbalsta dienesta mā-
jaslapā: 

(http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-
veidi/projekti-un-investicijas/atbal-
sta-pasakumi/

Jāatceras!

Termiņš zālāju nopļaušanai un no-
vākšanai pagarināts līdz 15. sep-
tembrim.

Ņemot vērā nelabvēlīgos laika ap-
stākļus, lauksaimniekiem, kuri iz-
manto zālājus lopbarības vajadzībām,

Zemkopības ministrija šogad ir de-
vusi iespēju līdz 15. septembrim no-
pļaut un novākt tos zālājus, kurus
biežo nokrišņu un lielā mitruma dēļ
nebūs iespējams nopļaut un novākt
līdz 15. augustam.

Papuvēs nezālēm regulāri jābūt
apkarotām un augiem, t.sk. zaļ-
mēslojumam, jābūt iestrādātiem aug-
snē līdz kārtējā gada 15. sep-
tembrim.

Iespējas apgūt zināšanas

LLKC Cēsu nodaļa aicina jau-
niešus - vecumā no 18 - 40 gadiem -
piedalīties 5 dienu mācību ciklā
“Mācības un konkurss jaunajiem
uzņēmējiem laukos “Laukiem
būt”. Visi interesenti aicināti uz in-
formatīvo dienu 14. septembrī pulk-
sten 10.00 Priekuļos, Dārza ielā 12.
Sīkāka informācija un pieteikšanās
pa tālruni 26360434 vai rakstot uz
e-pastu: gunda.kazerovska@llkc.lv

LLKC Meža konsultāciju pa-
kalpojumu centrs rīko apmācības
jaunajiem un esošajiem mednie-
kiem un medību vadītājiem.

Pašlaik uz 2017. gada rudeni plā-
nojas grupas:

Madonā - pieteikties - Mairita
Bondare, e-pasts: mairita.bonda-
re@mkpc.llkc.lv, tālr. 28381176

Valmierā - pieteikties - Andris
Vīrs, e-pasts: andris.virs@mkpc.llkc.lv,
tālr. 26108426

Mednieku apmācību kursiem var pie-
teikties mājas lapā: www.mkpc.llkc.lv
sadaļā

Mednieku apmācības visā
Latvijā.

LLU Mūžizglītības centrā:

Pārtikas ražošana
11.,15.,16. septembris:
Higiēnas prasības (vispārējās un

speciālās) pārtikai un kvalitatīvas
pārtikas produktu ieguves nosacī-
jumi.

21.,22.,23. septembris:
Lauksaimniecības produktu

ražošanas procesu un tehnoloģiju
pilnveidošana un attīstīšana
(augļu, ogu sukādes, marmelādes un
želejas). Grupa nokomplektēta, ja in-
teresē, var pieteikties – plānos nākošo.

28.,29.,septembris un 2, 3. no-
vembris:

Jauna konkurētspējīga nišas
produkta izstrāde (specializācija
Augļu, ogu vīnu tehnoloģija). Grupa
nokomplektēta, ja interesē, var pie-
teikties – plānos nākošo.

4.,5.,6. oktobris:
HACCP sertifikāts – pārtikas

uzņēmumu paškontroles sistēma,
drošas un nekaitīgas pārtikas ap-
ritei.

13.,14.,20. un 21. oktobris:
Progresīvas (jaunas) prakses

un zinātņu atziņu pielietojamī-
ba energoresursu un videi drau-
dzīgu tehnoloģiju apguvē  pār-
tikas ražošanas uzņēmumos.

Mežsaimniecība
5.,6. oktobris:
Meža nekoksnes resursi, to ap-

saimniekošana un izmantošana.

Lauksaimniecība
8.,9.,15.,16. septembris:
Lauksaimniecības dzīvnieku

(aitu) pārraudzība.
Septembris, oktobris (trīs dienas

– datums tiks precizēts):
Piemērotu kultūraugu sugu un

agrotehnikas izvēle atbilstoši
Latvijas agro klimatiskajiem
apstākļiem (augļaugu audzēša-
na).

Septembris, oktobris (divas dienas
– datums tiks precizēts):

Eiropas Savienības nozīmes
zālāju biotipu vai sugu dzīvotņu
apsaimniekošana (BDUZ).

Pieteikties pie Antras Bērziņas,
LLU Mūžizglītības centra tālākiz-
glītības speciālistes,

tālr. 29171112; 63005715
Kursi ir bez maksas, jo tiek fi-

nansēti no LAP investīciju pasāku-
mu 2014. -2020. gadam līdzekļiem.

***
No 5. līdz 7.oktobrim izstāžu

kompleksā „Rāmava“ notiks
26.starptautiskā lauksaimniecības
izstāde „Lauksaimniecības un
meža tehnika. Lauku sēta 2017.“

Aicinu pieteikties kolektīvam
izstādes apmeklējumam   6.ok-
tobrī.

Novada lauku attīstības 
konsultante  Maija Ķīķere 

Mob. 29131170

Lauku ziòas
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Izdots saskaņā ar likuma
‘’Par pašvaldībām’’ 41.panta 2.punktu

ORGANIZĒTĀJS

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

gasts, Jaunpiebalgas novads

2. APBALVOJUMA MĒRĶIS

l Apzināt un izvērtēt cilvēku ieguldīto darbu noli-
kumā noteiktajās nominācijās.

l Motivēt ikvienu piedalīties novada tālākā at-
tīstībā.

l Veicināt jaunu, progresīvu ideju realizēšanu.
l Godināt labākos sava aroda, amata, radošā dar-

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

NOMINĀCIJAS PRETENDENTI

l Bijušie vai esošie Jaunpiebalgas novada iedzīvo-
tāji.

APBALVOJUMA NOMINĀCIJAS

l „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.

l „Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” – par nozīmī-
gu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā novada ad-
ministratīvajā teritorijā – 1 nominācija.

l „Gada cilvēks lauksaimniecībā” - par nozīmī-
gu ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā novada ad-
ministratīvajā teritorijā – 1 nominācija.

l „Gada cilvēks apkalpojošā sfērā”(medicīna, tirdz -
niecība, pakalpojumu sniegšana) - par godprātīgu at-
tieksmi pret savu novadu, sabiedrību un veicamo dar-
bu - 1 nominācija.

l „Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā” – par no-
zīmīgu ieguldījumu un nesavtīgu darbu novada sa-
biedrības labā - 1 nominācija.

l „Gada cilvēks mecenātismā” - par nozīmīgu me-
cenātismu savā novadā - 1 nominācija.

l „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;

l „Mūža ieguldījumu” - par ilggadēju godprātīgu
darbu savā novadā - 1 nominācija.

PRETENDENTU PIETEIKŠANA

Pretendentus nominācijām var pieteikt:
l Jaunpiebalgas novada domes deputāti;
l darba kolektīvi;

l reģistrētas biedrības un nodibinājumi;
l iedzīvotāju grupas;
l individuāls pieteicējs.
Pieteikumā jānorāda:
l pretendenta vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese;
l nominācija, kurā pretendents tiek nominēts un pa-

matojums par panākumiem un ieguldījumu novada labā
kalendārajā gadā, izņemot nomināciju ”Mūža ieguldī-
jums”;

l pamatojums nominācijai;
l pieteicējs:
l fiziska persona – vārds uzvārds, nodarbošanās, dzī-

vesvieta;
l juridiska persona –nosaukums, reģistrācijas numurs,

juridiskā adrese;
l pieteicēju paraksti – ar vārda un uzvārda atšifrē-

jumu.

Nepilnīgi aizpildīti pieteikumi netiks ņemti vērā.

Pieteikumu par pretendentu iesniegt novada domes
sekretārei vai ievietot kastītēs Jaunpiebalgas pagas-
ta pasta nodaļā, Gaujas iela 4, Jaunpiebalga; Zosēnu
pagasta pārvaldē, „Jūrnieki”, Melnbārži, Zosēnu pa-
gasts.

Pieteikumus var aizpildīt elektroniski Jaunpiebalgas
novada domes mājas lapā www.jaunpiebalga.lv

Pieteikuma anketas pieejamas pie novada domes sek-
retāres, informatīvajā biļetenā „Avīze „Piebaldzēniem”
vai domes mājas lapā www.jaunpiebalga.lv

PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANA

Pieteikuma atbilstību nolikumam un pieteiktajai no-
minācijai izvērtē Jaunpiebalgas novada domes novembra
mēneša sēdē, balstoties uz saņemtajiem pieteikumiem
pa nominācijām.

Katrā nominācijā tiek apbalvots nominants, kurš ir
izvirzīts vismaz 5 (piecas) reizes ( 5 anketas) un atbilst
apbalvojuma nolikumam.

Katrai aizpildītajai anketai ir 1 (viena) balss neat-
karīgi no parakstu skaita.

Pretendentu neizvirzīšanas vai neatbilstības gadījumā
nominācija netiek piešķirta.

NOMINĀCIJU SAŅĒMĒJU PAZIŅOŠANA 
UN GODINĀŠANA

Rezultātus paziņo katra gada novembra mēnesī in-
formatīvajā biļetenā „Avīze Piebaldzēniem” un domes
mājas lapā www.jaunpiebalga.lv

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

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

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

Jaunpiebalgas novada apbalvojuma
„G a d a  c i l v ē k s” 
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Lūdzam aizpildīt drukātiem burtiem!

PIETEIKUMA ANKETA 
Jaunpiebalgas novada apbalvojumam

„GADA CILVĒKS” 
2017.gada __._________

Pretendenta vārds__________________________    Uzvārds__________________________

Adrese __________________________________________________________________________

Nominācija: (atzīmēt nomināciju, kurā pretendents tiek izvirzīts)
Pamatojums

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(īsi jāraksturo pretendenta atbilstība nominācijai)
Pieteicējs

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(fiziska persona – vārds, uzvārds, nodarbošanās, dzīvesvieta; juridiska persona –nosaukums, reģistrācijas

numurs, juridiskā adrese)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Paraksti (ar vārda un uzvārda atšifrējumu), ja aizpilda elektroniski, tad pieteikums derīgs bez parakstiem

Pieteikumu nominācijām iesniegt līdz š.g. 6. novembra plkst. 10.00

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
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Skolas ziòas

Izglītojoša un atpūtas nometne Amatas, Jaunpiebalgas,
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas
novadu talantīgajiem bērniem vecumā no 14 līdz 16 ga-
diem ,,ČETRAS ATSLĒGAS 2017“ šogad aizritēja
Jaunpiebalgas vidusskolā. Nometnes devīze -  per-
sonības attīstību veido pašiniciatīva, drosme un radošums.

Tā ir ikgadēja balva, kas nopelnāma ar čaklu un at-
bildīgu mācību darbu, iesaistīšanos sabiedriskajās ak-
tivitātēs visa mācību gada garumā. Nometnes izmak-
sas sedz sadraudzības pašvaldības, lai atbalstītu sava
novada talantīgos un mērķtiecīgos skolēnus.

Šogad nometnē jaunieši apguva sabiedrisko attiecī-
bu, publiskās runas, lietišķās etiķetes un medijpratī-
bu jomu. Mācījās domāt plašāk un dziļāk, apguva pras-
mi argumentēt, uzrunāt un pārliecināt publiku, sa-
darboties. Un, protams, ieguva jaunus draugus, jautri
un lietderīgi pavadīja brīvo laiku. Sportoja, sapņoja, vē-
roja zvaigžņu lietu, spēlēja galda spēles, prātoja un klau-
sījās, un diskutēja, un improvizēja...

Nometnē kopā ar bērniem darbojās skolotāji no Rīgas,
Amatas, Cēsu, Priekuļu un Jaunpiebalgas novadiem,
kā arī vairāki vieslektori: Vita Brakovska -  personības
izaugsmes trenere, organizācijas ZINIS vadītāja, Māris
Resnis - piedzīvojumu organizācijas LŪZUMPUNKTS
apmācību treneris, Rolands Ozols - konsultants perso-
nības un domāšanas attīstības jautājumos, Mūžizglītības
un kultūras institūta “VITAE” vadītājs,  Māris Tūtins
- NATO Izcilības centra vecākais eksperts, kurš mudi-
nāja jauniešus domāt un kritiski izvērtēt virtuālajā vidē
pieejamo informāciju, pirms tai noticēt, un padomāt, ko
par ikvienu no mums vēsta mūsu viedtālrunis, mājas
lapas, kuras apmeklējam, un sociālie tīkli, kuros vei-
dojam savu dzīvi.

Pēcpusdienās un vakaros notika aktīvas, radošas no-
darbības, sarunu šovi, saliedēšanās spēles, foto orien-
tēšanās, olu un balonu kaujas, bija saldējuma un joku
laiks. Un, protams, bija aizraujoša Piebalgas gleznai-
no vietu, Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas,
Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna memoriālā mu-
zeja ,,Jāņaskola” un Jaunpiebalgas Svētā Toma evaņ-
ģēliski luteriskās baznīcas apskate. Pēc tam - desu cep-
šana ugunskurā,  kino vakars (ar īstu popcornu un omu-
lības dzērienu), sacensības, VIP erudīcijas spēles. 

Par lielisku piedzīvojumu izvērtās vecāku vakars,
kurā kopā ar viņiem tika spēlēts futbols un galda spē-
les. Vecāki teica daudz atzinīgu vārdu gan nometnes
pedagogiem, gan savām pašvaldībām par iespēju bēr-
niem nedēļas garumā iegūt jaunas zināšanas un lie-

liski atpūsties kopā ar vienaudžiem.
Uz noslēguma pasākumu bija ieradušies vecāki, paš -

valdību vadītāji un deputāti, lai  kopīgi priecātos par
nometnes ,,ČETRAS ATSLĒGAS 2017“ laikā piedzīvoto
un apgūto. Jaunieši bija sagatavojuši priekšnesumu, kurā
demonstrēja gan savu prasmi darboties komandā, gan
medijpratības iemaņas, gan prasmi publiski uzstāties,
radošumu un atraktivitāti. Katram dalībniekam šogad
tika piešķirts atzinības raksts un īpašs tituls – smai-
dīgākais, asprātīgākais, draudzīgākais, zinātkārākais,
jautrākais ...

Šī bija jau ceturtā reize, kad tika organizēta nomet-
ne ,,ČETRAS ATSLĒGAS“. Iepriekšējos gados tā noti-
kusi Amatas, Līgatnes un Priekuļu novados. Noslēguma
pasākumā tika izlozēts, kurā novadā nometne tiks rī-
kota  nākamajā vasarā.  Pilnā loze tika  Pārgaujas no-
vadam. Apsveicam!

Atvadoties bērni, apņēmības pilni, solīja čakli mācī-
ties jaunajā mācību gadā, lai nākamajā vasarā  atkal
varētu tikties nometnē ,,ČETRAS ATSLĒGAS 2018”,
kurā atslēgsim durvis uz TOP prasmēm, kas būs vis-
vairāk pieprasītas darba tirgū, sākot ar 2020. gadu, pro-
ti, spriestspēja un lēmumu pieņemšana, kompleksa prob-
lēmu risināšana, sarunu vešanas māksla un emocionālā
inteliģence. 

Amatas novada pašvaldības 
apvienotās izglītības pārvaldes metodiķe 

Diāna Briede

Attēlā: Jaunpiebalgas vidusskolas audzēkņi nometnē
“Četras atslēgas 2017” kopā ar novada domes priekš-
sēdētāju Laimi Šāvēju un skolas direktori Ullu Loginu.

Nometne ,,ČETRAS ATSLĒGAS 2017”

Septiņu apvienoto novadu – Amatas, Jaunpiebalgas,
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas -
pedagogi uz savu ikgadējo augusta konferenci pulcējās
Līgatnē. Ar apbalvojumiem pedagoģiskā darba dažādās
jomās suminājām pedagogus, arī mūsu skolas skolotā-
jas: Laimu Kazerovsku, Judīti Beķeri, Ingu Jerumāni un
Aldu Ozeri. Muzikālo sveicienu bija sarūpējusi Izglītības
pārvalde, uzaicinot populāro dziedātāju Olgu Rajecku. 

Skolu direktori aizvadīja savu ikgadējo konferenci
Rīgā, lielu vērību veltījot projektam

,,Kompetenču pieeja mācību saturā”, kurā mūsu sko-
la ir viena no 100 skolām, kuras jau šajā mācību gadā
veidos un izmēģinās jauno saturu un metodes. No mūsu
skolas projektā darbojas 4 skolotāju komandas ar 28 pe-
dagogiem; projekta vadītājs - direktores vietnieks iz-
glītības jomā Arnis Ratiņš.

2017./2018. MĀCĪBU GADA SĀKUMS
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Rezultātā skolēni vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem ie-
gūs 21.gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un
attieksmes. Līdz 2021.gadam ir iecerēts veikt izmaiņas
izglītības saturā un mācīšanas/mācīšanās pieejā skolā,
ietverot arī atšķirīgus valsts pārbaudes darbus 9. un 12.
klasē. Turpmāk šo projektu atpazīsim ar zīmolu SKO-
LA 2030, kas simboliski iezīmē laiku, kad nākamā mā-
cību gada pirmklasnieki, kuri mācīsies atbilstoši jau-
najai mācību pieejai, būs beiguši skolu un pirmoreiz sa-
skarsies ar nākotnes sabiedrības prasībām.

Latvijā mācību gads sākās 776 skolās ar apmēram
214 000 skolēniem.

Jaunpiebalgas vidusskola ir uzsākusi jauno
2017./2018.mācību gadu ar gandrīz 400 skolēniem 6 iz-
glītības programmās. Mācības 1.klasē uzsākuši 20 pirm-
klasnieki ( audzinātāja Judīte Beķere). Sešas pirmsskolas
grupiņas, no tām viena satikās un būs Zosēnos. Darbu
pirmsskolas grupā kā skolotāja sākusi Evija Dapševiča.
Lielajā skolā 5.- 9.klasē sociālās zinības mācīs Vita
Kļaviņa, bet vidusskolēniem informātiku un program-
mēšanu - Laura Strode. Jaunsargus atkal vadīs Aivars
Ontužāns. Turpinās darboties daudzie un dažādie in-
terešu izglītības pulciņi. 3.,4.,5.klases skolēni varēs tre-
nēties Smiltenes sporta skolas vieglatlētikas grupā kopā
ar skolotāju Zandu Beitiku. Projektā ,, Atbalsts skolē-
nu individuālo kompetenču attīstībai” 5.- 6. un 8.- 9.kla-
šu skolēni varēs sākt apgūt robotikas pamatus.

Paldies bērnu un skolēnu vecākiem Jaunpiebalgā,
Zosēnos, Rankā, Drustos par uzticību mūsu vidusskolai! 

Vairums 12. klases absolventu turpina izglītības ceļu
( A. Azace, R. Brikmanis, A. Lazdiņa, A. Zariņa, E.
Potapova, I. Keiša, K. Pētersons) , bet  Alise  ieguvusi
Vītolu fonda stipendiju. Veiksmīgi nokomplektēta 10.kla-
se ( kl. audz. Lelde Grobiņa). 9.klase (kl. audz. Jolanta
Glāzere) uzcītīgi mācīsies, lai visi saņemtu pamatiz-
glītības dokumentus. Dejojošie devītklasnieki centīsies
tikt uz Latvijas 100 - gades Dziesmu un deju svētkiem
Rīgā. Zēnu koris gatavosies zēnu koru salidojumam mai-
jā Cēsīs. 

Zinību diena sākās ar SVĒTBRĪDI Jaunpiebalgas

Sv. Toma ev. lut. baznīcā. Tad 1.klasi skolā pēc tradī-
cijas ievadīja 12.klase un klases audzinātāja Ineta Balode.
Visu pirmsskolas un sākumskolas kolektīvu muzikāli
un rotaļīgi  sveica Dzerkaļu ģimene. 1.stundā savās kla-
sēs ar klašu audzinātājiem un vecākiem pulcējās 1.-
12.klašu skolēni. Kopā sanāca 5.-12.klašu kolektīvs lie-
lajā skolā. 12.klase iepazīstināja visus klātesošos gan
ar savu klasi, gan vadīja visu klašu VIZĪTKARTES, kas
bija interesantas, izdomas bagātas  un dažādas. Vasarā
pirmo reizi skolas vēsturē atjaunota skolas ēdnīca un
ģērbtuve, kas guvušas pavisam citu veidolu, krāsas un
smaržas. Pateicība būvfirmai SANART un darbu va-
dītājam Andrim Treimanim, projektētājam Aivaram Šmi-
tam, tehniskajam uzraugam Valdim Valainim. Par at-
balstu Jaunpiebalgas vidusskolai pateicība ZZS
Saeimas frakcijai ( Jānim Dūklavam, Valteram
Dambem un Aināram Mežulim). A. Mežulis piedalījās
mūsu Zinību dienā un uzrunāja skolas kolektīvu, at-
ceroties laiku, kad pats bija skolas direktors un Smiltenes
domes priekšsēdētājs. Jau piekto reizi skolas pastāvē-
šanas gados tika pārgriezta LENTA, atklājot jaunu tel-
pu vai būvi, šoreiz - ĒDNĪCU.  2005.gadā atklājām spor-
ta zāli, 2007.gadā - piebūvi un atbalsta centru, bet
2010.gadā - lielās skolas renovētās telpas. 

Šogad veikti arī daudzi citi lielāki un mazāki darbi
gan lielajā skolā, gan sākumskolā, lai veiksmīgi varē-
tu mācīties un strādāt. Paldies direktores vietniekam
administratīvi saimnieciskajā darbā Dainim Šulcam un
viņa vadītajam tehnisko darbinieku kolektīvam!
Sirsnīgs paldies novada domes priekšsēdētājam
Laimim Šāvējam par pastāvīgu atbalstu vienīgajai vis-
pārizglītojošajai skolai mūsu novadā! 

Skolā turpināsies vairāki projekti: ,,Veselību veici-
noša skola”, ,,Skolas piens un skolas auglis”, kas attieksies
arī uz pirmsskolu. Vidusskolēni darbosies projektā ,,Esi
līderis!” Aktuāli ZAAO  piedāvātie konkursi un akcijas.
Otro mācību gadu skolotājas Velgas Zariņas -
Romanovas vadībā  uzsāks ERASMUS+ KA2 projekti:
,,Playing and Acting Learning Towards Science” kopā
ar Anglijas, Spānijas un Itālijas skolām un ,, I`m Planning
My Future” ar Turcijas, Portugāles, Rumānijas un
Bulgārijas skolām. ERASMUS+ KA1 projekta skolotāji
šajā mācību gadā jau dalās zināšanās un prasmēs ar citu
Latvijas skolu pedagogiem, izmantojot kursos Portugālē
gūto un izstrādājot īpašu programmu. Pirmie šos kur-
sus izmantoja mūsu skolas pedagogi, atzinīgi novērtē-
jot savus kolēģus - Velgu Zariņu - Romanovu, Gunitu
Kundrati, Jolantu Glāzeri un Jāni Šāvēju. Plānots jauns
NORDPLUS kultūras mantojuma projekts ar Lietuvas,
Dānijas un Norvēģijas vidusskolēniem. Skolēnu apmaiņas
programmā piedalīsies 11.klase.

1.septembra sveicienus jau tradicionāli saņēmām no
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Ir klāt jaunais mācību gads, un priekšā jauni noti-
kumi, pienākumi, izaicinājumi... Skolas pasākumu ka-
lendārs jau ver savas pirmās lapas – ir bijusi pirmā tik-
šanās skolā, mācību darbs rit pilnā sparā.

Pirmajā klasē mūzikas programmās mācības ir uz-
sākuši 15 bērni, Vizuāli plastiskās mākslas program-
mā – 9 bērni. Pavisam skolā 1. septembrī mācības uz-
sāka 136 bērni. Sagatavošanas klasītes bērnus gaidī-
sim pie sevis jau oktobra mēnesī.

Pirmais lielais notikums ir aizvadīts – Keita Rukmane
(3. flautas klase) un Aleks Bruno Kromanis (1. eifoni-
ja klase) 3. septembrī Vidzemes koncertzālē „Cēsis” mu-
zicēja kopā ar Vidzemes kamerorķestri (diriģenta
Kaspara Ādamsona vadībā) koncertā “Vidzemes talanti”,
kurā piedalījās Vidzemes mūzikas skolu labākie au-
dzēkņi. Paldies skolotājiem Sandrai Briedei, Aijai
Silakalnei, Jānim Žagariņam par audzēkņu gatavoša-
nu un Keitas un Bruno vecākiem par atbalstu un līdz-

dalību šajā nozīmīgajā notikumā! 
Nākamais notikums būs RUDENS KONCERTS

Jaunpiebalgas baznīcā 7. oktobrī, kur arī piedalīsies sko-
las audzēkņi un pedagogi, un kokļu ansamblis „Kārta”
ar brīnišķīgu baroka laika mūzikas programmu. 

Skola – tas ir notikums, piedzīvojums, satikšanās, pie-
nākums, darbs, smiekli, skaņas, krāsas, smaržas, cil-
vēki, attiecības. Skola ir katrs bērns, kurš šeit mācās
un viņa ģimene, kas atbalsta un palīdz, lai bērns šeit
varētu mācīties. Skola ir sadarbība starp skolotājiem
– bērniem – vecākiem. Skola ir neskaitāmu lietu kopums,
kas mūs visus vieno. Tāpēc aicinu citam citu atbalstīt,
lai ikdienas darbos veiktos pēc iespējas labāk un svēt-
kos mēs būtu kopā!

Veiksmīgu, darbīgu, radošu mācību gadu! Un katru
lietu ikdienā novēlu darīt ar prieku. 

Skolas direktore Aija Sila

Mūzikas un mākslas skolā

Dzidras Kuzmanes ( Ķencīša), vēlot  ,,vēl mazliet siltuma
ziediem, vēl mazliet siltuma cilvēka dvēselei pirms ru-
dens drēgnuma un ziemas aukstuma”. Sveica viens no
vidusskolas uzticīgākajiem absolventiem Raitis Apalups,
novēlot ,, turēt savās sirdīs gaišu un mīļu mūsu Tēvzemes
Latvijas vārdu”. Šajā mācību gadā vēl vairāk iepazīsim
mūsu Latviju un Latvijas ļaudis.

Liels paldies Arnim Razminovičam par naudas zie-
dojumu grāmatu iegādei bibliotēkā!

Vēlu visiem skolēniem, vecākiem, skolotājiem, dar-

biniekiem VEIKSMĪGU MĀCĪBU GADU, TURPINOT
DOMĀT LABAS DOMAS, RUNĀT LABU, DARĪT LABU
UN JOPROJĀM TICĒT VISAM  LABAJAM!

Direktore Ulla Logina

Attēlos: Zinību diena Jaunpiebalgas vidusskolā un
svinīgā lentas pārgriešana, atklājot atjaunoto skolas ēd-
nīcu.

Foto: Vēsma Johansone

Reizēm, lai kādam uzdāvinātu
sapņu dāvanu, nav jādara nekas
vairāk, kā jāatdod tas, kas pašam
vairs nav vajadzīgs. Un, ja dāvinā-
jums nonāk pie bērna, kam tas ir
patiešām nepieciešams un bērns
prot šo dāvanu novērtēt, tad arī
dāvinātājam ir  gandarījums.

Paldies Vanagu ģimenei par kla-
vierēm, kuras tika uzdāvinātas
Elīzai Seržānei (2. klavieru klases au-

dzēkne). Elīza nezināja, ka saņems
šo dāvanu, un dienā, kad Elīza tika
pie instrumenta, viņas prieku un pār-
dzīvojumu varēja nolasīt katrā mei-
tenes ķermeņa vibrācijā. Paldies arī
Kristapam Dravantam ar puišiem,
kas palīdzēja klavierēm „nokļūt” pie
jaunās mākslinieces!

Sirsnīgs PALDIES! 

Aija Sila un Seržānu ģimene

Sirsnīgs paldies!

“Šī nometne ir vislabākā, kurā
esmu bijusi”; “Visvairāk man pati-
ka nodarbība ar ādu, iemācījos grebt
karoti, pagatavot māla podus.
Visgrūtāk bija vērpt no vilnas stri-
ķi”; “Man patika darīt visas lietas,
bet visvairāk pīt no meldriem”;
“Iemācījos vērpt un aust ar stellēm.
Patika no tāsīm pīt bumbu un zā-
ģēt zivi”; “Grebt karotes, no koka iz-
zāģēt zivis un taisīt metāla pieka-
riņus bija grūti, bet iznākums ap-
mierināja”; “Visvairāk man patika
celošana, keramika un ādas ap-
strāde”; “Man patika kult un ēst

Nometne “Vēveros”
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sviestu”; “Bija interesanti darboties, jo visu es darīju
pirmo reizi”; “Nākošgad noteikti vēlētos vēl šādu no-
metni”- tās ir tikai dažas bērnu pārdomas pēc saturī-
gi pavadītas nedēļas “Vēveros” Vecpiebalgas novadā.

Jau trešo gadu Mākslas programmas 15 audzēkņiem
bija ekskluzīva iespēja piedalīties radošā vēstures un
etnogrāfijas vasaras nometnē Latvijas Etnogrāfiskā
brīvdabas muzeja filiālē. Saulainās nedēļas laikā da-
lībnieki apguva dažādas noderīgas un interesantas seno
amatu prasmes - bezripas keramiku, vērpšanu, aušanu,
celošanu, pīšanu, rotu kalšanu, ādas apstrādi, tāss ap-
strādi, kokapstrādi, meldru pīšanu, karošu grebšanu,
keramikas apdedzināšanu, uzzināja maizes un piena
tradīcijas. 

Nodarbības noritēja pieredzējušu meistaru vadībā,
kuri strādā sirdsdarbu, lai nākamajām paaudzēm sa-
glabātu vēsturiski piekopto amatu prasmes. Lielu pal-
dies pasniedzējiem - Eināram Dumpim, Baibai Dumpei,
Marikai Šubei, Vitai Žīgurei, Oskaram Rozenblatam,
Inesei Jansonei, Vizmai Zvirbulei, Gundaram
Āboltiņam, Veltai Pētersonei, Andrim Rozem, Inesei
Rozei un nometnes organizatoram Edgaram Žīguram
par iegūtajām zināšanām saka Viviāna Loreta
Tomaša, Amanda Vaščenkova, Haralds Žuravļovs,
Daniela Bormane, Ance Dārziņa, Līva Zirne, Nikola
Karīna Karpa, Madara Puķīte, Keita Anna Grīnberga,
Annija Bedeice, Evelīna Brikmane, Gundega
Kalašinska, Megija Dijpa, Dita Lauga, Emīls Morozs
un -

Jaunpiebalgas MMS skolotājas
Zanda Liedskalniņa

un Maija Apsīte.

Attēlos: jau trešo gadu Mākslas programmas 15 au-
dzēkņiem bija ekskluzīva iespēja piedalīties radošā vēs-
tures un etnogrāfijas vasaras nometnē “Vēveros”
Vecpiebalgas novadā.
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No 2017.gada 15. līdz 17.augustam
Rankas pagasta Gaujasrēveļos no-
risinājās mācības „Izmest – neiz-
mest”, kuru laikā dalībnieki no
Gulbenes, Jaunpiebalgas, Madonas
un Strenču novadiem mācījās par lie-
tu dzīves cikla pagarināšanu un ak-
tīvu atpūtu dabā.

Biedrība „homo ecos:” dalījās ar zi-
nāšanām par to, kā no šķietami ne-
vajadzīgām lietām – stikla pudelēm,
trikotāžas izstrādājumiem un au-
dumiem – radīt stilīgus sadzīves
priekšmetus un aksesuārus: glāzes,
svečturus, somas, dzīvnieku rotaļ-
lietas, vaskadrānas u.c. Savukārt
kopā ar Latvijas Skautu un gaidu
centrālās organizācijas biedriem
dalībnieki apguva spēles, aktivitātes
un knifus, kas jāzina, ejot pārgājie-
nā un dzīvojot dabā.

Papildus mācībām tika paveikts
arī kopīgs labais darbs, palīdzot
Baskāju takas tapšanā pie Rankas
jauniešu iniciatīvu centra „B.u.M.s.”. 

Pēc mācībām visas partnerorga-
nizācijas dalīsies ar gūtajām zinā-
šanām savos novados. Kā arī ir uz-
sākti pirmie soļi, lai radītu
“Izlaušanās istabu” arī Jaunpiebalgas
Bērnu un jauniešu iniciatīvu centrā
“Tagad”, kas radītu papildus mācī-
šanās iespējas jauniešiem ikdienā. 

Projektu finansiāli atbalsta
Latvijas Vides aizsardzības fonds un
Gulbenes novada dome. Projekta
part neri ir Gaujas fonds, biedrība
„Kalsnavas jaunieši”, Strenču novada

vidusskola, biedrība „Vidzemes da-
bas skola”, Lejasciema jauniešu
centrs „Pulss” un Gulbenes novada
jauniešu centrs „Bāze”.

Lelde Grobiņa
Bērnu un jauniešu iniciatīvu

centra “Tagad” vadītāja
Mob. 28448588

Attēlā: augustā četru novadu da-
lībnieki tikās mācībās par videi drau-
dzīgu un aktīvu dzīvesveidu.

Foto: Ilze Vanaga

Vēlos dēlam norakstīt savu privatizēto dzīvokli, kā
to izdevīgāk darīt – dāvināt vai pārdot? Kā labāk no-
formēt nekustamo īpašumu uz bērnu vārda – kā dāvi-
nājumu vai citādi? Ja es gribu norakstīt savu īpašumu
uz meitas vārda, kā labāk to noformēt, lai neviens cits
uz to nevarētu pretendēt? Šie ir tikai daži no jautāju-
miem, ar kuriem cilvēki Latvijā vēršas pie notāriem, un
nekustamā īpašuma nodošana pēcnācējiem ir notāru bi-
rojos visbiežāk apspriestais temats.

“Ļoti daudzi cilvēki dažādu iemeslu dēļ nekustamo īpa-
šumu vēlas atdot bērniem vēl savas dzīves laikā. Ja ģi-
menē ir sakārtotas savstarpējās attiecības, tam īsti nav
iemesla, un es vienmēr iesaku labāk ļaut, lai lietas rit
savā kārtībā – bērni ir likumiskie pirmās šķiras manti-
nieki, mājoklis jebkurā gadījumā nonāks viņu īpašumā,”
skaidro Latvijas Zvērinātu notāru padomes (LZNP) priekš-
sēdētāja Sandra Stīpniece, atzīstot, ka cilvēki pie notā-

riem kā iemeslu lēmumam noformēt māju vai dzīvokli
uz dēla vai meitas vārda nereti min tieši attiecību prob-
lēmas ar citiem ģimenes locekļiem vai radiniekiem.

Viens no izplatītākajiem veidiem, ko šādās situāci-
jās cilvēki izvēlas, ir nekustamo īpašumu dāvināt. 2016.
gadā pie notāriem Latvijā taisīti 2695 dāvinājuma lī-
gumi. “Populārs tas ir tāpēc, ka ar dāvinājumu nekus-
tamo īpašumu var atdot bez atlīdzības. Taču vienlaikus
jāņem vērā, ka dāvinājuma līgumu varēs apstrīdēt ne-
atņemamās daļas tiesīgie. Piemēram, ja īpašnieks māju
uzdāvinājis vienam no bērniem un pārējiem bērniem ne-
atliek viņiem pienākošās neatņemamās daļas, pēc tēva
nāves viņiem ir tiesības prasīt, lai tās tiktu izdodas jeb
izmaksātas. Tāpat būtisks ir jautājums par dāvinātā-
ja tiesībām, jo visbiežāk māja vai dzīvoklis, piemēram,
kādam no mazbērniem tiek uzdāvināts ar nodomu, ka
vecvecāki tajā turpinās dzīvot līdz mūža galam. Tad lī-

Dāvināt, pārdot vai novēlēt mantojumā –
kā labāk atstāt īpašumu pēcnācējiem?

Četri novadi tiekas mācībās 
par videi draudzīgu un aktīvu dzīvesveidu
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gumā noteikti jāparedz dzīvokļa tiesības, kā arī jāiekļauj
aizliegums mazbērniem bez rakstiskas vecvecāku pie-
krišanas rīkoties ar īpašumu – piemēram, pārdot, ie-
ķīlāt vai izīrēt. Diemžēl daudzos gadījumos tas netiek
izdarīts, un pie notāriem nonāk ļoti skaudri stāsti par
to, kā cilvēki vecumdienās palikuši gan bez mājokļa, gan
bez aprūpes,” stāsta Sandra Stīpniece.

Pārdodot īpašumu, piemēram, vienam no bērniem,
vecāki pārējiem, ja tādi ir, liedz iespēju saņemt to man-
tojumā. Šāda darījuma apstrīdēšana ir apgrūtināta, jo
par īpašumu saņemta pirkuma maksa. “Izņēmums ir
gadījumi, kad pirkums ir bijis fiktīvs vai arī nekusta-
mais īpašums pārdots par simbolisku summu, piemē-
ram, 10 eiro, kas ir nesalīdzināma ar reālo īpašuma vēr-
tību. Šādā gadījumā neatņemamās daļas tiesīgie tiesā
var pierādīt, ka faktiski ir noticis dāvinājums un darī-
juma mērķis bijis citu neatraidāmo mantinieku apie-
šana, un prasīt atcelt darījumu,” uzsver Sandra Stīpniece.

“Iespējams, tāpēc, ka cilvēkiem nenākas bieži sa-
skarties ar mantošanas procesu, daudzi kļūdaini domā,
ka mantojuma lietas kārtošana  ir sarežģīta. Tāpēc tiek
pieņemts lēmums īpašumu, par kuru zināms, ka tas tā-
pat paliks bērniem, nodot viņiem jau vecāku dzīves lai-
kā. Tomēr tāda rīcība var nest ne tikai labas izjūtas par
it kā nokārtotām lietām, bet arī riskus. Tāpēc ģimenei,

kura vēlas sakārtot šos jautājumus un savstarpējās man-
tiskās attiecības, ir vērts sapulcēties pie notāra galda
un izskatīt visas iespējas, kopīgi atrodot konkrētajai si-
tuācijai vispiemērotāko risinājumu,” aicina Sandra
Stīpniece. “No savas pieredzes zinu teikt, ka ļoti bieži
pēc sarunas ar notāru tuvinieki pieņem lēmumu mā-
jokli saglabāt vecāku vai vecvecāku īpašumā, un ļaut
lietām ritēt savu gaitu. 

Savu pēdējo gribu var paust arī testamentā vai man-
tojuma līgumā. Mantojuma līgums piešķir mantiniekam
nogaidu tiesības uz nākamo mantojumu. Ja mantoju-
ma līgums ierakstīts zemesgrāmatā, mantojuma atstājējs
viņam piederošo nekustamo īpašumu var atsavināt, ie-
ķīlāt vai apgrūtināt tikai ar līgumiskā mantinieka pie-
krišanu. Turklāt tas ir saistošs trešajām personām.
Mantojuma līgums ir garantija, ka mantiniekam par labu
taisītais pēdējās gribas rīkojums netiks atsaukts, viņam
nezinot. Vienlaikus – tāpat kā pie testamenta un dā-
vinājuma – pēc mantojuma atstājēja nāves var tikt iz-
prasītas arī neatņemamās daļas no novēlētā īpašuma.

Vija Piziča 
Latvijas Zvērinātu notāru padomes 

rīkotājdirektore
Tel.: 29 104 242

Vērtības nākamajiem gadu simteņiem
5. Profesionālās mākslas diena Zosēnos

Šogad, organizējot pasākumu,
tika izvirzīti divi centrālie notikumi
- Piebalgas Ķenča (Dzidra Kuzmane)
grāmatas”Iz Ķenča gara gaismas”
(apgāds ”Jumava”) atkārtotā izde-
vuma atklāšana. 2001. gadā ar
Baņutas fonda, Valsts tautas māk-
slas centra atbalstu tika  izdota grā-
mata ( apgāds ”Rasa ABC”) ”Ķenča
prātojumi un līgotnes” uz jaunā tūk-
stošgades sliekšņa, kas jau iezīmēja
šo tūkstošgades miju. Tieši tālab
Tirguskalnā ar Jaunpiebalgas no-
vada domes un Zosēnu KS centra
atbalstu tika novietots dižakmens
un turpmāk tiks dēvēts par
Tūkstošgades Līgo Jāņu piemiņas
akmeni. Diskusijas par tekstu, ko
ierakstīs akmenī,  turpinās. Ar vie-
nu gan ir skaidrība, pantiņš, ko iz-
vēlējusies eksprezidente Vaira
Vīķe - Freiberga, paliks. Šobrīd uz
skices paredzēta saules zīme un šāds
teksts:

”Sit, Jānīti, vara bungas vārtu sta-
ba galiņā. Lai sanāca Jāņa bērni no
maliņu maliņām. Šeit, senajā
Tirgkalnā pie Kāpurkalna, Māras
Svētezera, Jaunpiebalgas Zosēnu pa-
gastā 2000. gada 23. jūnijā, Vasaras
saulgriežos, pulcējās līgotāji no
Latvijas novadiem un plašās pa-
saules, lai kopā ar Latvijas valsts pre-
zidenti Vairu Vīķi – Freibergu  sa-

gaidītu jaunās tūkstošgades pirmo
Jāņu dienu.

Tirguskalā akmens atklāšanas
reizē Vairas Vīķes - Freibergas
2000.gadā teikto oficiālo svinīgo uz-
runu nolasīja aktrise Anita Grūbe.

”Prieks, ka trešajā tūkstošgadē
daudzi mākslas cilvēki par savām
mājvietām izvēlas Zosēnu pagastu,
tāpēc mēs varam radīt vērtības, ku-
ras paliek arī nakamajiem gadu sim-
teņiem,” tā savā uzrunā sacīja
Jaunpiebalgas novada domes priekš-
sēdētājs Laimis Šāvējs. Tirguskalnā
ar savu novēlējumu izskanēja ope-
ras solistes Ievas Paršas dziedājums,
atbalsojoties visos četros kalnos.
Ķencis deva savu svētību akmenim,
sacīdams: ”Lai šis akmens vēl tūk-
stoš gadu pulcē līgotājus un stāv te
kā stāvēdams vēl tūkstoš pēc tam.”

Ar pārdomātu repertuāru šajos
svētkos piedalījās Taurenes koris ”Pie
Gaujas” (vadītāja Solveiga Vītoliņa)
un Jaunpiebalgas koris (vadītāja
Māra Vīksna). Viena dziesma tika iz-
pildīta  komponista Jura Karlsona
apdarē. Burtnieku ansamblis
“Dziesmotā senatne”, Valmieras
vīru koris “Baltie bērzi”.

Zosēnos brāļu Kaudzīšu romā-
na’’Mērnieku laiki’’ spilgtākajiem tē-
liem, Ķenča un Pāvula prototipiem,
akmenī iestrādāts un bronzā atliets

vēsturisko personāžu portrets, pie-
miņas vietas literārajiem varo-
ņiem. Pateicoties mākslinieka, no-
vadnieka Jāņa Strupuļa atsaucībai,
kurš bez atlīdzības darināja šos ciļ-
ņus, bet bronzā tos atlēja Guntis
Dubavs,  portretus varējām  vērot arī
šajos svētkos, tie tika izlikti pie
Prezidentes klētiņas goda vietā. 

Kā katru gadu - arī šogad iedzī-
votājiem bija iespēja satikties un ie-
pazīt dažādu mākslas jomu pār-
stāvjus, izzinot aktuālo un arī nā-
kotnes ieceres. Klātesošos pagodināja
mākslas prominences: horeogrāfe
Lita Beiris, komponists Juris
Karlsons, tēlnieks Jānis Strupulis,
dokumentālā kino režisore Laima
Žurgina, aktrise Anita Grūbe, kino-
režisors Bruno Aščuks ar kundzi Ža-
neti, gleznotāja Una Lekūze, glez-
notāja Sarmīte Caune, dūdu meistars
Māris Jekabsons, arhitekti Ināra un
Māris Kārkliņi, restaurācijas arhi-
tekts Andris Sausiņš, grafiķis
Guntars Sietiņš, režisors Guntis
Gailītis, gleznotāji Ieva Iltnere un
Jānis Mitrēvics, autors un koncert -
meistars Māris Lasmanis, foto un
skaņas meistari Anna un Valdis
Strodi, Latvijas vīnogu audzēšanas
un vīna izgatavošanas mākslas
meistars Ričards Ivanovs.

Svētku izskaņā Māra Lasmaņa
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autorkoncerts ”Jauns sākums” ar dziedātājas, LMA do-
centes Zigrīdas Krīgeres vokālās klases studentiem Alīnu
Feodorovu, Irinu Dotdzojevu, Lieni Vējiņu.

Akustiskajā koncertšķūnī apskatei tika izstādīta J.
Strazdiņa glezna ‘’Laima’’ no Piebalgas mākslas darbu
krātuves kolekcijas.

Laika apstākļi neļāva noskatīties dokumentālās fil-
mas ‘’Trejādas saules’’ un ‘’Baltika 88’’, taču šī tradīci-
ja turpināsies, radīsim iespēju tās redzēt. Jāpārdomā
pasākuma scenārijs un režija nākošajam gadam, lai pul-
cētu vairāk cilvēku, ģimenes, kurus iepazīstināt un ļaut
baudīt profesionālo mākslu Latvijā un tepat, Zosēnos
pie “Skrāģu Kroga’’. Pateicamies Rīgas pieminekļu aģen-
tūras direktoram, Baņutas muzeja vadītājam, režiso-
ram, ‘’Piekalnes’’ mājas īpašniekam Guntim Gailītim un
Litai Beiris! Paldies par atbalstu Gunāram Zāberam,
Rudītei Dobelei, Dainim Brasavam, Laimai un
Gunāram Ciekuržņiem!

Domājot par Latvijas 100 gadi, otrajā dienā notika
mini konference ar zinošu cilvēku piedalīšanos, kā vei-
dot garāku filmu par to, kādi bijām, kādi esam un kādi
būsim Jaunpiebalgas Zosēnos.

***
13. augusts - Vasaras Māras godināšana, kas iz-

senis ir dalīšanās svētki ar kaut ko jaunu gan garīgu-
ma ziņā, gan mantiskajā. Šoreiz dziesminieks Ēriks  Loks
ar sava  mūzikas albuma “Iedomu durvis” prezentāci-
ju. Mākslinieks pastāstīja, kā radās vārdi un tapa mū-
zika viņa dziesmām. Kas zina, vai esot šajā burvīgajā

kalnā, kur saule tam apiet apkārt visas dienas garumā,
neradīsies atkal kaut kas jauns. 

Zosēnu Kultūras un sabiedriskā centra vadītāja
Dzidra Prūse

Attēlā: Ķencis (Dzidra Kuzmane) deva savu svētību
akmenim.

Foto: Vēsma Johansone

Plašāka foto galerija par Profesionālās mākslas die-
nu Zosēnos 25. lappusē.

18. – 19. augustā Rāznas
Nacionālā parka teritorijā norisinājās
pasaules čempionāts rogainingā
(World Rogaining Championships
2017), pulcējot gandrīz tūkstoti la-
bāko šī izturības sporta veida spor-

tistu no visas pasaules.
Ultraveterānu grupā virs 65

gadiem uzvaru izcīnīja Jānis
Biezais un Uldis Alksnis ko-
mandā “Divi veči” (261 punkti),
pārspējot 10 komandas no
Austrālijas, Kanādas, Krievijas
un Igaunijas. 

Pasaules čempionāts rogainingā
notika jau piecpadsmito reizi, bet
Latvijā šāda mēroga sacensības no-
risināsies pirmo reizi. Sacensībām re-
ģistrējās ap 990 dalībnieku.
Pārstāvētas vairāk nekā 25 valstis,
tai skaitā Latvija, Krievija, Igaunija,
Ukraina, Japāna, Austrālija,
Jaunzēlande, Dienvidāfrikas
Republika, Čehija, Somija, Kanāda,
Nīderlande.

Rogainings ir apvidus orientēša-
nās komandu sporta veids īpaši garā
distancē. Komandas, kas sastāv no
diviem vai trīs dalībniekiem, 24 stun-
du laikā apmeklē plašā teritorijā iz-
vietotus kontrolpunktus. Komandas

uzdevums ir, brīvi pārvietojoties –
skrienot vai ejot apvidū – un orien-
tējoties ar kartes un kompasa palī-
dzību, iegūt pēc iespējas vairāk ie-
skaites punktus, kas tiek piešķirti par
kontrolpunktu apmeklēšanu sacen-
sībās noteiktajā kontrollaikā.
Vadošās komandas sacensību laikā
var pieveikt pat 140 kilometru.

“Šī ir lieliska iespēja organizēt pa-
saules mēroga sacensības un dot ie-
spēju Latvijas orientēšanās sporta en-
tuziastiem mēroties spēkiem ar la-
bākajiem pasaules rogaineriem. Tā
kā sacensības norisinājās Latgalē, šī
bija iespēja parādīt cittautiešiem
Latviju – unikālās dabas vērtības, ai-
navas, kultūrvēsturisko mantojumu
un tradīcijas,” atzina sacensību di-
rektors Mārtiņš Vimba.

Sacensību centrs tika izvietots
Dagdas novada Andzeļu pagasta
Mamonovā, bet kontrolpunkti – ap-
tuveni 250 kvadrātkilometru plašā
teritorijā: Dagdas novada Andzeļu,

Jaunpiebaldzēniem savs pasaules
čempions rogainingā
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Andrupenes un Ezernieku pagastos, kā arī Rēzeknes
novada Kaunatas un Mākoņkalna pagastos.

No Jaunpiebalgas sacensībās piedalījās: Dace Ikšele
un Aiva Skopāne (WV 9.vieta), Mārtiņš Dravants un
Ineta Bārdiņa (XV 30.vieta), Sarmīte Vlodare un Dace
Saulīte (WSV 5.vieta), Nils Johansons, Vineta
Johansone un Vladimirs Seļms (XO 136.vieta).

Pasaules čempionāts rogainingā 2016. gadā no-
risinājās Austrālijas centrālajā daļā, vēl gadu pirms
tam – Somijā, aiz Ziemeļu polārā loka. Nākamais
pasaules čempionāts rogainingā notiks 2019. gadā
Spānijā.

Aija Ķīķere

Attēlā: ultraveterānu grupā virs 65 gadiem uzva-
ru izcīnīja Jānis Biezais un Uldis Alksnis komandā “Divi
veči”.

Septembrī nūjosim piektdienās  
plkst 18.00 kopā ar nūjošanas instruktori

Rasu Siliņu.
Tikšanās vieta pie Jaunpiebalgas 

kultūras nama.
Nūjas būs pieejamas arī  uz vietas.

Nodarbības bezmaksas.
Nūjot turpināsim arī oktobrī, sekojiet līdzi 

informācijai mājaslapā www.jaunpiebalga.lv
Ja kādi jautājumi - droši man zvani, tālr. 26449732

Uz tikšanos - Egita

Nūjošana -
svarīga veselīga dzīvesveida sastāvdaļa!

Rudenī iesoļosim spraigi!

Attēlā: prieks par lielo interesi  un ļoti kupli apmeklēto pir-
mo nodarbību!
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Septembris – dzejas mēnesis

Dziest vasara savā skaistumā,
Tās skūpsts kvēl sarkanā ābolā,
bet asara – bērzlapā dzeltenā…

Kad bēda spārnus ver
Kad bēda atver savus platos spārnus,
Nekad neviens nav pasargāts no tās,
Zem viņas sloga mokās daudzas sirdis,
Tur skumjas brien, kur agrāk tika smiets.

Un izmisums nevienam nekļūs brālis,
Cik ātri ienācis, lai ātri projām skrien,
Tāds mirkļa vājums pēkšņi atņem gaismu,
Viss sāļais slapjums pats no sevis žūst.

Uz labā pleca sēdēs pacietība tava
Un mācīs nesteidzoties katru soli likt,
Ar gudru apdomu liks vārdus lūpās,
Bet nenorās, ja mazliet kļūdīsies.

Uz vietas nepalikt, bet ļoti, ļoti ticēt!
Tad bēdu saujā tā kā knisli spiest,
Ja gribi varavīksnes lokā šūpoties,
Ir jāpārdzīvo zibens rīkstes cirtiens.

Aija Jefimova

Nemaz jau nevajag daudz
Nemaz jau nevajag daudz,
lai graudus no sēnalām šķirtu,
vienu skaļāku vēja balsi
un spēcīgas cilvēka plaukstas.
Kad velēnu cietais lemesis kož,
arklu turēs zemnieka rokas,
nemaz jau nevajag daudz,
lai sevi pats pabarotu.
Guls mīkla abrā un rūgs
no graudiem, kas vārpās brieda,
lai galdam netrūktu maizes
un lize aizkrāsnē nesapūtu.
Plēsīs jaunu līdumu tēvs,
dēls aiz iemauktiem zirgu turēs,
cauri gadsimtiem zeme sauc
pēc rokām manām un tavām.

Aija Jefimova

Par bērnību

Kad pāri spaiņa malai piena putas krīt,
Tur blakus bērnība ar zilu krūzi rokās,
Un silts kā roku glāsts līst krūzē bērna smiekli,

Tik mīļš ir atmiņstāsts, kas laiku lokos zied.
Kad pāri pļavai sedzas pieneņzelts,
Tur vidū bērnība ar saules ziedu matos,
Un cauri pļavai pārskrien vakarvējš,
Tik straujš ir viņa skrējiens gadu kalnā.

Kad pāri mūžam Laimes zvaigzne mirdz,
Tur bērnība pa viņas staru staigā,
Tai rokās piena krūze, matos saules zieds,
Bet sirds tik viegla paliek, viņai blakus ejot.

Aija Jefimova

Šī vasara
Ar aukstuma rīksti
šī vasara nāca,
piebēra ziedus ar salnu
kā baltu sāli.

Kā neprāta lēkmēs
izrāva upes no krastiem,
ar vētras virpuļiem
plosījās,
asus krusas graudus
pret zemi trieca.

Ir šodien diena
tāda rēna un klusa,
un gribas ticēt –
nāks atvasara.

Sarmīte Āboltiņa

***
Bērnības atmiņas –
spilgti zilas
kā vasaras debesis
un kā veronikas;

kā zeltains
septembra lapkritis,
kā mirdzoša sarma
kokos un zālē,
kā plaukstošu pumpuru zaļums
pavasarī.

Aiziet bērnība,
atmiņas paliek –
kailos rudeņos,
ziemas tumšajās naktīs
kā degošas sveces,
lai silti sasildītu.

Sarmīte Āboltiņa

***

Salnas rītā vēlziedes zied
kā cerīgas domas brīdī smagā.

Gar dobēm ejot,
paveru rudens durvis –

zied smilgās jau pirmā salna,
kā savāds sirmums zied.

Sarmīte Āboltiņa
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Pēc Eduarda Veidenbauma dzejas
motīviem
Virs zemes nav taisnības,                                                                                                   
Un nebūs nekad.                                                   
Tāds liktenis cilvēkam jānolād.                               
Vēl stiprais vājāko vienmēr kaus,                        
No mutes viens otram kumosu raus.                                                                                     

Virs zemes nav taisnības,                                   
Kaut gadsimti skrien.                                                                      
Pie bagātā nabags uz vēdera lien.                      
Un tādam, kurš ikdienā „ļimonus” rauš,            
Vienalga, lai citi kaut akmeņus grauž.               

Virs zemes nav taisnības,                                                       
Neskan te prieks,
Jo prātīgs cilvēks šeit izrādās nieks.
Un tāpēc steigā tiem jāauj kājas,
Uz mūžu lai atstātu dzimtās mājas.

Virs zemes nav taisnības,
Prāts te ir lieks.
Tik alus un „brandavs” baudu tev sniegs.
Tad pasaulē liksies viss rožains un skaists,
Kaut būsi nabags vai pēdējais slaists.

Virs zemes nav taisnības,
Zūd dievišķais gars.
Par mežoņiem paliek cilvēku bars.
Tie ticības vārdā nāk pasaulē kaut,  
Uz elli lai velns viņus sāktu raut.     

Virs zemes nav taisnības, 
Bet latviet’s nav tāds,  
Kurš paliks mierā, kaut bieži rāts.   
Vēl dzīvo tautā dumpības gars, 
Būs Latvijā arī reiz pavasar’s.                                                        

Slēģu Jānis

Dzejdariem
Kaut arī ar vieglu roku
Nāk dzeja un klājas,
Es nevaru to izmētāt bez moku –
Tā nogulst vēl mājās.

Kā lielie meistari to nomet
Visai pasaulei pie kājām,
Lai uzsūc to kā zeme – momentā,
Un uz brīdi laimīgi stājam.

Lai baudām to kā gaisu
Un asnojam pret rītu,
Kā rudens nāk pilnu maisu
Uz skaidru dvēseli, no miglas tītu.

Dzīvīte
Ai, mana dzīvīte,
Tu apkalusi mani –
Es kā metāla skrūvīte
Turos, lai kādi tev plāni.

Brāžas zobaina pāri
Lietus, saule un krusa,
Grauž ar lielu kāri,
Grib, lai uzkrīt rūsa.

Esmu cieši tevī ieskrūvēta,
Sirds vēl arvien karsta –
No laba metāla lieta,
Vēlas mīlēta un saprasta.

Vasaras izskaņa
Kukainīši, taurenīši
Savos lidu, lidu ceļos,
Zirneklīšu tīmeklīši
Tiem pa viducīti tinas.
Bezdelīgas ligzdīna jau tukša,
Stārķis vēl pārskata mājīnu,
Nedzird vīterotājus birzītē,
Tik sienāzīts priecājas zālītē.
Vēl vasarīna galā nav,
Vēl siltus vakarīnus dod, 
Un rītīnā vēl saule ceļas,
Vēl rudenīts neklauvē,
Vēl plikām kājīnām skrienam,
Odzīnas jau gatavas,
Tupīni vēl briest,
Priecīgi dienīnas vadām.

Liesma Elsiņa

Aktīvi atraktīvā Ģimeņu  diena
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Foto: Andra Annemarija
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Pavasarī grupa jaunpiebaldzēnu izmantoja iespēju pa-
pildināt savas zināšanas un pilnveidot iemaņas, apgūstot
fotografēšanas pamatus Sandras Dikmanes vadībā.
Kursu apmeklētāji  izteica vēlēšanos savus darbus pa-
rādīt citiem, veidojot izstādi. Domājām, ka izstādei jā-
būt par konkrētu tēmu, tāpēc maijā Jaunpiebalgas pa-
gasta bibliotēka sadarbībā ar Jaunpiebalgas kultūras
namu izsludināja fotokonkursu „Piebalga, tu dzimtā zeme
mana!“, kurā aicināja piedalīties ikvienu: gan profe-
sionālu fotogrāfu, gan amatieri, gan skolēnus, gan pie-
augušos.

Konkursa nolikumā bija teikts, ka fotogrāfijās aici-
nām atainot Piebalgas dabas skaistumu un ainavu daudz-
veidību. Fotogrāfiju iesniegšanas termiņš bija 25.jūlijs.
Līdz šim datumam 72 darbus iesniedza 24 dalībnieki,
tai skaitā arī vairāki foto kursu apmeklētāji.

No 26.jūlija žūrija, kurā ietilpa bibliotēkas un māk-
slas skolas pārstāvji, kā arī citi neatkarīgi eksperti, ie-
sūtītās fotogrāfijas izvērtēja un atlasīja 30 labākos dar-
bus, kuri atbilda konkursa nolikumam. Tie tika publi-
cēti Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas sociālo tīklu
www.draugiem.lv un www.facebook.com kontos.

Balstoties uz žūrijas un sociālo tīklu apmeklētāju vēr-
tējumu, 20 fotogrāfijas tika nodrukātas A2 formātā.
Jaunpiebalgas kultūras nama zālē iekārtota izstāde, kuru
atklāja 12.augustā izstādes - gadatirgus “Izvēlies
Piebalgu!” ietvaros, un tā bija apskatāma līdz augusta
beigām.

Pēc žūrijas domām veiksmīgākie darbi ir Baibai
Kalniņai - Eglītei, Elīnai Misiņai un Laurai Prūsei.
Sociālo tīklu apmeklētāji līderu godā ir ierindojuši Andras
Annemarijas Krūmiņas ziemīgo ainavu un Emīlijas
Treiliņas ērgli. Šie konkursa dalībnieki saņēma dāva-
nas no Jaunpiebalgas novada domes un Jaunpiebalgas
pagasta bibliotēkas. 12.augustā izstādes apmeklētāji no-
balsoja, ka, viņuprāt, visskaistākā un veiksmīgākā ir
Baibas Kalniņas - Eglītes lauku ceļa ainava. Fotogrāfijas
autore dāvanā saņēma “Izvēlies Piebalgu!” krekliņu.

Izstādē bija aplūkojami arī Marutas Kažociņas, Inas
Treiliņas, Laines Lapiņas, Elizabetes Zariņas, Amandas
Zariņas, Jekaterinas Kažociņas, Mārča Ločmeļa,
Marikas Šubes un Samantas Eihentāles fotogrāfijas. 

Izstādes apmeklētāji teica atzinīgus vārdus autoriem
par skaistajiem attēliem, kā arī uzslavēja izdrukāto fo-
togrāfiju kvalitāti un izstādes iekārtojumu. Liels pal-
dies Laurai Prūsei un Dāvim Loginam, kā arī uzņē-
mumam „ITS 24“ Smiltenē!

Paldies visiem konkursa dalībniekiem, kuri prot sa-
skatīt un arī citiem parādīt mūsu dzimtenes skaistu-
mu! Paldies arī visiem atsaucīgajiem fotogrāfiju vērtē-
tājiem! 

Konkursa organizēšana un izstādes ierīkošana bija
vērtīga pieredze gan rīkotājiem, gan fotogrāfiem. Lai re-
zultāti būtu labāki, pirms piedalieties kādā konkursā,
rūpīgi iepazīstieties ar nolikumu un esiet paškritiskā-
ki. Daži iesūtītie darbi būtu veiksmīgāki, ja pirms ie-
sūtīšanas tiktu rediģēti.

Kā atzina viena no labāko fotogrāfiju autorēm Amanda
Zariņa, Jaunpiebalga ir īpaša vieta, kurā ir īpašas ai-
navas un īpašas noskaņas. Mums jau ir idejas nāka-
majiem fotokonkursiem. Esiet pacietīgi, vērīgi un at-
saucīgi!

Attēlā: 20 labākās fotokonkursa “Piebalga, tu dzim-
tā zeme mana!” fotogrāfijas Jaunpiebalgas kultūras nama
zālē iekārtotajā izstādē, kuru atklāja 12.augustā izstādes
- gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!” ietvaros.

Fotokonkursa labākās fotogrāfijas varat apskatīt avī-
zes 28. lappusē.

Fotokonkurss 
“Piebalga, tu dzimtā zeme mana!”

Ainavu dārgumi
Fotokonkursa tēma sa-

saucās ar Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības
ministrijas sadarbībā ar
Latvijas Nacionālo biblio-
tēku, pašvaldību publiska-
jām bibliotēkām un  plāno-
šanas reģioniem aktivitāti
“Ainavu dārgumi”.
Kopdarba rezultātā 2018.
gadā tiks izveidota elek-

troniska Latvijas ainavu dārgumu krātuve „Latvijas ai-
navu dārgumi vakar, šodien, rīt“, kurā tiks iekļautas
sabiedrības vērtējumā nozīmīgas ainavas ar īpašu vēs-

tījumu par Latvijas dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nā-
kamajām paaudzēm.

Noslēdzies aktivitātes pirmais uzdevums – ainavu dār-
gumu pieteikšana. Vidzemē netrūkst vietu, ar kurām
lepoties. No 928 pieteiktajām Latvijas ainavām 333 pie-
teikumi saņemti tieši Vidzemes plānošanas reģionā (sa-
līdzinājumam: 193 pieteikumi iesniegti Latgales reģionā,
139 – Zemgales reģionā, 133 – Rīgas reģionā, 130 –
Kurzemes reģionā).

Paldies Vēsmai Johansonei, Jānim Šāvējam,
Kristīnei Baltkaulai, Marikai Eglītei un Lolitai
Petkēvičai par atsaucību un skaistāko Jaunpiebalgas
ainavu pieteikšanu! Jūsuprāt, tās ir: Jaunpiebalgas Sv.
Toma lut. ev. baznīca, Viņķu kalns, Varoņu birzs pie baz-
nīcas, kā arī skats no tilta pie novada domes uz Gauju
un baznīcu.  

Ainavu ekspertu padome kopā ar plānošanas reģio-
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niem ir izvērtējusi visas pieteiktās ainavas, ņemot vērā
to vizuālo vērtību un nozīmi Latvijas vēsturē, un turp -
mākam sabiedrības vērtējumam izvirza 243 ainavas. No
tām ir jāatlasa 50 nozīmīgākās Latvijas ainavas, par ku-
rām Latvijas Nacionālās bibliotēkas ainavu dārgumu
krātuvē tiks apkopota papildus informācija un gatavota
izstāde.

Līdz 15.oktobrim vietnē www.ainavudargumi.lv no-

tiek iedzīvotāju elektroniskā balsošana. Lūdzu visus pie-
baldzēnus aktīvi balsot par, jūsuprāt, skaistākajām
Latvijas vietām, tai skaitā arī par Jaunpiebalgas ai-
navu, jo no katra reģiona tiks izvēlētas tikai 10 skais-
tākās Latvijas ainavas. 

Baiba Logina

ESF projekts
“Nodarbināto personu

profesionālās kompetences
pilnveide”

Lai šī gada rudenī veiksmīgi uzsāktu Eiropas Sociālā
fonda projekta „Nodarbināto personu profesionālās kom-
petences pilnveide“ pirmās mācības un uzrunātu tajās
piedalīties nodarbinātos no visiem Latvijas reģioniem,
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) projektā ie-
saista Latvijas pašvaldības, no kurām sadarbības līgumus
parakstījuši jau vairāk nekā 50 novadi un pilsētas.

Pašvaldībās darbosies pieaugušo izglītības
koordinators

“Pašvaldības nodarbinātos iedzīvotājus informēs par
mācību iespējām, kas pieejamas novada teritorijā un visā
Latvijā. Lai to realizētu, ar projekta līdzfinansējumu paš -
valdībā darbosies pieaugušo izglītības koordinators. Šis
speciālists apkopos un sniegs informāciju VIAA arī par
sava novada vajadzībām pieaugušo izglītošanā,” skaid-
ro VIAA Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas va-
dītājs Ingus Zitmanis.

Pieaugušo izglītības koordinators darbosies 50 novados,
tai skaitā arī  Jaunpiebalgā.

Iedzīvotāju pieteikšanās mācībām – rudenī

Neatkarīgi no tā, vai pašvaldība būs projekta partneris
vai nē, ikviens tās iedzīvotājs, kas būs nodarbināts, ve-
cumā no 25 gadiem un vēlēsies celt savu profesionālo
kompetenci, varēs pieteikties un izvēlēties no projekta
laikā piedāvātājām kopējām mācībām visā Latvijā. 

Šobrīd projektā notiek izglītības iestāžu pieteikšanās
mācību nodrošināšanai. Plānots, ka strādājošie iedzī-
votāji pirmajām mācībām varēs reģistrēties šī gada ru-
denī kādā no četrām šobrīd darba tirgū pieprasītām no-
zarēm:

l Elektroniskās un optisko iekārtu ražošana, infor-
mācijas un komunikācijas tehnoloģijas;

l Būvniecība;
l Kokrūpniecība;
l Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības.
Nozaru un pieejamo mācību klāsts tiks papildināts

uz katru nākamo pieteikšanos, tāpēc aicinām sekot in-
formācijai VIAA mājaslapā un sociālo tīklu lapās.

VIAA kontaktpersona: Ingus Zitmanis, Pieaugušo iz-
glītības pārvaldības nodaļas vadītājs, Tālr.: 67854771,
e-pasts: ingus.zitmanis@viaa.gov.lv.   

Materiālu no Valsts izglītības attīstības aģentūras mā-
jas lapas sagatavoja Jaunpiebalgas novada domes pie-
augušo izglītības koordinatore Baiba Logina.

Pieaugušo neformālā 
un interešu izglītība

l Ceturtdien, 21.septembrī plkst.18.00 Marina
Grīnberga sāks dalīties ar savām zināšanām par mār-
ketingu un uzņēmējdarbību.

Vairāk nekā 15 gadu pieredze tiešā tirdzniecībā un
labas komunikācijas prasmes, kopā ar teorētisko bāzi
uzņēmējdarbībā un pedagoģijā. Labprāt vēlos piedalī-
ties jaunos projektos, tāpēc piedāvāju apmācības kur-
su mājražotājiem, piemājas saimniecību īpašniekiem,
individuāliem komersantiem, tas saistīts ar mārketin-
gu, menedžmentu, lietvedību, retoriku, personāla atla-
si u.c.

Ja ir interese piedalīties apmācībās, kas tiks balstī-
tas ne tikai uz teoriju, bet lielāko daļu uz praktiskām
lietām, piesakies!

Marina Grīnberga
Mob. 29146753

e-pasts: marina.grinberga@inbox.lv

l 26.09. plkst.17.00- domubiedru tikšanās Teātra afi-
šā - sarunas, viedokļi, diskusijas par teātri, literatūru
un mākslu.

l 2.10. plkst.18.00 ajūrvēdas un jogas nodarbī-
bas vadīt atsāks Māris Pirktiņš. Aktīvas sarunas par
un ar ķermeni nodarbības turpmāk notiks katru pirm-
dienu. Līdzi jāņem paklājiņš un silta sedziņa, jo nodarbību
noslēgumā notiks gongu meditācija.

l 8.10.plkst.15.00 notiks Dievišķās Gudrības sko-
las kārtējā nodarbība.

Laipni aicināti visi interesenti!

Pasākumu grafiks var mainīties, tāpēc sekojiet līdzi
informācijai afišās, novada domes mājas lapā un sociālajos
tīklos https://www.facebook.com  un http://www.drau-
giem.lv

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

Nodarbības notiks Jaunpiebalgas novada domes 2.stā-
vā – mācību klasē vai zālē.

Informāciju sagatavoja 
Baiba Logina.
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3.septembrī mūsu skoliņas audzēkņi pilnā sastāvā ap-
liecināja savu vēlmi turpināt iet Gaismas virzienā. Arī
pasniedzēju trijotne bija apņēmības pilna turpināt sniegt
mums savu pieredzi, izgaismot Skolotāju dotās reko-
mendācijas atbilstoši šā laika prasībām. Prieks par jau-
niem dalībniekiem ar pamatīgu garīgo prakšu pieredzi. 

Mums katram savs Ceļš ejams. Bet norādīt pareizo
virzienu, atšķirt patieso informāciju no melīgās, kā vir-
zīties savas sirds virzienā, kā atbrīvoties no ego, kā rem-
dēt savas slēptās alkas būt Mīlestības zonā, iegūt spē-
ju sajust Dievišķo realitāti, tās vadību un palīdzību –
to visu mums atklāj “Gudrības Vārds”.

Bez dzīves augstākā mērķa – sekot Dieva Gribai un
tīriem nodomiem – mēs turpināsim justies apdraudē-
ti, baidīties no nezināmā, vainosim citus, melosim sev
un citiem, izliksimies un manipulēsim ar saviem tu-
vākajiem, apvainosimies un dusmosimies.

Mūsu uzdevums ir atvērt savas sirdis un ielaist ta-
jās Dievišķību. Neaizmirst, ka Patiesība ir viena, bet
tās uztvere un interpretācija cilvēku apziņā ir dažāda,
un to nosaka cilvēku attīstības līmenis. Katra mūsu iz-
vēle, rīcība, darbība, doma, jūtas veido mūsu nākotni
šajā dzīvē un nosaka nākamās dzīves apstākļus. 

Šogad skoliņā pārmaiņas. Strādāsim kā parasti – kat-
ru otro nedēļas dienu, bet viena nodarbība mēnesī būs
Rīgā “Sirius” centrā sestdienās, kur pulksten 13.00 tiek
pārraidīta elektroniskā universitāte visiem pasaules
“Siriusa” centriem. Pēc tam sekos rādītā materiāla te-
mata apspriešana sīkāk “Sirius” centra vadītājas
Veronikas Lāces vadībā. Centrā varēs iegādāties visas
izdevniecības “SOLVITA” grāmatas par pašizmaksu.
Braucieni uz vebināriem notiks organizēti.

Mani Dievišķā Mācība iedvesmo radoši izpausties.
Enerģijas pieplūdums un dzīvotgriba rada prieku no sa-
skarsmes ar domu biedriem, savstarpējām mīlestības
izpausmēm. Tad prāts ir atvērts svaigam skatījumam
uz pasauli. Dievišķā Patiesība iedvesmo un priecē dvē-
seli, jo ar Dievu viss ir iespējams, ja strādā ar sevi kat-
ru dienu, katru stundu. Jāravē ārā savas apzinātās ne-

gatīvās rakstura iezīmes, atkarības, vēlmes baudīt, tad
apzināties savu lepnību, augstprātību, lielību, iedomī-
bu, kritizēšanas kāri, naidu, dusmas. 

Jāsāk dibināt mūsu savstarpējās attiecības ar Dievu,
izzināt Viņa gribu un pildīt Dieva Likumus. Mīlestības
jūtām jānāk no sirds. Ja cilvēks spēj izjust īstu Mīlestību,
viņš automātiski sasniedz Dievišķo apziņas stāvokli.

Kāpēc mīlēt visu dzīvo radību, palīdzēt citiem, ievē-
rot tikumiskos principus? Kad cilvēks ievēro augstos
Dievišķos tikumības principus, tikai tad viņš ir spējīgs
uzturēt līdzsvaru sevī un saliedēt sabiedrību vienotībai
uz Gaismu. 

Mēs visi kārtojam šeit savus karmiskos parādus. Mēs
esam šeit, lai atstrādātu nepadarīto, nesaprasto, ne-
realizēto. Mums jāatdod savi parādi, jo katrs nodarījums
atgriežas pie darītāja. Bez piedošanas un pieņemšanas
sapratnes ejam degradācijas virzienā.

Zāles Zemei, tāpat kā mums katram, ir Mīlestība.
Vai mēs paši izvēlamies mainīties, vai mūs izmainīs

Dievišķa Griba. Tikai tas būs sāpīgāk, bet taisnīgi no-
teikti. Mana pašreizējā drošības sajūta, pozitīvais vēr-
tējums par jebkuru situāciju, notikumu, cilvēku uztveru
kā iespēju savai izaugsmei, apjēgsmei, ka esmu to iz-
raisījusi, un sapratne, ka man šī situācija, attieksme ne-
pieciešams pieņemt ar pateicību un mīlestību. Notikumi
virknējas tavu karmisko parādu dēļ. Jāatstrādā agrāk
(neapzināti) nodarītais, Viss, ar ko sastopos, man ir ne-
pieciešams un vajadzīgs. Kosmosā nav nejaušību. Es zinu,
ka viss notiekošais ir likumsakarīgs gan manī, gan val-
stī, gan pasaulē. Izvēlos pilnīgu paļaušanos un vadību.
Pilnīga ticība atver daudzas durvis. Dievišķā Patiesība
atbrīvo.

Es baroju savu dvēseli ar harmonisku mūziku, da-
bas daudzveidīgi pilnību, ziediem, domu biedru attie-
cībām un pāri visam Dievišķās Gudrības nektārs.

Lai tava dzīve ir līdzīga rozes dzīvei – klusumā tā runā
smaržas valodā. Vairosim Gaismu sevī un citos!

Valda Rubene

Sācies Dievišķās Gudrības skolas
otrais mācību gads Jaunpiebalgā

No 2017.gada 1.jūlija
daudzbērnu ģimenes

locekļi, braucot reģionālo
maršrutu autobusos un

vilcienos, 
ir tiesīgi saņemt atlaidi 

25% apmērā no viena
brauciena biļetes, 

savukārt no 1.septembra – 
20% apmērā no

abonementa biļetes cenas.
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Jaunpiebalgas novada
dome izsludina 

amata vakanci
„Bibliotekārs“ 
uz pilnu slodzi

Jaunpiebalgas pagasta  
bibliotēkā

līdz 2018.gada 19.augustam.

Prasības pretendentiem:
• augstākā izglītība vai vidējā speciālā izglītība;
• komunikācijas un sadarbības prasmes;
• prasme strādāt ar klientiem, pasākumu organi-

zēšanā un publikāciju veidošanā;
• spēja pieņemt lēmumus, patstāvīgi organizēt dar-

bu;
• spēja strādāt radoši, komandā, izrādīt iniciatīvu;
• datora lietošanas prasmes (Word, Excel, Power

Point);
• valsts valodas zināšanas;
• prasme strādāt ar BIS ALISE apakšprogrammām

tiks uzskatīta par priekšrocību.

Galvenie pienākumi:
• bibliotēkas lietotāju apkalpošana, konsultēšana,

dokumentu elektroniska izsniegšana un saņemšana;
• novadpētniecības materiālu apkopošana, siste-

matizēšana, analītisko aprakstu veikšana;
• piedalīšanās literatūras izstāžu, apskatu un te-

matisku pasākumu sagatavošanā, organizēšanā.
Atalgojums:
396.00 EUR
Motivācijas vēstuli, CV, izglītību apliecinošu doku-

mentu kopijas, papildus apmācību apliecinošu doku-
mentu kopijas slēgtā aploksnē ar norādi „Jaunpiebalgas
pagasta bibliotēkas bibliotekāra amata vakancei“ jā-
nosūta pa pastu (Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, LV-
4125) vai uz e-pastu: dome@jaunpiebalga.lv, vai jā-
iesniedz personīgi Jaunpiebalgas novada domē sek-
retariātā Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas
pagastā, Jaunpiebalgas novadā, 1.stāva 11.kabinetā)
līdz 2017. gada 15.septembrim. Tālrunis uzziņām:
64107903, m.t.29230240

Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pietei-
kums tiktu saņemts līdz 2017. gada 15.septembra plkst.
16.00.

Jaunpiebalgas novada dome izsludina 
amata vakanci 

„mākslinieciskās daļas vadītāja (-s)“
uz pilnu slodzi Jaunpiebalgas kultūras

namā.

Prasības pretendentiem:
• vidējā speciālā izglītība kultūras jomā vai augstākā

izglītība jebkurā specialitātē;
• praktiska pieredze līdzīga rakstura radošā un māk-

slinieciskā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
•teicamas organizatoriskās, komunikācijas, sa-

skarsmes un sadarbības prasmes, strādājot individuāli
un komandā;

• spēja strādāt radoši, izrādīt iniciatīvu;
• datora lietošanas prasmes (Word, Excel, Power

Point);
• valsts valodas zināšanas.
Galvenie pienākumi:
• prasmes izstrādāt pasākuma režisorisko ieceri, tā

mākslinieciski idejisko traktējumu, veidot pasākumu
scenārijus;

• koordinēt kultūras nama mākslinieciskās paš -
darbības kolektīvu darbu; 

• rūpēties par kultūras nama kolektīvu koncert -
darbības nodrošināšanu un piedalīšanos dažāda mē-
roga rīkotajās skatēs un svētkos, atbildēt par paš -
darbnieku kolektīvu tērpiem, veikt to uzskaiti;

• pēc nepieciešamības vadīt Jaunpiebalgas kultū-
ras namā notiekošos pasākumus;

• rūpēties par savlaicīgu informācijas ievietošanu
plašsaziņas līdzekļos

• par kultūras nama rīkotajiem pasākumiem;
• veidot pasākumu noformējumu.
Darba raksturs, prasmes un kompetences:
• darbs prasa intelektuālu piepūli, jaunas pieredzes

un zināšanu pielietojumu.
Veicamā amata sarežģītības pakāpe:
• organizatorisks un radošs darbs, kas prasa ne-

pārtrauktu attīstību, inovatīvas idejas un risinājumus.
Atalgojums:
509,00 EUR
Papildus pienākumi un atalgojums:
• tūrisma koordinators Jaunpiebalgas novadā;
atalgojums:152,70 EUR (30% no bruto algas).

Motivācijas vēstuli, CV, izglītību apliecinošu do-
kumentu kopijas, papildus apmācību apliecinošu do-
kumentu kopijas slēgtā aploksnē ar norādi
„Jaunpiebalgas kultūras  nama mākslinieciskās daļas
vadītājas (-a) vakancei“, jānosūta pa pastu (Gaujas ielā
4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas
novadā, LV-4125) vai uz e-pastu: dome@jaunpiebalga.lv,
vai jāiesniedz personīgi Jaunpiebalgas novada domē
sekretariātā Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas
pagastā, Jaunpiebalgas novadā, 1.stāva 11.kabinetā
līdz 2017. gada 18.septembrim. Tālrunis uzziņām
26449732.

Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pietei-
kums tiktu saņemts līdz 2017. gada 18.septembra plkst.
16.00.
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Kultūras pasākumi 
Jaunpiebalgā 

15.09.  plkst. 19.00 Pirmā laikmetīgās dejas nodarbība projekta „Mūzikas koks - laikmetīgās dejas
zars“ ietvaros.

Piesakies laikmetīgās dejas nodarbībām  - pasniedzēja Inga Zēbolde (26412962), projekta vadītāja Lāsma Skutāne
(26178257). Nodarbības notiks šī gada septembra un oktobra mēnešos piektdienās, sestdienās un svētdienās. Līdz
ņem ērtu, brīvu apģērbu vai sporta tērpu. Dalība bezmaksas.

16.09. plkst. 11.00  Velotūre „Pāri Piebalgas pakalniem”.
Starts  pie  Jaunpiebalgas  kultūras nama, dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.00.
Sīkāka  informācija pa tālruni 29240469.
16.09. plkst. 22.00 Vasaras nogales balle kopā ar Rikardionu, Kristīni Šomasi un Alisi Ērmani. 
Ieeja 4,00 EUR, velotūres „Pāri Piebalgas pakalniem” dalībniekiem ieeja 2,00 EUR. Galdiņu rezervācija pa

tālruni 26449732.
23.09. plkst.19.00 Dokumentālā filma „Okeāna saviļņotie”. Pirms seansa tikšanās ar vienu no fil-

mas galvenajiem  varoņiem - mūsu novadnieku Gintu Barkovski.
Ieeja 2,00 EUR ,skolēniem bezmaksas
Pirms gada, 23. septembrī, divi latvieši kļuva par pirmo komandu pasaulē, kas airu laivā šķērsoja Dienvidatlantijas

okeānu. Bez motora, burām vai pavadošā kutera. Abi entuziasti nav ne burātāji, ne jūrnieki, ne profesionāli ai-
rētāji, piedzīvojumu viņi sāk gatavot no nulles, internetpārlūkā ierakstot: „Kā pārairēt okeānu?“ Plānoto 100
dienu vietā okeānā tiek pavadītas 142 dienas. Filmas autoru mērķis ir parādīt, kā gandrīz neiespējamais kļūst
iespējams. Kā, ar prieku darot, var sasniegt pat šādus, prātam neaptveramus, apvāršņus. 

30.09.  plkst. 19.00 Laikmetīgās dejas izrāde „VISAS VIŅAS“, kurā graciozi un plastiski tiek attēlots
emocijām bagāts stāsts par dažādajām lomām, ko sievietes izdzīvo sava mūža laikā. Dejo RPIVA absolventi, ho-
reogrāfe Inga Zēbolde. Ieeja bezmaksas.

07.10. plkst. 18.00 Jaunpiebalgas ev. lut. Sv. Toma baznīcā ikgadējais
RUDENS KONCERTS

Koncertā piedalīsies:
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un 

KAC „Imanta” kokļu ansamblis „Kārta”
Ieva Lapšāne – solo kokle,
Dace Cerbule – solo kokle,
Dace Bleikša – solo kokle
Inese Rasa – basa kokle,
Gita Andersone – solo kokle, 
koncerta programmā  “Baroka pērļu virkne”

Koncerts „Baroka pērļu virkne” kokļu ansambļa
„Kārta” atskaņojumā ir visai neparasts projekts, jo sevī
apvieno eiropiešiem tik iemīļoto un pazīstamo baroka
mūziku ar latviešu tautas instrumentu kokli, kuru būs
iespējams dzirdēt neierastās stilistiskajās krāsās. Kokļu
sidrabainais skanējums ievedīs klausītāju krāsainajā
un bagātīgajā baroka mūzikas pasaulē, jo koncertā būs
iespēja dzirdēt pasaulē labi zināmu autoru baroka mū-
zikas pērles – J. Pahelbela Kanonu, A. Vivaldi Koncertu
mandolīnām, A. Skarlati Kvartetu u.c... 

Attēlā: KAC „Imanta” kokļu ansamblis „Kārta”.

8.10. plkst.15.00 Eduarda Veidenbauma daiļradei veltīts dzejas pasākums ”Reiz zaļoja jaunība...”
amatierteātra „Triksteri” izpildījumā.

Ieeja bezmaksas.

Pasākuma plānā iespējamas izmaiņas  
un papildinājumi. 

Lūdzu, sekojiet informācijai mājas lapā www.jaunpiebalga.lv un Jaunpiebalgas kultūras nama Facebook
lapā. Tālrunis detalizētākai informācijai – 26449732.

Sekojiet, lūdzu, informācijai!
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5. Profesionālās mākslas
diena Zosēnos

Foto: Vēsma Johansone
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PATEICĪBA
Nodibinājuma “Solis Piebalgā” rehabilitācijas centra kolektīva vār-

dā izsakām pateicību mūsu sponsoriem - 
Pētera Avena Labdarības fondam ‘’Paaudze’’ par finansiālo atbalstu;
SIA ‘’Kraujas Z” īpašniekiem Sandrai un Jānim Zirņiem no Tirzas

pagasta, Gulbenes novada, par ziedoto malku;
SIA “WENDEN FURNITURE”, personīgi Madarai Intenbergai, par

mēbeļu audumu;
Kasparam Loginovam par nosēdakas izsūknēšanu;
liels paldies Lindai Naumovai  no Jērcēniem Strenču novadā par

svaigajiem dārzeņiem!

Rehabilitācijas centra direktore
Ligita Vietniece

Laikmetīgās dejas nodarbības
Ja esi radošs, aktīvs un zinātkārs, ja tev patīk dejot –

izaicini sevi kam jaunam! Piesakies laikmetīgās dejas nodarbībām
Jaunpiebalgā –  pasniedzēja Inga Zēbolde 

(mob. 26412962), projekta vadītāja Lāsma Skutāne (mob.
26178257). Nodarbības notiks šī gada septembra un oktobra mēne-

šos piektdienās,  sestdienās un svētdienās. 
Pirmā tikšanās Jaunpiebalgas kultūras namā 

15.septembrī plkst. 19.00. 
Līdz ņem ērtu, brīvu apģērbu vai sporta tērpu.

Projekta “Mūzikas koks” ietvaros turpinās arī DJ nodarbības, 
pasniedzējs Māris Skuja (mob. 26771796).

Projekts “Mūzikas koks – laikmetīgās dejas zars” 
tiek īstenots ar Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonda 

Vidzemes kultūras programmas un Jaunpiebalgas novada 
domes atbalstu.

Nepūlies iemantot pasauli,
Tā jau ir tevī.
Tu tikai ej pa sauli
Un saullēktus glabā sevī…

Oktobra īpašie jubilāri

60 Anita Auziņa 18.10.1957. “Mežsargvariņi”
65 Ilze Blūma 31.10.1952. “Uzvaras Kalns”
70 Vera Antone 07.10.1947. “Kalna Pentuļi”

Suļvina Pavalkoviča 22.10.1947. “Jaunkrūzes”
Anita Zariņa 04.10.1947. Gaujas iela 21-2

75 Aldis Ādminis 16.10.1942. Gaujas iela 40-4
Zinaida Kušķe 15.10.1942. “Vecviņķi”

80 Gaļina Razguļajeva 25.10.1937. “Lejas Ķūģi”
85 Ņina Fjodorova 21.10.1932. Dzelmes - 4,

Zosēnu pagasts
Gaida Grundāne 26.10.1932. Gaujas iela 14A
Ilma Ārija Ludzeniece 19.10.1932. “Veclauskas”

94 Jāzeps Sparāns 09.10.1923. “ Lielcebuļi”

Jaunpiebalgas novada dome sveic oktobra jubilārus!

Ina Treiliņa

Jekaterina Kažociņa
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Atnāciet vēl mani satikt
Šai rudenī, kad pīlādži liesmo,
Kad dzērves spārnus mērc 

miglā
Un atvadas izkliedz dziesmā.

Mūžības ceļu gājuši:
Pēteris Miervaldis Ķuzis

74 gada vecumā,
Elmārs Dančevskis

73 gadu vecumā,
Raimonds Lesis
58 gadu vecumā,
Pēteris Jurjāns
60 gadu vecumā,

Skaidrīte Novikova
61 gada vecumā,
Anna Spiranda
98 gadu vecumā.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka visdziļāko līdzjūtību

tuviniekiem!

Pār tevi smilšu klusums klāts,
Vien paliek atmiņas
Un tava mūža stāsts…

Izsakām līdzjūtību
Lešu ģimenei,
vīru, tēvu un 

vectēvu zaudējot!

Bijušie klases biedri 
un audzinātājs 

Jaunpiebalgas vidusskolā

Amanda Zariņa

Elizabete Zariņa
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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”. 

Fotogrāfiju konkurss 
“Piebalga, tu dzimtā zeme mana!”

12.augustā noslēdzās fotogrāfiju konkurss „Piebalga, tu dzimtā zeme mana!“. 
Jaunpiebalgas kultūras namā tika atklāta izstāde, kurā bija aplūkojami 20 labākie darbi.

1. Baiba Kalniņa - Eglīte
- izstādes - gadatirgus ap-
meklētāju atzītākais foto
2. Elīna Misiņa - atzinīgi
novērtēja žūrija
3. Maruta Kažociņa - bēr-
zu atspulgs ūdenī līdzinās V.
Purvīša gleznām
4. Baiba Kalniņa – Eglīte
- atzinīgi novērtēja žūrija
5. Emīlija Treiliņa - 
facebook.com balsotāju 
atzinība
6. Laura Prūse - atzinīgi
novērtēja žūrija
7. Andra Annemarija
Krūmiņa -
facebook.com lietotāju 
atzinība

1. 2. 

3. 

4. 

5. 6. 

7. 


