
12 (237) 2017. gada decembris Jaunpiebalgas novada izdevums

Decembrī
21.12. Ziemas sākums plkst. 18.28
24.12. Ziemassvētku vakars.
25., 26. 12. Ziemassvētki.

31.12. Vecgada vakars.

Janvārī
01.01. Jaungada diena.

Baltiem vārdiem baltā pasaulē,
Baltiem sapņiem savā sirdī vietu sameklē.
Neļauj tumsai pāri ceļam krist,
Ja pār melnu upi jāiet brist.
Tālu augšā saule baltu gaismu krāj,
Balti sniegi rudens pelnus klāj un neapklāj.
Tad, kad zvaigznes naktī zemē krīt,
Paņem vienu – sirdī sasildīt!

Panākumiem bagātu Jauno gadu!

Pirmās Adventes pēcpusdienā Jaunpiebalgas tirgus laukumā “Zem Ķenča cepures” 
tika iedegta lielā egle kopā ar Gaujas rūķiem.

Foto: Vēsma Johansone
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- Pārdomas
Gada nogale ir laiks, kad at-

skatāmies uz aizvadīto gadu, vēr-
tējam to, ko izdevies sasniegt, kur
esam pieļāvuši kļūdas, radot ne-
veiksmes, bet pēc tam sāpīgas at-
klāsmes. Šis ir laiks, kad žurnālos,
avīzēs, sociālajos tīklos var lasīt da-
žādus padomus krāsainākai ik-
dienai, lai veiksme ir mums līdzās
un nenovēršas. Kāda sieviete
savā dzimšanas dienā, kas ir pa-
šās gada beigās,  piezvanījusi sa-
vai mammai, lai pateiktos par sevi,
un tad uzrakstījusi vairākus seci-
nājumus par dzīvi. Domāju, ir vērts
izlasīt un padomāt.

l Mūsu griba ir visvarena, un ļoti
daudz kas mūsu dzīvē atkarīgs no
mūsu gribasspēka. Mums ir visa
dzīve, lai to attīstītu.

l Augstākā griba pastāv, tā val-
da pār visu un ne vienmēr sakrīt
ar mūsējo. Tāpēc ir svarīgi meklēt
un atrast savas un augstākās gri-
bas rezonansi.

l Rūpēties vajag vispirms par
sevi. Katru rītu sākt ar domu: “Ko
es varu sev izdarīt?” Vajag vismaz
trīs stundas dienā veltīt tikai sev
un savām vajadzībām.

l Censties ik dienu kaut ko iz-
darīt, kas pašam ir interesanti.
Komunicēt ar tiem, ar kuriem ir in-
teresanti.

l Vajag darīt to, ko dara visi, bet
tā, kā neviens to nedara.

l Pēc iespējas vairāk iepazīties
ar jauniem un veiksmīgiem cilvē-
kiem. Visu laiku bagātināt savu ap-
kārtni ar gudriem un veiksmīgiem
ļaudīm. 

l Ģimene – tas ir ļoti svarīgi!
Vajag to radīt, stiprināt, paplaši-
nāt, piepildīt ar mīlestību.

l Cilvēki nav ne slikti, ne labi.
Viņi ir tādi, kā man pašlaik vajag.

l Iepazīt un cienīt cilvēku patieso
nodomu, saprast viņu rīcības ie-
meslus.

l Vajag reizināt ar nulli to, kas
sevi ir izdzīvojis. Atbrīvot savu tel-
pu no tā, kas ir novecojis.

l Mīlestība vienmēr ir tas, ko
mēs par to domājam. Domājam, ka
tā ir prieks, un tā būs prieks, do-
mājam, ka tā ir ciešanas, un tā arī
būs ciešanas.

l Jo vairāk gadu, jo vairāk uz-
manības pievērst savam ķerme-
nim, rūpēties par to un trenēt to
katru dienu.

l Gūt pēc iespējas vairāk reālās,
nevis iedomātās pieredzes.

l Skatīties uz skaisto, klausīties
skaisto, pieskarties skaistajam. Pēc
iespējas vairāk!

l Dažkārt labāk paklusēt, nevis
izteikties.

Gaiša prieka, labestības un
sirdsmiera svētītus Ziemassvētkus!
Lai 2018.gadā izdodas atrast to lai-
mes avotiņu, kur dvēsele var vel-
dzēties un gūt jaunus spēkus!

Aija Ķīķere

2017. gada 6. novembra novada domes
sēdē nolemts:

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada apbalvojuma „Gada cilvēks 2017” sa-
ņēmējus pa nominācijām.

Apstiprināt tarifu par siltumenerģijas un karstā ūdens piegādi
Jaunpiebalgas ciema daudzdzīvokļu mājām Br. Kaudzīšu ielā 3 ar 2018.
gada 1.janvāri:

par vienu MWh 49,07 EUR (summa bez PVN), plus likumā noteiktais
PVN;

par 1m3 ūdens uzsildīšanu 4,17 EUR (summa bez PVN), plus likumā
noteiktais PVN.

Apstiprināt tarifu par siltumenerģijas un karstā ūdens piegādi
Jaunpiebalgas ciema daudzdzīvokļu mājām Dārza ielā 4  ar 2018. gada
1.janvāri:

par vienu MWh 50,82 EUR (summa bez PVN), plus likumā noteiktais
PVN;

par 1m3 ūdens uzsildīšanu 4,32 EUR (summa bez PVN), plus likumā
noteiktais PVN.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2017.gada 6.novembra Saistošos
noteikumus Nr.14 „Par grozījumiem 2016.gada 25.janvāra Saistošajos no-
teikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un
ziedojumu budžets 2017.gadam”.

Norakstīt un izslēgt no uzskaites debitoru parādus: SIA “Europe chain
store” (pirms nosaukuma maiņas SIA “BAF LTD”) - 199,56 EUR un 113,43
EUR - kapitālsabiedrība likvidēta un izslēgta no PVN reģistra 2017.gada
10.martā; SIA “ROSME AK” - 201,15 EUR un 97,24 EUR - kapitālsabiedrība
likvidēta un izslēgta no PVN reģistra 2017.gada 30.augustā.

Slēgt telpu lietošanas līgumu ar VAS “Latvijas Pasts”.
Izslēgt būvi (šķūni) ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0322 002, kura

kadastra reģistrā ir ierakstīta ar kadastra Nr.4256 506 0066, no pašval-
dības pamatlīdzekļu saraksta.

Izdarīt grozījumus 2017.gada 11.septembra domes lēmumā Nr.160 (sē-
des prot. Nr.5 3.§) “Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.2 „Mācītājmuiža
9“, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar kadastra Nr.4256 900 0281,
nodošanu atsavināšanai”.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu palīgēku – šķūni, Stacijas
ielā 1A, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, ar
kadastra Nr.4256 506 0052, nosakot ieguvēja izvēli publiskā izsolē (mu-
tiska izsole ar augšupejošu soli).

Dzēst un ieskaitīt pašvaldības budžetā pārmaksāto sporta pulciņa mak-
sājumu: A. A., dzēsts - 0,05 EUR, S. S. V., dzēsts - 7,11 EUR, S. P., dzēsts
- 0,05 EUR, T. V., dzēsts - 14,22 EUR.

Apstiprināt „Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (darbinieku)
amatu sarakstu un to mēnešalgas apmēru sadalījumu pa amatu grupām
(bruto, euro) no 01.01.2018.”.

Apvienot vienotā īpašumā dzīvojamo māju ar kadastra apzīmējumu 4256
006 0163 008 un funkcionāli ar to saistīto katlu māju ar kadastra apzī-
mējumu 4256 006 0163 013, veidojot vienu adresi Gaujas iela 29A,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV- 4125.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu (nedzīvojamo ēku (būvi)) –
Gaujas ielā 29A, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov.,
ar kadastra Nr.4256 506 0063.

Atļaut J. V. veikt mērniecības darbus nomā esošai zemes vienībai “Kalna
Skrasti”, kadastra apzīmējums 4256 010 0037 – 18,5 ha platībā,
Jaunpiebalgas pagastā.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma “Duets”, Jaunpiebalgas
pagasts, ar kadastra Nr.4256 003 0086 – 27,8 ha platībā sadalīšanai, at-
dalot zemes gabalu aptuveni 10,0 ha platībā.

Apstiprināt 2017.gada 6.novembra Jaunpiebalgas novada domes no-
teikumus “Jaunpiebalgas novada domes Valsts un pašvaldības vienotā klien-
tu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumi”.

Novada domē
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Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes Pašvaldības
mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2017.gada
1.novembra izsoles rezultātus.

Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemesgabala
Pureņu iela 1, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā, ar kadastra apzīmējumu 4256
006 0421, atkārtotas (trešās) izsoles noteikumus.

Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemesgabala
Pureņu iela 3, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā, ar kadastra apzīmējumu 4256
006 0422, atkārtotas (trešās) izsoles noteikumus.

Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemesgabala
Pureņu iela 5, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā, ar kadastra apzīmējumu 4256
006 0423, atkārtotas (trešās) izsoles noteikumus.

Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemesgabala
Pureņu iela 7, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā, ar kadastra apzīmējumu 4256
006 0424, atkārtotas (trešās) izsoles noteikumus.

Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemesgabala
Pureņu iela 9, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā, ar kadastra apzīmējumu 4256
006 0425, atkārtotas (trešās) izsoles noteikumus.

2017. gada 13. novembra
ārkārtas novada domes sēdē

nolemts:
Atļaut Nodibinājuma „Solis Piebalgā”, reģ.

Nr.40008189235, valdei grozīt statūtus, izsakot tos jau-
nā redakcijā, nosakot, ka valde sastāv no trīs locekļiem.

Iecelt Nodibinājuma „Solis Piebalgā” valdi trīs val-
des locekļu sastāvā ar sekojošām pārstāvniecības piln-
varām:

Dace Bišere – Valdemiere, personas kods dzēsts, dek-
larētā dzīves vieta dzēsts, valdes priekšsēdētājs, nosa-
kot tiesības nodibinājumu pārstāvēt atsevišķi.

Laimis Šāvējs, personas kods dzēsts,, deklarētā dzī-
ves vieta dzēsts,, tiesības nodibinājumu pārstāvēt tikai
kopīgi ar 1 valdes locekli vai valdes priekšsēdētāju.

Madara Intenberga, personas kods dzēsts, deklarē-
tā dzīves vieta dzēsts, tiesības nodibinājumu pārstāvēt
tikai kopīgi ar 1 valdes locekli vai valdes priekšsēdētāju.

Sagatavoja Anita Auziņa.

Paziņojums par Nekustamo īpašumu izsolēm
Ar Jaunpiebalgas novada domes 06.11.2017. sēdes lēmumiem  Nr. 218 - 222 tika apstiprināti nekustamo īpa-

šumu atkārtotas (trešās) izsoles noteikumi, nosakot, ka:
Izsoles norises vieta: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas

novada domes 12. kabinetā.
Izsoles solis 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi). Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Pretendentu pieteikšanās termiņš no izsoles izsludināšanas brīža līdz 2018.gada 08.janvārim plkst. 16.00.
Ar izsoles Objektiem var iepazīties līdz 2018.gada 08.janvārim, iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Jaunpiebalgas

novada domes nekustamā īpašuma speciālisti pa tālruni 64107902
Izsoles noteikumi Jaunpiebalgas novada mājas lapā www.jaunpiebalga.lv

Izsoles objekti: 

Nr.  
p. 
k. 

Nekustam  
pašuma 

nosaukums 

Plat ba, 
ha 

Kadastra 
numurs 

pašuma 
nosac t  
cena 
(EUR) 

Nodrošin juma 
nauda (EUR) 

Dal bas 
maksa 
(EUR) 

Izsoles 
datums, 
laiks, 
vieta 

1. “Pure u iela 
1”, 
Jaunpiebalga, 
Jaunpiebalgas 
pagasts, 
Jaunpiebalgas 
novads 

0.2386 4256 006 
0421 

671,60 67,16 20,00 09.01.2018.
Plkst. 9.00 

Kabinets 
Nr.12 

2. “Pure u iela 
3”, 
Jaunpiebalga, 
Jaunpiebalgas 
pagasts, 
Jaunpiebalgas 
novads 

0.2404 4256 006 
0422 

413,60 41,36 20,00 09.01.2018.
Plkst. 10.00
Kabinets 
Nr.12 

3. “Pure u iela 
5”, 
Jaunpiebalga, 
Jaunpiebalgas 
pagasts, 
Jaunpiebalgas 
novads 

0.2416 4256 006 
0423 

710,00 71,00 20,00 09.01.2018.
Plkst. 11.00
Kabinets 
Nr.12 

4. “Pure u iela 
7”, 
Jaunpiebalga, 
Jaunpiebalgas 
pagasts, 
Jaunpiebalgas 
novads 

0.2527 4256 006 
0424 

750,00 75,00 20,00 09.01.2018.
Plkst. 12.00
Kabinets 
Nr.12 

5. “Pure u iela 
9”, 
Jaunpiebalga, 
Jaunpiebalgas 
pagasts, 
Jaunpiebalgas 
novads 

0.2349 4256 006 
0425 

698,00 69,80 20.00 09.01.2018.
Plkst. 13.00
Kabinets 
Nr.12 
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Jaunpiebalgas novada domes apbalvojuma 
“Gada cilvēks 2017” nominanti

1.rindā no kreisās Liesma Ozola, Laima Kuzmina, Ineta Balode, Skaidrīte Vīksna; 2.rindā no kreisās – Gints
Barkovskis, Ilze Kārkliņa, Edžus Nedēļa, Oksana Ostrovska, Jānis Biezais. Brikmaņu ģimene saņēma Goda rakstu –
novada vērtība – stipra ģimene.

Uz jautājumiem atbild 
novada domes priekšsēdētājs

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji ir nesapratnē
par to, kāpēc māju tuvumā pašlaik novietoti tik
daudzi konteineri saistībā ar jauno katlu māju,
esot sajūta, it kā dzīvotu ostas rajonā. Un vēl – jau-
nais dūmenis ir zemāks par iepriekšējo, varbūt tā-
dēļ dažkārt dūmi nāk uz māju pusi, ko labi jūt,
ja atver logus un grib vēdināt.

Konteineri ir pietiekami ērts un ekonomisks risinā-
jums, nevajadzētu par to satraukties. Varu pateikt, ka
jaunais siltuma katls ir palaists, siltuma ražošanas pro-
cess iekārtā notiek labi, iekārta ir pilnībā automatizē-
ta, vēl jāpabeidz šķeldas konteiners. Kas attiecas uz te-
ritoriju, tad atbilstoši būvnormatīvu prasībām viss tiks
sakārtots, konteineri nokrāsoti vienādā krāsā, domā-
ju, ka tad ostas rajona efekta vairs nebūs. Daudz slik-
tāk izskatītos, ja šeit katlu mājas apkārtnē stāvētu 2000
kubikmetru vaļējas malkas. Kas attiecas uz diviem ie-
priekšējiem konteineriem, tad ir lielas cerības, ka tu-
vākajās dienās īpašnieks tos aizvedīs. 

Par skursteni runājot, tad projektētāji ir pārliecinā-
ti, ka viss atbildīs normām. Esam jau viņu uzmanību
tam pievērsuši un ir atrasts tehniskais risinājums skur-
steņa pagarināšanai. Ja kaut kas nebūs tā, kā vajag,
tad tas katlu mājas īpašniekam būs jālabo. 

Neskaidrība par jauno gājēju celiņu Gaujas ielā
– atsevišķās vietās tam esot pārāk liels slīpums,
kas sarežģī pārvietošanos veciem un slimiem cil-
vēkiem.

Celiņš ir projektēts atbilstoši būvniecības normatī-
viem, nav nepieciešams mainīt garenprofilu, ja tas ne-
pārsniedz atļautās normas. Jāteic, ka nevaram taču no-
līdzināt mūsu ciema teritoriju plakanu. Būvnormatīvi

nosaka pieļaujamo slīpumu, arī trotuāriem.
Joprojām aktuāls jautājums par noteiktā āt-

ruma neievērošana no auto braucēju puses ap-
dzīvotā vietā. Iedzīvotāji pamanījuši, ka arī Abrupē
daudzi brauc, stipri pārsniedzot pieļautos 50 km/h.

Jau vairākkārt esam par to runājuši un rakstījuši,
likumi visiem ir vienādi, ātrums jāievēro visiem auto
vadītājiem, tāpat gājēju pārejas un automašīnu novie-
tošana apstājoties vai stāvvietā. Taču kā tas notiek ik-
dienā? Protams, valsts policiju esam informējuši un lū-
guši pievērst uzmanību šai lietai. Kad Jaunpiebalgā pa-
rādās ceļu policija, tad visi vai nu brauc lēni, vai nebrauc
vispār... Neko vairāk pašvaldība te nevar darīt. 

Iedzīvotāju jautājums: “Esmu uzzinājusi, ka
viens no jaunajiem deputātiem ilgstoši neapmeklē
domes sēdes. Vai ir noteikumi, kas regulē sēžu ap-
meklētību?”

Ja domes deputāts neapmeklē sēdes bez attaisnojo-
ša iemesla, tad var rosināt jautājumu par deputāta piln-
varu anulēšanu. Taču, ja deputāts trīs mēnešus atra-
dies darba komandējumā ārzemēs, tad tas ir attaisno-
jošs iemesls.

Nodibinājuma “Solis Piebalgā” Rehabilitācijas
centrs piedalījās Labklājības ministrijas izslu-
dinātajā iepirkumā par sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšanu no psihoaktīvām vielām
atkarīgiem pusaudžiem. Kad būs zināmi rezultāti?

Jautājums domē tika rūpīgi skatīts, deputāti izvēr-
tēja gan līdzšinējo centra darbību, gan attīstības per-
spektīvas, gan jaunos noteikumus, kurus Labklājības
ministrija sola ieviest no nākamā gada šajā valsts fi-
nansētajā pakalpojuma līgumā. Nomainot vadību, vei-



5

Lauku ziņas

cot centra darbības sakārtošanu, nolēmām piedalīties
šajā iepirkumā, tagad ceram uz pozitīvu risinājumu.
Domājam, ka šajā sakarā visas iespējas vēl nav izsmeltas,
ka centra darbību iespējams uzlabot, kā arī svarīgi no-
drošināt darba vietas Jaunpiebalgas un apkārtnes ie-
dzīvotājiem.  

Joprojām daudz tiek runāts, diskutēts par iz-
glītības reformu, par skolu nākotni. 

Piekrītu, ka izglītības reforma ir vajadzīga, bet ne šādā
barbariskā formā, kad tikai 30 valsts lielākajās pilsē-
tās – attīstības centros – turpmāk pastāvēs vidussko-
las. Saprātīgākais attālums, ko ministrija minējusi, va-
rētu būt apmēram 25 kilometri līdz tuvākajai vidusskolai
pie nosacījuma, ja ir izbraucami ceļi un atbilstošs trans-
ports. Taču ir vēl otra lieta – ministrijas teiktajā saskatu
zināmas bažas par izglītības kvalitāti – tie ir mājieni,
ka pie zināma CE (centralizēto eksāmenu) līmeņu vēr-
tējuma var nebūt valsts dotācijas pedagogu atalgojumam.
Par to nopietni jādomā. Izglītības kvalitāte - tas ir sko-
las un vecāku jautājums, savukārt valsts un pašvaldī-
ba nodrošina materiālo pusi. Zinām, ka pašlaik tiek strā-
dāts pie jaunā izglītības satura, kas paredz ieviest kom-
petenču pieeju satura apguvē. Vēl visos jautājumos ir
daudz neskaidrību. Diemžēl skolēni zina un labi izmanto
savas tiesības, bet aizmirst par pienākumiem.
Svarīgākais no tiem – mācīties.

Kas vēl būtu piebilstams?
Lieta, par kuru ir jau daudzkārt runāts – atkritumu

apsaimniekošana. Diemžēl joprojām mūsu novadā ir cil-
vēki, kuri atkritumu maisus cenšas izmest konteineros,
kas novietoti kapsētā, pie novada domes, pie kāda no
veikaliem… Pirmā problēma - gan Jaunpiebalgā, gan
Zosēnos ir parastie un šķiroto atkritumu konteineri.

Diemžēl maisiņi ar nešķirotajiem atkritumiem nonāk
arī šķiroto atkritumu konteineros. Kādas tam sekas? Šajā
gadījumā jāmaksā papildus maksa, kas veido nepare-
dzētos izdevumus, līdz ar to iedzīvotājiem būs vien jā-
maksā vairāk. Ja neprotam vai negribam darīt tā, kā
vajag, tas ir skumji, laikam būs vien jāiegādājas kameras,
atsevišķās vietās tās jāuzliek, tad arī varēs redzēt, kas,
kur un ko met konteineros. 

Otra lieta - nav jau atkritumu apsaimniekošanas iz-
maksas tik augstas, lai katrā mājsaimniecībā nebūtu
konteinera. Pie tam, ja mājās šķiro, piemēram, plast -
masas un stikla pudeles, pēc tam tās aizved uz eko lau-
kumu un nodod, saņem papildus atlaides maksai par
konteinera izvešanu. Šajā gadījumā  konteiners nemaz
tik ātri nepiepildās, savukārt cik reizes gadā to iztuk-
šot, tas jau atkarīgs no katras mājsaimniecības vaja-
dzībām. Protams, ja salīdzina situāciju atkritumu ap-
saimniekošanā pirms 10-15 gadiem un tagad, tad situācija
ir uzlabojusies, bet ne visi iedzīvotāji šīs lietas saprot
un dara pareizi.

Tuvojas gada nogale, skaistais Ziemassvētku
laiks, tad Jaungads. Ko novēlētu iedzīvotājiem?

Decembrī plānoti daudzi un dažādi kultūras pasākumi,
aicinu ikvienu izvēlēties, kas patīk, un apmeklēt, bau-
dot mākslinieku sniegumu. Šai tumšajā laikā smelties
spēkus nākamajam - Latvijas simtgades gadam. Ikvienā
no gada dienām izdarīt kādu labu darbu sev, savai sē-
tai, novadam, Latvijai. Šeit vietā būtu atgādināt
Jaunpiebalgas vidusskolas devīzi: “ Domā labu, runā labu
un dari labu!”

Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

Lauku aktualitātes decembrī
l Lauksaimniecības datu centrā mēneša laikā, t.i., līdz 31. janvārim, jāiesniedz pārskats par stāvokli ganāmpulka

novietnē uz 1. janvāri. Informācija jāsniedz par mājputnu, trušu, bišu saimju skaitu. Nav jāiesniedz par liello-
pu, aitu, kazu, zirgu un cūku skaitu.

l Izmaiņas LDC konsultācijām Vidzemē.
Informējam, ka no 2017. gada novembra LDC speciālists ceturtdienās apmeklētājus konsultēs Cēsīs, 
Raunas ielā 4, 300. kab., darba laiks no plkst. 9.00 līdz 14.00.
Priekuļos, Dārza ielā 12 turpmāk konsultācijas nenotiks!
Tālr. informācijai 29464964, 64221343.

l Ganāmpulku īpašnieki, kuri ar LDC noslēguši līgumu par elektronisko datu ievadi, identifikācijas līdzek-
ļus (krotālijas), stangas un citas preces var pasūtīt autorizētajā sadaļā: Novietnes žurnāls —> Pasūtījumi. Autorizētajā
sadaļā iespējams nosūtīt arī iesniegumu datu labošanai.

l Paredzēts, ka no 2018. gada 1. janvāra stāsies spēkā izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos. Lai iegūtu vis-
pusīgāku informāciju, tuvākajā laikā notiks seminārs par to, kā šīs izmaiņas skars saimnieciskās darbības vei-
cējus, tai skaitā lauksaimniekus.

l 22.decembrī plkst.10.00 Jaunpiebalgas novada domes zālē seminārs zemniekiem un citiem saimnieciskās
darbības veicējiem: būtiskas izmaiņas nodokļos no 2018.gada 1.janvāra, izmaiņas par vienkāršā ieraksta sis-
tēmas grāmatvedības kārtošanu; par aktualitātēm un atbalstu lauksaimniecībai
pēc 2020.gada.

Strauji tuvojas gada nogale. Novēlu jums un jūsu mīļajiem priecīgus
Ziemassvētkus, labu veselību, enerģiju un veiksmi Jaunajā gadā! Un, ja kād-
reiz nav viss paveicies tā, kā gribētu, lai tas ir tikai slieksnis nākamajam so-
lim uz veiksmi!

Jaunpiebalgas novada 
lauksaimniecības darba organizatore 

Maija Ķīķere Baiba Kalniņa - Eglīte
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Skolas ziņas
Vidzemes debašu turnīrā piedalījās
Elīna Millere, Haralds Šrēders, Izabella Kvecko

(visi 11.kl.). Skolotāja I. Elksne.

Literāro darbu konkursā “Mans stūrītis
Latvijas” piedalījās

Elīza Seržāne (5.kl.) – 3.vieta. Skolotāja A. Ķīķere.
Lāsma Slaidiņa (7.kl.) – 1.vieta, Lāsma Ciekurzne

(7.kl.) – 1.vieta, Kate Smilga (7.kl.) – 2.vieta, Daniela
Macola (7.kl.) – 3.vieta, Justīne Skutāne (8.kl.) – at-
zinība.

Skolotāja Z. Althabere.
Krista Marta Kundrate (9.kl.) – 1.vieta, Samanta

Terēze Spirģe (9.kl.) – 2.vieta.
Skolotāja J. Glāzere.

Apgāda “Zvaigzne ABC” un rakstnieces Rutas
Svažas izsludinātajā konkursā par labāko stās-
ta “Pazudušais salavecītis” nobeigumu piedalījās

6. klases skolnieces: Zanda Loginova, Tīna
Rukmane, Dagnija Novicka, Ance Liliāna Lazdiņa.
Skolotāja J. Glāzere.

A. Upītim veltītajā literārajā konkursā piedalījās
Liene Slaidiņa (9.kl.) – atzinība, Kristiāna Pogule

(11.kl.) –  atzinība, Viktorija Brikmane (11.kl.).
Skolotāja J. Glāzere.

Lāsma Slaidiņa (7.kl.), Elizabete Zariņa (8.kl.).
Skolotāja Z. Althabere.

Gunāram Astram veltītajā konkursā “Sirdī ti-
cot Latvijai” piedalījās un iekļuva finālā

Harita Auziņa (9.kl). Skolotāja J. Glāzere.

Apvienoto novadu bioloģijas olimpiādē pieda-
lījās

Aleksandrs Grigorjevs (9.kl.) – 2.vieta, Adrians
Vīķelis (9.kl.) – 3.vieta, Krista Marta Kundrate (9.kl.)
– atzinība, Anna Marija Kārkliņa (9.kl.), Karīna
Azace (10.kl.) – 3.vieta, Liene Zaķe (10.kl.) – atzinība,
Nora Marija Misiņa (10.kl.), Elīna Millere (11.kl.)
– 1.vieta, Kristiāna Pogule (11.kl.) – 3.vieta, Viktorija
Brikmane (11.kl.), Rūdolfs Dolmanis - Dravants
(12.kl.), Roberts Ruško (12.kl.), Jūlija Postolati
(12.kl.). Skolotāja D. Rubene.

Arnis Ratiņš

Mana dziesma
Latvijai

2017. gada 16. novembrī tradicionāli Jaunpiebalgas
vidusskolā notika Patriotisko dziesmu koncerts - kon-
kurss “ Mana dziesma Latvijai” . Skolotāja Liena Vaļģe
sagatavoja klases dziedāšanai un izvēlējās arī repertuāru. 

Šī gada dziesmu tēma -  “Manas Latvijas krāsas”.
Ekspertu grupā bija Liene Lorence, Māra Vīksna, Vita
Kļaviņa, kā arī vecāku komitejas pārstāvji - Aivars
Damroze un Edīte Peilāne. Par scenāriju un saimnie-
ciskas dabas jautājumiem atbildīgās bija Skolēnu pa-
dome un tās konsultante Ineta Elksne.

Attēlā: koncerta - konkursa “ Mana dziesma Latvijai”
vadītāji Daniela Macola un Edžus Nedēļa.

Attēlā: ekspertu
grupa - vecāku komi-
tejas pārstāvji Aivars
Damroze un Edīte
Peilāne, skolotājas Vita
Kļaviņa, Māra Vīksna
un Liene Lorence.
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Jaunsardze ir lielākā jauniešu kustība Latvijā. Šo-
gad tai apritēja 25 gadi. Šajā svētku dienā tika godināti
aktīvākie jaunsargi un viņu instruktori. Svinīgais pa-
sākums, kurā uzstājās NBS sitamo instrumentu an-
samblis, publikā radīja patīkamas emocijas un jautrī-
bu! Bija patiess prieks tur atrasties. 

Jaunsardze – tā ir jauka brīvā laika pavadīšana! Mēs
esam daļa Latvijas. Ar lepnumu sakām: “Augsim
Latvijai!” 

No jaunsardzes  līdz Gods kalpot Latvijai! , tātad
Zemessardzei jau izauguši Egita Vētra – Blauberga,
Artūrs Gulbis un Artūrs Lapiņš. Artūrs Gulbis 11. no-
vembrī, Lāčplēša dienā,  atzīst, ka, pateicoties
Aivaram Ontužānam, pārrunām un nodarbībām, izvē-
lējies šo tālāko ceļu, lai darbotos Zemessardzē, un ne-
vienu mirkli to nenožēlojot. 

Neaizmirstamas ir tās reizes, kad dodamies pie ci-
tiem, piedalāmies pasākumos, kā arī katru gadu brau-
cam uz Latvijas valsts svētku parādi Rīgā 18. no-
vembrī. Jaunsardzes dalībnieku vārdā saku paldies,
ka mums Jaunpiebalgā pašvaldība dod iespēju pie-
dalīties jaunsardzes nodarbībās, kā arī nodrošina ar

transportu, lai nokļūtu uz pasākumiem.
Marta Marika Irša, 

11. klases skolniece

Attēlā: jaunsargu instruktors Aivars Ontužāns, Marta
Marika Irša un Valts Pabērzs svinīgajā pasākumā, kas
veltīts jaunsardzes 25 gadu jubilejai.

Augsim Latvijai!

No 5. novembra līdz 11. novembrim mēs, desmit
Jaunpiebalgas vidusskolas skolēni – Krista Marta
Kundrate, Adrians Vīķelis, Aleksandrs Grigorjevs, Gunda
Glāzere, Liene  Zaķe, Kristiāna Pogule, Jūlija
Postolati, Roberts Ruško, Edžus Nedēļa, Rūdolfs
Dolmanis - Dravants– kopā ar skolotājām Gunitu
Kundrati un Jolantu Glāzeri  viesojāmies saulainajā,
olīvkokiem pilnajā Spānijā, projektā  Erasmus+ Playing
and Acting learning towards Science -2016-1-LV01-
KA219-022641-1.

Šajā projektā piedalās četras valstis: Latvija, Itālija,
Lielbritānija un, protams, pati Spānija. Spānijā mūs uz-
ņēma skola IES Fuente Grande, kas atrodas pilsētiņā
Alcalá del Valle. Lai labāk to iepazītu, mums bija orien-
tēšanās pa pilsētu ar matemātiskiem uzdevumiem. Bez
spožās saules un raksturīgajiem kalniem apmeklējām
un apskatījām arī vietējo bērnudārzu, pamatskolu, olīv -
eļļas ražotni un tādas skaistas pilsētas kā Ronda, Malaga
un Granada, kā arī izstaigājām Alhambru, vienu no po-
pulārākajām tūrisma vietām. Bijām arī La Pileta alās,
kur mums rādīja un stāstīja par senajiem zīmējumiem
uz alas sienām, ar interesi aplūkojām stalaktītus un sta-
lagmītus. Devāmies mācību braucienā uz Granadas zi-
nātnes parku, kur bez dažādiem tehnoloģiskiem brīnu-
miem vērojām arī plēsīgo putnu paraugdemonstrējumus
un priecājāmies par krāšņo taureņu māju.

Piedalījāmies mācību stundās - matemātikā, lite-
ratūrā, angļu valodā, robotikā -tajās pašiem bija jāizveido
robotiņš un jāprogrammē tā darbības, mākslā uz skolas
sienas zīmējām projekta logo, astronomijā klausījāmies
interesantus faktus par Saules sistēmu un devāmies ārā
caur teleskopu vērot zvaigznes. Projekta pēdējā dienā sko-
las teritorijā stādījām kokus, katras valsts pārstāvji ie-
stādīja divus kokus. Vakarā notika atvadu pasākums, kurā
iegriezāmies fantastiskā spāņu flamenko virpulī, klau-
sījāmies flautu ansambli, pārējo valstu prezentācijas, pro-
tams, iepazīstinājām arī savu mīļo Latviju, bet vakara
izskaņā mēs, latviešu meitenes, nodziedājām dažas lat-
viešu dziesmas spāņu ļaudīm. Baudīt spāņu kultūru mums
palīdzēja viesģimenes, kur dzīvojām visu nedēļu.

Šajā braucienā ieguvām lielisku pieredzi, draugus,
izbaudījām spāņu viesmīlību, kā arī iemācījāmies spē-
lēt itāļu un angļu  kāršu spēles, pilnveidojām  sarun-
valodas prasmes angļu valodā.

Liels paldies šī projekta koordinatorei, skolotājai Velgai
Zariņai - Romanovai, jo bez viņas mūsu sapnis par
Spāniju nebūtu piepildījies!

Kristiāna Pogule, 11.klases skolniece

Attēlos: Jaunpiebalgas vidusskolas skolēnu un sko-
lotāju viesošanās Spānijā projekta ietvaros.

Jaunpiebaldzēni viesojas Spānijā
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No 11. līdz 17. novembrim Lietuvā, Viļņā, norisinā-
jās NORDPLUS projekts “Cultural Heritage in the Baltic
and Nordic countries – similarities and differences.”
Projekta mērķis ir parādīt katras valsts kultūras man-
tojumu, saskatīt līdzības un atšķirības starp  Baltijas
un Skandināvu valstīm. Projektā piedalās 4 valstis:
Lietuva, Latvija, Dānija un Norvēģija. Latviju pārstā-
vēja  Jaunpiebalgas vidusskolas 11. klases  15 skolēni
ar audzinātāju Rudīti Jakstu  un skolotāju Gunitu
Kundrati.

Pirmajā dienā visus sagaidīja mūsu šīs nedēļas “ot-
rās ģimenes’’, ar kurām jau vakara gaitā paspējām sa-
draudzēties.

Otrajā dienā katras valsts pārstāvji prezentēja savu
valsti. Mūsu prezentācija sastāvēja no video par mūsu
skolu un klasi, kā arī ar tautisko deju, ko lieliski uzņēma
skatītāji. Pēc tam, sadaloties grupās, devāmies apska-
tīt Viļņas vecpilsētu, kura ir iekļauta UNESCO Pasaules
mantojuma sarakstā  tās universālās vērtības un ori-
ģinalitātes dēļ. Kamēr mēs apskatījām pilsētu, otra gru-
pa mācījās Lietuvas nacionālās dejas un dziesmas. Pēc
tam grupas mainījās.

Trešajā dienā mēs devāmies uz Lietuvas tautas sa-
dzīves muzeju Rumšišķes, kur skatāmas senas dzīvo-
jamās mājas no visiem Lietuvas novadiem. Pusdienās
baudījām Karaites nacionālo ēdienu - kibinai.  Un die-
nas beigās apmeklējām Trakai – agrāko Lietuvas pili. 

Ceturtajā, noslēguma dienā, no rīta devāmies pie
Viļņas mēra un pašvaldības pārstāvjiem.  No šīs ēkas
augšas pavērās ārkārtīgi aizraujošs skats, kurā varē-
ja redzēt visu Viļņu. Atgriežoties skolā, mums vadīja lek-
ciju par raksturīgajām īpašībām Lietuvas nacionālajā
tautastērpā. Pēc lekcijas, sadaloties grupās, katrs de-
vās uz sevis izvēlēto darbnīcu, kuras bija 3: varēja tai-
sīt sveces, rokassprādzes no diegiem un darboties ar ādas
izstrādājumiem. Vakarā visi tikāmies Belmontas res-
torānā, kurā saņēmām sertifikātus par piedalīšanos pro-

jektā un varējām nogaršot daudzus Lietuvas nacionā-
los ēdienus.

Kad atvadījāmies no saviem jauniegūtajiem draugiem,
likās, ka laiks paskrējis nemanāmi. Šajā lieliskajā ne-
dēļā mēs uzzinājām daudz jauna, ieguvām  pieredzi un
emociju gammu, uzlabojām savas svešvalodu zināšanas,
iemācījāmies dažus vārdus lietuviski, satikām līdzīgi
domājošus jauniešus un draugus. Sākām iedziļināties,
diskutēt,  kādas tad ir mūsu  sadarbības valstu līdzī-
bas un atšķirības. Projekts nebeidzas -  februārī mums
ir ieplānots doties uz Dāniju, pēc tam uz Norvēģiju, lai
turpinātu iepazīt pārējās valstis. Gatavojoties katram
braucienam, jāveic uzdevumi – jāpopularizē savas valsts
ēdieni, arhitektūra, tradīcijas utt., jāsalīdzina ar citu
valstu piedāvāto,  jāmēģina saprast un pieņemt citādo.
Kopā būšana svešā vidē saliedē mūsu klases kolektīvu,
atstāj skaistas fotogrāfijas un atmiņas.

Kristīne Baltkaula,
projekta dalībniece, 
11.klases skolniece

Attēlā: Jaunpiebalgas vidusskolas 11. klases sko-
lēni ar audzinātāju Rudīti Jakstu  un skolotāju Gunitu
Kundrati Lietuvā NORDPLUS projekta ietvaros.

NORDPLUS projekts Lietuvā

Žetonu vakars 
2.decembrī Jaunpiebalgas kultūras

namā notika vidusskolas 12.klases Žetonu
vakars. Žetona gredzenus saņēma un
68.skolas izlaidumam vasarā gatavojas:
Sabīne Ābelniece, Kaspars Dambītis,
Emīls Denis, Rūdolfs Dolmanis –
Dravants, Anna Marija Gajevika,
Ance Krūmiņa, Ivanda Ķīķere,
Kristers Leimanis, Edžus Nedēļa,
Jūlija Postolati, Jānis Aldis Prīsis,
Roberts Ruško, Kristiāna Annija
Spirģe, Mareks Varzilovs, Egita
Vētra – Blauberga, klases audzinā-
tāja Ineta Balode.

Kā ierasts Žetonu vakarā, arī šogad jau-
nieši priecēja savus vecākus, vecvecākus,
skolotājus, draugus, savas lieliskās ak-
tierspējas parādot iestudētajā izrādē “Īsa
pamācība mīlēšanā” pēc Rūdolfa
Blaumaņa darba motīviem. 

Lugas tapšanā ar padomiem palīdzēja Aina Damroze un Vita Kļaviņa.
Attēlā: 12. klase un audzinātāja Žetonu vakarā.  Foto: Kristīne Baltkaula
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Skaļās
lasīšanas
sacensība
Novembra beigās 5. un 6. klases

skolēni piedalījās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas rīkotajā Skaļās lasīšanas
sacensībā, kuras viens no svarīgā-
kajiem mērķiem ir saliedēt bērnus
kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī
veicināt lasītprieku. 

Pirmajā kārtā piedalījās visi sko-
lēni, pirms tam katram bija jāizvē-
las grāmata, tā jālasa un jāatrod kāds
interesants fragments, kuru skaļi la-

sīs pārējiem klases biedriem. Tas bija
jādara skaļi, skaidri, izteiksmīgi, kā
arī jāieinteresē citi, lai arī viņi šo grā-

matu vēlētos izlasīt. Skolēnu snie-
gumu vērtēja skolas bibliotekāre
Vēsma Johansone un latviešu valo-

das skolotājas. Katrs
skolēns saņēma diplomu
par piedalīšanos pasā-
kumā. 

Skaļās lasīšanas sa-
censības otrā kārta pare-
dzēta janvārī, kurā pie-
dalīsies labākie pēc pir-
mās kārtas, tad seši sko-
lēni no 5. un 6. klases do-
sies uz Cēsīm, lai lasītu
un sacenstos tur.

Attēlos: daļa no 5.kla-
ses skolēniem – lasītā-
jiem.

6.klases skolēni un
skolotāja Jolanta Glāzere.

Aija Ķīķere

Sirdī ticot
Latvijai

Gaidot Latvijas valsts simtgadi, at-
cerēties brīvības cīnītājus, kuri pa-
domju okupācijas laikā nebaidījās
teikt patiesību, to aizstāvēt un līdz
ar to rosināt Latvijas neatkarības  at-
jaunošanu,  aicināja Daugavas
Vanagu Centrālā Valde, izsludinot
eseju konkursu 9. līdz 12. klašu sko-
lēniem ,,Gunārs Astra. Sirdī ticot
Latvijai.”

Konkursa svinīgais noslēgums no-
tika 1.decembrī Oskara Kalpaka
Rīgas tautas daiļamatu pamatsko-
lā. Uz konkursa noslēguma pasā-
kumu tika aicināti 25 labāko dar-
bu autori un viņu skolotāji, to skai-
tā arī mēs - 9. klases skolniece
Harita Auziņa un skolotāja Jolanta
Glāzere - no Jaunpiebalgas vidus-
skolas.

Pasākumā, kas veltīts Gunāram
Astram un viņa brīvības cīņām, pie-
dalījās operdziedātājs Ingus
Pētersons un pianists Ventis
Zilveris. Darbus atzinīgi vērtēja
tādi žūrijas pārstāvji kā filoloģijas
profesore Ina Druviete, G. Astras
brālis Leons Astra, Daugavas
Vanagu Centrālās Valdes priekšsē-
dētājs Andrejs Mežmalis.

Ar  emocionālu runu uzstājās kon-
kursa atbalstītāji Eiropas
Parlamenta deputāte, profesore
Inese Vaidere un  Izglītības un zi-
nātnes ministrs, profesors Kārlis Ša-
durskis.

Jolanta Glāzere,
latviešu valodas un

literatūras skolotāja

Attēlā: Izglītības  un zinātnes mi-
nistrs Kārlis Šadurskis un konkur-
sa dalībniece Harita Auziņa.
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Jaunpiebaldzēni Rīgā piedalās 
„ Ziemassvētku tubu”  orķestrī

9. decembrī
Rīgā, Doma lau-
kumā, norisinājās
brīnišķīgs Zie -
mas svētku ieska-
ņu pasākums, kur
kopā  jau trešo
gadu skanēja gan-
drīz 100 „Ziemas -
svētku tubas”.
„Ziemassvētku tu -
bu” orķestra kon -
certs klātesošos
priecēja ar popu-
lārām Zie mas -
svētku melodijām
īpašā skanējumā.
Neparastajā or-
ķestrī apvienojās
teju 100 tubistu
un eifonistu no vi-
sas Latvijas. Lie -
lajam tubu/eifo-

niju ansamblim pievienojās viens no Latvijas labāka-
jiem bundziniekiem - Gundars Lintiņš.  Pasākumu va-
dīja Māris Grigalis.

Koncertā, kurš izcēlās ar zemu, taču siltu un bagā-
tīgu skanējumu, tradicionāli apvienojās gan profesio-
nāli mākslinieki un pedagogi, gan amatieri un mūzikas
skolu audzēkņi. Šogad pasākumā piedalījās mūziķi no
tādām attālām Latvijas vietām kā Daugavpils, Ludza,
Limbaži, Rūjiena, Balvi, Baltinava un arī mēs – no
Jaunpiebalgas, kā arī tubists no Igaunijas Urmas Himma
un eifonists no Spānijas. 

Šāda tradīcija - Ziemassvētku laikā kopīgai muzicē-
šanai pulcēt cilvēkus, kuri prot spēlēt tubu un eifoniju
– ir radusies ASV un iesakņojusies daudzviet pasaulē.

Latvijā šo paražu iedzīvinājis tubas spēles pedagogs un
aktīvs izpildītājmākslinieks, Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas asociētais profesors Jānis Retenais
kopā ar Latvijas Nacionālās kultūras centru. 

Mūsu skolu lielajā tubu/eifoniju orķestrī pārstāvēja
1. eifonija klases audzēknis Aleks Bruno Kromanis
un skolotājs Jānis Žagariņš, kuri nepilna mēneša lai-
kā par abiem apguva visu koncerta repertuāru! Skanēja
brīnišķīgi! Gan mūzika orķestra izpildījumā, gan pati
Doma laukuma atmosfēra radīja brīnišķīgu Ziemassvētku
gaidīšanas laika noskaņu! 

Skolas direktore 
Aija Sila 

Attēlā: mūsu skolu lielajā tubu/eifoniju orķestrī pār-
stāvēja 1. eifonija klases audzēknis Aleks Bruno
Kromanis.

Attēlā: skolotājs Jānis Žagariņš muzicē tubu/eifoniju
orķestrī.

Foto: Aldis Jonikāns

Mārtiņam Freimanim šogad apritētu 40. Dziedātāja,
mākslinieka īss un paliekošām vērtībām piepildīts mūžs.
Trauslas dvēseles iedziedāta pasaule. Aiz sevis atstā-
ti vēstījumi jūtīgā dzejas valodā un dvēseli aizkustinošas
dziesmas.  Uzliesmojis, aizrāvis, devis savu artavu mū-
zikas pasaulē, pats devies citā saulē.

Stāsta viena no konkursa organizatorēm Anda Lieģe:
“Ceturto gadu pēc kārtas Aizputes Mākslas skola sa-
darbībā ar Mārtiņa Freimaņa fondu organizē republi-
kas mākslas skolu glezniecības konkursu “Dzīve kā ko-
šums”, veltītu M. Freimaņa radošajai daiļradei. Šajā gadā
skolu audzēkņi radošo darbu idejas varēja smelties no
Mārtiņa Freimaņa dziesmām, dzejoļiem, lomām kino un
teātrī.

Ar katru gadu dalībnieku skaits konkursā pieaug un
konkursa apmeklētājiem ir iespēja redzēt daudz plašāku,

krāsaināku un interesantāku topošo mākslinieku vei-
kumu. Kā atzina MFF pārstāve Elita Mīlgrāve, tad dau-
dzi šo darbu autori   Mārtiņa daiļradi iepazinuši tikai
no radio, televīzijas, dzejoļiem un  neklātienē  - koncertos.
Tas nozīmē, ka Mārtiņa dziesmas ir paliekošas un at-
rod jaunus  klausītājus arī tagad, mainoties paaudzēm. 

Šogad konkursā piedalījās 32 Latvijas profesionālās
ievirzes mākslas skolas no Aizputes, Ādažiem,
Daugavpils, Dobeles , Ērgļiem, Garkalnes, Grobiņas,
Iecavas, Indras, Jaunpiebalgas, Jūrmalas  un
Slokas, Kalētiem, Kuldīgas, Ķekavas, Lielvārdes,
Liepājas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rēzeknes,
Sabiles, Salgales,  Staiceles, Smiltenes, Valkas,
Valmieras, Vecumniekiem, Ventspils, Vidzemes
Jūrmalas, Viesītes.

Izstādes darbus vērtēja trīs  žūrijas. Konkursa gal-

Mūzikas un mākslas skolā

Dzīve kā košums
Dziedātājam Mārtiņam Freimanim veltītā izstāde
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Sagaidot Latvijas 99. gadadienu,
uz Rīgu devās Jaunpiebalgas jaun-
sargu un zemessargu grupa Aivara
Ontužāna vadībā. Nokļuvuši gal-
vaspilsētā, piebaldzēni apmeklēja ba-
rikāžu laika piemiņas vietas un ne-
daudz iepazinās ar ekspozīcijām Kara
muzejā. Noskatījās ziedu nolikšanas
ceremoniju pie Brīvības pieminekļa,
kur satikās un nofotografējās kopā
ar ģenerāli Juri Vectirānu. 

Pēc iestiprināšanās ar hambur-
geriem devāmies uz Daugavmalu,
kur vajadzēja nokļūt laicīgi, lai ie-
ņemtu vēl brīvās skatītāju vietas.
Līdz parādes sākumam bija jāgaida
krietna stunda, un aukstais vējš šeit
nevienu nesaudzēja. To visu jaunieši
pacieta varonīgi un tika atalgoti ar
iespēju redzēt Valsts prezidentu
Raimondu Vējoni un Latvijas bruņoto
spēku, kā arī mūsu sabiedroto ka-
ravīru parādes maršu. Parādē pie-
dalījās  Latvijas sauszemes, jūras spē-
ku un aviācijas karavīri. Robežsargu,
zemessargu, policijas, ugunsdzēsēju
un jaunsargu vienības. Braši gar tri-
bīnēm aizsoļoja Kanādas, Polijas,
Spānijas un Albānijas karavīri. 

Gaisu pāršalca motoru rēkoņa, jo
krastmalā izbrauca iespaidīga
Latvijas armijas kara tehnika. Pie
vienas haubices vadības pults atra-
dās arī piebaldzēns. Gaisā virs
Daugavas ar Latvijas  un Eiropas

Savienības karogiem parādījās he-
likopteru vienība. Pēc parādes no-
skatīšanās jaunsargiem vēl Doma
laukumā izdevās aprunāties ar ģe-
nerāli Raimondu Graubi. 

Tad nu gan vajadzēja posties mā-
jup. Daži piebaldzēni vēl aizkavējās,
lai noklausītos koncertu pie Kārļa
Ulmaņa pieminekļa un piedalītos
lāpu gājienā. Koncertu atklāja gru-
pa piebaldzēna vadībā, un izskanē-
ja arī dziesma ar kāda piebaldzēna
tekstu. Starp 20 tūkstošiem lāpu gā-
jiena dalībnieku arī bija piebaldzē-
ni un kāda studente no Ukrainas,

kura par redzēto un pārdzīvoto izteica
sajūsmas pilnus vārdus. 

Cerams, ka nākamgad, sagaidot
Latvijas simtgadi, piebaldzēni ne ti-
kai piedalīsies, bet paši veidos daudz
interesantu pasākumu par sava no-
vada cilvēkiem, kuri stāvēja pie
Latvijas valsts šūpuļa un atdeva par
to savas dzīvības.                      

Jānis Mājenieks

Attēlā: Jaunpiebalgas jaunsargi
18.Novembra svētkos Rīgā.

Foto: Egils Johansons

Tur bija arī piebaldzēni

venā žūrija, kurā  piedalījās profesionāli mākslinieki  -
mūziķi un tēlotājmākslas pārstāvji.  Aizputes Mākslas
skolas pedagogu žūrija un mākslas skolas  3.- 5.klašu
audzēkņu žūrija.”

Konkursa rezultāti savās vecuma grupās:
Elīna Millere “Sargeņģelis” – 1.vieta,
Emīlija Treiliņa “Saulē” – 1.vieta,
Lāsma Slaidiņa “Dzīves mūza” - 3.vieta un audzēkņu

žūrijas atzinība. 
Liene Slaidiņa “Dzīves mūžīgā deja” – 3. vieta, 
Haralds Šrēders “Aizgājušo dvēseļu koks” -

Aizputes mākslas skolas pedagogu žūrijas atzinība. 

Konkursā ar saviem piedalījās  Lita Loginova, Līva
Zirne, Annija Bedeice, Līga Rusova, Endija
Romanova, Zanda Loginova, Beāte Valdemiere -
Bišere, Viviana Loreta Tomaša, Līga Daniela Kīna,
Annija Rēdmane, Sabīne Perkone, Liāna Rusova,
Gerda Johansone, Justīne Skutāne.

Paldies par dzīvespriecīgiem un radošiem darbiem!

Konkursa darbus sagatavoja
Sandra Strēle,

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas
Mākslas programmas vadītāja.

Radošās
aktivitātes 

Zosēnu
bibliotēkā

Gaidot Latvijas dzimšanas dienu,
Zosēnu bibliotēkā sāka darbu rado-
šās darbnīcas. Pošoties svētkiem, vei-
dojām svētku piespraudītes. Bērni,
kopā ar pieaugušajiem cītīgi strā-
dājot, salika un izveidoja dažādas for-

mas svētku lentītes. Tās bija gan tau-
renīšu, gan puķīšu formā. Bija arī pa-
visam vienkāršas pārlocītas lentītes.
Pēc padarītā darbiņa visi varēja sa-

posties svētku noskaņojumam.
Decembra mēnesī sāksim veidot

Adventes vainagus. Katrs apmek-
lētājs, ņemot līdzi dabas materiālus,
bibliotēkas telpās var pagatavot sev
Adventes vainagu.

Visu decembri gatavosim arī
Ziemassvētku un Jaunā gada ap-
sveikumus. Kuriem tas interesē, lū-
dzu pievienoties mūsu pulciņam!

Zosēnu pagasta bibliotēkas 
vadītāja 

Irene Prīse
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1.decembrī daudzi piebaldzēni bija atsaukušies uz
Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas aicinājumu un ie-
radušies novada domes zālē, lai dalītos ar savām atmiņām
un fotogrāfijām par dzimtām, mājām, notikumiem un
klausītos citu stāstos.

Ievadā Vēsma Johansone iepazīstināja ar jau pada-
rīto Piebalgas dzimtu vēstures apkopošanā un aicinā-
ja pasākuma dalībniekus sadarboties, lai nākotnē va-
rētu izdot sen lolotu grāmatu.

Gaida Podiņa no “Tautiešiem” interesanti un emo-
cionāli pastāstīja par Pētersonu dzimtu un savu ģime-
ni. Ieskatam tika parādīts fragments no viņas 85 gadu
jubilejas reizei veidotās filmas, kurā izmantotas foto -
grāfijas. Ceram, ka tas iedvesmoja arī citus piebaldzē-
nus izveidot ko līdzīgu par savu dzīvi, dzimtu vai ģimeni. 

Maija Ķīķere parādīja senas fotogrāfijas. Priecājamies,
ka daudzus attēlos redzamos cilvēkus un vietas kopī-

gi izdevās atpazīt. Trīs stundas pagāja nemanot, cie-
nājoties ar līdzi paņemtajiem kārumiem omulībai. 

Šis pasākums bija pašu iedzīvotāju ierosināts. Ļoti
ceram uz turpmāku atsaucību un nākamā tikšanās tiek
plānota janvāra beigās. Uz afišām būs jādrukā tie paši
māju nosaukumi, kas pirmajā reizē - Viņķi, Rempi,
Kaņepi u.c.

LIELS PALDIES  Maijai Ķīķerei par aktīvo palīdzī-
bu pasākuma organizēšanā un vadīšanā, Jānim Šāvē-
jam par tehnisko aprīkojumu un Līgai Ābelniecei par
izpalīdzēšanu.

Attēlā: piebaldzēni dalījās ar savām atmiņām un fo-
togrāfijām par dzimtām, mājām, notikumiem un klau-
sījās citu stāstos.

Foto: Vēsma Johansone

Gaismas stars
Kad ziemas laiks ir mūsu kalnos, lejās
Un sniega sega laukus pārklāt sāk,
Vēl vēja brāzmās pērnās lapas veļas,
Ar ledu upes pārklāt sals jau nāk.

Tad jūtam dvēseli, no skumjām māktu,
Jo saules stars tik ļoti pietrūkst tai.
Tā gribētos, lai vasara drīz nāktu,
Kad dienai jābūt gaismas pārpilnai.

Un tad, ja ticam, varam cerēt droši,
Ka gaisma nekad nepametīs mūs.
Drīz atnāks Ziemassvētki koši,
Pār tumsu gaisma uzvaru tad gūs.

To gaismu tālā austrumpusē
Mums iededz reiz svētā gara tēls.
To saprata pat tie, kas vienmēr klusē,
Ka tas ir mūsu pašu Dieva dēls.

Un tāpēc tagad raudzīt steigsim
Ar gaismu šo, kur tumsu projām dzīt.
Un Dieva dēlu, Jēzu Kristu, teiksim,
Jo gaismas stars mūs izglābs kādurīt.

Slēģu Jānis

Apņemšanās
Ar šo gadu jauno
Es sākšu dzīvi šprauno,
Savu ķermeni tik mīlēt,
Nevis kārtis likt un zīlēt.
Beigšu katru nedēļu
Apēst pāris eklēru.
Atteikšos ar lepnumu
Apēst saldo cepumu.

Nevajag man skaistu torti-
Viduklī lai saiet šorti.
Neredzēs galdā ēdienus deviņus,
Vēders nesniegs ne bēniņus.

Ēdīšu dārzeņus un zāli baigi,
Sārti ziedēs mani vaigi.
Varēšu tad skriet un lēkt
Un no laimes brēkt!

Liesma Elsiņa

Kāda esi?
Kad nāksi – laime mana?
Vai pēc siena laika tvana?
Kāda pēc izskata, smaidoša, žirgta,
Vai pēc zibeņu negaisa spirgta.

Vai uzkritīsi kā govs pļeka –
Redzēšu tik ātri kā sekas?
Vai iedzelsi kā bite –
Esmu līdzās, lūk, šite.

Vai jutīšu kā kapteinis brīzi –
Ar visu miesu, drīzi, drīzi.
Vai kā saule nāksi silti?
Grūti ir gaidīt, ak, velna milti!

Liesma Elsiņa

Baiba Kalniņa - Eglīte

Baiba Kalniņa - Eglīte

Piebalgas dzimtu stāsti



13

Radītprieks
Kustīgie interjera objekti puzuri, saukti arī par krīģiem,

spurguļiem un lukturiem, ir vieni no senākajiem Ziemas
saulgriežu rotājumiem, kas latviešu sētas greznojuši jau
krietnu laiku pirms šobrīd zināmākā un galvenā
Ziemassvētku rotājuma – eglītes. Puzuri palīdzēja pārdzīvot
tumšo gadalaiku, bet citu gadu tos taisīja no jauna, vecos
sadedzinot, lai sadegtu uzkrātā negatīvā enerģija. 

Puzurus var taisīt no smilgām, auzu salmiem vai nied-
rēm. Šoreiz izvēlējāmies niedres, jo tās ir vieglāk pieejamas
un izturīgākas. Vairākas dienas nodarbojāmies ar ma-
teriālu sagatavošanu un 6.decembra vakarā visus in-
teresentus aicinājām uz radošo darbnīcu taisīt skaistos
telpu rotājumus. Paldies čaklajiem rūķīšiem par kopā
pavadīto laiku, iedvesmu un darbošanās prieku!

Ģimene, kurā ir radīti
bērni, nebeidzas ar

ierakstu par laulības
šķiršanu

8.decembrī Jaunpiebalgā viesojās psihoterapeits
Viesturs Rudzītis. Sarunas tēma saistībā ar viņa jau-
nāko grāmatu bija par ģimeni, jo tās krīze un mūsdie-
nu cilvēka individuālā krīze ir arī daļa no plašāka cik-
liska procesa, kas šobrīd ir destruktīvs. Tikšanās izvērtās
ļoti interesanta, atraktīva un ilga vairāk nekā trīs stun-
das. Visi apmeklētāji iesaistījās dažādu attiecību mo-

deļu veidošanā un dalījās pārdomās par tām.
V. Rudzītis pastāstīja par sievietes un vīrieša lomu ģi-

menē un sabiedrībā, par to, kā cilvēces vēsturē radusies
laulība, kā mūsdienās mērķtiecīgi notiek ģimenes de-
konstrukcija, kura sākās ar pirmo šķiršanās atļauju pirms
gandrīz 500 gadiem. Psihoterapeits aicināja mūs kļūt pie-
augušiem, veidot stabilas ģimenes un abiem dzimumiem
kopīgi audzināt bērnus savā un visas pasaules labā.

Visas septiņas Viestura Rudzīša grāmatas ir pieeja-
mas Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā. Tās ir savstar-
pēji saistītas, papildina viena otru, liek domāt un izdarīt
secinājumus. Tajās ar dzimtas koku palīdzību autors ana-
lizē arī varoņu attiecības sengrieķu varoņteikās un lat-
viešu autoru darbos ( I. Gailes “Stikli”,  Aspazijas dzim-
tas koks un saistība ar viņas lugām u.c.) 

Vairāk par V. Rudzīti un viņa darbiem var izlasīt blo-
gā http://www.viestursrudzitis.lv . Tajā ir arī psihote-
rapeita intervijas ar vairāku populārās sērijas “Mēs.
Latvija. XX gadsimts” romānu autoriem.

Viesturs Rudzītis bija gandarīts par šo tikšanos un
uzsvēra, ka Piebalgā dzīvo gudri, inteliģenti un atrai-
sīti cilvēki. Paldies visiem apmeklētājiem par drosmi,
jo, gatavojot raidījumu “100 gramu kultūras. Personība”
visu pasākumu iemūžināja LTV1.

Šķiroties V. Rudzītis viesu grāmatā ierakstīja: ”Paldies
par uzaicinājumu! Prieks apmeklēt vietas Latvijā, kurās
ir daudz optimisma. Jaunpiebalgā to izdevās sajust. Lai
jūsu brīnišķās zemes piepildīšanā palīdz arī manas domas
par jums! Lai manas grāmatas dod un lai jūs protat ņemt!”

Attēlā: tikšanās laikā ar psihoterapeitu Viesturu
Rudzīti.

Baiba Logina

Turpinājums rakstu sērijai “Aizmirstās Gaujas
pietekas” no mēnešraksta “Avīze Piebaldzēniem”

numuriem 2, 5, 12 (# 215, 218, 225) 2016.gada
februārī, maijā un decembrī.

Mazo upīšu nosaukumu meklējumos ir izdevies pie-
pildīt ilgi loloto uzdevumu - noskaidrot sākotnējo vār-
du Jaunpiebalgas centra upītei starp krogu un veika-
lu, t.s. mazajai Virdītei. Upīte sākas mežos uz rietumiem
no Butlēriem un pāri dzelzceļam aiztek uz Gauju, šeit
tās ietekas rajonu sauc par Krogus līkumu. Saglabājies

I. Prīses “Kaņepu” māju vietvārdu vākumā arī tās labā
krasta pietekas nosaukums - Buožupe. Tas atzīstams
par strautiņu, kas no Svētā kalna gar “Kaņepu” mājām
un ozolu aizplūst dzelzceļa virzienā. Senais un īpatnē-
jais nosaukums Tačupīte tautā bija pavisam aizmirsies,
un tikai pēc Latvijas laika saimniecību zemes plāniem
izdodas to atjaunot. Tā Valsts vēstures arhīva fondā
Nr.1679 glabājas Cēsu apriņķa Jaunpiebalgas pagas-
ta vecsaimniecību plāni (LVVA, 1679. fonds 208. apraksts,
kas sastādīti 1862.-1940.gados). Ar lietas numuru 17 377
atradās “Mazbutlēru” māju plāns, kurā Tačupīti redzam

Aizmirstās Gaujas pietekas - Tačupīte, Ošupe, Glupupe
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plūstam cauri saimniecības robežām. Līdz ar to pie-
pildījies gadu desmitos neatbildētais jautājums – kā sauc
šo skaisto ūdensteci pašā ciemata vidū? Līdz šim tai bija
zināmi jaunāki nosaukumi - Krogupīte, Šakumupīte,
Ieriķupīte, Sābuļupīte u.c., kas pamatā atvasināti no ze-
mes īpašnieku uzvārdiem. Taces bija īpatnēji aizsprosti
uz Gaujas un tās pietekām, kas tika domāti zivju ķer-
šanai, un tādi tika ierīkoti uz Gaujas pie Ormaņu mā-
jām vēl pēckara gados. Hidronīms līdzīgs vietvārdam
Taces Gaujas labā krasta līkumā, kur pašlaik atrodas
brīvdabas estrāde.

Lai arī Jaunpiebalgas pagasta teritorijas hidronīmu
izpēte ir pietuvojusies noslēgumam, vēl arvien  pastāv
varbūtība atklāt un lokalizēt jaunus nosaukumus. Ir at-
sevišķi novada un pagasta pierobežās apvidi, kuros sa-
glabājušās lielas iespējas atrast ko jaunu. Vispirms jau
Gaujas kreisais krasts no Jēcu tilta līdz Dzērbenes ro-
bežai. Šoruden izdevās konstatēt šeit virkni vietvārdu
- Vilkupīte (kartēs nepareizi kā Mežmaļupīte), Zāļupīte
(kartēs nepareizi kā Damrožu upīte), Vilku tērce, Jauja.
Izdevās atrast arī atsevišķu Gaujas kreisā krasta pie-
tekas nosaukumu – Ošupīte (1798.gada Mellina kartē
Osch upp), kas iztecējusi rietumos no Slāķiem un gar
Medņiem ietecējusi Gaujā pie Gaujaskroga. Diemžēl
dzelz ceļa līnija (ierīkota 1916.gadā) un meliorācija tik
ļoti ir izmainījusi tās sākotnējo maršrutu, ka nedz dabā,
nedz topogrāfiskajās kartēs to gandrīz nav iespējams
atpazīt kā dabisku ūdensteci. Arī caurteces vieta zem
Dzērbenes - Melnbāržu lielceļa, pie paša Gaujaskroga,
nav nojaušama, jo te nekas neliecina par ūdens plūs-
mu cauri uzbērumam.

Jauni atklājumi gaidāmi arī mazapdzīvotā novada
dienvidus daļā – Lielmežā. Šeit Tirzas baseinā ir daudz
un dažādu pieteku. 1690. gada zviedru karte kā Aišas
(kartē Aišate- Aissatt) kreisā krasta pieteku šeit uzrā-
da Glupupi (kartē Glupp upp; 7404.fonds, 1.apraksts,
1588.lieta, mērnieks O. Kvists). Izrādās, ka  Lielmežs
jeb Dundurmežs 17.gadsimtā bijis piederīgs Vecpiebalgas
muižai (arī Inešu, Uores muiža), un ārkārtīgi sīki izzī-
mēts kartē. Glupupes nosaukums saskan ar Liezēres
pusē pierakstīto vietvārdu Zābakupīte. Mūsdienās šī upī-
te pamatā tek pa Liezēres pagasta teritoriju, un tikai
neliels posms palicis Jaunpiebalgas robežās. Būtu sais -
toši noskaidrot, kāpēc šī ūdenstece vietējiem iedzīvotājiem
likusies duma un nepareiza. Mūsdienās tas atrodas pie
“Skanuļu” mājām, un pats apvidus tautā tiek saukts par
Mandžūriju, taču mūsdienu topogrāfiskajās un vietvārdu
kartēs šai ūdenstecei nekad nav fiksēts kaut jelkāds no-
saukums.

Nākamais darba uzdevums būtu tikt skaidrībā arī ar
daudzo grāvīšu nosaukumiem- savdabīgiem mikrohid-
ronīmiem, kuri visbiežāk lietoti tikai vienas viensētas
vai to pudura ietvaros. Citēšu jaunākos atklājumus:
Plikais grāvis - Pedeces kreisā krasta pieteka;

Vecumgrāvītis – Viņķu kalnos (tek pa “Ģevu”, “Zīdeņu”
un Viņķu robežām); Zelta grāvis -  no Vilka dārza pu-
ses aiztek uz Lācupīti (kartēs arī Vīksnupe); Lazdu grā-
vis – “Butlēros”. Tādu nosaukumu ir bez gala, un kat-
ram lasītājam būs atmiņā palicis šāds nosaukums.

Cienījamie lasītāji un it sevišķi vietējie ilgdzīvotāji,
jau vairākus gadus publicējos un lūdzu sniegt ziņas par
vietvārdiem Piebalgā. Katrs no jums zina kādu jaunī-
bā dzirdētu, bet tagad piemirstu vietvārdu. Vēl arvien
lūdzam atsaukties un sniegt mums nepieciešamās zi-
ņas, jo tagad Jaunpiebalgas vietvārdu saglabāšana ir
atkarīga vispirms no pašu novada iedzīvotāju iniciatī-
vas!

Gints Skutāns, 
novadpētnieks, tel. 29196952

Attēlā: Tačupīte.

Attēlā: Lielmežā, Tirzas baseinā, ir daudz un dažā-
du pieteku. 1690. gada zviedru karte kā Aišas (kartē
Aišate- Aissatt) kreisā krasta pieteku uzrāda Glupupi.

Gaidāmas sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas izmaiņas

SIA “ZAAO” ar savu līdzšinējo dar-
bību veicina pakalpojuma pieejamī-
bu un drošu vidi iedzīvotājiem, pie-
dāvājot arvien jaunus pakalpojumus
un uzlabojot dalītās atkritumu vāk-
šanas procesus. Lai īstenotu visas ie-
ceres, obligātās prasības un segtu iz-

maksas, no 2018.gada 1.janvāra plā-
nots mainīt sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas tarifu Ziemeļvid -
zemes  22 novadu pašvaldībās, ku-
rās pakalpojumus sniedz  ZAAO.

Jau vairākus gadus ievērojami au-
gušas ar atkritumu apsaimnieko-
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šanas pakalpojuma sniegšanu sais-
tītās izmaksas, piemēram, degvielas
un vinješu iegādei, transportlīdzek-
ļu remontam, minimālās darba algas
celšanai. Tāpat ZAAO veikusi bū-
tiskus ieguldījumus dalītās atkri-
tumu vākšanas sistēmas izveidē un
pieejamības uzlabošanā, plānojot nā-
kotnē šo darbu turpināt. 

Ar nākamo gadu atkritumu ap-
saimniekošanas tarifs palielināsies
par 0,97 eiro par kubikmetru, neie-
skaitot pievienotās vērtības nodok-
li (PVN), jeb vidēji par 7 procentiem.
Atkarībā no pakalpojuma sniegšanas
vietas jaunais tarifs būs no 13,48 līdz

14,48 eiro bez PVN. Tas nozīmē, ka,
piemēram, mazā 240 l konteinera vie-
nas izvešanas reizes maksa pieaugs
vien par 0,23 eiro bez PVN, bet lie-
lā 1,1 kubikmetra konteinera vienas
izvešanas reizes maksa palielināsies
par 1,07 eiro bez PVN.

ZAAO valdes priekšsēdētājs Aivars
Sirmais uzsver: “Uzņēmumam bū-
tiski saglabāt pakalpojuma kvalitā-
ti un turpināt attīstību, lai apmie-
rinātu arvien zinošāko un prasīgā-
ko klientu vēlmes. Ne mazāk svarī-
gi ir veiktie un plānotie iedzīvotāju
informēšanas un izglītošanas pasā-
kumi paradumu maiņai un apkār-

tējās vides uzlabošanai. Tas ir sis-
temātisks ilgtermiņa darbs, kas pra-
sa plānošanu un investīcijas.”

Lai samazinātu individuālos tē-
riņus par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu, ZAAO aicina ie-
dzīvotājus izmantot uzņēmuma
nodrošināto dalītās atkritumu vāk-
šanas infrastruktūru – EKO lau-
kumus, EKO punktus, kā arī indi-
viduālos dalītās atkritumu vākša-
nas pakalpojumus.

Laura Jegorova,
SIA “ZAAO” sabiedrisko

attiecību speciāliste

Kultūras pasākumi
Jaunpiebalgā 

16.12. plkst.19.00 Jaunpiebalgas jauktā kora Ziemassvētku laikam veltītais 
koncerts „Kamēr svecītes deg...”. Koncertā izskanēs labi zināmas un mīļas dziesmas.
23.12. plkst.17.00  Grupas „Galaktika” akustiska ziemas koncertprogramma “Es piederu Tev -
Tu man.” Izpildītāju sastāvā: Normunds Zušs, Ingars Puncuļs, Ingrīda Balode, Ieva Grēvele, 
Vadims Miļeščenkovs un Vitolds Gorņevs.
Biļetes cena - 6,00 EUR, skolēniem – 3,00 EUR, iepriekš pārdošanā novada domes kasē - 5,00 EUR
26.12. plkst. 13.00 Jaunpiebalgas novada pirmsskolas bērnu eglīte
„Ziemas pasaka par Kraukšķīti.”
Bērnus pieteikt pasākumam līdz 20.decembrim pa tālruni 26449732 vai 26463487.
01.01. plkst. 1.00 Jaungada balle.
Ieeja 4,00 EUR. Galdiņus iespējams rezervēt pa tālr. 26449732 vai 26463487.

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

un Jaunpiebalgas kultūras nama Facebook lapā!

***

Zosēnu pagastā
22. 12. plkst. 15.00 Jaunpiebalgas novada senioru eglīte - koncerts „Mana Ziemassvētku
lūgšana“. Santa Sāre - Gerža – balss, flauta, Ģirts Ripa – klavieres, Mārcis Kalniņš - bungas,
perkusijas, zvani .
Transports no Jaunpiebalgas: Viņķi – 13.45, kultūras nams – 14.00, veikals “Stūris” – 
14.10, Abrupe – 14.20, Jēci – 14.30.  Transportam pieteikties: Jaunpiebalgā – Egita 
(mob. 26449732), Zosēnos - Dzidra ( mob. 26538154).
26. 12. plkst.13.00 Pirmskolas bērnu eglīte Jaunpiebalgas kultūras namā.
Lūgums – pieteikties uz eglīti pie Egitas vai Dzidras.
Transports no Zosēnu pagasta pārvaldes plkst.12.15.
29. 12. plkst. 22.00 – 02.00 Vecgada BALLE ar mūzikas grupu „Deficīts“. 
Ieejas maksa 2,- EUR, Gaiļa un Suņa maskās – ieeja brīva.
30. 12. plkst.13.00 Latvijas Sarkanā Krusta Zosēnu nodaļas biedru „Eglīte“.

Mēs kopā varam palīdzēt Līgai Secei
(Dombrovskai)!

Vasarā Līga atkal varēja rosīties dārzā, kas viņai 
sagādā lielu prieku. Līga ir nolēmusi turpināt cīņu ar
smago slimību, turpinot antroposofo terapiju. Zālēm
un ārsta konsultācijām ik mēnesi nepieciešami līdz

pat 600 eiro, tuvākajam pusgadam vismaz - 7200 eiro.

Tu vari izmantot ziedot.lv kontu, jo neviens eiro 
netiek paturēts,  viss mūsu ziedotais nonāks Līgai!
Banku konti ziedojumiem un norēķiniem ar norādi

Līgai Secei:
SWEDBANK: konta nr: LV95HABA0551006150241,
bankas kods: HABALV22  
SEB: konta nr: LV86UNLA0050014286045, 
bankas kods: UNLALV2X
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22. decembrī pulksten 18.00 
Jaunpiebalgas Svētā Toma

evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Ziemassvētku koncerts

“Ziemassvētki cauri gadsimtiem”.

Programmā: Endija Rezgale – soprāns,
Līva Tomiņa – vijole, 

Elza Bleikša – flauta, Jana Zariņa – ērģeles.
Biļetes cena – 5,- EUR

P.S. Dziedātāja Endija Rezgale 22.decembrī viesosies
arī Latvijas televīzijā „Rīta panorāmā”, lai pēc raidī-
juma dotos ceļā uz Jaunpiebalgu. Visi interesenti var
izlasīt interviju ar Endiju Rezgali „Ievas Stāstu” jau-
nākajā numurā.

24.decembrī pulksten 18.00
Jaunpiebalgas Svētā Toma

evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā

Kristus piedzimšanas
svētvakara

dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.

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”. 

Lai iekrīt sirdī stariņš mazs,
par sveces liesmu pārtop tas.
Lai gaisma nāk un liela top,
ar mīlestību piepildot.
Lai pazūd sāpes, sadzīst rētas,
lai esam gaismas izredzēti,
lai protam mīlēt, protam dot,
lai protam gaismu pavairot.

Teiksim viens otram labus vārdus,
domāsim gaišas domas,

biežāk uzsmaidīsim!
Sirds siltus, gaišus Ziemassvētkus!

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas
skolas kolektīva vārdā direktore

Aija Sila

Aizmirsti nedienas vakarējās.
Ietinies putenī, ietinies vējā,
Izej caur sarmoti baltu ciemu
Uz savu ziemu.

Zvaigznes staro tik augstu.
Sasildi zemi ar savu plaukstu,
Ar savu sirdi, ar savu gribu,
Ar savu karsto mīlestību.
Tad jau ziema neliksies spīva,
Baltā dvēsele vienmēr būs dzīva.

GAIŠUS, SIRDS SILTUS UN MĪLESTĪBAS 
PIEPILDĪTUS SVĒTKUS!

Sandra Strēle,
Jaunpiebalgas Lietišķās un tēlotājas mākslas

studijas “Piebaldzēni” vadītāja

Šai Ziemassvētku laikā,
Kad svecītes mirdz,
Visu, kas sakāms, 
saki no sirds.
Tas palīdzēs ielīksmot,
Piedot un lūgt.
Tas palīdzēs visiem
daudz labākiem būt.

Lai 2018. gadā piepildās
viss, kas dziļi sirdī 

iecerēts!
VISIEM 

JAUNPIEBALDZĒNIEM
VĒL -

Jaunpiebalgas 
vidusskolas direktore

Ulla Logina

Rasa Ontužāne “Divatā”


