
1 (238) 2018. gada janvāris Jaunpiebalgas novada izdevums

Janvārī
20. 01. 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena.

31.01. Pilns Mēness aptumsums Lauvas zīmē (mak-
simums plkst. 15.31).

Februārī
02.02. Sveču diena. Ziemas Māras diena.
06.02. Meteņi (saskaņā ar senlatviešu Saules gada
kalendāru).
10. 02. Vanagkalna slēpošanas 
festivāls.

14. 02. Valentīna diena.
14.02. Pelnu trešdiena, 
Lielā Gavēņa sākums.

15. 02. Pulksten 23.05 sākas ķī-
niešu jaunais Dzeltenā Zemes
Suņa gads.

15.02. Daļējs Saules aptumsums Ūdensvīra zīmē
(maksimums plkst. 22.51).

Tuvojoties Ziemassvētkiem, mūzikas un mākslas skola saņēma uzaicinājumu piedalīties radošā pasāku-
mā - labdarības biedrība “Latvijas Saule” un zvērinātu advokātu birojs “Ecovis Convents” bija izvēlējušies
mūsu skolu iepriecināt ar dāvanām, tāpēc aicināja audzēkņus zīmēt darbiņus par Ziemassvētku un Jaunā
gada tēmu, kuros būtu iekļauta arī Latvijas simbolika vai latvju rakstu zīmes. 

Attēlā: žūrijas izvēlētie darbiņi, kuri ceļos pie klientiem un sadarbības partneriem visā pasaulē.
Vairāk par šo notikumu lasiet 6.,7. lpp.!
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-Pārdomas
Jaunā gada sagaidīšana ir prieka pilns

notikums, kuru svin visā pasaulē - ar daž -
nedažādām tradīcijām un rituāliem šajā
mirklī tiek dota atskaite jauniem cipa-
riem kalendārā, jaunām iedvesmām un
jauniem solījumiem. Šis gads iezīmējas
ar Latvijas valsts simtgadi, kad plāno-
ti visdažādākie pasākumi, koncerti, kon-
kursi u.t.t.

Atskatoties uz aizvadīto gadu, tad tas
bijis raibs, dažāds, interesants. Pārlapojot
gada avīzītes, var secināt, ka arī mūsu
novadā bijis daudz notikumu. Skolēni un
skolotāji iesaistījušies ERASMUS pro-
jektos, braukuši paši un uzņēmuši ār-
valstu skolēnus Jaunpiebalgā. Kā ierasts,
ar labiem panākumiem izcēlušies mū-
zikas un mākslas skolas audzēkņi. 

Gada sākumā sirsnīgā pasākumā at-
zīmējām deju skolotāja Otto Vāliņa simt-
gadi. Mūsu amatierteātris priecēja ska-
tītājus ar izrādi “Trīs košas dāmas” un
dzejas pasākumu, veltītu E. Vei -
denbauma jubilejai. Augustā Zosēnos in-
teresentus pulcēja profesionālās mākslas
diena. Savukārt izstādes – gadatirgus
“Izvēlies Piebalgu!” iepriekšējā gada te-
matika saistījās ar mežu. 

Studija “Piebaldzēni” aicināja pie-
biedroties jaunus dalībniekus  radošajām
aktivitātēm. Neiztrūka arī aktieru,
rakst nieku viesošanās pie mums. Gaujas
fonds, kā arvien, aicina dzīvot zaļi.
Dažādas aktivitātes risinājās sportā – sko-
lēni veiksmīgi piedalījās ZZ čempionāta
finālā Jūrmalā, tagad mums ir arī savs
pasaules čempions rogainingā. Tāpat nū-
jošana joprojām iecienīta novada ļaužu
vidū, biatlons - Zosēnos.  

Neiztrūkstošas arī mūsu novadā bija
pimsvēlēšanu kaislības. Raidījuma
“Tautas panorāma” žurnālisti pirms vē-
lēšanām paviesojās visos Latvijas no-
vados, tostarp arī pie mums. Tas nebūt
nav viss, ko šeit minēju un kas gada lai-
kā noticis.

Plānojot šī gada avīzītes saturu, pie-
vērsīsimies svarīgāko Latvijas vēstures
notikumu apskatam, kas risinājušies
simtgades laikā. Katru mēnesi būs iz-
lasāms notikumu apskats ik pa desmit
gadiem, sākot no Latvijas Republikas
dibināšanas 1918. gadā, kā arī svarī-
gākie notikumi mūsu novadā. Varēs la-
sīt Latvijas jubilejas gada sarunas ar da-
žādiem mūsu novada cilvēkiem. Kā pir-
mā – saruna ar Martu Sproģi - mūsu cie-
nījamo simtgadnieci. 

Arī šogad gribu teikt lielu paldies vi-
siem maniem palīgiem, kuri ik mēnesi
raksta ziņas avīzītei, sūta fotogrāfijas, at-
ļauj avīzītē publicēt pašu fiksētos skais-
tos foto mirkļus dabā, kā arī tiem, kuri
dažkārt uzraksta kādu interesantu
raks tiņu vai dzejoli. Paldies visiem, kuri
gaida un lasa “Avīzi Piebaldzēniem”! Prie -
cā šos, ja uzdosiet arī jautājumus, kas jūs
interesē!

Veiksmīgu, radošu, interesantu un ve-
selīgu Jauno 2018. gadu!

Aija Ķīķere

2017. gada 11. decembra novada domes
sēdē nolemts:

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2017.gada 11.decembra
Saistošos noteikumus Nr.15 „Par grozījumiem 2016.gada 25.janvāra
Saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets,
speciālais un ziedojumu budžets 2017.gadam”.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.14,
“Dzelmes”, Melnbārži, Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā, ar kadastra
Nr.4298 900 0013, kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra
apzīmējumu 4298 003 0161 018 un kopīpašuma domājamās daļas no bū-
ves ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0161 019.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – ēku (būvju) nekustamais
īpašums ar kadastra Nr.4256 509 0002, kurš sastāv no dzīvojamās mā-
jas “Mazozoliņi” Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas no-
vadā, ar kadastra apzīmējumu 4256 009 0030 004, 60,00 m2 platībā.

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.16 “Par palīdzību dzīvokļa jau-
tājumu risināšanā Jaunpiebalgas novada iedzīvotājiem”.

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.17 “Par dzīvokļa pabalstu bēr-
nam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”.

Apstiprināt SIA „ZAAO” iesniegto sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas maksas aprēķinu un noteikt maksu par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu Jaunpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā 14,48 EUR par 1 m3 atkritumu (bez PVN).

Iznomāt kapličas ēku Miera ielā 2, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas nov., ēkas kadastra apzīmējums 4256 006 0134 002, kopējā
platība – 46,30 m2, A. T., personas kods dzēsts, uz vienu gadu, nosakot no-
mas maksu 5,60 EUR (pieci euro un 60 centi) (ieskaitot PVN) mēnesī.

Deleģēt Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētāju Laimi Šāvē-
ju Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijā pārstāvēt
Jaunpiebalgas novada domi.

Atļaut V. V. sadalīt nekustamo īpašumu “Akmentiņi – Pasta iela 1”, ka-
dastra Nr.4256 006 0028, atdalot atsevišķu zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 4256 006 0029 – 5,4 ha platībā.

Reģistrēt adrešu reģistrā nosaukumu - adresi: Dzelmes iela, Melnbārži,
Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV- 4133; Dzintaru iela, Melnbārži,
Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4133; Skolas iela, Melnbārži,
Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV- 4133.

Izslēgt no pašvaldības pamatlīdzekļu saraksta ēku – dzīvojamā māja
ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0279 003 ar adresi Gaujas iela 41,
Jaunpiebalga , pamatojoties uz Amatas novada pašvaldības apvienotās būv-
valdes izziņas Nr.BIS-BV-23.1-2017-1023 (N-1J-17) par būves neesību. Izslēgt
no pašvaldības pamatlīdzekļu saraksta būvi – garāžu ar kadastra apzīmējumu
4256 006 0279 012, kas atrodas Gaujas iela 41, Jaunpiebalga, pamatojo-
ties uz Amatas novada pašvaldības apvienotās būvvaldes izziņas Nr. 10-
1/37 par būves neesību.

Mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamam īpašumam Gaujas iela
15, kadastra apzīmējums 4256 006 0315, no izglītības iestāžu apbūve
uz lauksaimniecības (šifrs 0101) un vienģimeņu dzīvojamo māju apbūve
(šifrs 0601).

Mainīt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0161
018 un saimniecības ēkai ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0161 019
no adreses “Dzelmes” 1-24, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas
novads, uz adresi Dzelmes iela 2-1-24, Melnbārži, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas novads, LV- 4133; mainīt adresi skolas ēkai ar kadastra
apzīmējumu 4298 003 0159 007 un saimniecības ēkai ar kadastra apzī-
mējumu 4298 003 0159 008 no “Gaujas krasti” Melnbārži, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas novads, uz adresi Skolas iela 2, Melnbārži, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas novads, LV - 4133; mainīt adresi zemei ar kadastra ap-
zīmējumu 4298 003 0115 un dzīvojamai mājai uz tās ar kadastra apzī-
mējumu 4298 003 0115 001 no “Dzintari” uz adresi Dzintaru iela 2,

Novada domē
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Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV -
4133; zemei ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0081 un
ēkai (katlu māja) uz tās ar kadastra apzīmējumu 4298 003
0081 001 piešķirt adresi Dzintaru iela 4, Melnbārži, Zosēnu
pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV - 4133.

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 001 0002
piešķirt nosaukumu - adresi “Ligzdiņas”, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV - 4125.

Noteikt zemes lietošanas mērķi rezerves zemes fondā
iekļautai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4298
003 0268 – 0,03 ha platībā, Melnbārži, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas novads, ar nosaukumu “Annas iela” – lie-
tošanas mērķis – zemes dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (šifrs 1101).

Jaunpiebalgas novada domei piekrīt un ierakstāma uz
pašvaldības vārda zemesgrāmatā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 4298 001 0031 – 2,47 ha platībā, Zosēnu pa-
gasts, Jaunpiebalgas novads.

Jaunpiebalgas novada domei piekrīt un ierakstāma uz
pašvaldības vārda zemesgrāmatā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 4256 006 0397 – 0,18 ha platībā,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Atļaut D. P. sadalīt nekustamo īpašumu “Bērzu iela
1”, kadastra Nr.4298 003 0043, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4298 004 0020 un 4298 004 0042.

D. K., personas kods dzēsts, deklarēto dzīves vietu dzēsts,
anulēt; J. K., personas kods dzēsts, deklarēto dzīves vie-
tu dzēsts, anulēt; V. K., personas kods dzēsts, deklarēto
dzīves vietu dzēsts, anulēt.

Sveikt Martu Sproģi 100 gadu dzīves jubilejā, pasnie-
dzot dāvanu 100,00 EUR (viens simts euro, 00 centi) ap-
mērā.

Ar 2018.gada 1.janvāri veikt izmaiņas amata vienības
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas direktore at-
algojumā.

2017. gada 20. decembra
novada domes ārkārtas sēdē

nolemts:
Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2017.gada

20.decembra Saistošos noteikumus Nr.18 „Par grozījumiem
2016.gada 25.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.1
“Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais
un ziedojumu budžets 2017.gadam”.

Slēgt pašvaldības medību tiesību nomas līgumu ar med-
nieku klubu “Timšsils” reģ. Nr.40008035195, par domei
piederošajām medību platībām.

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu SIA
“Piebalgas tekstils”, reģ. Nr.44103016294 (likvidēts
10.10.2017) - 1136,73 EUR apmērā.

A.P., personas kods dzēsts, deklarēto dzīves vietu dzēsts,
anulēt.

Piešķirt dotāciju Jaunpiebalgas novada domes
Nodibinājumam „Solis Piebalgā” 8300.00 EUR (astoņi tūk-
stoši trīs simti euro un 00 centi) apmērā.

Sagatavoja Anita Auziņa.

Sācies jaunais gads, janvārī parasti norit darbs
pie budžeta. Ko šogad plānots paveikt?

Strādājam pie jaunā budžeta, dažas struktūrvienī-
bas ir ieplānojušas vairāk  darbu nekā mums ir iespē-
ju, veicam koriģēšanas, spriežam par labojumiem, lai
salāgotu ar pieejamo līdzekļu apjomu un pašvaldības
plānošanas dokumentiem. Šonedēļ pirmā versija tika
iesniegta izskatīšanai finanšu komitejā. Iespējas nekādas
lielās nav, ņemot vērā lietas, kas šajā gadā obligāti jā-
izdara. Runājot par galvenajiem darbiem, tad vispirms
jāmin ūdensvada izcelšana ārā no Gaujas ielas braucamās
daļas posmā no veikala “Stūris” līdz Kalna ielai. Tas ir
vecais posms, kurš neskaitāmas reizes plīsis. Klājot jau-
no ielas segumu, nebūtu prātīgi atstāt šādu ūdensva-
da posmu. Tehniskais projekts ir praktiski gatavs, dar-
bi jāizdara maijā, jūnijā. 

Nākamās divas lietas – jāpiesaista pie centrālās kat-
lu mājas mūzikas un mākslas skola un ugunsdzēsēju depo.
Mūzikas skolai gan ir sava katlu māja, bet, pieslēdzot
pie centrālās katlu mājas, samazināsim apkures izde-
vumus, skolas katlu māja paliks rezervē. Savukārt uguns-
dzēsēju depo savas katlu mājas nav, ja ir iespēja pieslēgties
pie centralizēta siltuma avota, tas arī dos līdzekļu eko-
nomiju.  Tās būtu lielākās lietas, kas darāmas šogad. Jā,
paralēli ar Gaujas ielas remontu jāsakārto atlikušais tro-
tuāra posms garām krogus ēkai. Pārējie būs iestāžu un
struktūrvienību uzturēšanas izdevumi. 

Kā zinām, šogad vasarā Rīgā notiks dziesmu un deju
svētki, tas prasīs līdzekļus gan tērpiem, gan kolektī-

vu transportam, gan arī uzturēšanās izdevumus svēt-
ku laikā. Jādod iespēja arī cienīgi sagaidīt Latvijas valsts
svētkus. Mēģināsim startēt kādos mazajos projektos,
t.sk. divi LEADER projekti vēl ir nerealizēti, ir arī vēl
citas ieceres. 

12., 13. decembrī iedzīvotāji Jaunpiebalgā un
Zosēnos bija aicināti uz tikšanos ar deputātiem
un domes darbiniekiem.

Jā, tikšanās bija saturīgas, uzdoti tika ikdienas sa-
dzīves jautājumi – par ceļiem, ūdeni, apkuri, gan arī par
aptieku, novadu reformu. Secinājums - dažkārt rodas
kādi pārpratumi savstarpējā komunikācijā, pietrūkst
arī informācijas – tas arī būtu speciālistiem jāuzlabo ik-
dienas darbā.  Ir lietas, kuras iedzīvotāji vēlētos, bet mēs
diemžēl nevaram tās realizēt, piemēram, atvērt aptie-
ku Zosēnos. Pašvaldībai nav un nebūs šādu iespēju. 

Šogad tiek mainīts velotūres “Pāri Piebalgas pa-
kalniem” norises laiks – no septembra, kā bija ie-
rasts, uz 21. jūliju?

Mērķis ir atjaunot pasākuma popularitāti un atpa-
zīstamību, padarīt to interesantāku un pieejamāku pla-
šākām iedzīvotāju grupām. Izmaiņas saistītas arī ar
Riteņbraukšanas federācijas prasībām, publisko pasā-
kumu rīkošanas un drošības noteikumiem. Vēl esam pie-
krituši piedāvājumam sadarboties Latvijā ļoti populā-
rā taku skrējiena  “Stirnu buks” rīkošanā  9.jūnijā
Jaunpiebalgā.

Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

Uz jautājumiem atbild novada domes
priekšsēdētājs
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Lauku ziņas
Biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina
atklāta konkursa projektu pieņemšanas 4.kārtu.

Projektu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 19.
janvāris – 2018. gada 19. februāris.

Atbalstāmās aktivitātes: 
“Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana, vietē-

jās produkcijas realizācijas vides radīšana vai lab -
iekārtošana”.

3 Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo
produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tir-
gū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

3 Lauksaimniecības produktu pārstrāde. To reali-
zēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana. 

3 Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek rea-
lizēta vietējā produkcija, jaunu realizācijas veidu īste-
nošana, tirdzniecības veidu dažādošana – izbraukuma
tirdzniecība, e-vide un t.t.

3 Darbinieku produktivitātes kāpināšana.
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
3 Infrastruktūras izveide dabas un kultūras objek-

tos, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās
vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu vai pamatota
pašvaldības attīstības programmā.

3 Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana
un popularizēšana.

“Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana”.
3 Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, sporta,

kultūras interešu centru, mūžizglītības un sociālo pa-
kalpojumu attīstība un dažādošana.

3 Vides aizsardzības aktivitāte.
3 Lauku tradīciju un kultūras mantojuma stiprinā-

šana un attīstība.
3 Apmācību organizēšana, amata prasmju apguve.
3 Infrastruktūras izveidošana sporta objektos.
Sīkāka informācija par pieteikšanās noteikumiem, at-

bilstību un vērtēšanas kritērijiem ir iegūstama mājas la-
pās:  http://www.jaunpiebalga.lv/,  http://www.partneriba.lv

Ziņas lauksaimniecības datu centram

Lauksaimniecības datu centrā mēneša laikā, t.i., līdz
31. janvārim, jāiesniedz pārskats par stāvokli ganām-
pulka novietnē uz.1. janvāri. Informācija jāsniedz par
mājputnu, trušu skaitu. Nav jāiesniedz par liellopu, aitu,
kazu, zirgu un cūku skaitu. Atvainojos par pieļauto kļū-
du 2017. gada decembra avīzītes Lauku ziņās.
Pārskats par bišu saimju skaitu lauksaimniecības datu
centrā jāiesniedz 2 reizes gadā – par stāvokli uz 1. mai-
ju un 1. novembri!

Pašpatēriņa cūku kopsavilkums par 2017. gada otro
pusgadu jāiesniedz no 01.01.2018. līdz 31.01.2018.

Pašpatēriņa cūkām ziņojums iesniedzams mēneša
laikā pēc cūku pirmreizējās ievietošanas novietnē un
turpmāk reizi pusgadā līdz 31. janvārim un 31. jūli-
jam. Cūku kustība obligāti jāpaziņo ar pārvietošanas
deklarāciju.

Apmācības augu aizsardzībā Priekuļos

Neformālās izglītības centrs „FORTE” 2018. gadā or-
ganizēs apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietotā-
jiem Priekuļos.

Trīs dienu apmācības maksā 120.00 EUR, tai skai-
tā pārbaudījums VAAD un VAAD apliecības maksa.

Vienas dienas apmācības - no jauna pārdevējiem vai
operatoriem, vai apliecības pagarināšana - 30.00 EUR,
tai skaitā VAAD apliecības maksa.

Vairāk informācijas: Gita Janševica SIA “Forte Gi”,
mob.tel.29333810; 

e-pasts: sia_forte_gi@inbox.lv mailto:sia_forte_gi@inbox.lv

Maija Ķīķere, 
Jaunpiebalgas novada

lauku attīstības konsultante, 
mob. 29131170

Pirmais mācību pusgads sākumskolā
Ir aizvadīts 2017./ 2018. m. g. 1. semestris.

Sākumskolēni 21. decembrī skolas zālītē iepriecināja sa-
vus skolas biedrus ar lielisku Ziemassvētku  koncertu. 

Pie eglītes tika sumināti tie skolēni, kuri šo pusga-
du ir mācījušies labi un teicami. 

Zelta liecības 2. klasē  saņēma Samanta Keita
Barkāne, Patriks Eniks, Emīlija Pūcīte, Aleksa
Vīķele; 4. klasē – Ance Dārziņa, Keita Rukmane. 

Sudraba liecību šajā pusgadā saņēma 2. klases sko-
lēni Sabīne Sandra Vietniece, Elīna Bormane, Dārta
Damroze, Matīss Pogulis, Zīle Žīgure; 3. klases sko-
lēni Beāte Juraža, Kristiāna Kažociņa, Pēteris
Lapiņš, Markuss Miška, Artūrs Spirģis, Amanda
Vaščenkova; 4 klases skolēni Keita Anna Grīnberga,
Emīls Lazda.

Pateicību par čaklu mācību darbu 1.klasē saņēma
– Sofija Johansone, Rasa Sila, Enija Smilga,
Laimdota Krilovska, Lauma Ciekurzne, Arians
Zirnis, Mārcis Pētersons, Marta Jundze, Gabriela

Krūza; 
2. klasē – Samanta Keita Barkāne, Adrians Ralfs

Mednis, Aleks Bruno Kromanis, Armands
Lukašēvics, Liene Rituma, Sabīne Sandra
Vietniece, Alīna Ziedāre, Anete Zirne, Nikola
Beķere, Elīna Bormane, Dārta Damroze, Katrīna
Eihentāle, Patriks Eniks, Roberts Judins, Zanda
Ohņevska, Ralfs Ozols, Matīss Pogulis, Emīlija
Pūcīte, Teodors Raģis, Viktorija Roģe, Alvis Siliņš,
Aleksa Vīķele, Zīle Žīgure;

3. klasē – Lauma Bukša, Beāte Juraža, Laura Līva
Kalniņa, Kristiāna Kažociņa, Jānis Lapiņš,
Pēteris Lapiņš, Markuss Miška, Artūrs Spirģis,
Amanda Vaščenkova, Annija Zivtiņa;

4. klasē – Ance Dārziņa, Emīls Ērglis, Keita Anna
Grīnberga, Arta Krūmiņa, Emīls Lazda, Pēteris
Loža, Keita Rukmane, Evelīna Spirģe.

Šajā mācību pusgadā stipendiju par labu un tei-
camu mācību darbu saņēma trīs 4. klases skolnieces:

Skolas ziņas
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Ance Dārziņa – vidējā atzīme 9,4, Keita Rukmane
– vidējā atzīme 9,3, Keita Anna Grīnberga – vidē-
jā atzīme 8,9.

Čaklākie skolas apmeklētāji, kuri nav kavējuši ne-
vienu mācību stundu pirmajā pusgadā:

1. klasē – Sofija Johansone, Marta Jundze,
Gabriela Krūza, Liāna Pētersone, Ivars Veips;

2. klasē – Aleksa Vīķele;
3. klasē – Kristiāna Kažociņa, Markuss Miška,

Laura Pērkone, Kristers Spirģis, Kristiāns
Vasiļjevs, Amanda Vaščenkova, Annija Zivtiņa,
Emīls Žuravļovs;

4. klasē – Mikus Īvulāns, Pēteris Loža, Keita
Rukmane, Toms Zariņš.

Paldies visiem sākumskolas skolēnu vecākiem, vec-
vecākiem un skolotājām! Lai veiksmīgs otrais pusgads!

Sagatavoja Daiga Melece.

5. klase
Brikmane Evelīna, Damroze Viesturs, Ekerte

Kerija, Irša Justīne, Ješkina Lelde, Kalašinska
Gundega, Kustovs Kaspars, Ļuļēns Mikus, Miška
Karlīna, Pērkons Uvis Uldis, Rappa Madara
Evelīna, Rozenblats Dārijs, Seržāne Elīza, Vītola
Amanda, Zirne Līva.

6. klase
Johansone Gerda, Ansbergs Rihards, Bormane

Daniela, Lazdiņa Ance Liliāna, Loginova Zanda,
Millers Daniels, Morozs Emīls Markuss, Novicka
Dagnija, Pogule Karolīna, Rukmane Tīna,
Stūriška Veronika Monika, Šteins Regnārs,
Traupele Vendija, Vīksna Kate Marta.

7. klase
Bedeice Annija, Berķe Dārta, Blūma Rēzija,

Brīvmane Elena Lana, Ciekurzne Lāsma, Lazda
Karlīna, Macola Daniela, Pallo Aleksa Paula,
Romanova Endija, Runģe Kate Katerīna, Slaidiņa
Lāsma, Smilga Kate, Zariņa Elīna.

8.klase
Apsītis Alvis, Blaubergs Ēriks Ralfs, Lenkhusens

Dāvis, Liberts Edvīns, Pajats Sandis, Traupele
Aelita, Urbāne Ance, Zariņa Elizabete, Skutāne
Justīne, Seržāne Samanta.

9. klase
Auziņa Harita, Damroze Ernests, Dzenža

Lotārs Jānis, Grigorjevs Aleksandrs, Kundrate
Krista Marta, Spirģe Samanta Terēze, Vīķelis
Adrians.

10. klase
Azace Karīna, Glāzere Gunda, Misiņa Nora

Marija, Ozols Kristaps, Zaķe Liene.
11. klase
Pogule Kristiāna, Brikmane Viktorija, Millere

Elīna, Ozola Sindija, Baltkaula Kristīne, Sinka
Amanda, Kvecko Izabella, Goldberga Dagnija, Šrē-
ders Haralds, Brence Marta Demija. 

12. klase
Ābelniece Sabīne, Dolmanis - Dravants Rūdolfs,

Gajevika Anna Marija, Krūmiņa Ance, Ķīķere
Ivanda, Nedēļa Edžus, Postolati Jūlija, Ruško
Roberts.

Arnis Ratiņš

Skolēni ar labām un teicamām sekmēm 
2017./2018. mācību gada 1. semestrī

Filozofam un rakstniekam R. Mūkam veltītajā
radošo darbu konkursā piedalījās

Lāsma Slaidiņa (7.kl.) – 1.vieta, Lāsma Ciekurzne
(7.kl.) – atzinība, Daniela Macola (7.kl.) – atzinība,
Kate Smilga (7.kl.) – atzinība, Kristiāna Beķere (7.kl.)
– pateicība, Elizabete Zariņa (8.kl.) – atzinība, Ēriks
Ralfs Blaubergs (8.kl.) – pateicība. Skolotāja Z.
Althabere.

Daniels Millers (6.kl.) – atzinība, Gerda
Johansone (6.kl.) – pateicība, Līga Daniela Kīne
(6.kl.) – pateicība, Krista Marta Kundrate (9.kl.) –
2. vieta, Marta Marika Irša (11.kl.) – pateicība.

Skolotāja J. Glāzere.
Evelīna Brikmane (5.kl.) – pateicība, Kristiāna

Annija Spirģe (12.kl.) – pateicība. Skolotāja A. Ķīķere.

Eseju konkursā “Ko es vēlētos pateikt saviem ve-
cākiem”piedalījās

Liene Slaidiņa (9.kl.), Samanta Terēze Spirģe
(9.kl.), Marta Marika Irša (11.kl.).

Skolotāja J. Glāzere.

Arnis Ratiņš

Tehnobuss skolā
Mums (4.- 12.klašu skolēniem un skolotājiem) bija tā

laimīgā iespēja decembrī Jaunpiebalgas vidusskolā ap-
meklēt ceļojošo tehnisko  zinātņu  autobusu jeb tehno-
busu. Tas bija pārveidots Rīgas satiksmes autobuss, kurā
ierīkotas dažādas tehniskās iekārtas, roboti, datori, kuri
bija kā piemērs, lai  sniegtu ieskatu tehniskajās spe-
cialitātēs.

Pirmais, ko apskatījām, bija mūsdienu rūpnīcu me-
hanizētā sistēma, ar kuras palīdzību samazinās rūpnīcā
nodarbināto cilvēku skaits, jo roboti rūpnīcā nepiecie-

šamo konstanto darbu dara labāk nekā cilvēki. Uz sie-
nas  bija  neliels modelis, ar kuru tika parādīta aptu-
venā darbība. Priekšmeti tika pārvietoti pa konveije-
ru, sensori nolasīja to stāvokli, un roboti veica vaja-
dzīgās darbības - katram priekšmetam savu, kuru no-
teica pēc sensora iegūtajiem datiem. Šī sistēma dar-
bojās ar  augsta spiediena gaisu jeb pneimatiski.

Turpinājumā tika parādīti vēl dažādi pielietojumi pnei-
matiskajai sistēmai, un izrādās, ka tā tiek izmantota
arī mūsu sadzīvē un ikdienišķās lietās.

Autobusā bija izveidots rings, un tur mums rādīja sumo
robotu, kuru veidojuši RTU studenti. Demonstrējumi
notiek pasaules līmenī. Tā kā mūsu bija ļoti daudz, tad
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robots katru no
mums uzskatīja
kā pretinieku un
apjuka, viņš ne-
saprata, ko grūst
ārā no ringa, tā
nu darbībā mēs
viņu īsti nere-
dzējām.

Otrajā daļā
mums bija ie-
spēja vērot 3D
printeri darbī-
bā, ko līdz šim
nebija nācies re-
dzēt. Iepriekš li-
kās, ka 3D prin-
tēšanas  process
notiek nedaudz
ātrāk, bet izrā-
dās, ka detaļu,

kura ir sērkociņu kastītes lielumā, printeris izgatavo
3h laikā. Noskaidrojām, ka šāda ierīce maksā “nieka“
3000 €.

Tad sekoja frēze, kas ir kaut kas ļoti līdzīgs 3D prin-
terim, tikai tā veic pretēju darbību. Frēze arī veido da-
žādus priekšmetus, bet to dara, nogriežot (nofrēzējot)
metāla kubu vai ko citu par vajadzīgo detaļu. Šī arī bija

tikai kā paraugmodelis, lai studentiem būtu no kā mā-
cīties.

Lai izveidotu kādu figūru vai detaļu frēzē vai  3D prin-
terī, no sākuma ir jāuzrasē detaļa ar speciālas dator-
programmas palīdzību. Kad tas ir izdarīts, tad rasējums
jāievada ierīcē, un ar robotizēto tehniku tiek izveidota
detaļa.

Beigu beigās mums tika sniegts  neliels ieskats me-
tināšanā, taču šoreiz ierīce nebija mehanizēta, jo tāda
vienkārši neietilptu autobusā.

Vienam no mūsu grupas tika dota iespēja pamēğināt,
kā tad īsti ir metināt un tad saprast, vai tas ir grūti,
vai nē.

Finansiāli šāds projekts mūsu skolā bija iespējams,
pateicoties vidusskolas dalībai ES projektā ,,Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
(Nr.8.3.5.0/16/I/001). Saturiski papildinājām savas zi-
nāšanas un prasmes Erasmus+ KA2  projektā
,,Playing and Acting Learning towards Science”. Jaunāko
klašu skolēni izmantoja ES  projekta,, Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2/16/I/001)
finanses. 

Rūdolfs Dolmanis – Dravants,
12. klases skolēns

Attēlā: tehnobusā.

Darīt labu!
Tuvojoties Ziemassvētku laikam, saņēmām uzai-

cinājumu piedalīties kādā interesantā un radošā pa-
sākumā. Labdarības biedrība “Latvijas Saule”, sa-
darbībā ar zvērinātu advokātu biroju “Ecovis
Convents”, bija izvēlējusies mūsu skolu iepriecināt
ar dāvanām. Tāpēc tā aicināja audzēkņus zīmēt un
gleznot darbiņus par Ziemassvētku un Jaunā gada
tēmu, kuros būtu iekļauta arī Latvijas simbolika vai
latvju rakstu zīmes. 

Aicinājumam atsaucās 32 mākslas un mūzikas pro-
grammu audzēkņi - Laura Pērkone, Keita Anna
Grīnberga, Lita Loginova, Zanda Loginova, Artūrs
Spirģis, Gundega Kalašinska, Alise Anete Apsīte, Dāvis
Druvis Kugrēns, Elīna Millere, Annija Bedeice,

Rustams Romaničevs, Arta Krūmiņa, Annija Zivtiņa,
Emīlija Treiliņa, Dagnija Novicka, Amanda Vaščenkova,
Daniela Bormane, Karlīna Miška, Amanda Vītola,
Kristiāna Kažociņa, Ance Dārziņa, Endija Romanova,
Kristīne Smirnova, Lāsma Slaidiņa, Megija Dijpa, Laura
Līva Kalniņa, Kārlis Valdemiers - Bišeris, Dita Lauga,
Armands Erenbergs, Evelīna Brikmane, Toms Zariņš
un Lelde Ješkina. 

Mūzikas un mākslas skolā

Ciemiņi tiek iepazīstināti ar skolu.

Dāvana skolai - hromatiskie metalofoni un džamba.Dāvana skolai - hromatiskie metalofoni un džamba.
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Lai izvēlētos, kurš zīmējums tipogrāfijā kļūs par ap-
sveikuma kartiņu, bet kura ceļos pie klientiem un sa-
darbības partneriem visā pasaulē, tika izveidota biedrī-
bas un advokātu biroja žūrija. Esot gājis grūti, jo bērni
bija ļoti radoši, darbiņi - pārsteidzoši krāsaini, rūpīgi un
dzīvespriecīgi! Pēc lielām pārdomām žūrija nobalsoja par
Kristīnes Smirnovas, Lauras Līvas Kalniņas un Zandas
Logino vas zīmējumiem. Apsveicam, meitenes! 

20. decembrī biedrības “Latvijas Saule” pārstāvji cie-
mojās mūzikas un mākslas skolā, lai pateiktu paldies
bērniem par darbu un dāvinātu skolai mūzikas ins-
trumentus ritma nodarbībām - hromatiskos metalofo-
nus un džambu. Jaukā un siltā atmosfērā ciemiņi no-
klausījās audzēkņu un pedagogu sagatavotu koncertu
un, tikko ceptu piparkūku smaržas pavadīti, tika ie-
pazīstināti ar skolu. 

Paldies par sadarbību, atbalstu un iespēju nest
Jaunpiebalgas un Latvijas vārdu pasaulē!

Zanda Liedskalniņa,
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas 

skolotāja

Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+:
Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības „Strukturētais dia-
logs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikša-
nās” projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas iz-
strāde” Nr.2016-1-LV02-KA347-001061ietvaros  uzsākta
jauniešu anketēšana  par darba kvalitāti ar jaunatni paš -
valdībā, lai iegūtu datus, uz ko balstīt plānošanas do-
kumentu ,,Jaunatnes politikas stratēģija”, ko Amatas,
Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu,
Raunas un Vecpiebalgas novados plānots izstrādāt 2018.
gada pavasarī.

Anketas izstrādē iesaistījās visu astoņu sadarbības
novadu darbā ar jaunatni speciālisti. Anketas mērķis –
izzināt jauniešu vajadzības, jo ne vienmēr pieaugušo re-
dzējums sakrīt ar pašu jauniešu viedokli, kas ir būtisks
priekšnosacījums
kvalitatīvai jaunat-
nes politikas stra-
tēģijas izstrādei –
lai tā tiktu veidota,
respektējot dažā-
dus skatu punktus.
Anketēšanas rezul-
tātā iegūtie dati
kalpos par pamatu
plānošanas doku-
menta izstrādei, lai
tas tiešām būtu jēg-
pilns un objektīvā
pētījumā balstīts.  

Novembra - decembra mēnesī anketa publiskota elek-
troniskajā vidē novadu mājas lapās, kā arī pieejama
papīra formātā izglītības iestādēs un pagastu pārvaldēs,
lai  izvērtēšanas darbā iesaistītu maksimāli daudz jau-
niešu. Anketēšanu plānots pabeigt janvārī. 

Projekts ,,Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” ilgs
divus gadus – līdz 2018. gada septembrim. Visas pro-
jekta aktivitātes finansētas no Eiropas Savienības fi-
nanšu līdzekļiem.  

Informācija par projektu pieejama sadarbības nova-
du mājas lapās un sociālajā vietnē Facebook - www.fa-
cebook.com/8novadivar

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un
Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Diāna Briede,
projekta vadītāja

Uzsākta jauniešu aptauja 
par darba kvalitāti ar jaunatni pašvaldībā

Saldumu balvas visiem apsveikumu zīmētājiem.
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Latvija simts gados
2018.gads – Latvijas simtgades gads. Kas šajos simts

gados ir noticis? Ļoti daudz un dažādi bijuši notikumi.
Vēsturnieks Andris Tomašūns ir pārliecināts: ”Latvijas
vēsture ir mums apkārt, tāpat kā gaiss, kā draugi. Vajag
tikai atvērt acis un mēģināt to saskatīt, atvērt ausis,
lai to sadzirdētu. Vēstures notikumi var būt ierakstīti
visdažādākajās grāmatās, uzfilmēti kinofilmās. Bet vēs-
tures liecības var būt atrodamas arī jebkuram no mums
mājās, mūsu vecāku un vecvecāku stāstos, ģimenes foto
albumos, vēstulēs, dienasgrāmatās, kaimiņu mājās, tu-
vākos un tālākos muzejos, bibliotēkās.” 

Ik mēnesi, līdz pat novembrim, ielūkosimies svarī-
gākajos vēstures notikumos. Šoreiz notikumu pārskats
no 1918.gada līdz 1928. gadam.

Zīmīgākie notikumi Latvijas
vēsturē

1918 - 1928
1918.gada 18.novembrī Rīgā Latvijas Tautas pado-

me proklamē Latvijas valsts neatkarību. 
1918.gada 26.novembrī vācu civilpārvalde nodod varu

Latvijas Pagaidu valdībai, kas kļūst par augstāko varu
latviešu apdzīvotajā etnogrāfiskajā teritorijā.

1918.gada 1.decembrī Padomju Krievijas karaspēks
iebrūk Latvijā.

1918.gada 4.decembrī Krievijā tiek izveidota Latvijas
padomju valdība ar Pēteri Stučku priekšgalā. Sākas „sar-
kanais terors“ Latvijā.

1919.gada 3.janvārī Rīgu ieņem Sarkanā armija.
Latvija ir kara stāvoklī ar Padomju Krieviju.

1919.gada 5.janvārī Jelgavā tiek saformēts Latviešu
atsevišķais bataljons, ko komandē Oskars Kalpaks.

1919.gada 13-15.janvarī 1.Latvijas Padomju kongress
pasludina Latvijas Sociālistisko Padomju Republiku.

1919.gada 25.janvārī nodibina Tautu Savienību.
1919.gada 3.martā Latvijas teritorijā uzbrukumu

Sarkanajai armijai sāk vācu 6.rezerves korpuss un lan-
desvērs, kura sastāvā ir arī Oskara Kalpaka komandētais
Latviešu bataljons.

1919.gada 4.martā Liepājā darbu sāk Latvijas Preses
birojs „Latopress“- šodienas informācijas aģentūras
„LETA“ priekštecis.

1919.gada 16.aprīlī pret Latvijas Pagaidu valdību
Liepājā notiek apvērsums, tiek izveidota provāciska val-
dība, kuru 11.maijā uzņemas vadīt Andrievs Niedra.

1919.gada 4.maijā nodibina Latvijas Mākslas aka-
dēmiju.

1919.gada 22.maijā landesvēra vācu daļas ieņem Rīgu.
1919.gada 6.jūnijā sākas Cēsu kaujas, kurās līdz 3.jū-

lijam pret vācu karspēku un landesvēra vācu daļām cī-
nījās Igaunijas armija un Ziemeļlatvijas brigāde ģene-
rāļa Jorģa Zemitāna vadībā. 

1919.gada 19.- 22.jūnijs - kaujas pie Cēsīm. Igauņu
un latviešu karaspēks sakauj vācu karaspēka vienības

pie Cēsīm 22.jūnijā, vēlāk šo dienu svin kā Varoņu die-
nu.

1919.gada 8.jūlijā Rīgā ar kuģi „Saratov“ no Liepājas
atgriežas Kārļa Ulmaņa vadītā Latvijas Pagaidu val-
dība.

1919.gada 19.augustā Latvijas Tautas padome vien-
balsīgi pieņem Satversmes sapulces vēlēšanu likumu.

1919.gada 28.septembrī svinīga Latvijas Universitātes
atklāšana.

1919.gada 8.oktobrī Rīgai uzbrukumu sāk Bermonta
armija.

1919.gada 10.novembrī Latvijas armija sāk pretuz-
brukumu bermontiešiem.

1919.gada 11.novembrī no bermontiešiem atbrīvo
Pārdaugavu. 11.novembri pēc tam sāk atzīmēt kā
Lāčplēša dienu.

1920.gada 3.janvārī sākas Latgales atbrīvošanas kau-
jas, kopā ar Latvijas armiju cīnās Polijas karaspēks, ko-
pīgiem spēkiem tiek atbrīvota Daugavpils.

1920.gada 13.janvārī par savas darbības izbeigšanu
paziņo Pētera Stučkas vadītā Latvijas Sociālistiskās
Padomju Latvijas valdība.

1920.gada 20.janvārī Latvija un Padomju Krievija pa-
raksta līgumu par pamieru, Krievija apņemas atstāt
Latgali.

1920.gada 17.-18.aprīlī notiek Satversmes Sapulces
vēlēšanas. Ievēl 150 deputātus. Tā darbojas līdz
1922.gada 7.novembrim.

1920.gada 1.maijā Satversmes sapulces pirmā sēde.
1.maijs vēlāk ir svētku diena kā Satversmes sapulces
sasaukšanas diena. Satversmes sapulces prezidents ir
Jānis Čakste.

1920.gada 18.septembrī Satversmes sapulce apstip-
rina Lāčplēša kara ordeni ar devīzi „Par Latviju“. Ordeņa
zīmējumu izgatavoja brīvības cīņu dalībnieks Jānis
Aleksandrs Liberts. Ordenim bija trīs šķiras. Deviņos
gados tika pasniegti 2146 visu trīs šķiru ordeņi.
Jaunākajam apbalvotajam F. Brikmanim varoņdarba
izdarīšanas brīdī bija 14 gadi, vecākajam - F.
Liepiņam 56. 

1921.gada 26.janvārī Sabiedroto valstu Augstākā pa-
dome atzīst Latvijas valsts pastāvēšanu „de jure”.

1921.gada 1.septembrī Tautu savienības ģenerāl-
sekretāram seram Ērikam Dramondam tiek iesniegts
jauns uzņemšanas lūgums, 22.septembrī Latviju uzņem
Tautu Savienībā 38 valstu pārstāvjiem balsojot par, 10
- pret. Latvijas delegācija piedalās visās TS Pilnsapulcēs
- asamblejās, izņemot pēdējo - 21., kas notika
1946.gada 8.aprīlī.

1922.gada 27.jūlijā Latvijas Ministru prezidents
Zigfrīds Anna Meierovics dod rīkojumu izstrādāt no-
teikumus konkursam par granīta Piemiņas staba, tas
ir, Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušiem karavīriem vel-
tīta Brīvības pieminekļa, celšanu Rīgā. Tikai 1931.gadā
kļuva skaidrs, kāds Brīvības piemineklis izskatīsies un
kur tas atradīsies.

1922.gada 28.jūlijā ASV kā pēdējā no lielvalstīm at-
zīst Latvijas neatkarību de jure.

1922.gada 7.- 8.oktobrī notiek 1.Saeimas vēlēšanas.
1922.gada 14.novembrī Saeima ievēl pirmo Latvijas

Valsts prezidentu – Jāni Čaksti. Par balso 92, atturas
6 deputāti.

1922.gada 3.decembrī, pateicoties Tautas labklājības
ministrijas Sociālās aprūpes departamenta direktora A.
Sīļa iniciatīvai un pūlēm, Rīgā, Kapseļu ielas 31. namā
nodibināts Latvijas Valsts pirmais bērnunams.
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1923.gada 2.aprīlī Mazirbē dzejnieka un kultūras dar-
binieka Kārļa Staltes vadībā dibina Līvu savienību.

1923.gada 18.septembrī savu pirmo sēdi notur
Pieminekļu valde – Latvijas vēsturē pirmā īpašā val-
stiskā institūcija, kas par savu uzdevumu izvirzīja kul-
tūras pieminekļu aizsardzību.

1924.gada 2.februārī dibina Latvijas Etnogrāfisko brīv-
dabas muzeju.

1924.gada 24.martā Latvijā dibināts Triju Zvaigžņu
ordenis.

1924.gada 28.martā Latvijā skan pirmais sabiedriskais
radio raidījums.

1924.gada 26.jūnijā Latvijas Republikas Saeima pie-
ņem likumu, kas valsti sadalīja desmit apriņķos.

1924.gada 7.decembrī Latvijā uz pirmo kongresu sa-
nāk rakstnieki un žurnālisti.

1925.gada oktobrī notiek 2.Saeimas vēlēšanas.
1925.gada 1.novembrī atklāts Rīgas radiofons.
1927.gada 14.martā mūžībā aiziet pirmais Latvijas

Valsts prezidents Jānis Čakste.
1927.gada 7.aprīlī Latvijas Republikas Saeima ar 73

balsīm „par“  ievēl Gustavu Zemgalu par Valsts prezi-
dentu.

1927.gadā sākās Brāļu kapu arhitektoniskā ansambļa
veidošana.

1928.gada oktobrī 3.Saeimas vēlēšanas.

(Izmantoti materiāli no
www.latvija20gadsimsts.lv)

Jaunpiebalgas novada
vēsturisko un

kultūrvēsturisko notikumu
hronika 

1918 – 1928
1918. decembris – 1919. gada maijs – darbojas

Jaunpiebalgas bezzemnieku deputātu padome, kuru vada
revolucionārs P. Brants.

1918. gads – pati pirmā elektroapgaismošanas ierīce
kādā šķūnī ( bijušās draudzes skolas tuvumā).

1919. gada 4. janvāris – nodibināta Kultūras biedrī-
ba (120 biedru) un jauktais koris ar diriģentu Jāni Rubeni. 

1919. gada 2. februāris – Cēsu apriņķa strādnieku pa-
dome nodibina tautas tiesu iecirkņus, otrajā ietilpst arī
Jaunpiebalga.

1922. gads – nodibina Jaunpiebalgas Zosēnu Izglītības
biedrību “Atmata”.

1922. gada 31. decembris – notiek Kultūras biedrības
nama atklāšanas svētki pēc bijušās muižas klēts izre-
montēšanas. Aktīvi darbojas Jānis Jēps – Baldzēns. ( Tieši
viņam 1922. gada 15. augustā Kultūras biedrības priekš-
nieks atdod atslēgas, lai organizētu nama pārbūvi).

1923. gads – nodibina Jaunpiebalgas Piensaimnieku
biedrību.

1923. gada janvāris – jaunpiebaldzēns Jānis Ducens
jaunais aizsardzības ministrs ( 1923 – 1924).

1923. gads – pirmā gleznu izstāde Jaunpiebalgas drau-
dzes skolā. 

1924. gada 5. aprīlis – nodibina Pretalkohola biedrī-
bu Jaunpiebalgā. Sākumā 30 biedru. To skaits strauji pie-
aug, pierādot, ka jaunpiebaldzēni var atteikties no šā ne-
tikuma.

1924. gada 9. jūnijs – pie Jaunpiebalgas II pamatskolas
tiek sarīkoti kopīgi bērnu svētki visām Jaunpiebalgas sko-
lām. Šajā pašā laikā notiek skolēnu darbu izstāde, labākie
darbi tiek nosūtīti Rīgas centrālajam pedagoģiskajam mu-
zejam.

1924. gada 22. jūnijs – Jaunpiebalgas Kultūras bied-
rība sarīko Jāņu ielīgošanas svētkus pie Jaunpiebalgas
muižas.

1926. gada 23. oktobris – Jaunpiebalgā viesojas Valsts
prezidents Jānis Čakste, lai piedalītos Dziedāšanas bied-
rības nama atklāšanā Abrupē un lai svētku noskaņā ie-
svētītu lauksaimniecības, dziedāšanas un krājaizdevu sa-
biedrības kopīgo namu. Valsts prezidents ar kundzi
Jaunpiebalgā ierodas ar vilcienu bez apsardzes. Vilciena
sastāvam piekabināts speciāls prezidenta salonvagons.
Piebalgas stacijā viesus sagaida pagasta vecākais Jānis
Jēps – Baldzēns, uz svinību vietu viņus aizved jaun-
saimnieks Jānis Sproga savā līnijdroškā.

1927. gads – nodibināta Brāļu kapu komitejas
Jaunpiebalgas – Rankas nodaļa. Ir sakrāti 1791,38 Ls
pieminekļa būvei. Varoņu birzs apstādījumu plānu izstrādā
dārznieks K. Simanovičs, pieminekļa celšanas darbus –
arhitekts A. Birznieks, tēlnieks – K. Zāle, rūpnieks Kuraus
veic darbus.

1928. gads – Jaunpiebalgas ev. lut. baznīcas teritori-
jā iestāda Varoņu birzi.

1928. gada 26. augusts – iesvēta kritušo karavīru pie-
miņai veltītā pieminekļa pamatakmeni.

(No rakstu krājuma “No Viņķu kalna līdz
Skrāģu krogam”)

No Hermaņa Pakuļa, aviācijas
dienesta veterāna, atmiņām
3 Latvijas Republikas proklamēšanas akts Abrupē

bijis kupli apmeklēts, augstā patriotiskā līmenī. Ar
priekšnesumiem uzstājušies Dziedāšanas biedrības un
skolu jaunatnes kori un deklamētāji.

3 Toreiz Jaunpiebalgas teritorijā ietilpa arī tagadējais
Zosēnu pagasts un daļa no Mēdzūlas pagasta.

3 20. gadu sākumā Latvijas brīvības cīņu un Pirmā
pasaules kara dalībniekiem sadalīja muižas zemi, pie-
šķirot jaunsaimniecībām 12 ha, bet amatniekiem – 3
ha zemes ar bankas aizdevumu 4 % gadā. Sākās spraigs
jauncelsmes darbs, būvēja lauku sētas, pienotavas, kre-
jotavas, sabiedriskās ēkas, kultivēja zemi u.t.t.

3 20. gadu vidū materiālās dzīves svarīgākais centrs
bija dzelzceļa stacija, diennaktī apgrozījās 3 pāri pa-
sažieru vilcienu. Sākotnēji staciju sauca Gauja, 30. gadu
sākumā uzbūvēja skaistu un arhitektoniski izteiktu ēku,
to nosauca Piebalga.

3 20. gados Jaunpiebalgas pagastā izveidojās divi au-
tonomi kultūras centri – Abrupē un, kā toreiz teica, mui-
žā. Abrupē atradās Dziedāšanas biedrība ar kori un teāt-
ra kolektīvu, pagasta valde, Lauksaimniecības biedrī-
ba, Ugunsdzēsēju biedrība, arī trīs veikali, nespējnie-
ku patversme. Sabiedriski saimnieciskās dzīves vadī-
tājs sadarbībā ar bankām bija Jānis Dandzenieks.
Savukārt muižā – Kultūras biedrība ar kori un teāt-
ra kolektīvu, Cēsu apriņķa II iecirkņa miertiesa, mež-
niecība. Starp abiem kultūras centriem pastāvēja drau-
dzīga sacensība – kurš vairāk un vērtīgāk var dot la-
bumu sabiedrībai.
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Novadnieki - jubilāri 2018
Janvāris

02. 01. 1953. Jānis Kalnups, aktieris
10. 01. 1893. Antons Šube, skolotājs, 

sabiedrisks darbinieks
17. 01. 1888.          Jānis Ducens, skolotājs, jurists, 

Latvijas Kara un aizsardzības 
ministrs

20. 01. 1858 Jānis Vilhelms Ulpe, skolotājs, 
ērģelnieks

25. 01. 1928. Zigmunds Bārdiņš, skolotājs
30. 01. 1943. Jānis Kārkliņš, fizikas un 

matemātikas zinātņu kandidāts
31. 01. 1898. Berta Valle (Ventere), ārste

Latvijas jubilejas 
gada sarunas

Martas mūžs 
simts gadu garumā

27. decembris ir saulaina diena, Ziemassvētki tikko
aizvadīti, arī Jaunpiebalgā sniegs ir nokusis, varētu do-
māt, ka tā ir skaista, saulaina agra pavasara diena.

Viņa ir nepilnu gadu vecāka par Latvijas valsti. Ciemos
ierodamies kuplā pulkā, bet tā jau pienākas būt, jo cik
tad bieži ir izdevība apciemot cilvēku, kurš svin tik ie-
vērojamu jubileju. “Stūrīšu” saimniecei Martai Sproģei
100. Pagalmā dažviet vēl saglabājies ledus, dažviet –
viss nokusis un redzama zālīte. Sagaida Martas dēls
Ilmārs, laipni aicina mājās. Domājam, vai jubilāre ne-
būs pārlieku uztraukusies, gaidot ciemiņus. 

Kā ierasts, īpašajās jubilejās sveic novada domes pār-
stāvji. Laimis Šāvējs jubilāri pazīst jau kopš bērnības
– 58 gadus. Viņam joprojām atmiņā bezrūpīgais bērnu
dienu laiks kopā ar Martas dēliem Aivaru un Ilmāru.
Jubilāri priecē mazs koncertiņš, ko sniedz mūzikas sko-
las flautistes Ance Urbāne un Tīna Rukmane, kā arī sko-
lotāja Aija Sila. Šķiet, no Martas staro rāms miers, prieks,
gandarījums.

Ziedu pilnas vāzes – rozes, mārtiņrozes, gerberas…
Kāds tad ir bijis mūžs 100 gadu garumā? “Ļoti dažāds,
bijis daudz labā, arī sliktais pārdzīvots, rūpju bijis daudz,”
atzīst jubilāre. Milzīgs prieks par abiem dēliem – Aivaru
un Ilmāru, sešiem mazbērniem un četriem mazmaz-
bērniem. Marta savā laikā bijusi pazīstama kā laba šu-
vēja, šūšanas prasmes mācījusies pie Annas Pētersones.
Tajos laikos jau šuvējam bija daudz darba, visu ko nā-
cies šūt – svētku kleitas, garās un krāšņās iesvētību klei-
tas, vienīgi varbūt ziemas mēteli nopirka veikalā, visu
citu šuva. Šuvumus gludināja tikai ar ogļu pletīzeriem,
kas nebūt nav bijis viegli, par to šodien var vien pa-
brīnīties, kā tas ticis izdarīts. Šūšanas darbs prasījis labu
apgaismojumu, taču tāds ne vienmēr bijis. Lai nu kā,
bet varam tikai brīnīties, ka Marta joprojām bez bril-
lēm saredz sīkumus un var ievērt diegu adatā. Uz
Ziemassvētkiem šūdinājusi priekšautiņus mazmeitām.
Griboties tomēr pie šujmašīnas vēl pasēdēt. Viss mūžs
ar šūšanu ir aizgājis. 

Jautāta, kā šeit, “Stūrīšos”, ienākusi, Marta pastās-
ta, ka tēvam te savulaik piešķirta amatnieka zeme, divi
hektāri, viņš bijis galdnieks. Tā nu arī no Vecpiebalgas
puses atnākuši un dzīve te pagājusi. Ģimenē augušas
divas meitas un dēls.

Interesanti uzzināt, kā tad Piebalga 100 gadu laikā
mainījusies, tas ir, kāda tā bijusi Martas jaunībā. Izrādās,
ka nevienas mājas, uz pili vai biedrības namu ejot, ceļa
malā nav bijis (pašreizējā Dārziņa iela), tikai pīlādžu
aleja. “Biedrības namā Jaunpiebalgā ( tagadējā kultū-
ras namā) dziedājām korī, vienu reizi esmu pabijusi arī
dziesmu svētkos Rīgā, tāpat spēlējām teātri ( te gan Marta
iebilst, ka nekāda lielā aktrise jau nav bijusi, bet pa kā-
dai lomai katrreiz bijis) un ar savām izrādēm ciemojā-
mies Rankā un Lizumā, notika arī balles, Vecgada va-
karā dejoja polonēzi. Jauniešu bija daudz, piemēram,
koris bijis liels, braukuši uz dziesmu svētkiem pagas-
tos, ” atceras Marta. Otrs biedrības nams atradies Abrupē. 

Pēc vietējās skolas beigšanas Marta palīdzējusi tē-
vam, viņš tajā laikā strādājis par pagasta ziņnesi. Drīz
arī izmācījusies šūšanas prasmes. Ieguvusi astoto šu-
vējas kategoriju. Darba nekad nav trūcis.

Mainoties varām, Martas ģimene dodas bēgļu gaitās
uz Kurzemi. “Vācieši steidzināja, jo teicās, ka spridzi-
nās Gaujas tiltu. Vispār tas laiks bija nesapratnes un
neziņas  pilns, grūti bija izlemt, ko un kā darīt. Prom
bijām gandrīz gadu,” skumji nosaka Marta. Diemžēl kādu
laiku nācies pavadīt ārpus Latvijas Krievijā, tur arī sa-
stapusi vīru Ernestu, pieci gadi pagājuši sarakstoties.
Apprecējušies Krievijā, kur piedzima arī vecākais dēls
Aivars. Par šo grūto laiku svešajā zemē Martai sāpīgas
atmiņas, negribas arī vairs par to runāt. “Tiem, kas tur
nav bijuši, tiem to nesaprast…” tā Marta.

Jautāta, ko tad pašlaik lasa, Marta atzīst, ka lasa da-
žādas grāmatas, smagas pēc satura gan nē. Tāpat arī
avīzes, žurnālus, televīzijā gan tikai laika ziņas noskatās. 

Vecāka gada gājuma piebaldzēni droši vien atceras,
ka jubilāre bijusi ne tikai iecienīta šuvēja, bet arī laba
saimniece, kūku cepēja. “Man patika un padevās gan
ēdienu gatavošana, gan galdu klāšana. Esmu bijusi ai-
cināta par saimnieci uz kāzām, kas notikušas skolā.
Skolotājai Vasilei bijuši kādi godi, tad arī nācies izpa-
līdzēt. Nodarbes bija daudz, tā nu tā dzīve arī aizgāju-
si,” teic simtgadniece. 

Ko var veltīt pati sev savā simtgadē? Uz to Marta at-
bild: ”Man jau katra diena laba, kura ir nodzīvota. Neko
uz priekšu nedomāju. Taču darāmā vēl ir daudz – vie-
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Tādu jautājumu varētu uzdot gan
pašmāju, gan ārzemju viesi, kuri šo-
gad kuplā skaitā apmeklēs
Jaunpiebalgu Latvijas   simtgades
svētku  pasākumu laikā.

Uzskatāms piemērs tam ir Otrā
pasaules karā kritušo padomju
okupācijas armijas karavīru kapi
Gaujas ielas malā. Vecākās paaudzes
piebaldzēni labi atceras, ka pēdējā
kara laikā šeit kaujas nenotika.
Padomju vara to paveica propagan-
das nolūkos, lai parādītu savu va-
renību, psiholoģiski ietekmētu lat-
viešu apziņu, vājinātu nacionālo pre-
tošanās kustību un sekmētu mig-
rantu pieplūdumu Jaunpiebalgā. 

No katra ciema īpaši norīkoti cil-
vēki tika sūtīti uz tuvāku un tālāku
apkārtni ar uzdevumu atrakt kri-
tušos padomju karavīrus un pārap-
bedīt tos speciāli šim nolūkam iz-

veidotos kapos, it kā to nevarētu iz-
darīt Jaunpiebalgas kapsētā. No vi-
ņiem dzirdētos stāstus, ka tas tika
darīts, nebūtu ētiski atstāstīt. Arī uz-
stādītais piemineklis un kapu no-
formējums tikai krievu valodā tika
darīts ar mērķi parādīt PSRS vare-
nību un veicināt rusifikāciju mūsu
novadā. 

Kapu atklāšana notika 1947.gada
novembrī, un tādā veidā tie ir sagla-
bājušies līdz mūsdienām.  Lai novēr-
stu pārpratumus par šīs vietas raša-
nās nozīmi un laiku, novada pašval-
dība varētu izdarīt simbolisku soli vēs-
turiskā taisnīguma atjaunošanai un
pie apbedījumu vietas novietot sten-
du ar skaidrojošu tekstu latviešu un
angļu valodā, ka šim kapu ansamblim
nav nekāda sakara ar Jaunpiebalgu.
Dzīvojam tomēr Eiropas Savienībā,
kur starptautiskā saziņa notiek angļu

valodā, un arī vairums latviešu jau-
niešu neprot lasīt tekstus kirilicas rak-
stu zīmju sistēmā. 

Jaunpiebalgā ir pietiekami daudz
nacionālās pretošanās kustības da-
lībnieku, kuri, nežēlojot savu dzīvību
un brīvību, cīnījās pret padomju oku-
pācijas varu. Tādi bija skolotāji Zālīši,
kuri tika nošauti 1941.gada jūlijā pie
draudzes skolas. Tāds bija Edvīns
Knāķis, kurš 1946.gada 1.maijā
Viņķu kalna lielajā eglē uzvilka na-
cionālo, sarkanbaltsarkano karogu un
ar ieroci rokās to apsargāja. Varbūt
mēs šai vietā varētu uzstādīt monu-
mentālu karoga mastu ar lielformā-
ta karogu, kuru varētu redzēt visa
Jaunpiebalga? Tas būtu arī kā pie-
miņas apliecinājums tiem patriotiem,
kuri vēl gaida savu atzīšanu.

Jānis Mājenieks 

Kultūras vērtība vai padomju propaganda?

ni svārki jāsašuj, viens cimds ir izadīts, otrs – nav, bez
darba jau grūti dzīvot.”

Runājot par saviem mīļajiem, Marta ir ļoti gandarī-
ta un priecīga par viņu attieksmi, par tik labajām ve-
cumdienām, visi – bērni, mazbērni, vedeklas - tik labi
un mīļi. Vienmēr tiek gaidīti ciemos. 

Nevaram nepajautāt par to, kādas tad agrāk bijušas
ziemas. Tagad visi sūkstās par silto un slapjo laiku, kas
ir sala un sniega vietā. Marta atceras, ka ziemas arī ta-
jos laikos bijušas dažādas. Kādā gadā bijusi silta ziema,
tēvs beidzis art purvu īsi pirms Ziemassvētkiem. Bijušas
dubļainas un slapjas, briduši pa peļķēm uz baznīcu. Ir
bijis arī ļoti daudz sniega, mašīnu tad nebija, brauku-
ši ar zirgiem. To bijis jāmāk darīt, jālaiž tik pa ceļa vidu,
lai ceļa malā neiestieg. Vienā gadā, tēvs stāstījis, iebraucis

Viņķu kalnā un zirgs vairs negājis uz priekšu, jo liela
kupena sapūsta. Visādi laika apstākļi piedzīvoti arī ta-
jos laikos. 

Esam pacienāti ar kafiju un simtgadnieces īpašo kūku,
laiks atvadīties. Marta teic: ”Vienmēr atvadoties saku
– visu labu, nevis uz redzēšanos, manos gados nevar zi-
nāt, kāda būs rītdiena, vai vēl satiksimies.” Un tomēr
gribam teikt – uz redzēšanos!

Aija Ķīķere

Attēlā: jubilāre Marta Sproģe, dēls Ilmārs, vedek-
la Ruta, Laimis Šāvējs.

Foto: Vēsma Johansone

Par Jaunpiebalgu senākajos lai-
kos, līdz 1601.gadam, mums nav tik-
pat kā nekādu ziņu, izņemot arheo-
loģisko materiālu. Un tikai tagad, no-
vietojot 16.gadsimta avotos minēto
Virdes vaku un iespējamo muižu
Jaunpiebalgas centrā, iegūstam pil-
nīgi jaunu ziņu klāstu. 1540.gads
mums dod jaunu pavērsienu
Jaunpiebalgas vēsturē, jo pēc kāda
Rankas vakas jeb pagasta robeždo-
kumenta (vāciski urkunde) mums at-
klājas negaidītas un līdz šim nekur
neaprakstītas ziņas par mūsu
Jaunpiebalgas pirmsākumiem. Mūsu
pagasts tajā minēts kā piederīgs
Tīzenhauzenam no Virdes, citviet
sauk tu par vaku. Līdz šim gan ir ti-
kušas izteiktas domas par
Jaunpiebalgas muižas vietas iden-
tiskumu ar 16.- 17.gadsimta rakstos
minēto Virdes vaku. Taču nekur tās

nav tikušas pamatotas ar kādiem ap-
svērumiem vai rakstiskiem pierā-
dījumiem. Pie paša Jaunpiebalgas
muižas centra Gaujā ietek mazā
Virdes upīte, un sakritība ir acīm-
redzama. Vietvārds vēl mūsdienās ir
ļoti populārs vecākajā un vidējā pa-
audzē, tāpat par virdītēm nereti mēdz
dēvēt arī citus tuvējās Gaujas pie-
tekas (Muosteni, Tačupīti u.c.).

Šajā Livonijas lejasvācu valodā
(Plattdeutsch) sastādītā dokumenta
tekstā pieminēta Rankas vakas robeža
pa perimetru no Palsas krastiem līdz
Lizumam un Druvienai. Piebalgai bū-
tisks ir robežas posms, kas no aus-
trumiem, pa Saces upi, pienāk pie
Buoļu zemēm un tad pa Riekstu pur-
vu, Elkšņupi un Degļupi aiziet līdz
Gaujai. Šai apvidū, kuru jau tad sau -
ca par Bedumiem (Beddum), robeža
iet uz augšu pa Gauju līdz tagadējai

mazās Ruozu upītes ietekai pie
Bedumu mājām (arī Knāķa māja),
kuru dokuments pazīst kā Lisnathsche
upīti, un pa to uz augšu līdz iztekai.
Šis hidronīms ir sens un pagaidām ne-
atpazīstams, varam vienīgi viņu mē-
ģināt latviskot kā Lisnates vai
Līsnaču upīti. Šai posmā vecā robeža
galvenajos vilcienos sakrīt ar tagadējo
pagastu robežu. Tāpat nav vēl īsti
skaidrs, vai tā nevarētu būt gājusi arī
pa Muostenes upi (Ezergrāvis).

No šīs mazās upītes iztekas robeža
iet tālāk uz mežu, kas tiek saukts par
Svētbirzi (1855. gada krievu pirmajā
topokartē – Свять; vietvārdu vā-
kumā Birzes kalns), kur stāv liela
egle ar iegrieztu krustu. Un tālāk ro-
beža iet pa Birzes kalnu, kas ar vie-
nu galu iziet uz Raunas ceļa un pa
to uz Drustu pusi. Šeit robežu iezī-
mē krustveida akmens krāvums, kā-

Jaunpiebalgas pirmsākumi un Virdes muiža
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Agrā novembra rītā septiņas Jaunpiebalgas komandas
devās iekarot Kolkas apkārtni, lai noskaidrotu spēcīgāko
komandu Latvijas pašvaldību četru stundu rogainingā. 

Piedalījās Uģis Inka un Dainis Bormanis, Kārlis
Spolītis, Uldis Nedēļa, Arnis Ivbulis, Jānis un Inga Lūsas,
Anita, Elīza, Agnese, Uldis Katlapi. 

Veiksmīgākās komandas - Dace Ikšele un Līga

Ābelniece WV grupā - 2.vieta, Sarmīte Vlodare un Jānis
Biezais XSV grupā -1.vieta. Jaunpiebalgai piecpadsmit
pašvaldību konkurencē atkal 2.vieta, bet uzvaru svinēja
Kocēnu pašvaldība. 

Varam palepoties, ka 2019.gadā rogainings notiks
Jaunpiebalgā.

Aija Ķīķere

dus Livonijas laikā mēdza ierīkot sva-
rīgos robežpunktos. Mūsdienās šis
apvidus pazīstams kā Muostenes
mežs Drustu lielceļa labajā pusē, kur
virknējas piecas mājas: Vec-, Jaun-,
Kalna, Meža un vienkārši Muostenes.
19.gadsimta rakstos tās sauc par
Muostiņiem, taču šāda vecsaimnie-
cība nav 17.- 19.gadsimtā pastāvē-
jusi Jaunpiebalgas pagastā. Tāpēc jā-
pieņem par šī pudura nosaukuma ra-
šanos no Muostiņu mežsargmājas ta-
gadējās Vecmuostenes vietā. 

No šī robežpunkta, kas atradies
ziemeļaustrumos no mazā Tabiņu
(Mazraudu) ezeriņa, robeža gājusi at-
kal ziemeļu virzienā pa Kāmeņupīti
(Kamman uppe), kura saistāma ar
tuvējās vecsaimniecības nosaukumu
Gatartas pagastā. Mūsdienās pie
Tabiņām tā sakrīt ar tagadējo
Drustu - Rankas robežu, kur atrodas
arī tā saucamā Zviedru kupica, ak-
mens kaudze mežā pie upītes. Šeit
agrāk ir krustojusies triju pagastu
- Gatartas, Rankas un Jaunpiebalgas
- robežas. Šādas senas zviedru ro-
bežas Vidzemē pazīstamas kā
Septiņu vai Deviņu kungu robežas un
saistītas ar tautas nostāstiem.

Dokumentā vēl minēti arī četri
Piebalgas ezeri ar to senākajiem no-
saukumiem – Streinis (Str[ein..]),

Jumuolis (Jummol), Drauguolis
(Drougal) un Dzērvīte (?, Tzerotsche).
Attiecīgi tie atbilst mūsdienu Slieķu,
Bricu, Drauguoļa un Kāpurkalna eze-
riņiem. Tie atrodas netālu viens no
otra, un tajos muižniekiem piederē-
ja zvejošanas tiesības.

Kas bija šis Piebalgas pirmais
muižnieks un iespējamais muižas di-
binātājs? Rakstu avotos mēs vēl neko
neuzzinām par muižas eksistenci,
varbūt tādas vēl pat nebija.
Tīzenhauzena dzīves vieta varēja at-

rasties arī ārpus Piebalgas citā mui-
žā vai pilī. Nav arī teikts, ka dau-
dzajās urkundēs neatrodas vēl se-
nāks Virdes muižas pieminējums, jo
tās izkaisītas ne tikai pa Latvijas, bet
arī tuvējo ārvalstu arhīviem. Tēma
nav nopietni pētīta, un daudzi inte-
resanti atklājumi vēl gaidāmi. Taču
droši varam teikt, ka ar Virdes vaku
un Tīzenhauzeniem ir aizsākta
Jaunpiebalgas rakstītā vēsture. No
13.- 15.gadsimta mums nav zināma
neviena vieta, neviens cilvēka vārds,
ko mēs varētu saistīt ar mūsu no-
vadu. Diemžēl mūsu novada senākā
vēsture vēl nav nopietni pētīta, kaut
arī apdzīvotība bijusi tikpat intensīva
un sena kā Rankā vai Vecpiebalgā.
1540.gada dokumenta teksta pilnīgs
tulkojums vēl tiks veikts, tāpēc ie-
spējamas arī jaunas atziņas, kā arī
tiks izstrādāti minētajiem vietām un
personām komentāri.

Attēlos: L. Mellina 1792.gada
Piebalgas un Rankas kartes frag-
ments, ar zvaigznīti apzīmēts robe-
žu krustpunkts pie Svētbirzes.

Pirmā Krievijas impērijas topo -
grāfiskā karte (1855-1877.g.), kurā
redzam Niklāvas (Nkolajevka!),
Tabiņas un Rozu mājas, kā arī Ruozu
un Kāmeņu upītes.

Gints Skutāns

Otrais pašvaldību rogainings Kolkā



13

Jaunajā gadā daudziem ir apņemšanās sākt jaunu,
skaistu dzīvi. Ja vēlies, droši vari pievienoties grupām
un nākt uz nodarbībām:

l pirmdienās plkst.18.00 ajūrvēdas un jogas nodar-
bības Aktīvas sarunas par un ar ķermeni vada Māris
Pirktiņš. Līdzi jāņem paklājiņš un silta sedziņa, jo no-
darbību noslēgumā notiek gongu meditācija.

l otrdienās plkst.17.30 Marija Grīnberga pasniedz
angļu valodu iesācējiem;

plkst. 19.00 - lai pilnveidotos un attīstītu savas ko-
munikatīvās prasmes, uz angļu valodas nodarbībām ai-
cināti visi interesenti ar priekšzināšanām;

l otrdienās plkst. 18.00 Kristīne Lauriņa māca fran-
ču valodas pamatus;

l 14. 01. plkst.15.00 - Dievišķās Gudrības skolas
kārtējā nodarbība;

l 26. 01. plkst.11.00 Piebalgas dzimtu stāsti. 2. cē-
liens. Turpināsim klausīties atmiņas un skatīties ie-

dzīvotāju līdzi paņemtās fotogrāfijas u.c. dokumentus
par dzimtām no Viņķu, Skubiņu, Kaņepu, Rempu,
Viekšeļu u.c. mājām. Mīļi aicināti visi interesenti!
Omulībai līdzi ņemiet groziņus. 

l 29. 01. plkst.17.00 domubiedru tikšanās Teātra afi-
šā - sarunas, viedokļi, diskusijas par teātri, literatūru
un mākslu.

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.

Pieaugušo neformālā un interešu izglītība

Jauns gads, jauns sākums, jauna ābelīte
“Kādam dārzniekam bija divi dēli gandrīz vienā vecumā.

Maija mēnesī  tēvs katram dāvināja vienu ābeli. Abas ābe-
les ziedēja, bija vienāda lieluma, vienādas šķirnes, tikai
katra atradās savā dārza galā. Dārznieks teica: ”Bērni,
es dāvinu jums katram ābeli. Kā jūs katrs savu ābeli kop-
sit, tādi augļi jums būs. Tikai pieminu, ka jums būs daudz
pūļu jāpieliek, lai viss būtu kārtībā.” 

Vecākais dēls, uzcītīgs zēns, ļoti priecājās par tēva dā-
vanu un sāka rūpīgi savu ābelīti kopt. Viņš piesēja ābe-
līti pie koka mietiņa, uzirdināja zemi, sausā laikā aplē-
ja un katru dienu no lapām nolasīja kukaiņus. Jaunākais
dēls, kūtrs zēns, pavisam aizmirsa savu ābelīti. Viņš ie-
vēroja ābelīti tikai septembrī, kad vajadzēja noņemt ābo-
lus. Ābelei nebija neviena ābola: kādus bija notrausis vējš,
kādus kukaiņi jau ziedos nomaitājuši. Viņš gāja aplūkot
sava brāļa ābeli un ļoti brīnījās, ka brāļa ābelei bija tik
daudz skaistu ābolu. Skaudības pārņemts, viņš devās pie
tēva un sāka žēloties: ”Tētiņ, tu man esi dāvinājis neauglīgu
ābeli, bet brālim ļoti auglīgu.” “Es jums abiem dāvināju

vienādas ābeles,” tēvs atbildēja, “bet tavs brālis ābeli rū-
pīgi kopa, un tu biji kūtrs un aizmirsi savu ābeli. Alga
top maksāta pēc nopelniem.””

Ar šo skaisto vēstījumu es gribu teikt milzīgu paldies
visiem, kuri ir ieguldījuši savu  darbu, laiku, naudu, savu
mīlestību uz Jaunpiebalgas Svētā Toma baznīcu. Paldies
visiem mīļajiem eņģeļiem, kas sarūpēja dāvanas Greiveru
pansionāta iemītniekiem!  Lielu paldies saku Toma sko-
liņas vecākiem par jūsu lolojumiem, par uzticību un sa-
pratni, ja kas neizdodas. Gribu teikt paldies katram vie-
sim,  kurš ir dalījies savā mīlestībā ar mums un bagā-
tinājis mūs ar savu klātbūtni!

Jauns gads, jauns sākums, jauna ābelīte – vien mūsu
spēkos ir izvēlēties, cik pūļu mēs pieliksim ābelītes kop-
šanai.  Lai pietiek spēka, ticības, mīlestības, uzņēmī-
bas, iecietības, prieka, veselības, bet visvairāk Dieva žē-
lastības mūsu tautai un ikvienam mīļajam piebaldzē-
nam šai valsts simtgades gadā!

Jūsu Tamāra

Nr.
p. 
k. 

Autors Gr matas nosaukums Izdevniec ba, izdošanas 
gads 

Izsniegumu 
skaits 

1. Nora Ikstena   
 

M tes piens R ga : Dienas Gr mata, 
2015. 

20 

2.  Daina Gr be   Ducis cara rub u jeb no sv tdienas 
l dz sv tdienai 

R ga : Zvaigzne ABC, 2016. 20 

3.  Daina Avoti a   
 

Nez doš  v rt ba R ga : Zvaigzne ABC, 2016. 19 

4.  Anna Skaidr te 
Gail te   

Sintijas st sts : par dz vi k  gaismas 
zibsni 

R ga : Zvaigzne ABC, 2016. 16 

5.  Šarlote Betsa   
 

Pils pie ezera R ga : Zvaigzne ABC, 2016. 16 

6.  Anna Toda   
 

After. 1.gr. P c m su tikšan s 
2.gr.P c m su str da 

R ga : Zvaigzne ABC, 2016. 15 
13 

7. Vladimirs 
Kaijaks, M ra 
Sv re   

V stule R ga : Zvaigzne ABC, 2017. 15 

Pieprasītākās grāmatas Jaunpiebalgas pagasta
bibliotēkā 2017. gadā
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8.  M ra Jakubovska   
 

Meln  Berta R ga : Lauku Av ze, 2016. 15 

9.  M rija Simses  
 

Melle u vasara R ga : Zvaigzne ABC, 2016. 15 

10.  M ra Z l te  Pieci pirksti R ga : Mansards, 2013. 14 
 

11. Džodžo Moja  
 

P c tevis R ga : Zvaigzne ABC, 2017. 14 

12.  Nora Robertsa  
 

Asara zirnek a t kl  R ga : Kontinents, 2016.  13 

13.  Jana Veinberga   
 

Klavierkoncerts R ga : Zvaigzne ABC, 2017. 13 

14. Elena Ferrante  
 

Neapoles tetralo ija 
2.gr. Jaunais uzv rds 

R ga : Zvaigzne ABC, 2017. 13 

15.  Sandra Landorfa 
 

 Iz redz ts:  St sts par dzied t ju 
Viktoru Lap enoku 

R ga : Upe tuviem un 
t liem, 2017. 

13 

16.  Dzintra Žuravska   
  

Ieg stot zaud ts, zaud jot ieg ts R ga : Sol Vita, 2017. 13 

17. Sofija Kaspari   
 

Kora koka zem : Trilo ijas 
1.gr mata 

R ga : Zvaigzne ABC, 2016. 12 

18.  L sinda Railija   
 

Pusnakts roze R ga : Zvaigzne ABC, 2016. 12 

19.  Jana Vagnere  
 

Vongezers  R ga : Zvaigzne ABC, 2017 12 

20  Inguna Bauere   
 

Dieva riekšav  R ga : Zvaigzne ABC, 2017 12 

21.  Nora Robertsa   
 

M nessgaismas atvar  R ga : Kontinents, 2016  12 

22. Šarlote Linka  
 

Maldi R ga : Zvaigzne ABC, 2016. 12 

23.  Mišels Bis   
 

Meln s densrozes: krimin lrom ns. R ga : Zvaigzne ABC, 2017 12 

24.  S ra Larka   
 

T kstoš avotu sala: Dilo ijas pirm  
gr mata. 

R ga : Zvaigzne ABC, 2016 12 

25.  Inga. bele  Duna R ga : Dienas Gr mata, 12 

Mākslinieku
paldies

Jaunpiebalgā nav tā kā daudz kur. Kāpēc? Tāpēc,
ka šeit ir Jaunpiebalgas novada domes atbalstīta mū-
zikas un mākslas skola, kuras telpās savu radošo dar-
bību veic Lietišķās un tēlotājas mākslas studija
„Piebaldzēni“.

Senā pārbūvētā poliklīnikas ēka ir skanīga no bēr-
nu muzicēšanas, metāla kalšanas, steļļu klaboņas...
Krāsaina no dzīpariem, gleznotāju krāsām, māla un gla-
zūrām, un patiesa prieka.

Šajā ēkā valda noteikta lietu kārtība, lietišķa darba
un priecīgas sadzīves atmosfēra.

Paldies Jaunpiebalgas novada pašvaldībai saka: ke-
ramikas studijas dalībnieces Maija, Māra, Velta, Laura,
Linda, Laima un gleznotāji: Astrīda, Maija, Ieva, Māra,
Egils, Sigita un vadītāja Talita.

Priecājamies, ka lasītāko grāmatu sarakstā ir daudz latviešu autoru darbu. Aicinām katru piebaldzēnu šo-
gad izlasīt vismaz vienu latviešu rakstnieku grāmatu. Domājam, ka tas ir lielisks veids, kā nosvinēt mūsu valsts
neatkarības jubileju un vienlaicīgi atklāt jaunus autorus, interesantas atziņas, aizraujošus dzīves stāstus un
izbaudīt mūsu dzimtās valodas skaistumu.

Baiba Logina

Egils Johansons
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Kultūras pasākumi 

Jaunpiebalgā 
13.01.plkst. 13.00 dokumentāla filma ”Astoņas zvaigznes.”
Filmā astoņi ar strēlnieku cīņām saistīti, patiesi dzīvesstāsti, kas caurvij vēstījumu, ietverot

sevī Latvijas kopējo likteņstāstu. Filma  par astoņām strēlnieku zvaigznēm, ir stāsts par vien-
kāršiem cilvēkiem, kurus izaicināja Liels Laikmets un, neprasot atļauju, noteica viņu dzīves ro-
bežas. 

Režisors Askolds Saulītis, producents Bruno Aščuks.
Pēc filmas 1991.gada barikāžu atceres pēcpusdiena pie tējas kopā ar barikāžu dalībniekiem

un jaunsargiem.
Kino seansu finansē Jaunpiebalgas novada dome.

19.01.plkst.19.00  dokumentāla filma „Vēsture aiz kadra.”
Pirmo reizi kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas kino dokumentālisti, kas iemūžināja jan-

vāra barikādes, Tautas manifestāciju Mežaparkā, Augstākā Padomes balsojumu 1990.gada 4.mai-
jā, sarkanbaltsarkanā karoga uzvilkšanu Sv. Gara tornī, augusta puču un citus Trešās atmodas
notikumus stāsta, kā tapa labi pazīstamie kino materiāli, kas kļuvuši par neatņemamu Latvijas
vēstures daļu. 

Režisors Romualds Pipars, mūzikas autors Mārtiņš Brauns.
Kino seansu finansē Jaunpiebalgas novada dome.
3.02.plkst.11.00 animācijas filma visai ģimenei  „Ledus karaliene 3 - Uguns un ledus.”
Pēc varonīgajām uzvarām pār Sniega karalieni un Sniega karali Gerdu urda nemiers. Viņa

sapņo atrast savus vecākus, kurus reiz Ziemeļu vējš viņai atņēma. Tā nu Gerda un viņas uzti-
camie draugi nolemj doties riskantā, bet piedzīvojumu un jaunu izaicinājumu bagātā ceļojumā. 

Ieeja 2,00 EUR
10.02 Slēpojums Vanagkalnā. 
10.02. plkst. 22.00  Balle kopā ar  grupu  „Zaļā gaisma ” no  Rēzeknes.

Ieeja 5,00 EUR                
17.02. plkst. 19.00 Koru un ansambļu sadziedāšanās koncerts “Ceļā uz Dziesmu svēt-

kiem.” Piedalīsies Jaunpiebalgas jauktais koris un draugi.

Zosēnos
27. 01. Atpūtas vakars ar grupu "Avārijas brigāde".

BALLES DEJAS
ZOSĒNU KULTŪRAS UN SABIEDRISKAJĀ CENTRĀ

Tiek plānoti BALLES DEJU KURSI.
Aicinām brīnišķīgi pavadīt laiku un apgūt BALLES DEJU pamatus bez dalības maksas!
Iemācīties dejot var ikviens - bez priekšzināšanām, bez partnera un neatkarīgi no vecuma!
Interesentiem lūgums pieteikties līdz 2018.gada 1. februārim:
dzidra.pruse@jaunpiebalga.lv mob.t. 26538154
Lai kāds būtu mērķis, uzsākot dejošanu, nodarbības attīstīs jūsu kustību koordināciju, elas-

tību, veiklību un izturību, bet galvenais – pārliecību un pašcieņu.
***

Paldies visiem par sadarbību un atbalstu 2017.gadā un tieši decembra mēnesī – laikā, kad lab-
darība un labie darbi summējas. Cilvēki dāvā prieku citiem, tādējādi gūstot prieku paši sev. Lielu
paldies saku Prīšu ģimenei Zosēnos, kuri ar lielu prieku dalījās un sagādāja svētku noskaņu dau-
dziem novada senioriem un bērnu deju kolektīvam Ziemassvētku laikā! Dzidra Prūse

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

Tālrunis sīkākai uzziņai - 26449732.
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Klusa paliek māja, sēta,
Klusa tēva istabiņa…

Skumju brīdī esam kopā 
ar Martu un viņas ģimeni,

no tēta atvadoties!

4. klases skolēni, vecāki
un audzinātāja

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”. 

„Tikai silta sirds aukstu 
sasildīs…“

Mīļš un sirsnīgs pasākums au-
džuģimenēm notika Zosēnu kul-
tūras namā. 

Bērniem saldu prieku sagādāja
„Laimas zefīriņi“, bet mirdzumu ac-
tiņās - lielās egles iedegšana.
Liels paldies par šo svētku noska-
ņu pasākuma rīkotājiem un
Jaunpiebalgas pagasta Bāriņtiesai.

Audžuģimeņu vārdā 
Irina Jurkeviča

,,Laime ir kā saules gaisma: ja iecelsiet kādu saulē, 
tā apspīdēs arī jūs.“

/Ogs Mandino/

Mīļš un sirsnīgs mirklis kārtējo reizi priecēja  LSK  Zosēnu nodaļas
biedrus un viņu bērnus pie svētku eglītes un bagātīga cienasta – patei-
cībā par brīvprātīgo darbu vesela gada garumā. 

Uz svētku pasākumu bija ieradies lepnais un lielīgais Gailis, lai vēl
izlielītos un demonstrētu savu varenību, kā arī jaukais un draudzīgais
Suņuks, lai pieteiktu savu klātbūtni nākošgad. Muzikālus sveicienus bija
atvedusi kuplā Bitenieku audžuģimene no Kalupes pagasta. Protams, paš -
māju pašdarbnieku priekšnesumi dziesmās un dejās  priecēja pasāku-
ma apmeklētājus.

Bērni saņēma dāvanas no Samariešu organizācijas, konfektes no
,,Laimas” un prieku no apkārtējo cilvēku labās enerģijas. Tika dāvāti smai-
di un labestība, tika ziedoti līdzekļi, kas ar LSK Cēsu komitejas starp-
niecību nonāks pie kāda bērna ar īpašām vajadzībām. 

Arī es tur biju, jaukus mirkļus baudīju - Anda.

Kārlis Valdemiers - Bišeris Keita Anna Grīnberga Kristīne Smirnova

Daži bērnu darbi labdarības biedrības konkursam.


