
6 (243) 2018. gada jūnijs Jaunpiebalgas novada izdevums

Jūnijs – ziedu mēnesis
20. 06. Vasaras saulgriežu uguns rituāls Viņķu kalnā.
21. 06. Vasaras saulgrieži – vasaras sākums plkst. 13.07.
23. 06. Līgo diena.
Visas bija Jāņu zāles,
Ko plūc Jāņu vakarā;
Visi bija Jāņu bērni,
Kas atnāca līgodami.

24. 06. Jāņu diena.

Jūlijs – liepu mēnesis
01. 07. Kapu svētki Jaunpiebalgā.
08. 07. Vispārējo latviešu 
Dziesmu un deju svētku 
noslēguma diena.
14. 07. Jūras svētku diena.
21. 07. Velotūre “Pāri Piebalgas
pakalniem”.

9. jūnijā Jaunpiebalgas novada „Vanagkalnā“ risinājās taku skrējiena “Stirnu buks” 
Piebalgas posms.

Vairāk par šo notikumu lasiet 22. lpp.!
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-Pārdomas

Dienu, kad tā ir visgarākā, mēs,
tāpat kā daudzas citas tautas, svi-
nam 23. jūnijā – Līgo vakarā un pēc
tam sagaidām Jāņu dienas saul-
lēktu, lai gan Saulgriežu svētki pēc
latviešu Saules kalendāra ir 21. jū-
nijā. Daudz visdažādāko ticējumu
un paražu šim laikam. Man tā šķiet
diezgan skumīga diena, jo tikko
esam sākuši priecāties par garo die-
nu, kad tumsa iestājas tikai uz
mazu brīdi, bet – nekā, ik dienu pa
gaismas minūtei nost. 

Šogad vasaru sākām baudīt jau
maijā, tik ļoti pierodot pie neierastā
siltuma, ka divas aukstās un vē-
jainās dienas izmainīja vai visu dzī-
vi. Diemžēl arī salnas dažviet ne-
saudzēja skaisti izaugušos kartu-
peļu lakstus, kabačus, pupiņas,
gurķus. Neierasti agrais siltums
dara savu – puķes un košumkrū-
mi nozied vienā mirklī. Izrādās, arī
pļavās jau lasāmas tējas zāles, lai
gan ierasti tas darāms ap Jāņiem
un vēlāk. Grūtības arī ārstniecības
augu audzētājiem. Piemēram,
kādā saimniecībā, kur daudzu hek-
tāru platībā audzē kumelītes, tās
jau maija beigās bija jānovāc. Taču
mehanizēti to nevar paveikt – augi
ir pilnos ziedos, bet to augstums par
zemu, lai kombains var tās nopļaut.
Saimnieki neziņā, ko šādā situā-
cija lai dara. 

Jūnija sākums, kā ierasts, ir mē-
nesis, kad skolās turpinās spraigs
darbs, jo devītklasnieki un vidus-
skolas beidzēji kārto eksāmenus.
Nav izņēmums arī mūsu skola. Visi
atzīstam, cik ļoti ātri paskrien laiks
– minūtes, dienas, gadi, gadu des-
miti… Līdz ar to arī dzīvē daudz
kas mainās, arī mūsu skolu skar
pārmaiņas. Pēc daudzajiem darba
gadiem skolas direktore dodas pel-
nītā atpūtā, tādēļ šajā avīzītē
Latvijas jubilejas gada sarunā vi-
ņas pārdomas par aizvadīto laiku
Jaunpiebalgas vidusskolā.
Savukārt 9. klases skolēns
Aleksandrs dalās savā pieredzē, kā
būt veiksmīgam mācībās, mācību
olimpiādēs, konkursos. 

Lai jauki vasaras saulgriežu
svētki, gaišas domas un jautra lī-
gošana!

Aija Ķīķere

2018. gada 14. maija novada domes
sēdē nolemts

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 “Grozījumi Jaunpiebalgas novada
domes 2009.gada 13.jūlija Saistošajos noteikumos Nr.17 “Par sabiedrisko
kārtību Jaunpiebalgas novadā”.

Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību “Slēpošanas un ūdens tūrisma klubs
“Vanagkalns””. Deleģēt biedrībai tiesības organizēt Taku skrējienu seriā-
la “Stirnu buks 2018” Jaunpiebalgas novada posmu 2018. gada 9.jūnijā
“Piebalgas Stirnu buks” un piešķirt finansējumu 3000,00 EUR.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes Sociālās aprūpes un veselības
komitejas Nolikumu.

Iznomāt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4256 002 0086, platība
2,35 ha, pretendentu izvēloties, rīkojot zemesgabala nomas tiesību izsoli.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.4256 009 0102,
kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 009 0056, “Vidus
Skubiņi”, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā,
9200,00 m2 platībā, nosakot ieguvēja izvēli publiskā izsolē.

Atbalstīt biedrības “Cēsu Jaunā skola” iesniegto priekšlikumu un pie-
šķirt līdzfinansējumu E. D., personas kods dzēsts, 94,77 EUR apmērā un
N. D., personas kods dzēsts, 94,77 EUR apmērā līdz 2018.gada 31.decem-
brim.

Apstiprināt ar 2018.gada 1.septembri vienotu mācību maksu
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā 8,00 EUR (astoņi euro 00 centi)
mēnesī par katru profesionālās ievirzes izglītības programmas „Mūzika”
un „Vizuāli plastiskā māksla” apguvi. Noteikt, ja viens izglītojamais vien-
laicīgi Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā apgūst divas profesionā-
lās ievirzes izglītības programmas, pilnu mācību maksu 8,00 EUR (asto-
ņi euro 00 centi) mēnesī maksā par katru no profesionālās ievirzes izglītī-
bas programmām. Apstiprināt ar 2018.gada 1.septembri vienotu apmek-
lējuma maksu Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā 6,00 EUR (seši
euro 00 centi) mēnesī par interešu izglītības programmas „Sagatavošanas
klase” novirziena „Mūzika” un „Vizuāli plastiskā māksla” apmeklējumu.
Noteikt, ja viens izglītojamais vienlaicīgi apmeklē interešu izglītības pro-
grammas „Sagatavošanas klase” abus novirzienus, pilnu mācību maksu 6,00
EUR (seši euro 00 centi) mēnesī maksā par katru no novirzieniem.

Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – automašīnas WV LT28, v/n
KC3176, izsoles noteikumus.

Atstāt bez izskatīšanas Mednieku un makšķernieku biedrības “JG” reģ.
Nr.40008253525, ierosinājumu iznomāt medību nomas tiesības par domei
piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 42560010096, “Gaujas upe”.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 14.maija Saistošos
noteikumus Nr.6 „Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes
2018.gada 22.janvāra Saistošo noteikumu Nr.1 “Jaunpiebalgas novada do-
mes pamatbudžetu, speciālo budžetu un ziedojumu budžetu 2018.ga-
dam””apstiprināšanu”.

Mainīt adreses īpašumiem Stacijas ielā, Jaunpiebalgas ciemā,
Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, ievērojot prasību – ielas krei-
sajā pusē nepāra cipari, labajā pusē pāra cipari: mainīt adresi zemes vie-
nībai ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0273 un ēkai uz tās ar kadastra
apzīmējumu 4256 006 0274 001, – no adreses Stacijas iela 11A, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, uz adresi Stacijas iela 4,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV 4125; 

mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0154 un
ēkām uz tās ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0154 001, 4256 006 0154
002, 4256 006 0154 003 – no adreses Stacijas iela 13, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, uz adresi Stacijas iela 6, dzī-
vokļi 1-5, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV
- 4125; 

mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0390 -
un ēkai uz tās ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0248 002 – no adreses
Stacijas iela 7, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads,

Novada domē
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uz adresi Stacijas iela 8, dzīvokļi 1-5, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV 4125; 

mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmēju-
mu 4256 006 0248 un ēkai uz tās ar kadastra apzīmē-
jumu 4256 006 0248 001 – no adreses Stacijas iela 9D,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads, uz adresi Stacijas iela 10, dzīvokļi 1-7,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads, LV 4125; 

mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmēju-
mu 4256 006 0054 - un ēkām uz tās ar kadastra apzī-
mējumu 4256 006 0054 001, 4256 006 0054 002, 4256
006 0054 003, 4256 006 0054 004, 4256 006 0054 005 –
no adreses Stacijas iela 15, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads, uz adresi Stacijas iela
12, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads, LV 4125.

Īpašumā “Maznaudēļi” zemes vienībā ar kadastra ap-
zīmējumu 4256 003 0071 dzīvojamai mājai ar kadastra
apzīmējumu 4256 003 0071 001 un saimniecības ēkai ar
kadastra apzīmējumu 4256 003 0071 002 mainīt adre-
si – nosaukumu no “Maznaudēļi”, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, uz adresi – nosaukumu
“Gaujmalas Naudēļi”, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, LV- 4125.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpa-
šumam „Vecrempi”, kadastra numurs 4256 014 0034,
Jaunpiebalgas pagasts, saskaņa ar izstrādāto zemes ie-
rīcības projektu – no zemes vienības atdalot apbūvētu
zemes vienību un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma
“Krasta Abrupi ” ar kadastra numuru 4256 007 0131,

Jaunpiebalgas pagasts, zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 4256 007 0131 sadalīšanai.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma
“Vinkmaņi” ar kadastra numuru 4298 003 0159, Zosēnu
pagasts, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4298
003 0159 sadalīšanai trīs daļās - mežs – 13 ha, HES te-
ritorija 3 ha, ēkas, pagalmi, inženierbūves - 5 ha.

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Jaungaujas”, ka-
dastra Nr.4256 004 0001, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķas zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu 4256 004 0002 – 4,6 ha pla-
tībā.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam
„Jaunzariņi”, kadastra Nr.4256 011 0051, zemes vienī-
bai kadastra apzīmējums 4256 011 0051, Jaunpiebalgas
pagasts, saskaņa ar izstrādāto zemes ierīcības projek-
tu un izveidojot jaunus nekustamos īpašumus.

Apstiprināt grozījumus nolikumā “Jaunpiebalgas no-
vada domes un tās padotībā esošo iestāžu amatpersonu
un darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju no-
likums”.

Izbeigt starp domi un E. M., personas kods dzēsts,
2016.gada 15.aprīlī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu
par dzīvojamo telpu dzīvojamā mājā „Pagasta nams“,
Abrupe, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar
2018.gada 31.maiju. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgu-
mu ar E. M., personas kods dzēsts, par dzīvojamo telpu
Stacijas ielā 9D dzīvoklis Nr.2, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar kopējo pla-
tību – 18,3 m2 .

Sagatavoja Anita Auziņa.

Paziņojums par izsolēm Jaunpiebalgas
novadā

Ar Jaunpiebalgas novada domes 14.05.2018. sēdes lēmumu  Nr. 78 tika apstiprināti nekustamā
īpašuma izsoles noteikumi, nosakot, ka:

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

2. Izsoles solis 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Pretendentu pieteikšanās termiņš no izsoles izsludināšanas brīža līdz 2018.gada 16. jūlija plkst. 16.00.
4. Ar izsoles Objektiem var iepazīties līdz 2018.gada 16.jūlijam, iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Jaunpiebalgas

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

Izsoles objekti:

Nr.  
p. k. 

Nekustam  
pašuma 

nosaukums 

Plat ba, 
m2 

Kadastra 
numurs 

pašuma 
nosac t  
cena 
(EUR) 

Nodrošin j
uma nauda 
(EUR) 

Dal bas 
maksa 
(EUR) 

Izsoles 
datums, 
laiks, 
vieta 

1. “Vidus 
Skubi i”, 
Jaunpiebalga, 
Jaunpiebalgas 
pagasts, 
Jaunpiebalgas 
novads 

9200  4256 009 
0056 

1000.00 100.00 20,00 17.07.2018.
Plkst. 
10.00 

Kabinets 
Nr.12 
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Ar Jaunpiebalgas novada domes
14.05.2018. sēdes lēmumu  Nr. 81 tika
apstiprināti kustamas mantas izsoles

noteikumi, nosakot, ka:
1. Izsoles norises vieta: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas

novada domes 12. kabinetā.
2. Izsoles solis 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi). Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Pretendentu pieteikšanās termiņš no izsoles izsludināšanas brīža līdz 2018.gada 16.jūlija plkst. 16.00.
4. Ar izsoles Objektu var iepazīties līdz 2018.gada 16.jūlijam, iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Jaunpiebalgas

novada domes izpilddirektori pa tālruni 26451416.
5. Izsoles noteikumi Jaunpiebalgas novada mājas lapā www.jaunpiebalga.lv

Izsoles objekti:
Nr.  
p. 
k. 

Kustam s mantas 
nosaukums 

Izlaiduma 
gads,  

Degvielas 
veids 

 
Nosac t  
cena 
(EUR), 
tai 
skait  
PVN 

Nodrošin ju
ma nauda 
(EUR) 

Dal bas 
maksa 
(EUR) 

Izsoles 
datums, 
laiks, 
vieta 

1. VW LT28, Re . Nr. 
KC3176; 
VIN Nr. 
WV1ZZZ2DZ6H02
3182 

2006. DD 900.00 90.00 20,00 17.07.2018.
Plkst. 
11.00 

Kabinets 
Nr.12 

Paziņojums par Neapbūvētu lauku
apvidus zemes nomas tiesību izsoli

Jaunpiebalgas novadā
Ar Jaunpiebalgas novada domes 14.05.2018. sēdes lēmumu Nr. 77 tika apstiprināti 
Neapbūvētu lauku apvidus zemes nomas tiesību izsoles noteikumi, nosakot, ka:
1.  Izsole notiek 2018.gada 17. jūlijā plkst. 9.00
2. Izsoles norises vieta: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas

novada domes 12. kabinetā.
3. Nomas objekta lietošanas mērķis - Lauksaimniecība (šifrs 0101).
4. Nomas līgums slēdzams uz 10 (desmit) gadiem.
5. Izsoles solis 1,00 EUR (viens euro 00 centi). Izsole pirmreizēja ar augšupejošu soli.
6. Pretendentu pieteikšanās termiņš no izsoles izsludināšanas brīža līdz 2018.gada 16. jūlija plkst. 16.00.
7. Ar izsoles Objektu var iepazīties līdz 2018.gada 16. jūlijam, iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Jaunpiebalgas

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

Izsoles objekti:

Nr.  
p. k. 

Kadastra 
numurs 

Plat ba 
(ha) 

S kotn j  nomas 
maksa gad  (EUR) 
bez PVN 

Izsoles datums, 
laiks, vieta 

1 4256 002 0086 2.35 62.25 17.07.2018. Plkst. 9.00 
 Kabinets Nr.12 
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18. un 19. maijā Valmierā norisinājās ikgadējā izstāde
“Vidzemes uzņēmēju dienas”. Tajā arī piedalījās
Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas novadi, kopā popularizējot
Piebalgas vārdu. No Jaunpiebalgas novada šajā gadā
piedalījās SIA “Wenden Furniture”, SIA “Piebalgas alus”,
Ilze Prūse -  darbnīca “Baltie darbi”, radošā studija “la-
piņas telpa” un Velta Pētersone. Vecpiebalgas novadu
savukārt pārstāvēja “Zemenītes sniegā”,” Rikarwoo”,”
Pūka ceptuvīte”, “3 x 9 zālītes”,” Piebalgas porcelāna fab-
rika”,” Gardenia Eco”, “Araisis”.

Liels paldies Guntai Saksei par skaisti noformēto gal-
da ekspozīcijas iekārtojumu, ko pozitīvi novērtēja ap-
meklētāji, izsakot daudz jauku komplimentu.

Šogad mūsu novada ekspozīcija tika veidota kā vie-
nota Piebalgas māja, kas arī mūs atšķīra un izcēla starp
citiem Vidzemes novadiem. Apmeklētāji labprāt uzka-
vējās “Piebalgas  mājā”, ieinteresējās par mūsu amat-
niekiem, ražotājiem un Piebalgas apskates vietām.

Aija Petkēviča

Attēlos: “Vidzemes uzņēmēju dienas” Valmierā, kur
piedalījās Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas novadi.

Dalība izstādē “Vidzemes uzņēmēju 
dienas 2018”

Zosēnu KKS ir finanšu koopera-
tīvs, kuru 2000.gada 14.februārī iz-
veidojuši Zosēnu pagasta aktīvākie
iedzīvotāji, pašlaik sabiedrības bied-
ru loks aptver Jaunpiebalgas,
Raunas un Gulbenes novadus. 

Zosēnu Kooperatīvā krājaizdevu
sabiedrība atrodas Jaunpiebalgas no-
vada Zosēnu pagasta Melnbāržos,
Annas ielā 4. Klientu apkalpošanas
speciāliste Alda Koliņa ( tel.
28379447), valdes priekšsēdētājs
Jānis Livčāns (tel.26356535), infor-
mācija par pakalpojumiem pa tele-
fonu 28379447. E - pasts: zose-
nukks@inbox.lv

Zosēnu KKS
apmeklētāju

pieņemšanas laiks
Zosēnu pagasta Melnbāržos - kat-

ru darba dienu no 9.00 līdz 15.30
(Otrdienās – Jaunpiebalgā no 9.00

līdz 11.00 un mēneša trešajā otrdienā
– Drustos no 12.00 līdz 13.00)

Raunā (klientu apkalpošanas
aģents Solvita Auziņa, tel. 22019026)

Gulbenē (klientu apkalpošanas
aģents Marina Grīnberga, tel.
29146753)

Zosēnu KKS
biedriem

piedāvātie
pakalpojumi

1. Krājaizdevu sabiedrība saviem
biedriem izsniedz kredītus ar pie-
ņemamām procentu likmēm, kas pa-
rasti ir zemākas par banku piedā-
vājumu.

2. Ja kredītņēmējiem rodas īslai-
cīgas kredīta atmaksas problēmas,
par kurām viņš savlaicīgi informē
Krājaizdevu sabiedrību, tad palīdzam

Zosēnu Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
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tās risināt, dodot „kredītu brīvdie-
nas”.

3. Krājaizdevu sabiedrība no sa-
viem biedriem pieņem noguldījumus,
par tiem maksājot procentus, kas pa-
rasti ir nedaudz augstāki par ban-
ku procentiem. 

Kā kļūt par KKS
Zosēni biedru?

Lai aizņemtos, noguldītu vai
veiktu maksājumus, ir jākļūst par
Krājaizdevu sabiedrības biedru.

Par Sabiedrības biedru var kļūt
pilngadīga rīcībspējīga fiziska per-
sona, kura atbilst vienam no šiem no-
sacījumiem: 

• ir Jaunpiebalgas, Raunas vai
Gulbenes novada iedzīvotājs; 

• ir nekustamā īpašuma īpašnieks
minēto pašvaldību teritorijā; 

• veic komercdarbību vai arod-
darbību minēto pašvaldību teritorijā; 

• ir piensaimnieku kooperatīvās
sabiedrības “Drusti” biedrs. 

Par Sabiedrības biedriem var kļūt
jau uzņemto biedru laulātie un viņu
bērni – rīcībspējīgas personas.

Par Sabiedrības biedriem var kļūt
juridiskas personas:

• Jaunpiebalgas, Raunas un
Gulbenes novada domes; 

• individuālais komersants, indi-
viduālais (ģimenes) uzņēmums,
zemnieku saimniecība, ja to īpašnieki
ir krājaizdevu sabiedrības biedri; 

• komercsabiedrība (personālsa-
biedrība un kapitālsabiedrība), ku-
ras dalībnieki ir fiziskās personas, ja
vienam vai vairākiem krājaizdevu sa-
biedrības biedriem pieder vairāk
nekā 50 procentu balsstiesību šādu
sabiedrību pamatkapitālā; 

• lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvā sabiedrība, dzīvokļu īpaš-
nieku kooperatīvā sabiedrība vai cita
sabiedrība, kurai nav komersanta
statusa, ja vismaz vienam krājaiz-

devu sabiedrības biedram pieder bals-
stiesības šādu sabiedrību pamatka-
pitālā; 

• biedrība, kuras biedri ir tikai fi-
ziskās personas un vismaz viens no
viņiem ir krājaizdevu sabiedrības
biedrs. 

Zosēnu KKS
skaitļos

Ar lepnumu varam teikt, ka
Zosēnu Kooperatīvā krājaizdevu
sabiedrība ir viena no lielākajām re-
ģionālajām krājaizdevu sabiedrībām:
Biedru skaits 624
Sabiedrības pašu kapitāls 122 400 
Piesaistītie noguldījumi     548 900
Izsniegtie kredīti 674 100
Aktīvu kopsumma 742 600

Valdes priekšsēdētājs 
Jānis Livčāns

Vai ir kādi jaunumi saistībā ar nodibinājuma “Solis
Piebalgā” rehabilitācijas centru?

Kā jau esam rakstījuši, notika pārbaudes, veikta ap-
sekošana, taču neviena komisija, kas šeit ieradās, ne-
konstatēja, ka šī iestāde ir nekavējoties jāslēdz. Tajā pašā
laikā no LM  puses izskan mutiski apgalvojumi, ka lē-
mums būs nelabvēlīgs un līgums par pakalpojuma snieg-
šanu tiks lauzts. Tas ir nepatīkami gan no darbinieku
viedokļa, gan no valsts institūciju attieksmes. Diez vai
šādā veidā problēmu valstī varēs atrisināt. Pieļauju, ka
arī daļai mūsu iedzīvotāju nepatika iestādes atrašanās
šeit, Jaunpiebalgā, bet citiem tās bija darba vietas, arī
pašvaldībai izdevīgi, raugoties no budžeta viedokļa.
Diemžēl, ja iestādes nebūs, telpas būs tukšas, bet jāparedz
līdzekļi ēkas uzturēšanai, apsargāšanai. Domāsim kādu
citu risinājumu. Kas attiecas uz pusaudžu rehabilitāciju,
tad, cik zināms, Labklājības ministrija kā alternatīvu
virza pilotprojektu par ambulatoro ārstēšanu – Rīgā.
Līgums vēl joprojām ir spēkā, tā laušana iespējama tad,
ja tiks saņemta oficiāla vēstule. 

Daudzi jau to zina un saprot, bet ir cilvēki, kuri ir ne-
izpratnē, kādēļ karstajā laikā ceļu apsaimniekotāji kai-
sa smiltis uz asfalta, arī mūsu Gaujas ielā tā bijis. Īsu
skaidrojumu, lūdzu!

Karstajā laikā tiešajos saules staros uz asfalta notiek
bitumena emulsijas izsvīšana, kas rada slīdamību, līdz
ar to auto vadītājiem bīstamus braukšanas apstākļus,
lai to novērstu, tiek kaisīta smilts. Tā nekādu ļaunumu
asfaltam nenodara, bet sīkie akmentiņi iespiežas mīk-
stajā asfalta kārtā. Te jāsaka paldies LVC  ceļu ap-
saimniekotājiem par operatīvo rīcību. 

Kāda nākotne Zosēnu bērnu dārzam?
Novada domē bija tikšanās ar Zosēnu bērnu dārza dar-

biniekiem, vecākiem par to, vai būs bērnu dārzs. Varu
teikt skaidri un nepārprotami – bērnu dārzs Zosēnos būs

tāpat kā līdz šim. Bērnu skaits potenciāli  ir pietiekams
( apmēram 20). Reāli pašlaik to apmeklē 8 – 12 bērni.
Ja bērnu skaits saruks ievērojami, tad var skatīt jau-
tājumu par tālāko pastāvēšanu. Pašlaik nevar būt ne-
kāda runa par slēgšanu. Kas attiecas uz vasaras sezo-
nu, tad, kā zinām, Zosēnu bērnu dārzs ir Jaunpiebalgas
bērnu dārza filiāle. Lai nodrošinātu bērnu dārza pa-
kalpojumus, budžeta saprātīgu izlietojumu, kā arī dar-
binieku atvaļinājumus, ir rīkojums, ka ar 1. jūniju Zosēnu
bērnu dārzs pārceļas uz Jaunpiebalgu. Darbinieces brauks
šurp grafikā noteiktajā kārtībā, bērnu vedīs līdzi. 

Ko vēl var piebilst?
Beigusies šī gada kultūras nama pašdarbības kolektīvu

darba sezona, skates ir pierādījušas, ka mūsu deju ko-
lektīvi un koris ir augstā līmenī. Paldies kolektīvu va-
dītājiem, dejotājiem un dziedātājiem! Liels prieks par
to, ka arī folkloras kopa un Lietišķās mākslas studija
dosies uz dziesmu svētkiem. 

Šonedēļ beidzam ūdensvada rekonstrukciju Gaujas
ielā.  Jūlija pirmajā nedēļā sāksies Gaujas ielas un
Rankas ceļa rekonstrukcija 8 km garumā, kā arī virs-
kārtas atjaunošana uz Vecpiebalgas ceļa 6 km garumā.
Būsim šajā periodā savstarpēji pieklājīgi un pacietīgi,
cienīsim citus braucējus un būvniekus!

Sekmīgi beidzies mācību gads vidusskolā. Priecē sko-
lēni, kuri saņēma novada domes naudas prēmijas par
saviem sasniegumiem mācībās, olimpiādēs, konkursos.
Protams, var vēlēties, lai šādu skolēnu būtu vēl vairāk,
lai viņiem augstākas atzīmes, kas ir skolas mācību dar-
ba kvalitātes rādītājs. Starpnovadu olimpiāžu uzvarē-
tāju noslēguma pasākumā Priekuļos tika atzīmēts, ka
mūsu skolai procentuāli visvairāk vietu un atzinību at-
tiecībā pret skolēnu skaitu. Arī tas ir labs rādītājs. Visiem
skolas bērniem novēlu vasarā ne vien labi atpūsties, bet
arī pastrādāt vai nu mājās, vai kādā iestādē, uzņēmu-

Uz jautājumiem atbild novada domes
priekšsēdētājs
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mā. Skolotājiem – pilnvērtīgi atpūsties un gatavoties
jaunajam mācību gadam šajos ne tik vienkāršajos re-
formu un pārmaiņu laikos. 

Drīz vasaras saulgrieži, Līgo un Jāņi. Vai ir kāds no-
vēlējums iedzīvotājiem?

Visi laipni aicināti 20. jūnijā Viņķu kalnā uz Saulgriežu

svinēšanu un 23.jūnijā uz Līgo nakts balli estrādē “Taces”.
Lai visiem saulaini, skanīgi un līksmi Līgo svētki! Lai
svētkos valda labs garastāvoklis, saticība, lai gaiši deg
Jāņu ugunskurs un netrūkst Līgo dziesmu!

Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

Lauku ziòas

Par suņu un kaķu turēšanas noteikumiem
Jaunpiebalgas novadā

Galvenās prasības:
• katram sunim pēc trīs mēnešu sasniegšanas ir jā-

būt vakcinētam pret trakumsērgu un ieguvušam vak-
cinācijas apliecību vai EK lolojumdzīvnieka pasi;

• nodrošināt suņu un kaķu regulāru vakcinēšanu pret
trakumsērgu;

• nodrošināt dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības
datu centra vienotajā bāzē un ziņot par izmaiņām;

• pilsētās un ciemos, ja suns atrodas ārpus telpām tā īpaš-
nieka vai turētāja esošajā teritorijā, nodrošina pilnīgu at-
tiecīgās teritorijas norobežošanu, novēršot iespēju dzīvniekam
izkļūt no tās; ārpus šīs teritorijas suni ved pavadā;

• viensētās suni var turēt ārpus telpām nepiesietu,
ja tiek nodrošināts, ka tas netraucē un neapdraud cil-
vēkus un dzīvniekus, un atrodas suņa īpašnieka vai tu-
rētāja kontrolējamā attālumā;

• dzīvnieka turētājam vai īpašniekam jānodrošina piln-
vērtīga suņa ēdināšana un jābūt brīvi pieejamam svai-
gam ūdenim;

• jānodrošina vismaz 30 minūšu ilga pastaiga ne re-
tāk kā reizi diennaktī;

• jānodrošina tīrība dzīvnieka mītnē vai laukumā, kur
tas uzturas.

Ir izstrādāti vairāki likumi un Ministru kabineta no-
teikumi, kas jāievēro mājdzīvnieku turētājiem:

Ministru kabineta noteikumi nr. 266. spēkā no
12.04.2006. “Labturības prasības mājas (istabas) dzīv-
nieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai pub-
liskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai;

Ministru kabineta noteikumi nr. 491. spēkā no
01.07.2011. “Mājas dzīvnieku reģistrēšanas kārtība”;

Ministru kabineta noteikumi nr. 678. spēkā no 06.10.2012.
“Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības”;

“Dzīvnieku aizsardzības likums”, spēkā no 01.01.2000. 
Ar šiem likumiem var iepazīties interneta vietnē

https:// likumi.lv /, “Latvijas Vēstnesī”, kā arī
Jaunpiebalgas novada domes mājaslapā.

Pašvaldība slēdz līgumu ar dzīvnieku patversmi par
klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanu un nogādāšanu uz
patversmi. Īpašnieks ( turētājs) saskaņā ar noteikto cen-
rādi sedz izdevumus par dzīvnieku izķeršanu, nogā-
dāšanu līdz patversmei un dzīvnieku patversmes iz-
devumus, kas saistīti ar dzīvnieka aprūpi un barošanu,
eitanāziju un utilizāciju. Bezsaimnieka mājdzīvnieka
gadījumā izdevumus sedz pašvaldība. 

Rūpēsimies par saviem mājdzīvniekiem, pieskatīsim
tos un neradīsim apdraudējumu sabiedrībai!

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību
nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

No 2018. gada 18. jūnija līdz 18. jūlijam LAD izslu-
dina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā
„Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistī-
tu darbību radīšanā un attīstīšanā“. Trešās kārtas pie-

ejamais publiskais finansējums pieejams vairākām ak-
tivitātēm:

“Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība“ un
„Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību da-
žādošana“ 11,99 miljonu eiro apmērā;

„Tūrisma aktivitāšu veicināšana“ 10 miljonu eiro ap-
mērā.

Attiecināmās izmaksas: 
-  jaunu ražošanai un pakalpojumu sniegšanai ne-

pieciešamo pamatlīdzekļu iegāde;
- mobilas tehnikas (mehāniskā vai velkamā trans-

portlīdzekļa) iegāde, kas obligāti reģistrējama Ceļu sa-
tiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzrau-
dzības aģentūrā;

- jaunas būvniecības vai pārbūves projektu izmaksas;
- būvmateriālu iegādes izmaksas;
- vispārējās izmaksas, bet ne vairāk kā 7% no būv-

niecības tāmē iekļauto attiecināmo izmaksu kopsum-
mas, nepārsniedzot 5 000 EUR.

Atbalsta intensitāte:
- 50% - no projektā apstiprinātajām attiecināmajām

izmaksām par ieguldījumiem energoefektīvās ēkās;
- 40% - no projektā apstiprinātajām attiecināmajām

izmaksām;
- 35% - no projektā apstiprinātajām attiecināmajām iz-

maksām lielajiem komersantiem, kas neatbilst regulas
Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajai mikrouzņēmumu,
mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai (attiecas tikai uz lauk-
saimniekiem), kā arī specializētās meža tehnikas iegādei;

- 25% - no projektā apstiprinātajām attiecināmajām
izmaksām mobilās tehnikas iegādes gadījumā.

Svarīgi datumi lauksaimniekiem jūnijā

(Informācija apkopota pēc LAD un LDC datiem)

Jaunpiebalgas novada 
lauku attīstības konsultante 

Dace Vējiņa, 
mob. 29131170

Aktualitātes lauku iedzīvotājiem

 
Datums Notikums 

Datums, kur  plat bu maks jumiem pieteiktajai 
lauksaimniec bas zemei (LIZ) j b t lauksaimnieka 
pašum  vai tiesisk  vald jum  (lietošan ). 

15. j nijs 

P d jais datums, kad var pieteikties plat bu 
maks jumiem ar atbalsta apjoma samazin jumu. 

25. j nijs P d j  diena, kad var iesniegt labojumus attiec b  uz 
lauku plat bu p rkl jumiem bez sankcij m. 

30. j nijs P d jais datums, kur  ir iesp jams iz emt 2017. gad  
pieš irto d ze degvielu lauksaimniekiem. 

1. j lijs Datums, kur  s kas 2018. gad  pieš irt s 
d ze degvielas iz emšana lauksaimniekiem. 
 

No 1. j lija l dz 30. j lijam Laika periods, kur  Lauksaimniec bas datu centr  
j sniedz veidlapa “P rskats par st vokli gan mpulka 
novietn ” par st vokli uz 1. j liju. Inform cija nav 
j sniedz par liellopu, aitu, kazu, zirgu un c ku skaitu. 
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Vasara klāt! Beidzies 2017./2018. mācību gads! 
Sākumskolas skolēni ir čakli mācījušies, un mācību

gada noslēguma pasākumā  pateicību par labām un tei-
camām sekmēm 2.pusgadā saņēma daudzi skolēni. 

1. klasē – 9 ; visvairāk skolēnu bijā 2. klasē – 19; 3.
klasē -  9; 4. klasē – 9. Beidzot 2. semestri, skolēni, kuru
vērtējums visos mācību priekšmetos ir apgūts vai no-
vērtēts ar 9, 10 ballēm, saņēma zelta liecību. Pirmajā
klasē to saņēma 4 skolēni; otrajā klasē – 2; ceturtajā
klasē - 1. Skolēni, kuru vērtējums ir 8, 9, 10 balles, sa-
ņēma sudraba liecību.  1.klasē – 1 skolēns; 2. klasē –
5; 3. klasē – 3; 4. klasē – 2.

Par ļoti čaklu mācību darbu 4. klases skolēni var sa-
ņemt stipendiju. Otrajā pusgadā to saņēma: 3 ceturt-
klasnieki, kuru vidējās atzīmes ir - 9,48; 9,26; 8,85.

Mazliet, lai saņemtu stipendiju, pietrūka vienam sko-
lēnam – vid. atzīme 8, 25. To var saņemt, ja vidējā at-
zīme ir 8,50.

Sākumskolēniem otrajā pusgadā bija iespēja pieda-
līties Amatas apvienoto novadu skolu mācību olimpiā-
dēs. 1. klasē kombinētajā olimpiādē piedalījās 2 skolē-
ni un ieguva 2. vietu un atzinību. 2. klases skolēni star-
tēja latviešu valodas un matemātikas olimpiādēs. Ieguva
– atzinību latviešu valodas olimpiādē. No 3. klases pie-
dalījās četri skolēni latviešu valodas un matemātikas
olimpiādēs. 4. klases skolēni piedalījās latviešu valodas,

matemātikas / dabas zinību olimpiādēs, iegūstot 1. vie-
tu – matemātikas/ dabas zinību olimpiādē un 2. vietu
– latviešu valodā.

Katru gadu Cēsīs tiek rīkots matemātiķu konkurss
„ Hei, 3., 4. klašu matemātiķi!” No oktobra līdz februārim
uzdevumus risina mājās un atbildes sūta uz Cēsīm. Martā
veiksmīgākie risinātāji tiekas klātienē. Šajā konkursā
piedalījās arī ceturtās klases matemātiķi. Mūsējie tur
startēja ar labiem rezultātiem.  Uzdevumus risināja 3
skolēni, iegūstot 2. vietu un atzinību. 

Valsts reģionālās attīstības aģentūras pasākuma
„Latvijas Goda ģimenes gads” ietvaros rīkotajā ra-
došo darbu konkursā piedalījās 4. klases skolniece un
ieguva godalgotu vietu. Viņa saņēma vērtīgu balvu - 50
brīvbiļetes saviem klases un skolas biedriem uz pasā-
kumu Rīgas Motormuzejā. Uz pasākumu devās 4. kla-
ses skolēni, un bija iespēja piedalīties arī skolēniem no
citām klasēm, kuri startējuši mācību olimpiādēs, labi
mācījušies  un čakli apmeklējuši skolu. Skolēni šajā pa-
sākumā ieguva daudz jaunu un jauku iespaidu, iepa-
zina Motormuzeju. Pēc pasākuma skolēni devās uz Rīgas
Zooloģisko dārzu.

Paldies visiem sākumskolas skolēnu vecākiem,
vecvecākiem un skolotājām! Lai saulaina, silta un
jauka vasara! 

Sagatavoja Daiga Melece.

Mācību sasniegumi sākumskolā
Skolas ziòas

,,LABAS KĀRTĪBAS ŽETONU”
konkursā nopelnītie žetoni:

5. klasei - 520 žetoni - kl. audz. Ieva
Ciekurzne; 

6. klasei - 317 žetoni - kl. audz.
Gunita Kundrate; 

7. klasei – 551 žetons - kl. audz.
Zane Althabere; 

Klasēm balvā ekskursija.

LABO DARBU un klases sekmju
vidējā vērtējuma KONKURSA  kop-
summā -

5.- 8.klašu grupā veiksmīgākā 5.
klase; 

9.- 12.klašu grupā labākā 11. klase. 
Abām klasēm tradicionālā balva

- ekskursija.
INDIVIDUĀLI TOP 7 – paši veik-

smīgākie labo darbu veicēji, kuri šo-
gad saņēma  Atzinības rakstu un nau-
das balvu:

1. Viktorija Brikmane,
2. Aleksandrs Grigorjevs,
3. Izabella Kvecko,
4. Ernests Damroze,
5. Kristiāna Pogule,
6. Kristīne Baltkaula,

2017./2018.m.g. KONKURSU REZULTĀTI
Jaunpiebalgas vidusskolā

Attēlā: 2017./2018. mācību gadā 9. klasi beidz: Melisa Ābelniece, Edijs
Blažēvics, Ernests Damroze, Dāvis Sinka, Lotārs Jānis Dzenža, Kristaps
Eihentāls, Egmonts Ērglis, Madara Grasimoviča, Aleksandrs Grigorjevs,
Diāna Jakobija, Elizabete Kalniņa, Anna Marija Kārkliņa, Zane Kostjukova,
Krista Marta Kundrate, Aivija Zanda Kurkova, Aleksis Loginovs, Ramona
Napre, Sabīne Pērkone, Elīna Elva Prīse, Simona Madara Putniņa, Vjačeslavs
Rudiņecs, Liene Slaidiņa, Samanta Terēze Spirģe, Beāte Valdemiere – Bišere,
Adrians Vīķelis, Harita Auziņa, Ance Venediktova, klases audzinātāja Jolanta
Glāzere.
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7. Krista Marta Kundrate.
Jauku vasaru un turpmākos sko-

las gadus vēlot -
direktore Ulla Logina.

Attēlā: 2017./2018. mācību gadā
12. klasi beidz: 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 audzinātāja Ineta Balode.

Tieši pirms gada ERASMUS+ karjeras projektā,, I`m
Planning My Future” (Nr.2016-1-TR01-KA219-034607_3)
dalībvalstu skolēni un skolotāji kopīgi strādāja
Jaunpiebalgas vidusskolā. Šogad aprīļa - maija mijā mūsu
skolas komanda - 11 skolnieces ( Krista Kundrate, Justīne
Skutāne, Annija Rēdmane, Endija Romanova, Annija
Bedeice, Karlīna Lazda, Līga Džīnija Rubene, Lāsma
Ciekurzne, Rēzija Blūma, Daniela Macola, Aleksa Paula
Pallo) un četri pieaugušie devās uz projekta sanāksmi
Portugālē. Kopā ar Turcijas, Rumānijas, Bulgārijas un
Portugāles skolu komandām turpinājām iepazīt sevi, sko-
lu izglītības sistēmas, karjeras iespējas un darba vidi,
kā arī ražošanas procesus vairākās ražotnēs un orga-
nizācijās. Paralēli baudījām dabas, kultūras, ģeogrāfi-
jas un vēstures pērles Portugālē.

* Partnerskola ( ESCOLA BASICA VIRGINIA MOU-
RA) - stāstījums, apskate, mācību stundu gaisotne, kon-
certs, skolas pusdienas, aktīva atpūta ar draudzīgiem
un skaļiem vienaudžiem, mākslas un mūzikas no-
darbības, testi karjeras jomas izvēlē, meditācijas no-
darbība;

* futbola klubs ( MOREIRENSE) - treniņš, spēle, mu-
zejs, dāvanas;

* BRAGAS pilsēta ( UNESCO pērle) - apskate, ar-
hitektūra, baznīcas un zvanu skaņas, 1. Maija ielu kon-
certi, kūkas;

* armijas kavalērijas daļa - kara tehnika, zirgi, tre-

niņu trases, armijas pusdienas;
* GUIMARAES - vēstures muzejs, praktiskā kera-

mikas darbnīca, oficiāla pieņemšana pilsētas domē, ek-
skursija vēsturiskajā centrā arī UNESCO zīmē ( pašā
vecpilsētas centrā misionāru rezidencē dzīvojām arī mēs),
portugāļu tradicionālo deju meistarklase; konditoreja
- partnerskolas atbalstītāja ikdienā, ražošanas process,
milzīgas, arī ar malku kurināmas krāsnis, smags fizisks
darbs - strādā galvenokārt vīrieši; gardā gatavā pro-
dukcija, ar kuru cienājām arī mājās palicējus
Jaunpiebalgā;

* SAO JOAO da MADEIRA - zīmuļu ražotne ar in-
teresantu produkciju, bet darba vidi un noskaņu kā 20.gs.
sākumā. Secinājums - cītīgi mācīsimies, lai nekad mūžā
nevajadzētu strādāt pie konveijera; apavu fabrika HEL-
SAR - ražošanas process no dizaina līdz ļoti kvalitatī-
vas produkcijas iepakošanai, darba vide, muzejs - apa -
vi laiku lokos;

* PORTO - pilsēta UNESCO sarakstā - ceļojums gai-
sa vagonā uz pastkartēs redzēto Porto tiltu krietnā aug-
stumā saulrietā un neaizmirstamā pastaiga pa to, vē-
rojot pilsētas panorāmu. Un nu - Atlantijas okeāns pie
kājām ar milzīgiem un bīstamiem viļņiem;

* atvadu vakars ūdens dzirnavās ar seno maizes krās-
ni ( dāvanā katram kukulītis); senioru universitātes stu-
dentu koncerts - mūzika, dziesmas, dejas. Arī mēs se-
nioriem iemācījām pāris latviešu deju un lieliski pa-

ERASMUS+ karjeras projekts Portugālē

Attēlos: projekta sanāksmē Portugālē. Kopā ar Turcijas, Rumānijas, Bulgārijas un Portugāles skolu komandām
skolēni turpināja iepazīt sevi, skolu izglītības sistēmas, karjeras iespējas un darba vidi.
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vadījām laiku kopā. Tad šķiršanās pārdzīvojumi, asa-
ras…

ATZIŅAS:
Portugāle - futbols, maize, kūkas, arhitektūra,  baz-

nīcas, draudzīgi cilvēki.
Jauni draugi, labas atmiņas, jauna pieredze, prak-

se angļu valodā, zināšanas un prasmes nākotnes kar-
jeras izvēlē.

Projektu koordinēja angļu valodas skolotāja Velga
Zariņa-Romanova, piedalījās Ineta Balode un Inese
Vīķele. Paldies vecākiem, skolēniem, skolotājiem, visiem,
kuri juta mums līdzi un atbalstīja šajā braucienā!

Projekta aprakstu atziņas apkopoja direktore Ulla
Logina, kurai Portugāle ir 33. iepazītā Eiropas valsts.

Jaunpiebalgas
vidusskolas ERASMUS+ 

zinātņu projekta
dienasgrāmata

9. maijā sākās Erasmus+ projekta  PALS (Playing and
Acting Learning towards Science, Nr.2016-1-LV01-
KA219-022641_1) fāze Latvijā. Dienas gaitā ieradās vi-
sas trīs ārzemju delegācijas: angļu, spāņu un itāļu.

Naktī  autobuss ar mūsu viesiem  ieradās
Jaunpiebalgā. Valdīja atkal satikšanās prieks, jo iepa-
zinām projekta komandas jau Spānijā.

10. maijā mūsu skolā tradicionālās Brain Games (Prāta
spēles) aktivitātes ciemiņiem ļoti patika. Tās veicinā-
ja loģisko domāšanu, kas nepieciešama dažādu zināt-
ņu veiksmīgai apgūšanai. Tās rosina interesi.  Tad  de-
vāmies uz Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lau-
ku ekspozīciju ,,Vēveri’’, kur viesi iepazina mūsu lau-
ku plašumu, seno arhitektūru un maizes cepšanu. Senās
rotaļas vēl vairāk satuvināja visus projekta dalībniekus.

Skolotāji  dalījās pieredzē par metodēm karjeras iz-
glītībā savās valstīs un skolās. Mūsu skola iepazīstināja
ar ES karjeras atbalsta projekta aktivitātēm 1. darbī-
bas gadā. 

11. maijā darbojāmies viesu izvēlētajās aktivitātēs -
fizikas eksperimentos, kā arī noskatījāmies prezentā-
ciju par Sera Džozefa Viljamsona angļu  matemātikas
skolu  Ročesterā.  Savus video eksperimentus demonstrēja
Zinātņu liceja audzēkņi no La Spezia pilsētas Itālijā.
Jaukto komandu basketbola spēle bija aizraujoša. Rankas
jauniešu centrā ,,Bums’’ spēlējām galda tenisu, veido-
jām plakātus un kolāžas par Latviju, kopā pilnveido-
jām un pagarinājām sajūtu taku. Tomēr visvairāk vi-
siem patika ceturtā aktivitāte - Escape Room, kas bija
iekārtota Tutanhamona kapeņu stilā. Šajā interaktīvajā
telpā mums bija jāatrod dārgumi un atslēgas, lai izkļūtu
ārā. Tas nemaz nebija tik viegli! Protams, visas akti-
vitātes notika jauktās grupās, kas uzlaboja komunikāciju,
draudzību un saliedētību dalībnieku starpā.

12. maija rītā bija izdevība izgulēties, jo aktivitātes
mūzikas un mākslas skolā sākās desmitos. Tur mēs vei-
dojām Erasmus+ Jaunpiebalgas noskaņu  karogus, iz-
krāsojām savas laimes pogas un apzeltījām savus ini-
ciāļus. Viesus visvairāk aizrāva metāla gredzenu iz-
gatavošana, kuras laikā bija jāstrādā gan ar rokām, gan
ar āmuru un pat ar atklātu liesmu. Zinātņu pamati bija
nepieciešami visās mākslas darbnīcās.  Pēcpusdienā ko-
pējā pasākumā ļāvām viesiem izbaudīt muzikālos un

tautu deju priekšnesumus, kā arī aplūkot projekta lai-
kā uzņemtās fotogrāfijas. Cienājām ar tradicionālajiem
latviešu ēdieniem. Vēlāk iemācījām latviešu dančus un
rotaļas.

Agrā svētdienas rītā sākām savu ceļu uz Kurzemi.
Apmeklējām kinopilsētiņu ,,Cinevilla”, tad devāmies uz
Mērsragu, kur atpūtāmies pie jūras. Nakti pārlaidām
Ventspils augstskolas dienesta viesnīcā.

Pirmdiena sākās ar ekskursiju pa Ventspils augst -
skolu. Ieguvām informāciju par 4 fakultātēm:
Informācijas tehnoloģiju, Tulkošanas studiju, Ekonomikas
un pārvaldības un Starptautiskā biznesa eksporta me-
nedžmenta fakultāti. Saistošu programmu piedāvā arī
Ventspils Starptautiskais radio astroloģijas centrs un
Viedo tehnoloģiju pētniecības centrs.  Apskatījām vec-
pilsētu, darbojāmies amatu mājā.

Pēc izcili pavadītas pēcpusdienas Ventspilī devāmies
uz Rīgu. Pēc maltītes ,,Lido’’  un jautrajiem foto mirkļiem
pavadījām viesus uz viesnīcu. Kā vienmēr,  atvadīties
un doties prom ir visgrūtāk un visskumjāk

Manuprāt, šis projekts bija izcila un unikāla piere-
dze gan viesiem, gan Jaunpiebalgas vidusskolas skolēnu
viesģimenēm, gan skolotājiem, kā arī visiem pārējiem,
kuri bija iesaistīti šajā projektā. Ieguvējs bija ikviens
projekta 4 valstu dalībnieks. Projektu koordinēja
Jaunpiebalgas vidusskola skolotājas Velgas Zariņas -
Romanovas vadībā. Mūs atbalstīja novada domes priekš-
sēdētājs Laimis Šāvējs, direktore Ulla Logina, skolēnu
vecāki.

Paldies Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolai,
jo īpaši Aijai Silai, Maijai Apsītei, Rasai Vilkai, Oskaram
Rozenblatam. Paldies viesu ģimenēm! Paldies Inetai
Elksnei, Lienei Lorencei, kuras turēja rūpi par sešiem
viesu puišiem! Paldies Lienei Lorencei un Leldei Grobiņai
par ekskursiju uz Ventspili!  Paldies Ivetai Bērziņai un
Rudītei Jakstai par Brain games aktivitātēm! Paldies
Vitai un Edgaram Žīguriem par lieliskajām aktivitātēm
“Vēveros” un skolotājai Inetai Balodei, kura tās noor-
ganizēja. Paldies visiem skolas skolotājiem par paš -
aizliedzīgo darbu, organizējot un vadot projekta akti-
vitātes! Paldies Rankas JIC par aizraujošo pēcpusdie-
nu! Paldies Gunitai Kundratei, Jolantai Glāzerei, Lāsmai
Skutānei par fantastisko atvadu pasākumu!

Aleksandrs Grigorjevs, 
9.klases skolēns

Attēlā: fizikas eksperiments Jaunpiebalgas vidusskolā,
kuru vada angļu skolēni pārējo partnerskolu projektā
iesaistītajiem skolēniem.
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ŠĶIROJAM, NEGUĻAM,
ŠĶIROJAM UN VĒLREIZ

ŠĶIROJAM!

Drīkst 
Tīru un sausu papīra un kartona iepakojumu bez pār-

tikas produktu atliekām.   
Pirms izmešanas kartona kastes un dzērienu iepa-

kojumu saplacini, lai tas aizņemtu mazāk vietas un kon-
teiners nepiepildītos tik ātri.   

Atsevišķos konteineros un papīram paredzētajos kon-
teineros drīkst mest arī dzērienu kartona iepakojumu.
Seko līdzi informācijai uz konteineru uzlīmēm! 

Nedrīkst 
Slapju vai netīru papīru un kartonu, kas satur pār-

tikas piejaukumus, laminētus papīra izstrādājumus. 

ZAAO konkurss - otrreizējo materiālu 
vākšanas akcija

„DABAI LABU DARĪT”
Jaunpiebalgas vidusskolā

2018.gada martā skolā notika atkritumu šķirošanas
akcija. Skolēni, skolotāji, darbinieki, skolēnu vecāki un
vecvecāki, Jaunpiebalgas iedzīvotāji piedalījās maku-
latūras šķirošanā.

Pavisam tika savākti 6200,0 kg makulatūras. 

Makulatūras vākšanas rezultāti

Klase Makulatūra (kg) Vieta
8.klase 1761,25 I  
5.klase 1519,60 II
11.klase 564,10 III
9.klase 514,50
7.klase 275,95
6.klase 233,60
10.klase 124,80
12.klase 43,20
Skolas makulatūra 853,00

Par savākto un ZAAO nodoto makulatūru balvās tika
saņemtas dāvanu kartes 60 EUR vērtībā kancelejas pre-
ču iegādei. 

Paldies akcijas atbalstītājiem par atsaucību!

Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāja 
Liene Lorence

Attēlā: makulatūras iekraušana ZAAO mašīnā.

Mācību gads beidzies, skolēni de-
vušies izbaudīt garās vasaras brīv-
dienas. Vien 9. klases audzēkņi gan-
drīz ik dienu redzami skolas gaite-
ņos, jo vēl kārtojami pēdējie valsts
pārbaudes darbi. Kādā dienā pēc kon-
sultācijām matemātikā aicinu uz sa-
runu 9. klases skolēnu Aleksandru
Grigorjevu. “ Viņam ir viena no aug-
stākajām vidējām atzīmēm skolā, ļoti
labi sasniegumi mācību olimpiādēs,
veiksmīga dalība konkursos, jaunietis
dejo tautiskās dejas un gatavojas sa-
viem trešajiem dziesmu svētkiem
Rīgā. Pēc rakstura vienkāršs, nelielās
ar saviem panākumiem, ieinteresēts
klases dzīvē, uz viņu vienmēr var pa-
ļauties. Šogad bija apņēmības pilns
un veiksmīgi piedalījās TV konkur-

sā “Gudrs, vēl gudrāks,” tā
Aleksandru raksturo viņa klases au-
dzinātāja Jolanta Glāzere. Es varu
piebilst – ļoti interesants sarunbiedrs,
zinošs, ar savu viedokli visdažādā-
kajos jautājumos.

Izstāsti, cik un kādās mācību olim-
piādēs, konkursos šajā mācību gadā
esi ļoti veiksmīgi piedalījies!

Pats tā nebiju skaitījis, to izdarī-
ja skolas vadība. Sākšu ar mācību
olimpiādēm, bioloģijā ieguvu 2. vie-
tu, ķīmijā – atzinība, fizikā – 2. vie-
ta, ģeogrāfijā – 2. vieta ( 10. klašu
grupā piedalījos), latviešu valodā –
3. vieta, vēsturē – atzinība, krievu va-
lodā – 1. vieta un šajā mācību priekš-
metā piedalījos arī valsts mēroga
olimpiādē Rīgā. 

Runājot par konkursiem, tad sko-
lotāja Jolanta ierosināja rakstīt kon-
kursa darbu par tēmu “Mana nova-
da dārgums”, kuru rīkoja Okupācijas
muzejs. Tas man bija veiksmīgs, jo
Vidzemes reģionā ieguvu 2. vietu, kā
laureāts braucu uz nākamo posmu
Rīgā. Tur mūsu darbus noskatījās
Eiropas parlamenta deputāts
Krišjānis Kariņš, sekoja paziņojums,
ka visi ir uzvarētāji un balva – tri-
ju dienu brauciens uz Briseli. Tagad
gaidu šo braucienu, tas paredzēts jū-
nijā.

Kā radās doma par dalību TV kon-
kursā “Gudrs, vēl gudrāks”? Varbūt
jau iepriekšējos gados biji apsvēris šo
ideju?

Konkurss sākās pirms 5 gadiem,

Par mācībām, olimpiādēm, 
konkursiem, dejām …
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kad mācījos 5. klasē, varu teikt, ka
jau tad man tā doma bija par pie-
dalīšanos. Taču iesākumā konkursā
sacentās skolēni, sākot ar 6. klasi.
Nākamajā gadā tā īsti nepaspēju,
taču 7. un 8. klasē reklāmu par pie-
teikšanos redzēju TV tad, kad tā jau
bija beigusies. 9. klasē beidzot laikus
izdomāju un pieteicos. 

Ko vari teikt, ir vērts piedalīties
šādā konkursā?

Domāju, ka noteikti ir vērts, tas
dod atkal jaunu pieredzi, var redzēt,
kas notiek aizkadrā, tāpat novērtēt
to daudzo cilvēku darbu, kuri pie-
dalās raidījuma veidošanā, tie nav
tikai divi raidījuma vadītāji, kurus
redzam. Vairākas stundas, kuras pa-
vadījām TV, pagāja ļoti ātri.

Kā ar satraukumu?
Biju diezgan mierīgs, varbūt rokas

trīcēja kādā brīdī, bet to vairs pats
neievēroju. 1. kārtā bija pareizi at-
bildēti deviņi no desmit jautājumiem,
arī 2. kārtā veicās labi, toties 3. kār-
tā attiecīgo pogu nospiedu par lēnu.
Vairākus jautājumus zināju, bet ne-
paguvu pirmais pogu nospiest.
Varbūt pārāk ātri atslābu. Žēl, tuvu
finālam biju.

Nākamgad atkal var piedalīties,
nu jau 10. klašu grupā.

Mēģināšu, arī raidījumā tā vadī-
tājs Kaspars jautāja, vai to nākam-
gad darīšu, atbildēju, ka jā. Ir jau arī
motivācija, jo šogad netiku finālā.

Aleksandr, atskatoties uz deviņiem
pamatskolas gadiem, kas ir tava lie-
lākā veiksme?

Domāju, ka tas būtu panākums
krievu valodas olimpiādē, kur iegu-
vu 1. vietu un tāpēc man bija tiesī-
bas startēt valsts olimpiādē Rīgā, tā-
tad sacensties ar labākajiem Latvijas
skolēniem. Arī tas, ka esmu pieda-
lījies tik dažādās olimpiādēs (valo-
du, dabas zinātņu) un guvis vietas
un atzinības. 

Tas jau nemaz nav viegli, jo ik-
dienā jau notiek mācību darbs, uz-
doti mājas darbi, un tad vēl gata-
vošanās olimpiādēm.

Jā, kā iesākās ar bioloģijas olim-
piādi novembrī, tā turpinājās janvārī
ar latviešu valodu un pārējām.
Gandrīz vai katru nedēļu kāda olim-
piāde. Gadījās arī tā, ka no rīta brau-
cu uz olimpiādi, tad atgriezos skolā
uz 6. vai 7. stundu, jo bija jāuzrak-
sta kādā priekšmetā pārbaudes
darbs. Un tad jau pavasaris klāt.
Nemaz nemanīju, kā 2. semestris pa-
skrēja. 

Mums, skolotājiem, ir prieks, ka
turpināsi mācības tepat vidusskolā.
Tu veiksmīgi parādi savas zināšanas

tik dažādos mācību priekšmetos, bet
kurš ir tavs mīļākais mācību priekš-
mets? Varbūt ar to jau sasaisti savu
nākotnes profesiju?

Patīk daudzi priekšmeti, nevaru
teikt, ka būtu tāds, kurš nepatīk.
Varbūt kaut ko nākotnē saistīšu ar
vēsturi, valodām, ar skolotāja vai pa-
sniedzēja darbu. Konkrētu plānu vēl
nav. Kas attiecas uz dabas zinātnēm,
tad, jā, tur arī ir interesantas lietas,
bet savu profesiju laikam ar tām ne-
saistīšu. 

Kādas tev attiecības ar informā-
tiku? Šīs jomas speciālisti ļoti pie-
prasīti un labi atalgoti darba tirgū.

Diemžēl diezgan maz šajā jomā vēl
ko esmu apguvis, mazajās klasēs sko-
lotājs Artis Beķeris mums iemācīja
pašus pamatiņus, taču vecākajās kla-
sēs šis priekšmets ir kā fakultatīvs,
kur netiek likti arī vērtējumi. Jā, vi-
dusskolā būs programmēšana. Kad
projekta ietvaros bijām Spānijā, tur
nedaudz iepazinu programmēšanu.
Taču tas ir jādara, cik vien var vai-
rāk, tad arī labi saproti, kas un kā. 

Kuros skolas starptautiskajos
projektos esi piedalījies?

Šogad biju jau pieminētajā
Spānijā. Taču pirms tam, vēl māco-
ties 8. klasē, bija jādara dažādi in-
teresanti darbiņi, krājot punktus, lai
nopelnītu šo braucienu. 

Runājām par mācību darbu, bet
tu jau arī esi deju kolektīva dalīb-
nieks.

Dejot  sāku 1. klasē, tad vecāki
mani pieteica deju pulciņā, tā arī tur-
pinu joprojām. Nekad nav bijusi
doma dejošanu pamest, citi jau čīkst,
ka vairs nedejos, man tāda doma nav.
5. klasē pieteicos uz regbija nodar-
bībām, diemžēl nevarēju apvienot ar
dejām. Turpināšu dejot, kamēr vēl
mācīšos vidusskolā. 

Pavisam drīz lielie dziesmu un
deju svētki Rīgā.

Jūnija beigās būs mēģinājumi, tad
brauksim uz Rīgu. Pirmie dziesmu
svētki Rīgā man bija 1. klasē, tad 5.
vai 6. klasē, un tagad jau trešie. Kopā
ar deju kolektīvu esmu pabijis arī
daudzos svētkos, kuri notiek dažā-
dās Latvijas pilsētās. 

Vai grūts ir šis laiks Rīgā – dau-
dzie mēģinājumi, dažkārt ļoti karsts
laiks, tāda bērnu un skolotāju iztu-
rības pārbaude.

No 1. klases daudz neko neatce-
ros, vienīgi to, ka biju savainojis pa-
pēdi. No otrajiem svētkiem – tie ļoti
ātri pagāja, liekas, tikko atbraucām,
bet viss jau galā – pēdējais koncerts. 

Izstāsti par savu hobiju.
Braucot uz dažādām vietām, kā at-

miņu par redzēto nopērku dažādus
suvenīrus. Atstāju sev, iedāvinu ra-
diniekiem. Bet krāju es krūzes. Viss
sākās ar to, ka vecmamma no ek-
skursijas Baltkrievijā atveda man
krūzi ar skatu no Grodņas pilsētas.
Tad brālēns atsūtīja krūzīti ar tra-
dicionālajiem baltkrievu rakstiem.
Tad vēl tika uzdāvinātas, līdz arī pats
sāku pirkt – Latvijā, Lietuvā,
Spānijā. Kādas 20 jau laikam būs.
Sākumā bija tādas lielākas, taču ta-
gad pērku mazākas, jo vieglāk atvest,
arī cenas pieņemamākas. Arī mag-
nētiņi man ir. 

Kā tu vērtē savu skolu, skolotājus?
Tagad izglītības sistēmu sagaida re-
formas, izskan apgalvojumi, ka
laba izglītība ir iegūstama lielajās pil-
sētu vidusskolās, nevis laukos.

Jā, esmu dzirdējis, ko saka mūsu
Izglītības ministrs. Dažos aspektos,
domāju, pie mums ir pat labāk.
Skolotājam un skolēnam ir labāka ko-
munikācija, var papildus vairāk pa-
strādāt. Kas tad mācās Rīgā? Tur jau
arī daļa skolēnu labajās skolās vi-
dusskolas posmā ir no laukiem, viņi
bijuši labākie savās skolās. Kā gud-
rinieki, tā arī muļķi ir gan laukos,
gan pilsētās. Pētījums, ar kuru mūs
iepazīstināja, kuras skolas jāslēdz,
kuras nē, manuprāt, arī ir nesapro-
tams. Kā var paredzēt, kurš skolēns
kuru skolu izvēlēsies? Mūsu skolo-
tāji ir malači, sen nav tā, ka māca pa
vecam. Ir modernās tehnoloģijas, at-
tiecīgie mācību līdzekļi. Nezinu, kāda
reforma vēl mūsu skolā būtu vaja-
dzīga. Aizbraucot uz citām skolām,
var labi salīdzināt, ne jau visur ir tā
kā mums. Labas skolotāju un skolēnu
attiecības. Taču arī pašam skolēnam
ir jāstrādā, ja viņš to negrib, tad sko-
lotājs neko nevar izdarīt. 

Biji Spānijas skolā, viņu mācību
stundā. Kādi secinājumi?

Labi jūtams spāņu tempera-
ments, viņi ir daudz skaļāki, stun-
dās tur ļoti maz klausās, ko runā sko-
lotājs. Bet mums jau arī tādi skolē-
ni ir. Tomēr jūtams, ka spāņu jau-
niešiem skolotājs nav liela autoritāte.
Pabijām matemātikas stundā un re-
dzējām, kā spāņu skolotāja cīnījās,
lai iemācītu kvadrātsakni. 

Kā tu domā, kam jāmācās vidus-
skolā, bet kam jāiet apgūt amats?

Kā pats jūtas un domā. Ja es teik-
tu par sevi, tad esmu sapratis, ka
mani nesaista tādi praktiski darbi,
kā galdnieks vai tamlīdzīgi. Es lai-
kam ar galvu strādāšu. Jā, es arī
esmu novērojis, ka dažam galīgi ne-
der un nav vajadzīgs trīs gadus no-
sēdēt vidusskolā. Jāapgūst profesi-
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18. maijā Jaunpiebalgas Mūzikas
un mākslas skolā 14 jaunajiem mū-
ziķiem un māksliniekiem tika svinēts
izlaidums, kas iesākās ar mākslas
programmas diplomandu darbu aiz-
stāvēšanu izstāžu zālē „ Velves”, tur-
pinājās ar svinīgo apliecību iz-
sniegšanu kultūras nama lielajā zālē
un noslēdzās ar sirsnīgu kopā būšanu
skolā.

Mūzikas programmas absolvēja 7
jaunieši:

Laura Dapševiča (klavierspēle),
Laura Miška (klavierspēle),
Ramona Napre (klavierspēle),
Ralfs Rubenis (klavierspēle),
Krista Marta Kundrate (vijoļspē-
le), Ance Urbāne (flautas spēle),
Roberts Ruško (ģitāras spēle).
„Ko es gribēju tev šodien līdzi

dot:
Sava laime katram pašam

jāatrod,
Savi draugi katram pašam 

jāsatiek,
Katram pašam jāsasalst un 

jāapsnieg,
Katram pašam marta saulē

jāatkūst
Un ka ābelei no augļu svara

jānolūst.

Katram pašam jārūgst līdzi
raugam –

Tikai tā par cilvēkiem mēs 
augam.”

Lai augsts un mērķtiecīgs ir jūsu
dzīves lidojums!

Veiksmi un izdošanos itin visā!

Jaunpiebalgas Mūzikas un
mākslas skolas

skolotāju kolektīva vārdā 
Aija Sils

Izlaidums mūzikas un mākslas skolā

ja un tad, ja grib, var turpināt mā-
cīties augstskolā. 

Vai viegli tavā vecumā saprast, ko
īsti gribi darīt?

Par sevi varu teikt, ka pašlaik vēl
nevarētu. Ir kādas varbūt piecas vai
desmit jomas, kur varētu iet. 

Tev, tāpat kā daudziem jaunie-
šiem, noteikti ir vēlme apceļot svešas
zemes. Kurp tu gribētu aizbraukt?

Pēdējā projektā sadraudzējāmies
ar spāņiem, itāļiem, angļiem, tad nu
arī solījāmies, ka atbrauksim viens
pie otra. Tas jau ir tepat, Eiropā. Par
citām valstīm – noteikti Krievijā gri-
bu pabūt – Maskavā,
Sanktpēterburgā, esmu bijis tikai
Kaļiņingradā. Ārpus Eiropas tā būtu
Dienvidamerika, tādas eksotiskās
valstis. Nesen iesāku mācīties arī
spāņu valodu. Tagad, eksāmenu lai-
kā, ar to iepauzēju. Savukārt Āzija,
Āfrika vai Ziemeļamerika mani tā
īpaši nesaista. Varbūt vēl Tuvo
Austrumu zemes ar senajām pilsē-
tām, bet tur jau nav īpaši droši. 

Ko tu saki par tiem, kuri tūlīt pēc
skolas beigšanas dodas strādāt uz ār-

zemēm?
Skarbi tas skan – dzimtenes no-

devēji, tomēr mūsu valsts mūsos ir
ieguldījusi, ka varam saņemt bez-
maksas pamatskolas un vidējo iz-
glītību. Ja patiešām ir lielas grūtī-
bas ar iztiku ģimenē, nav cita risi-
nājuma, Latvijā izskatītas visas ie-

spējas, nu tad varbūt jādodas, bet
arī – tikai uz kādu laiku. Kādus dar-
bus tad latvieši tur visbiežāk
dara? Tos, kurus vietējie nevēlas da-
rīt. Jo ilgāk paliec svešās zemēs, jo
mazāk izredžu, ka atgriezīsies. Es
atbalstu tādu ideju, ja vajadzīgs, pie-
mēram, starta kapitāls sava biznesa
uzsākšanai, tad var aizbraukt, pa-
strādāt un sapelnīt nepieciešamo
summu. Jaunieši tur izveido ģime-
nes, dzimst bērni, kuri mācās angļu
skolās un visbiežāk latviski vairs ne-
runā. Skumji, bet tāda ir mūsdienu
realitāte. Es noteikti nevarētu ilg-
stoši dzīvot prom no Latvijas, man
pietrūktu māju, tuvo cilvēku, vides,
kas ir te. To izjutu, jau nedaudzas
dienas esot Spānijā. Vislabāk tomēr
ir mājās. 

Paldies, Aleksandr, par interesanto
sarunu! Lai tev veiksme un panākumi
arī turpmāk!

Aija Ķīķere

Attēlā: Aleksandrs TV konkursā
“Gudrs, vēl gudrāks”.

Mūzikas un mākslas skolā



14

Profesionālās pilnveides pasākumā 

Mācību gada noslēgumā 24. un 25. maijā kopā ar
Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas 7. vijoļspē-
les klases audzēkni Justīni Skutāni piedalījāmies pro-
fesionālās pilnveides pasākumā “Mākslinieciskās iz-
teiksmes paplašināšanas iespējas kora priekšnesumā”,
ko organizēja Rīgas Doma kora skola. Skolēniem bija
iespēja piedalīties meistarklasēs pie tādiem pedagogiem
kā Māra Ķimele – aktierapmācība, Baiba Grīna - ska-
tuves tēls, Jānis Strazdiņš - sadarbība ansamblī, kā arī
konsultēties pie vokālajiem pedagogiem un dziedāt Rīgas
Doma kora skolas meiteņu kora “Tiara” sastāvā. 

Pedagogi varēja vērot atklātās nodarbības un arī ap-

meklēt izglītojošas lekcijas pie speciālistiem. Pasākuma
kulminācija bija koncerts Rīgas Doma baznīcā, kur Rīgas
Doma kora skolas meiteņu koris “Tiara” un viesu mei-
teņu koris, kura sastāvā dziedāja arī Justīne, atskaņoja
vairākus kopīgus priekšnesumus diriģentes Airas
Birziņas vadībā. Brīnišķīgs pasākums, laba profesionāla
pieredze. 

Aija Sils

Attēlā: Rīgas Doma kora skolas meiteņu koris “Tiara”
un viesu meiteņu koris, kura sastāvā dziedāja arī Justīne
Skutāne.

“Priecāties un nekad nepiekust!”
Jauno mākslinieku saime, kas saņēmusi apliecības

par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu, ir papil-
dinājusies vēl ar septiņiem uzņēmīgiem, mērķtiecīgiem
un talantīgiem jauniešiem. Ir aizvadīts 12. izlaidums
Mākslas programmā, radīti tehniski ļoti dažādi skolas
nobeiguma darbi, kuri atkal pārsteidza ar savu izdomu
un daudzveidību. 

Sabīne Pērkone sākumā savu diplomdarbu nebija
domājusi gleznot lielā formātā, taču, apciemojot mam-
mu darba vietā, radās ideja iecerēto gleznu uzgleznot
uz sienas. Tika meklēta papildus informācija par tēliem,
zīmētas skices, aprēķināts laukums, veidots makets, līdz
ideja pārauga realitātē. Sabīnes sienas gleznojums
“Pļava” visus aicina apciemot Drustu tautas namu.

Papīrs ir brīnišķīgs, lielisks un atzīts materiāls. Ar
to strādājot, ir iespēja attīstīt izdomu, fantāziju, preci-
zitāti, telpisko domāšanu un koncentrēšanās spējas. Tas
izcili pierādījās Līgas Džīnijas Rubenes diplomdar-

Diplomdarbu vadītāji - Sandra Strēle, Maija Apsīte,
Zanda Liedskalniņa, Rasa Vilks, Oskars Rozenblats.
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bā “Dzērve - grācija un
skaistums”. Grafiskā
papīra izgriezumu da-
rināšanas tehnikā tapa
divi lielformāta stāsti
par graciozajiem put-
niem. Šī tehnika ir grū-
ta un prasa lielu pa-
cietību, tāpēc gala re-
zultāts deva gandarī-
jumu gan sev, gan ci-
tiem.

Emīla Markusa
Moroza mājās vēl ne-
kad nav bijis vēja rā-
dītājs. Veikalā, pro-
tams,  to nopirkt ir pa-
visam viegli, bet daudz
lielāka vērtība un spēks
ir paša rokām taisīta-
jam. Pēc skiču un ša-
blonu zīmēšanas, bur-
tu un detaļu zāģēša-

nas, urbšanas, metināšanas, slīpēšanas un pulēšanas
tērauda plāksne pārvērtās raganiņas tēlā. Tas māju aiz-
sargājot no ļaunajiem spēkiem. Emīla diplomdarbs
“Manas mājas sargs” tagad sargās viņa ģimenes māju.

Līga Rusova atzina, ka nevajag daudzus gadus, lai
iemācītos izveidot ko jaunu. Jā, pietiek ar iegūtajām pras-
mēm, pacietību un vēlēšanos darīt. Sienas dekors “Gaujas
krasti” sastāv no dažādiem krāsu laukumiem, taču, iz-
sakot vārdus “krāsu laukumi”,  tas nenozīmē, ka tie ir
zīmēti vai gleznoti. Šajā gadījumā tie ir veidoti ar dzi-
jas palīdzību. Darbs atspoguļo Latvijas dabu - upi, smil-
tis, pļavas, mežus, purvus, arumus. Dekoratīvais paklājs
paredzēts interjera papildināšanai vecāku istabā.

Endija Romanova diplomdarbu “Vecrīga “ glezno-
ja par godu Latvijas simtgadei. Savos darbos viņa at-
tēloja populāras tūristu apskates vietas - arhitektūras
pieminekļus un senas ēkas Vecrīgā. Uzzinājām, ka
Pēterbaznīca ir augstākā Rīgas baznīca, ka Zviedru vār-
ti ir vienīgie aizsargmūra vārti, kas saglabājušies līdz
mūsdienām un Trīs brāļi radušies uz līdzības pamata
ar Tallinas Trīs māsām, pie tam vienā brālī ir bijusi pati
pirmā konditoreja Rīgā.

Mandalu veidošanas tehnikas ir ļoti dažādas, un katrs
var atrast sev piemērotāko. Atliek vien paņemt zīmu-
li un sākt zīmēt. Grafiski smalki izstrādātajās
Annijas Rēdmanes mandalās diplomdarbā “Visuma
spēks” jūtama liela izaugsme. Apbrīnojamas ir Annijas
spējas ļauties radīšanas procesam. Katrā darbā ir ie-
liktas emocijas un jūtama harmonija. 

Danielas Macolas mēr-
ķis, veidojot diplomdarbu
“Sarkanais visums”, bija
piepildīt savu sapni - ap-
vienot mūziku ar mākslu.
Klavieres vai ģitāra? Izvēle
par labu nāca ģitārai, jo to
apgleznot, pārvadāt un no-
skaņot ir fiziski vieglāk. Lai
darbs būtu apjomīgāks,
viņa izlēma gleznot arī dip-
tihu. Ideja par magoņu pļa-
vu atnāca sapnī. Sarkanā
krāsa, kuras atslēgas vār-
di ir enerģija, stingrums,
drosme, karjeras mērķi,
prieks, risks, mīlestība,
raksturo arī Danielu.

“Priecāties un nekad ne-
piekust!” dziedāja Daniela skolas nobeiguma darbu aiz-
stāvēšanā. To no visas sirds saviem audzēkņiem novēl
arī diplomdarbu vadītāji - Zanda Liedskalniņa, Sandra
Strēle, Maija Apsīte, Rasa Vilks un Oskars Rozenblats.  

Zanda Liedskalniņa,
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja

Emīla Markusa Moroza dip-
lomdarbs „Manas mājas sargs“.

Daniela Macola

Endijas Romanovas diplomdarbs „Vecrīga“.

Annija Rēdmane

Fragments no Līgas
Džīnijas Rubenes diplom-
darba.
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Latvija simts gados
2018.gads – Latvijas simtgades gads. Kas šajos simts

gados ir noticis? Ļoti daudz un dažādi bijuši notikumi. 
Katru mēnesi, līdz pat novembrim, ielūkojamies sva-

rīgākajos vēstures notikumos. Šoreiz notikumu pārskats
no 1968.gada līdz 1978. gadam.

Zīmīgākie notikumi Latvijas
vēsturē

1968 – 1978
1968. gada 23.jūnijā Somijā šķēpmetējs Jānis Lūsis

kļūst par pirmo padomju sportistu - pasaules rekordistu
šķēpmetēju.

1968. gada augustā padomju karaspēks brutāli apspieda
Čehoslovākijas tautas centienus pēc demokrātijas.

1969. gada 2.novembrī bija visspēcīgākā vētra, vēja
ātrums - 48m/s.

1970. gada 15.aprīlī atklāja Sporta pili Rīgā.
1970. gada 16.aprīlī Rīgā atklāja Latviešu sarkano

strēlnieku muzeju, tagad Okupācijas muzeja ēku.
1972. gada maijā ASV astronauti - Apollo 16 apkal-

pe uz Mēness novietoja Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
karogus.

1972. gada 6.jūlijā Jānis Lūsis Stokholmas olimpis-
kajā stadionā uzstāda pasaules rekordu šķēpa mešanā,
raidot šķēpu 93,8 metrus tālu.

1973. gadā izveido Gaujas Nacionālo parku.
1973. gadā notiek dziesmu svētku simtgades svinī-

bas Rīgā.
1974. gada 28.janvārī Latvijas TV pirmais krāsu te-

levīzijas raidījums.
1974. gada 13.februārī no PSRS izraida disidentu

Aleksandru Solžeņicinu.
1976. gada 27.jūlijā Monreālas olimpiskajās spēlēs

basketboliste Uļjana Semjonova, spēlējot PSRS izlases
sastāvā, iegūst pirmo olimpisko medaļu.

1977. gadā Leonīds Brežņevs kļuva arī par PSRS
Augstākās Padomes prezidija priekšsēdētāju.

(Izmantoti materiāli no
www.latvija20gadsimsts.lv)

Jaunpiebalgas novada
vēsturisko un kultūrvēsturisko

notikumu hronika 
1968 – 1978

1973. gads – sākas Ķenča – dzidras Kuzmanes – iz-
iešana tautās.

1973. gada 24. jūlijs – sāk darboties pasts
Jaunpiebalgā Gaujas ielā 21 A.

1974. gada 17. janvāris – nodeg slimnīca.
1974. gads – 12. sasaukuma sesijā par Jaunpiebalgas

ciemata izpildkomitejas priekšsēdētāju ievēlēta Mirdza
Ciganska.

1974. gads – bērnu bibliotēkai ( vadītāja Velta Zadiņa)
piešķirts nosaukums “Labākā bērnu bibliotēka”.

1974. gada 17. augusts – kopsaimniecībai “Piebalga”
25 gadu darba jubileja. Notiek pasākums kultūras namā
“Slava tām rokām, kas smaržo pēc maizes”.

1974. gada 20. septembris – atklāj deputātu zāli
Jaunpiebalgas izpildkomitejā Gaujas ielā 13.

1975. gada 4. oktobris – Emīla Dārziņa ielas svētki.
1975. gada 23. decembris – kopsaimniecību “Piebalga”

un “Kaļiņins” apvienošanas sapulce Abrupē. Par kop-
saimniecības priekšsēdētāju ievēl Jāni Dūklavu, par viet-
nieku – Jāni Ciganski.

1976. gada 17. marts – Jaunpiebalgas vidusskolai pie-
šķirts Tautas dzejnieka Jāņa Sudrabkalna vārds.

1976. gads – Imantdienu sākums Jāņaskolā, patei-
coties I. Kalniņam uzticīgā ansambļa “Menuets” vadī-
tājam Jānim Blūmam.

1977. gada 31. janvāris – mākslinieku Kārli Miesnieku
90. jubilejā sveic arī jaunpiebaldzēnu delegācija.

1977. gada 24. februāris – Otto Vāliņa godināšana (60).
Cēsu rajona Kultūras darbinieku diena notiek
Jaunpiebalgā.

1977. gada 15. jūnijs – Jaunpiebalgas vidusskolā at-
klāj skolas novadpētniecības muzeju.

1978. gada pavasaris – 1979. gada pavasaris – tiek
uzņemta dokumentālā filma par Piebalgu un piebal-
dzēniem “Četri meklē miljonu” – režisors A. Epners, ope-
rators K. Zalcmanis, komponists U. Stabulnieks.

1978. gada septembris – pensijā pavada ilggadējo kop-
saimniecības “Piebalga” valdes priekšsēdētāju Voldemāru
Zvirgzdiņu.

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

Novadnieki - jubilāri 2018
Jūnijs

01. 06. 1793. Kārlis Eduards Napjerskis,
mācītājs, vēsturnieks, 
bibliogrāfs

06. 06. 1938. Imants Damroze, biologs
08. 06. 1928. Kārlis Sproga, agronoms
19. 06. 1898. Roberts Liepiņš, dārzkopis
19. 06. 1883. Artūrs Dulbe, fotogrāfs
24. 06. 1893. Alvīne Freija (Līdurte),

aptiekāre

Latvijas jubilejas
gada sarunas

Dzīves piepildījuma
meklējumi

Gadi aizskrējuši, Jaunpiebalgas vidusskolas direk-
tore Ulla Logina pieņēmusi nopietnu lēmumu – jau-
najā mācību gadā vairs nestrādāt. Tas arī pamudinā-
ja uz sarunu, jo trešdaļa no mūža pavadīta Jaunpiebalgā. 
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Dzīvē esat pieņēmusi nopietnu lēmumu. Kāds 1.
septembris jums būs šogad?

Būšu viena no ļoti daudziem, kam 1.septembris vien-
mēr būs svētki, bet loma cita- skats no malas.

1986. gada 1. septembris – kādas atmiņas jums
saistās ar šo laiku?

Pārmaiņu laiks: atgriešanās vidusskolas gadu jau-
nības un romantikas zemē Jaunpiebalgā, savā skolā, pār-
ņemot vidusskolas vadību no savas mammas. 1.septembrī
pat neapjaušot situācijas nopietnību.

Atskatoties uz 32 darba gadiem skolā, kas šajā
laikā sagādājis vislielāko gandarījumu?

Kopā pedagoģiskajā darbā 45 gadi, direktore – 35 ga-
dus, Jaunpiebalgas vidusskolā – 32 gadi.

Gandarījums, ka Jaunpiebalgas vidusskola ir 21. gad-
simta skola- mūsdienīga materiālā bāze, tehnoloģijas,
kā rezultātā nesalīdzināmi interesantāks, interaktīvs
mācību process. Manā laikā esam pārgriezuši 7 sim-
boliskās lentas, atklājot jaunus vai atjaunotus objektus
skolā. Esam projektu skola, priecājos, ka neko neesam
nokavējuši, ka mūsu skola ir viena no 100, kas izmē-
ģina pretrunīgi vērtēto mācību satura pārmaiņu pro-
jektu, kas prasīs daudz spēka un izdomas no jaunā di-
rektora un kolektīva.

Turpinās tradīcijas. Kuplo skolas parks- absolventu
dāvanas.  Lēnām, bet aug skolēnu atbildība par savu
veikumu. Radošums priecē. Veidojas cilvēki ar dzīvei
nepieciešamajām prasmēm, jo ir fantastiska iespēja at-
klāt, attīstīt spējas un talantus- pulciņos, treniņos, kon-
kursos, projektos. Daudzie tautisko deju kolektīvi, jauk-
tais un zēnu koris, folkloras kopas, ansambļi, sporta pul-
ciņi. Kā angļu valodas skolotājai prieks par skolēnu an-
gļu valodas prasmēm gan eksāmenos, gan projektu dar-
bā.  Gandarī, ka daudzi citu pašvaldību vecāki saviem
bērniem izvēlas mūsu skolu. Joprojām žēl, ka maniem
5 mazbērniem nebija iespējas mācīties manā skolā.

Par daudzajiem starptautiskajiem projektiem,
kuros mūsu skola iesaistījusies. Cik to bijis, kurš
liekas visinteresantākais, kurš – sarežģītākais?

Skaitliski lielie projekti (skaits 12-51) bijuši ap 25,
braucienos piedalījušies vairāk kā 600 skolēnu un sko-
lotāju.

Sarežģīts bija jau pats laikmets, kādā veidojās 1. starp-
tautiskie sakari( 90. gadu sākums). Nebija interneta,
e-pasta. Sūtīju neskaitāmas parastā pasta vēstules, iz-
mantojot arī personiskos sakarus. No 100 vēstulēm at-
bildēja labi ja 5, un parastā atbilde bija- SADARBĪBAI
NĒ, jo Latvija tajā laikā nebija atpazīstama, nebija dro-
ša. Digitālā laikmeta sākumā bieži organizēju braucienus,
paļaujoties vienīgi uz e-saraksti. Bieži māca šaubas. Itāļi
2002.gadā mūsu vizītei noticēja tikai tad, kad ieraudzīja
50 skolēnus autobusā pie savas skolas. Ungārijā kon-
taktpersona, mūs ieraugot, vienkārši aizbēga. Nācās sve-
šā zemē organizēt visu pašiem. Savukārt pirmajam sko-
lēnu apmaiņas braucienam uz Dāniju 1998.gadā pat es
noticēju tikai tad, kad projekta sūtītais autobuss pie-
brauca Jaunpiebalgā pie mūsu skolas. Lai arī bijām ilg-
stoši gatavojušies- angļu valodas mācīšanās no rītiem,
īpaša folkloras programma par gadskārtu tradīcijām utt.,
īstas pārliecības par iespēju doties ceļā 25 vidusskolē-
niem un skolotājiem nebija. Protams, to neizrādīju.
Interesanti bija šogad( pēc 20 gadiem) atkal būt ar sko-
lēniem Dānijā. 

Salīdzinoši viegla un lieliska bija 10 gadus ilgā sa-
darbība ar Velsas valdību un skolām, ko veidojām kopā
ar Latvijas Goda konsulu Velsā Andri Tauriņu, dzimušu

jaunpiebaldzēnu. 
Saistoši, interesanti, vērienīgi bija gan Comenius brau-

cieni uz projekta skolu Austrijā caur Vāciju un Franciju,
gan Comenius kopā ar mūsu mākslas skolu Polijā un
Turcijā, uzņemot jaunos māksliniekus arī Jaunpiebalgā.
Tas bija saturiski un organizatoriski vispamatīgākais,
darbietilpīgākais, krāšņākais, tēma - ,, Tradicionālās māk-
slas tehnikas”. Arī sarežģītākais, jo mentalitātes kra-
si atšķirīgas. Piedzīvojums- sniegputenis Turcijā, au-
tobusam vasaras riepas un nokavēta lidmašīna, atpa-
kaļceļš caur Maskavu.

Prieks, ka starptautiskie projekti turpinās jaunā vei-
dolā, un man bija iespēja piedalīties Erasmus+ aktivi-
tātēs. Gandarī arī Nordplus projekta klašu apmaiņas
iespējas- šogad 11.klasei, bet iepriekš tagadējai 9.kla-
sei. 

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola ir ie-
guvusi jaunas un skaistas telpas, audzēkņi iegūst
labu muzikālo vai mākslas izglītību. Taču pirm-
sākumi bija vecajā skoliņā kā mākslas pulciņš…

Mani vienmēr ir valdzinājusi deja, māksla, mūzika,
lai gan mana stihija ir deja. Patīk tas, ko mūsu skolē-
ni spēj radīt mākslās lielisku pedagogu vadībā. Mākslas
skolas pirmsākums bija Veselību veicinošās skolas pro-
jekta konkurss. Tad sadarbībā tapa skaisti un vajadzīgi
simboli- skolas logo, karogs, idejas Mākslas laukumam.
Arī skolas devīze dzima Veselību veicinošās skolas pirm-
sākumos. ,, Domā labu, runā labu, dari labu”- tas pa-
tiešām darbojas. 

Zinu, ka kopā ar dzīvesbiedru Antonu savulaik
esat apceļojuši pasauli. Noteikti daudz spilgtu ie-
spaidu, varbūt ir kāds spilgtākais, ar kuru varē-
tu dalīties?

Kāzu ceļojums uz Tallinu ar lidmašīnu, pat nenojaušot,
cik būtiska būs Tallina turpmākajā dzīvē, kad meitas
ģimene ir Somijā. Sudrabkāzas Nīderlandē tulpju zie-
du laikā.  21 dienu garais ceļojums uz Kaukāzu ar au-
tobusu, kad mūsu bērni bija mazi- Edgaram 8, bet
Kristīne vēl negāja skolā. Mums abiem ar Antonu  pat
bija sacensība, kuram apceļoto zemju skaits būs lielāks-
bet apmēram jau bijām līdzsvarā. Mūsu paaudze ir lai-
mīga- bērnībā, jaunībā ceļi veda uz austrumiem, no 90.
gadu sākuma -vaļā rietumi un visa pasaule. Dullā Daukas
gēns vienmēr bijis mūsu dzimtā- ģimeņu ekskursijas no-
tiek vēl joprojām, lai gan paaudzes jau vairākkārt no-
mainījušās. 

Tā kā manā dzimtā apzināti 55 skolotāji, tad mums
vienmēr tradicionālas bijušas klašu un skolas ekskur-
sijas kopā ar skolēniem. Studijas, kursi ārzemēs: ma-
nam vectēvam- Tērbata, Maskava, Jaroslavļa, man-
Skotija, Zviedrija, Čehija, Bulgārija u.c., meitai- Dānija,
Somija, mazmeitai Elīnai – Nīderlande. Dēlam daudzi
darba komandējumi ārzemēs.

Kas ir tas, kas jūs ikdienā priecē?
Mazbērni, ziedi, grāmatas, kam līdz šim pietrūcis lai-

ka, ceļojumi…
Ko vēl gribētu piebilst?
Paldies par sadarbību manam kolektīvam, kolēģiem,

skolēniem, absolventiem, vecākiem, visiem jaunpie-
baldzēniem, Jaunpiebalgas novada domei, izglītības pār-
valdei! Jaunpiebalgas vidusskola vienmēr būs MANA
SKOLA!

Liels paldies par sarunu! 
Pieļauju, ka pateikšu arī daudzu kolēģu domas,

ka esat dzīvojusi ar iedvesmu, dzīvesprieku, vien-
mēr krājot jauno, ejot laikam līdzi. Novēlam at-
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rast jaunas iespējas, kas dos prieku turpmāk! Esam
pārliecināti, lai ko, Ulla, Jūs darītu nākamajos ga-
dos, saglabāsies mīlestība uz jaunības dienu zemi
Jaunpiebalgu! Un, dzirdot vidusskolas vārdu, gan
jau notrīsēs sirds un domas par SAVU SKOLU.

Aija Ķīķere

Attēlos: Portugālē okeāna krastā - 2018.gada maijs.

Spānijā - ,,iekarojot“ vienu no bīstamākajām takām
- CAMINITO del REY. 

Kultūras vēstnieki tiekas Jaunpiebalgā 
1. jūnijā Jaunpiebalgā tikās Kultūras vēstnieku ko-

manda – tie ir cilvēki no Latvijas un ārzemēm, kuri ir
iesaistījušies Kultūras vēstnieku kustībā. Šī bija tāda
kā mūsu Kultūras vēstnieku kursa tikšanās, dienas tēma
- „Kultūras tūrisms Latvijā” – par un ap kuru tad arī
viss veidojās. 

Rīta pusē mūzikas un mākslas skolas telpās klausī-
jāmies lekcijas un iesaistījāmies diskusijās. 

Pirmā no tām ietvēra tādas tēmas kā kultūras tūrisms,
tā paveidi un mūsdienu tendences. Vidzemes kultūras
tūrisma ieviešanas plāns. Radošais tūrisms – modīgs
jēdziens vai jauna tūrisma forma? Interpretācijas no-
zīme informācijas sabiedrībā, ES projekti kultūras man-
tojuma saglabāšanai. Labās prakses piemēri
(Valmiermuižas alus darītava, Abgunstes muiža,
Lūznavas muiža, Rēzeknes Zaļā sinagoga, H2E veido-
tās muzeju ekspozīcijas, koncertu cikls „Vadātājs” u.c.).
Par šīm tēmām runāja lektors, mākslas zinātnieks, fi-
lologs Jānis Kalnačs.

Pusdienu pārtraukumā apmeklējām Sv. Toma baz-
nīcu un tēlnieka Kārļa Zāles pieminekli. Viesi bija sa-
jūsmā par brīnišķīgo celtni, skaisto un sakopto parku,
par skanīgajām un krāšņajām ērģelēm.

Otru lekciju – diskusiju vadīja lektors Pauls Timrots.
Paula redzējums par tūrismu: „Tūrisms ir stāsti, nevis
objekti. Stāstus veido kultūra. Piebalga kā vieta, kur
dzimst kultūra.” Šī lekcija izvērtās skanīgāka, gandrīz
katram bija ko piebilst Paula Timrota skaļajiem iztei-
cieniem. Mērķis tika sasniegts – cilvēki dalījās stāstos,
un dažs no tiem ir pasaules līmeņa vēstures notikums.

Pēc tam devāmies apskatīt Jaunpiebalgas garā kro-
ga ēku. Skaistākajā no kroga telpām dalībniekus gai-
dīja muzikāls pārsteigums no vokālā ansambļa „ Žagariņi”Attēlā: Kultūras vēstnieku komanda Jaunpiebalgā.
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meitenēm. Meitenes dziedāja savu koncertprogrammu
„Gabaliņš no manas sirds”. Un kur tad nu krogs bez alus
un siera! Paldies SIA „Piebalgas alus” un Inārai Dūklavai
par atbalstu – ciemiņi īpaši novērtēja Piebalgas kvasu.
Kroga īpašnieks Ainārs Sils  viesus iepazīstināja ar kro-
ga vēsturi un darbiem, kuri šobrīd tiek veikti, lai pa-
mazām sakārtotu milzīgo objektu. Vēl paciemojāmies
glīti iekārtotajās „Gaujas fonda” telpās kroga 2. stāvā,
kur Vita un Marika padalījās ar Gaujas stāstiem.

Noslēgumā ciemiņiem bija iespēja apskatīt arī māk-
slas programmas audzēkņu diplomdarbu izstādi izstā-

žu zālē “Velves”, kur notika pasākuma noslēgums. 
Ciemiņu atsauksmes – Jaunpiebalga ir brīnišķīga,

skaista, sakopta vieta, ar skaistu ainavu, cēlu baznīcu,
talantīgiem jauniešiem, atsaucīgiem cilvēkiem. Pie mums
ir ar ko lepoties! 

Turpināsim kopt un izkopt vietu, kurā dzīvojam, le-
poties ar to. Veidosim stāstus, lai cilvēki brauc pie mums
ciemos un stāsta par mums – ne tikai Latvijā, bet visā
pasaulē!

Projekta autore Aija Sils

“Triksteri” Kalāčos

Maija pēdējā svētdienā
Jaunpiebalgas amatierteātra
„Triksteri” dalībnieki viesojās Eduarda
Veidenbauma muzejā „Kalāči” ar viņa
dzejas izrādi „Reiz zaļoja jaunība”.
Spoži spīdēja saule, smaržoja ceriņi,
un visapkārt bija jūtams dzejas gars. 

Mājas pagalmā joprojām kuplo
saim nieka stādītie ozoli, un klētiņā,
kur tapuši daudzi dzejas darbi, ar in-
teresi varējām klausīties par auto-
ra dzīves gaitām. Ap pussimts vie-
tējo skatītāju atsaucīgi uzņēma mūsu
iestudējumu un izteica vēlmi tikties
vēlreiz. Izrādes noslēgumā muzejam
tika uzdāvināta skaista ziedu kom-
pozīcija un kāda piebaldzēna sace-

rēta rīme „Pēc Eduarda
Veidenbauma dzejas motīviem”,
kuru skatītāji uzņēma ar ilgstošiem
aplausiem. Muzeja darbiniece  Andra
savā atsauksmē raksta: „Liels pal-
dies par jauko un sirsnīgo priekš-
nesumu, aktieru izjusto un emocio-
nālo sniegumu!” 

Savukārt 19. maijā mūsu aktieri
priecēja savus skatītājus ar Baibas
Jukņevičas joku lugu „Pilsētnieki”.
Skanēja daudz smieklu un aplausu.
Lieliskas atkal bija prīmas Ineta,
Inese un Valda. Mazliet „žiperīgāks”
varēja būt ( tā likās man) pilsētnie-
ka Jāņa lomas tēlotājs, jo vietējās
skaistules Zanīte un Locīša centās,
cik spēja, lai savaldzinātu Jāni, bet
viņš tikai stāvēja un brīnījās kā auns
uz jauniem vārtiem. Laikam sēroja
par savu bijušo sieviņu Mariannu,
kura izskatījās ļoti kolorīta.
Pārliecinoši savās lomās iejutās jau-
nās aktrises Anna Mackēviča, Aina

Millere un Ingūna Āboliņa. Kārtējo
reizi labi pastrādājusi  ir arī režiso-
re Aina Damroze. 

Lai gan visa vasara vēl priekšā,
bet, domājot par rudeni, gatavosim
dzejas vakaru ar  Marikas Svīķes tek-
stiem un Jāņa Žagariņa mūziku.
Tam vajadzētu būt pārsteigumam
visā Latvijā. Tādi spēki mums ir, un
mēs to varam. 

Režisores Ainas vārdā liels paldies
visam aktieru kolektīvam, kur
katrs bija savā vietā. Īpašs paldies
ciema priekšnieces lomas tēlotājai
Annai Mackēvičai, kura četru mē-
ģinājumu laikā paveica neiespējamo.
Jaunpiebalga var lepoties ar saviem
talantīgajiem cilvēkiem.

Jānis Mājenieks 

Attēlos: “Triksteri” “Kalāčos”.
Amatierteātra “Triksteri” aktie-

ri pēc izrādes “Pilsētnieki”.
Foto: Vēsma Johansone, Ineta

Elksne

Smaids pavasarī
Tu garāmejot pasmaidīji man,
Kad ceriņziedi saules tveicē vīta.
Un dvēsele šai trakā pavasarī 
Pret mīlestību bija atdarīta.

Nāks vasara ar jasmīnziedu
smaržu,

Un jāņuzāles visās pļavās plauks.
Būs prātā sapnis man par

pavasari,
Kad smaids tavs likās bezgalīgi 

jauks.

Reiz atnāks dzestrās rudens salnas,
Tad visām puķēm ziedi nokritīs.
Bet prieka pilna vienmēr būs man 

sirds,
Tur smaids tavs nekad nezudīs.

Slēģu Jānis
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Vai zini, kur sākas Gauja?
16.maijā Jaunpiebalgas pagasta

bibliotēka visus interesentus aicināja
uz tikšanos ar ģeogrāfu Juri Zaķi
no Lejasciema. Sarunas galvenā tēma
bija par Gauju un tās sākumu, jo ne-
sen ir iznākusi viņa jaunākā grāmata
“Pie Gaujas iztekām”. Tajā apkopo-
ta visa informācija par šo tēmu, sā-
kot ar teikām. Viedokļi ir dažādi, un
katram sava taisnība. Grāmata var
iedvesmot un pamudināt pašiem do-
ties ekspedīcijā meklēt Gaujas sā-
kumu. Šis izdevums ir arī mūsu bib-
liotēkas krājumā.

Pasākumā viesojās Gulbenes
Vītola izdevniecības vadītāja Ilona

Vītola, kura pastāstīja par citām Jura
Zaķa grāmatām un viņa pētījumiem
par Sibīrijas dabu un Daugavas sā-
kumu. Izrādās, ka J. Zaķis ir mūsu
novadnieks, jo 1960.gadā absolvējis
Jaunpiebalgas vidusskolu. Viņš ar
lielu sirsnību atcerējās savu mīļāko
skolotāju Ilgvaru Leimani un to, kā
ar draugiem aizbēguši no skolas in-
ternāta, lai paši izpētītu Gaujas lej-
teci. Izrādās, ka skolotājs I. Leimanis
ir iedvesmojis gan šo ekspedīciju, gan
arī mūsu viesa profesijas izvēli.

Var tikai apbrīnot Juri Zaķi, kurš
savā cienījamajā vecumā nodarbojas
ar orientēšanās sportu, raksta grā-
matas, meklē, pētī un piekopj aktī-
vu, darbīgu dzīves veidu, iedvesmo-
dams un ieinteresēdams arī citus. 

Pasākumu kuplināja arī Mirdza
Ankupa, kura lasīja dzejoļus par
Gauju. Jaunais mūziķis Artis
Gailis spēlēja ģitāru un kopā ar ap-
meklētājiem dziedāja dziesmas
par Gauju, radot jauku, mājīgu at-
mosfēru. Visi interesenti varēja ie-
gādāties Vītola izdevniecības jau-
nākās grāmatas un palūgt autoriem
autogrāfus. Ceram, ka sadarbība ar
šo izdevniecību turpināsies un ko-
pīgi noorganizēsim vēl kādu pasā-
kumu. 

Attēlā: Mirdza Ankupa runā dze-
joli par Gauju, aizmugurē no kreisās
jaunais mūziķis Artis Gailis, Ilona
Vītola un Juris Zaķis.

Baiba Logina

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā
sākas Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrijas darbs! Tajā aicināti iesais-
tīties bērni no 5 gadu vecuma, kā arī
vecāki, vecvecāki, pedagogi u.c. in-
teresenti. 

Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrijas 2018 grāmatu kolekcija

5+
1. Kā vilku piemin, tā vilks

klāt. Veronika Kaplāna, Greguārs
Mabīrs. Rīga: Lauku Avīze, 2017.

2. Mia ir priecīga. Tīa Selli. Rīga:
Jāņa Rozes apgāds, 2017.

3. Nelūgtie ciemiņi. Ulrika
Kestere. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.

4. Pastnieks Pele. Marianna
Dibika. Rīga:  Jāņa Rozes ap-

gāds, 2017.
5. Zaķa Garauša laimes zeme.

Toms Kalninskis. Rīga:  Zvaigzne
ABC, 2017.

6. Zirgā. Inese Zandere. Rīga:
Liels un mazs, 2017.

9+
1. Aukliņa, putns un es. Ella

Kārlsone. Rīga: Pētergailis, 2017.
2. Brūne. Hakonss Eversons.

Rīga: Pētergailis, 2018.
3. Kā vecmamma vislaik sa-

mazinājās. Mihaels de Koks,
Kristīne Ārstena. Rīga: Pētergailis,
2017.

4. Okeāns un tuksnesis. Inese
Paklone. Rīga: Pētergailis, 2018.

5. Sirdsmāsas. Salla Simuka. Rīga:
Zvaigzne ABC, 2017.

6. Mani sauc Jans, un es ne-
esmu nekas īpašs. Katlēna
Ferēkena, Eva Mutona. Rīga: Madris,
2018.           

11+
1. Brūveri brūvē. Pēteris

Brūveris, Indra Brūvere, Zane
Brūvere. Rīga: Pētergailis, 2018.

2. Kurš no mums lidos?
Andra Manfelde. Rīga: Dienas
Grāmata, 2017.

3. Melnais akmens. Aivars
Kļavis. Rīga: Zvaigzne, ABC, 2018.

4. Tumšmute. Hegartijs Šeins.
Rīga: Prometejs, 2018.

5. Vaboļpuika. M.G. Leonarda.
Rīga: Pētergailis, 2017.

6. Vislabākās zāles. Kristīne

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 
uzsāk lasīšanas maratonu
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Hamilla. Rīga: Lietusdārzs, 2018.

15+
1. Kur pazuda saimnieks?

Stāsti par mūsu vēsturi. Pauls
Bankovskis. Rīga: Liels un mazs,
2017.

2. Labā un Ļaunā skola.
Somans Čainani. Rīga: Zvaigzne
ABC, 2018.

3. Septītā kamera. Kerija
Drūrija. Rīga: Jāņa Rozes apgāds,
2017.

4. Tā runāja Zosu māte. Laura

Dreiže. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.
5. P. S. Tu man patīc. Keisija

Vesta. Rīga: BaibaBooks, 2017.
6. Tur aiz stacijas ir jūra. Juta

Rihtere. Jāņa Rozes apgāds, 2017.
Vecāku žūrija

1. Ulsiks. Inguna Cepīte, Rīga:
Dienas Grāmata, 2017.

2. Kā romāns. Daniels Penaks.
Rīga: Omnia mea, 2018.

3. Mans vectēvs bija ķiršu
koks. Andžela Naneti. Rīga: Jāņa
Rozes apgāds, 2018.

4. Pilsētu dedzināšana. Kai
Āreleida. Rīga: Lauku Avīze, 2017

Jauku vasaru, veiksmi 
un lasītprieku!

Atgādinām, ka vasarā (līdz
7.septembrim) mazliet ir mainījies
Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas
darba laiks: bibliotēka ir atvērta
darba dienās no 9.00 līdz 17.00;

sestdienās un svētdienās
bibliotēka ir slēgta.

Baiba Logina

Gada izstāde
“Godi”

Amatnieki, radoši ļaudis un
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi ar saviem darbiem
satiekas gada izstādē “Godi”.

Mākslinieks un amatnieks caur
saviem darbiem dara skaistāku
ikdienas pasauli. Šī gada izstādē
uzmanību pievēršam svētkiem un
svētku svinēšanai. Vēlamies
izveidot studijas “Piebaldzēni”
piedāvājumu, spēka lietas tev un
tavai ģimenei. Svinot svētkus, mēs
vēlamies sagādāt prieku ar savām
dāvanām, kuras ir vērtīgas un kļūst
par ģimenes spēka lietām
nākamajām paaudzēm.

Par pamatu ņēmām Marģera
Grīna un Māras Grīnas
fundamentālo izpēti par latvisko
dzīves ziņu, kas apkopota grāmatā
“Latviešu gads un gadskārtu godi”.
Iedvesmojoši un sapratni rosinoši ir
lasīt grāmatā izteiktās domas:

- iegūt zināšanas, kas vēsta par
Lielo pasaules kārtību, caur
LATVISKO DZĪVESZIŅU;

- UZTURĒT DZĪVU SAVAS
TAUTAS KOPTO TRADĪCIJU,
izceļot galvenās vadlīnijas latvisko
paražu kopšanā;

- radīt izpratni par latviskajā
dzīvesziņā izmantotajiem tēliem un
rotājošā raksta nozīmi;

- dot saturu, radīt atbilstošu
formu, kas izaug no latviešu tautas
dzīvesziņas ētikas un estētikas;

- visas latviešu gadskārtas
svinamās dienas ir bagātas ar
dažādām izdarībām, kas domātas
ļaužu PRIEKA IZPAUSMEI;

rituālu galvenais uzdevums ir

VEICINĀT LABESTĪBU un
ATVAIRĪT ĻAUNUMU, paust
PATEICĪBU par iegūto un
sasniegto, kā arī NODROŠINĀT
AUGLĪBU nākamajā laika posmā;

- katra svinību diena
atspoguļo gadalaikam raksturīgos
apstākļus un vajadzības ļaužu
dzīvē. Svinības atnesīs gadskārtas
atbilstošais tēls, bet goda viesi ir
vienmēr klātesoši - DIEVS, LAIMA
un MĀRA;

- apcerot SENOS LATVIEŠU
GODUS - KRUSTABAS, VEDĪBAS
un BEDĪBAS -, vispirms jāsaredz to
īpašā nozīme ĢIMENES, DZIMTAS
un tālākā TAUTAS dzīvē;

- caur svētku svinēšanu ļaudis
paceļas pāri ikdienības pelēcībai un
raizēm, it kā ieiedami kādā
pilnīgākā, cēlākā, dievestības
apdvestā, pasaulē.

Aicinām nākt uz izstādi un
iedvesmoties kopā ar mums, domāt,
kā un kāpēc šodien svinam savus
svētkus. Ir labi apzināt, apjaust,
izprast, kāpēc un kā svētkus svinēja
tauta, kas dzīvoja te, Gaujas krastā,
Jaunpiebalgā. Kas ir šīs tautas
spēka kods? No kā izriet tas, kā
dzīvot, lai to darītu laimīgi, bagāti
un piepildīti visādās nozīmēs? Ja
šodien tā nejūtamies, jāpameklē
tam cēlonis. Vai varbūt kaut kur
esam pazaudējušies neīstā vērtību
sistēmā, kas nav atbilstoša tautai,
kurā esam piedzimuši?

Izstādē redzamie darbi izstrādāti
dažādos materiālos un tehnikās.
Gleznotāji, keramiķi, tekstilnieki,
koka amata meistari un pērļotājas;
radītie adījumi, izšuvumi,
arheoloģiskās rotaslietas - tas viss
silda sirdi un priecē acis.

Valstiskā mērogā tiek dots

atbalsts, lai tiktu apzināts un kopts
savas tautas nacionālais kultūras
mantojums. Tiek radīti apstākļi, lai,
balstoties uz esošo kultūras
mantojumu, varam radīt šodien
jaunas kultūras vērtības.

Valsts nacionālā kultūras centra
izstrādātās programmas, Kultūras
ministrijas paspārnē esošās
mūzikas un mākslas skolas ar
profesionālām mākslas
programmām un pašvaldības
atbalsts – tas ir garants tautas,
gara, mantas vairošanai un
kopšanai.

Izstāde “Godi” kārtējo reizi
apliecina – Jaunpiebalgas
ieguldījums kultūrizglītībā un
kultūrā dod rezultātu. Līdzās
pieaugušajiem meistariem redzami
mūzikas un mākslas skolas
Mākslas programmas radošie darbi.
Aug jaunā paaudze, kuras izpratne
veidojas jau citā informācijas laukā
un vērtību sistēmā, kas balstīta
latviskās dzīves ziņas ritmā un
gudrībā. Izstādes centrā ir šūpulis –
simbols gaismas, dvēseles
atnākšanai uz zemes.

Paldies visiem tiem
Jaunpiebalgas radošajiem ļaudīm,

kas ar saviem darbiem rada
kultūru, vidi un kultūras vērtības

šodien!
Paldies par nesavtīgu dalību

mūzikas un mākslas skolas
Mākslas programmas audzēkņiem

izstādes iekārtošanā:
Maijai Apsītei,  Zandai

Liedskalniņai, Aldim Duļbinskim,
Agnesi Vietniecei un Rasai Vilks.

Sandra Strēle, 
studijas “Piebaldzēni” vadītāja

Jaunpiebalgas lietišķās un tēlotājas
mākslas studija “Piebaldzēni”
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“Piebalgas Stirnu buks” –
grūta, bet skaista trase

9. jūnijā aizritēja taku skrējienu seriāla “Stirnu buks”
Piebalgas posms “Vanagkalnā”, Jaunpiebalgā. Pēc
“Stirnu buka” datiem Piebalgas posmā piedalījušies vai-
rāk nekā 3500 dalībnieku. Pasākums bija grandiozs - gan
apmeklētāju un dalībnieku skaita ziņā, arī noskaņas, fan-
tastisko Piebalgas skatu, vietējo iedzīvotāju sirsnības un
“Vanagkalna” saimnieku atsaucības un ieguldītā darba ziņā. 

Liels paldies visiem novada zemniekiem, kuri akceptēja
skriešanas trases vīšanos caur savām zemēm.
Apmierinātības un gandarījuma pēcgarša, ko šis pa-
sākums deva, ir tverama katrā komentārā, kas ir lasāmi
sociālajos tīklos. Sportistu komentāri ir viennozīmīgi,
ka šis bija viens no grūtākajiem “Stirnu buka” posmiem
- kalni, svelme, pļavas, taču viens no sirsnīgākajiem,
skaistākajiem. Necerēti viesmīlīgi cilvēki, elpu aizraujoši
skati, kas trases grūtumu noteikti esot kompensējuši.

Liels gandarījums par padarīto ir “Vanagkalna” saim -
niekam Raimondam Dombrovskim: “Mēs to gribē-
jām, mēs to dabūjām, ko darīt tālāk, šeit mēs nevaram
apstāties. Pašlaik ir lielas cerības, skats uz tālāko. Ir
ieguldīts daudz laika un finanšu, mērķis ir sasniegts,
nekā dižāka šāda veida pasākumiem aktīvajā sporta no-
zarē Latvijas mērogā jau nemaz nav. Un šis mērķis ir
sasniegts ātrāk, nekā bijām domājuši. Iepriekš pat ne-
maz nebijām tik ļoti koncentrējušies uz šāda veida va-
saras pasākumiem, bet tas pierāda, ka ar darbu, ko tik
ļoti koncentrējām uz ziemas sezonu, esam nopelnījuši
respektu un ievērību šajā nozarē. Raugoties nākotnē,
noteikti neatkāpsimies, iesim tālāk uz starptautiskiem
ziemas pasākumiem. 98% procenti ir tikai patīkama pēc-
garša, lielisks gandarījums, tikai 2% ar niekiem, kas vai-
rāk saistās ar organizatorisko pusi šāda veida pasākumos,
bet tas arī ir tikai tāpēc, ka šāds pasākums bija pirmo
reizi pie mums. Ļoti velētos dzirdēt un uzzināt viedokli,
ko par aizvadīto taku skrējienu domā pašvaldība, zem-
nieki, kuru zemes tika izmantotas trasēm, vietējie ie-
dzīvotāji, kuri tika ierauti šajā virpulī, kā arī tūrisma
nozares aktīvisti.”

Aija Petkēviča

Raimonda Dombrovska
iezīmētajā Svēderu kalnā jeb

skaista ir jūsu Piebalga!
Nemeklēju „Stirnu buka” vēsturi, to var darīt inter-

neta „mātē googlē”, bet 9. jūnijā ļāvos pozitīvām emoci-
jām. Tās nebūtu, ja Raimonds  Dombrovskis nebūtu savā
stiliņā pierunājis „paķēmoties”, kā viņš teica, Egilam, lai
ar saviem domubiedriem no gleznotāju pulciņa paniekojas
Svēderu kalna galā ar krāsām. Godīgi sakot, nezināju,
ka tāds kalns tepat, ka tādi pakalni lejā un augšā tepat,
aiz Svēderu un Pentuļu mājām. Apkārtne pavisam citādi
izskatās, ja esi nost no šosejas, no galvenā ceļa. To var
izbaudīt, tikai tur esot. Kopā ar Valdu un Alvi, ar maz-
meitām Gerdu un Sofiju un galveno pierunāto esam starp
Pentuļu un Svēderu mājām. Iepazīstamies ar ļoti laip-
nu un sirsnīgu mājas saimnieku, arī Raimondu, tikai no
Svēderiem, arī Guntis nenociešas atnāk apskatīt, kas viņa
zemes kalna galā ierīkojušies uz palikšanu. Gleznas jau
tapušas, un sākam domāt, ko darīt.

Saule, vējš, siena laika un pļavu jauko burvību, mūsu
sarunas par jauko laiku, skaisto vietu pārtrauc skrē-
jiena organizatori, kas atdrāžas kā vējš uz kvadracik-
la. Tiekam apgaismoti, ka skrējiens uzsākts pusstun-
du vēlāk, tūlīt jābūt pirmajiem. Tā nu apfotografēti un
apfilmēti, gaidām... Vēl apspriesti tiek iepriekšējā gada
pirmie skrējēji, ka vietām neesot naudas balvas, bet šo-

gad, piemēram, visātrākajam 50 l muciņa ar alu, visā-
di sīkumi ar mūsu sapazīšanos. Drīz parādās pirmie...
Gudrīši spriež – vai būšot Serjogins? No apsveicināša-
nās saprotu, ka ir viens no pirmajiem...

Sajūsmas saucieni no mūsu puses sākumā tādi kaut-
rīgi, bet tad uzmundrinām un jūtam, ka skrējējiem tas
patīk...Citam prieks par mūsu piedāvāto ūdens malku.
Paldies no vienas puses. Enerģiju, spēku, izturību, veik-
smi, prieku vēlam mēs...uzsaucam: „Sveiciens Kocēnu
novada skrējējiem!”, Swedbank darbiniekiem, vēl citiem,
kuriem uz krekliņiem skaidri norādīts, no kurienes da-
lībnieks. Arī enguriešiem uzkliedzam, ka viņi drīz būs
mājās..ha, ha, jo Raimonds nez no kurienes dabūjis uz-
rakstu „Engure”, kas rotā mūsu punktu. Kāds tās pu-
ses skrējējs domīgi nosaka, ka būšot tomēr pie 200 km
tā Engure. Būs vien jātic, jo īsto Enguri solīt nevaram. 

Ieraugot pazīstamus, esošos vai bijušos piebaldzēnus,
sasaucoties ar viņiem, pārņem superīga sajūta. Edžus
Nedēļa gan krietnu gabalu priekšā tētim, brāļi Eglīši
-Viesturs un Henrijs - tiek atpazīti, Inetai Elksnei smaids
pār visu seju, Lāsma Irša (gan jau tagad cits uzvārds!)
atpazīst mūs, Mārcis Jukēvics priecīgs, ka var baudīt
malku ūdens, Krista Krūmiņa sasārtusi smaida, ieraugot
mūsu pulciņu ar pretsmaidiem un uzmundrinošiem vār-
diem. Klusiņām garām devās Armands Ābelnieks un
Sandis Grīnbergs. Savukārt bija, kas uzsauca mums,
bet nepaguvām atpazīt – jau prom!

Saucām pa gabalu - kas dod prieku tādam skrējie-
nam, kāpēc izvēlies skriet vai tamlīdzīgi, lai dzirdētu
arī atbildi. Atceramies un ik pa laikam ar Sofiju pie-
rakstām sacīto. Drīz vien, kad esam saukuši sveicienu
un izturību līdz galam, Sofija piespiežas tuvāk, it kā glāb-
damās no vēja, tomēr čukstus saka: „Ome, uzprasi, uz-
prasi atkal kāpēc viņi skrien!”

Cits nesaprot īsti, kāpēc tāds jautājums, bet citiem
jau atbildes tepat klāt, it kā zinot, ka jautāsim .. Jau
saņemtas dažādas un joprojām tās dzirdam.

Forši! 
Pārbaudu sevi!
Atkal jauni draugi!
Paldies, ir jauki!
Patīk!
Jebkāds sports ir labs!
Sveiciens atbalstītājiem!
Vajag!
Patīk Latvija!
Pie jums ir skaista daba!
Paldies par sirsnību un viesmīlību!
Samaksāts, tāpēc arī skrienu! Ha! Ha!
Skaisti visapkārt!
Piebalga ir skaista!
Vēl visi neesam ārzemēs!
Tikt līdz galam!
Treniņam!
Skaista ir jūsu Piebalga, tie pakalni!
Lai sevi pamocītu!
Rūdos grūtībās!
Jātrenē gribasspēks!
Tomēr visvairāk smejam par atbildi: „Bērni lika!” 
Vislabākos ceļa vēlējumus un izturību novēlam Santai,

kura ar mazu zīdainīti pauniņā drošu soli lika pārējo
virzienā no kalna lejā, lai atkal kāptu nākamajā pakalnā,
cerot drīz sagaidīt galapunktu.

Paldies Valdai un Alvim, mazmeitiņām Gerdai, Sofijai
par pacietību, opim (viņš izdomā visādus pigorus - te
skrien smiedamies līdzi gabaliņu kādam pazīstamam,
te atkal, redzot, ka būs atsaucīgas meitenes, paskrien
ar tām gabaliņu, uzmundrinot, te, uztriepis krūšu ap-
vidū ciparu 1 no savas krāsu paletes, izvēloties dzelte-
no) par laika īsināšanu un kopā būšanu - Vēsma
Johansone.

(Turpinājums 24. lpp.)
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Kultūras pasākumi jūnijā, jūlijā
Jaunpiebalgā 

14. 06. plkst. 14.00 Jaunpiebalgas stacijā pie akmens piemiņas brīdis represētajiem piebal-
dzēniem. Aizdegsim sveces un noliksim ziedus, pieminot izsūtītos novadniekus.

20. 06. Saulgriežu rituāls Vinķu kalnā.
19.00 – 21.00 pinam deviņziedu vainagu;

22.00 Vasaras saulgriežu uguns rituāls, kuru vadīs Sandra Strēle;
24.00 Uguns skulptūras iededz Vides radošā darbnīca un Inese Leite.
Par pasākuma labskanību rūpēsies folkloras kopa „Ramkas rakstīni“
Līdzi ņemiet pērnā gada vainagus un jāņuzāles, pagalīti kopīgam ugunskuram un cienastu svētku gal-
dam!

Kopīgi sasmelsimies dabas spēku visam gadam!

23. 06. plkst. 23.00 Jāņu nakts balle Jaunpiebalgas brīvdabas estrādē “Taces”.
Muzicēs grupa “D. Day’s family”. Grupas solists ir Snake jeb Jānis Blūms, kurš atpazīstamību reiz iegu-

vis šovā „Talantu fabrika“. Mūziku sola spēlēt dažādām gaumēm - gan šlāgeri, gan rock’n’roll, gan pasaulē
pazīstamu dziesmu kaverversijas. Dzīvās mūzikas starplaikos par muzikālo noformējumu rūpēsies DJ
Groovie Dino. 
Ieeja: 5.00 EUR

06. 07. plkst. 20.00 Dziesmu un deju svētku deju lieluzveduma “MĀRAS ZEMĒ”  kopīga skatī-
šanās (norises vieta vēl tiks precizēta).

Līdzi ņemam groziņus!
Ieeja bezmaksas

08. 07. plkst. 20.00 Dziesmu un deju svētku noslēguma koncerta 
“ZVAIGŽŅU CEĻĀ” kopīga skatīšanās. Pasākums notiks Jaunpiebalgas kultūras namā.
Līdzi ņemam groziņus!
Ieeja bezmaksas

28. 07. Sporta un veselības diena ģime-
nēm Jaunpiebalgas brīvdabas estrādē
“Taces”. Sīkāka informācija sekos. 

Pasākuma plānā iespējamas izmaiņas un 
papildinājumi. Lūdzu, sekojiet informācijai 

mājas lapā www.jaunpiebalga.lv un
Jaunpiebalgas kultūras nama Facebook lapā.

Tālrunis sīkākai uzziņai - 26646395

Zosēnu pagastā
21. 06. plkst.   19.00   Viesizrāde -

Jaunpiebalgas amatierteātris ‘’Triksteri’’
viesojas ar B. Jukņevičas sadzīvisku joku lugu
‘’Pilsētnieki“. Ieeja - 2.00 EUR

11. - 13. 07.  Ikgadējais Jauniešu pārgājiens
- nometne ‘’Gaujas Krasti’’. Labākā vieta iz-
klaidei, prāta asināšanai un jaunu attiecību
veidošanai.

Nometni vadīs Zemessardzes 27. kājnieku ba-
taljona 1. kājnieku rotas virsseržants Arnolds
Bahmanis. Dalības maksa 15.00 EUR

Pieteikšanās līdz 9. jūlijam - Dzidra Prūse,
mob. 26538154, vai aizpildot anketu un nosūtot uz:
dzidra.pruse@jaunpiebalga.lv

Anketas pieejamas novada mājas lapā.

GODI

JAUNPIEBALGAS KULTŪRAS NAMĀ

09.06.2019- 10.09 2018

JAUNPIEBALGAS LIETIŠĶĀS UN TĒLOTĀJAS MĀKSLAS STUDIJAS IZSTĀDE
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Pār tevi smilšu klusums klāts,
Vien paliek atmiņas
Un tava mūža stāsts.

Skumju brīdī esam
kopā ar Egitu,
vecmāmiņu 

aizsaulē
pavadot!

Jaunpiebalgas
amatierteātris

“Triksteri”

2018. gada 15. jūlijā
plkst. 19.00

Jaunpiebalgas Sv. Toma
ev. lut. baznīcā

Muzicēs ērģeļu duets RIGA 
ORGANUM DUO

Ilona Birģele un Diāna
Jaunzeme - Portnaja

Koncertprogrammā  
“Tūkstoš mēlēm ērģeles spēlē...”

(prof. Ilmas Grauzdiņas 
70.dzimšanas dienas atcerei)

Koncerta  programmā: 
V. A. Mocarts, D. Bedards,

R. Jermaks, A. Vecumnieks u.c.

Koncertu atbalsta: Biedrība mūzikas
aktivitātēm PLENO, 

Valsts kultūrkapitāla fonds

Attēlos: pēc “Stirnu buka” datiem Piebalgas posmā piedalījušies vai-
rāk nekā 3500 dalībnieku. 


