
5 (254) 2019. gada maijs Jaunpiebalgas novada izdevums

Jūnijs – ziedu mēnesis

01.06. Starptautiskā bērnu aizsardzības    
diena.

09. 06. Vasarsvētki.

14. 06. Komunistiskā 
genocīda upuru 
piemiņas diena.

16. 06. Medicīnas 
darbinieku diena.

17. 06. Latvijas Republikas okupācijas diena.

27. aprīlī Krāslavas kultūras namā norisinājās J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
Horeogrāfijas katedras 1993. gada absolventu deju kolektīvu koncerts, kurā piedalījās arī

Jaunpiebalgas jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvi “Piebaldzēni”.

Vairāk par šo un citiem kultūras notikumiem lasiet 16. lpp.!
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- Pārdomas
Šķiet, neviens mēnesis nevar lepoties ar

tādu krāsu toņu bagātību kā maijs. Vai tas
būtu liels koks vai vissīkākā zālīte - visi
plaukst ar tieši sev raksturīgo zaļo lapu
toni, tāpat koki un krūmi lepojas ar snieg-
baltu, dzeltenu, dzeltensārtu ziedu bagā-
tību. Un kur tad vēl dzeltenais pieneņu tra-
kums! Vakari un rīti ir pielieti pilni ar put-
nu dziesmām, šķiet, daba rūpējas par mūsu
labsajūtu, lai pēc garās, tumšās ziemas visā
pilnībā atkal sajūtam dabas atmodu, skais-
tumu. 

Tomēr visvairāk man maijs ir īpašs ar
ceriņziedu krāšņumu un smaržu. Ja laiks
ir vēsāks, tad šo smaržīgo skaistumu var
izjust un baudīt ilgāk. Ceriņu stādījumi
Latvijā rotā teju katras mājas dārzu, par
ceriņu popularitāti nav nemaz jāšaubās.
Daudzviet, kur agrāk bijušas mājas, tagad
redzami vien ziedoši ceriņu krūmi. Valsts
zemes dienesta informācija liecina, ka
„Ceriņi” ir Latvijā populārākais mājvārds
– tādu saimnieki devuši 460 mājām.

Ceriņu īpašo, reibinošo aromātu nav ie-
spējams sajaukt ne ar ko citu! Pavasara
krūmu maigā un saldā smarža piepilda mūs
ar patīkamām sajūtām. Bet vai jūs zināt
par ceriņu ārstnieciskajām īpašībām? Tie
spēj palīdzēt organismam cīnīties ar da-
žādām saslimšanām. Izrādās, ka ceriņu
ārst nieciskās īpašības tautas medicīnā zi-
nāmas vairākus simtus gadu. Tie kupli zie-
dējuši jau Osmaņu impērijas dārzos. Uzskata,
ka tieši tur pirmo reizi ceriņus sāka iz-
mantot ārstnieciskos un kosmētiskos no-
lūkos. Ceriņu ziedi saturot lielu daudzu-
mu askorbīnskābes, ēteriskās eļļas un fla-
vonoīdus, kas labvēlīgi ietekmē organismu.
Ceriņi ir lielisks pretsāpju, pretiekaisuma
un temperatūru pazeminošs līdzeklis. 

No ceriņiem var gatavot tēju, kompre-
ses, ziedes, kas palīdz pret dažādām vai-
nām. Diemžēl, ceriņu eļļa praktiski neesot
nopērkama pat specializētajos veikalos.
Toties to bez grūtībām varot pagatavot mā-
jas apstākļos.

Lai mums visiem smaržīgs, saulains,
gaišs maija mēnesis! Izbaudīsim šo laiku,
kad ik diena kļūst arvien garāka, jo tad jau
nāks jūnijs… 

Aija Ķīķere

Novada domē
2019. gada 1. aprīļa novada

domes sēdē nolemts:
Apstiprināt deputāta pilnvaras Mārcim Jukēvicam.
Apstiprināt iesniegtos Jaunpiebalgas novada domes 2019.gada

15.aprīļa saistošos noteikumus Nr.1 „Jaunpiebalgas novada do-
mes pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets
2019.gadam”.

Veikt grozījumus 2017.gada 11.septembra domes lēmumā Nr.171
“Par telpu nomu masāžas pakalpojumu sniegšanai sociālo pa-
kalpojumu punktā Dārza ielā 4-14, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov.”

Pārdot I. G., personas kods dzēsts, nekustamo īpašumu Bērzu
iela 10, ar kadastra Nr.4298 003 0269, kas sastāv no apbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0104 - 0,5981
ha platībā, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, par
cenu 1078,46 EUR.

Noteikt J. I. B., personas kods dzēsts, rūpnieciskās pašpatēri-
ņa zvejas tiesību limitu – 30 metru tīklu.

Norakstīt un izslēgt no uzskaites debitora SIA “VOLKEN BERG”
parādu 1597,15 EUR.

Dzēst 2018.gada 6.augusta domes apstiprināto noteikumu “Par
maksas pakalpojumiem, ko sniedz Jaunpiebalgas novada dome,
tās struktūrvienības un iestādes”, kas, pamatojoties uz likumu “Par
nodokļiem un nodevām”, nav pašvaldības nodevu objekts” III.
Nodaļu.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 Grozījumi Jaunpiebalgas
novada domes 2010.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.7
“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trū-
cīgu vai maznodrošinātu Jaunpiebalgas novadā”.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam “Dzelmes”,
Jaunpiebalgas pagasts, kas sastāv no divām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu 4256 006 0098 un 4256 006 0099 ar kopē-
jo platību - 10,6ha.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašu-
mam „Kalna Nēķeni”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, ka-
dastra Nr.4298 005 0019 - 24,2 ha kopplatībā. Zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4298 005 0019 - 18.8 ha platībā, atdalīt ēkas
un zemi 2,0 ha platībā, veidot jaunu īpašumu. Zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4298 005 0020 - 5,4 ha platībā, atdalīt ēkas
un zemi 2,0 ha platībā, veidot jaunu īpašumu.

Atļaut D. B. sadalīt nekustamo īpašumu, Bērzu iela 4, kadas-
tra Nr.4298 003 0096, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas
novads, atdalot atsevišķi zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4298 003 0097. 

Izdarīt grozījumus Jaunpiebalgas novada domes 2017.gada 8.mai-
ja nolikumā „Jaunpiebalgas vidusskolas nolikums”.

Izbeigt zemes lietošanas tiesības A. S., personas kods dzēsts, uz
zemes vienību, kadastra apzīmējums 4298 003 0111 – 1,05 ha pla-
tībā, “Ķīvītes”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads. Noslēgt jau-
nu zemes nomas līgumu ar A. S., personas kods dzēsts, par zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0110, Gaujas iela 9,
Melnbārži, Zosēnu pagasts – 0,5089 ha platībā. 

Noteikt, ka pašvaldības iestādes “Amatas, Jaunpiebalgas,
Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa” darbības te-
ritorijā – Jaunpiebalgas pašvaldības administratīvā teritorijā, ar
2019.gada 16.aprīli tiek piemērotas Bāriņtiesas likuma 79.pan-
tā noteiktās valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem.

Atsavināt A. T., p.k. dzēsts, nekustamo īpašumu ar kadastra
apzīmējumu 4298 004 0051, “Kalniņi”, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas novads, par augstāko piedāvāto cenu 1100,00 EUR
bez pievienotās vērtības nodokļa, noslēdzot pirkuma līgumu.
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Apvienot vienotā īpašumā ar vienotu adresi - skolas
ēku ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0279 001 un funk -
cionāli ar to saistīto sporta zāli ar kadastra apzīmēju-
mu 4256 006 0279 018, veidojot vienu adresi Gaujas iela
41, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads, LV- 4125.

Veikt izmaiņas amata vienībā - Sabiedrisko attiecī-
bu speciālists/Iepirkumu tehniskais sekretārs ar
2019.gada 2.maiju.

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Kalna Virdes”,
kadastra Nr.4256 006 002, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķas zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 4256 005 0012 – 4,4
ha platībā.

Veikt grozījumus, pagarinot AS ”Latvijas Valsts meži”,
reģistrācijas Nr.40003466281, juridiskā adrese Vaiņodes
iela 1, Rīga, 26.04.2010. izsniegtās smilts – grants un
smilts atradnes “Rempji” bieži sastopamo derīgo iz-
rakteņu ieguves atļaujas Nr.5 derīguma termiņu līdz
2034.gada 1.februārim, kas atrodas Jaunpiebalgas no-
vadā, nekustamajā īpašumā “Rempju mežs” (kadastra
Nr.4256 014 0077), zemes vienībā ar kadastra apzī-
mējumu 4256 014 0072.

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Jaunskubiņi”,
kadastra Nr.4256 009 0037, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķas zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 4256 009 0084 – 7,0
ha platībā.

Piedalīties projektā “Bērnu un jauniešu brīvā laika
pavadīšanas telpu labiekārtošana” kā projekta reali-
zētājam, kur kopējās projekta izmaksas ir 12 726,75 EUR,
tai skaitā attiecināmās izmaksas:10 517,98 EUR, pub-
liskais finansējums 90% no attiecināmām izmaksām
9 466,18 EUR.

Piedalīties projektā “Brīvdabas estrādes „Taces“ fa-
sādes vienkāršotā atjaunošana” kā projekta realizētā-
jam, kur kopējās projekta izmaksas ir 24897.76 EUR,
tai skaitā attiecināmās izmaksas: 20576.66 EUR, pub-

liskais finansējums 90% no attiecināmām izmaksām
18518.99 EUR.

Ievēlēt Administratīvo komisiju 4 locekļu sastāvā.
Ievēlēt Komisiju darījumiem ar lauksaimniecības zemi

7 locekļu sastāvā.
Ievēlēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izso-

les komisiju 5 locekļu sastāvā.
Ievēlēt Sociālo un veselības jautājumu komiteju 4 lo-

cekļu sastāvā.
Ievēlēt Finanšu un attīstības komiteju 5 locekļu sa-

stāvā.
Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – ar ka-

dastra Nr.4256 056 0277, kurš sastāv no dzīvokļa Nr.2
(telpu grupas kadastra apzīmējums 4256 006 0161 007
002) ar kopīpašuma domājamām 235/952 daļām no bū-
ves (kadastra apzīmējums 4256 006 0161 007), ar kop -
īpašuma domājamām 235/952 daļām no būves (kadas-
tra apzīmējums 4256 006 0161 008), ar kopīpašuma do-
mājamām 235/952 daļām no būves (kadastra apzīmē-
jums 4256 006 0161 009), kurš atrodas Gaujas iela 38
- 2, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas
nov., LV-4125, nosakot ieguvēja izvēli publiskā izsolē.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – ar ka-
dastra Nr.4256 006 0207, kurš sastāv no zemesgabala
ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0207, kurš atrodas
Pļavas iela 8, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas nov., ar platību 0,1673 ha, nosakot ie-
guvēja izvēli publiskā izsolē.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – ar ka-
dastra Nr.4256 007 055, kurš sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0255, ar kopējo pla-
tību 4,37 ha, un dzīvojamās mājas ar kadastra apzī-
mējumu 4256 007 0255 001, ar kopējo platību 748,9 m2,
kurš atrodas „Pagasta nams“, Abrupe, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., LV- 4125, nosakot ieguvēja
izvēli publiskā izsolē.

Sagatavoja Anita Auziņa.

PROJEKTS: „Trenažieru iegāde un uzstādīšana Jaunpiebalgas
pagastā sporta aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem“, 

Nr. 18 – 09 – AL18 – A019.2202 – 000006, īstenots!

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu
konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 „Darbības īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju“ aktivitātes: 19.2.2 „Vietas potenciāla attīs-
tības iniciatīvas“ ietvaros, sadarbībā ar biedrību „Cēsu rajona lauku partnerība”, rīcības nosaukums „Sabiedrisko
aktivitāšu dažādošana” tika iesniegts un atbalstīts projekta iesniegums.

Projekts īstenots no  2018. gada 22.maija līdz 2019.gada 11.aprīlim.

Projekta rezultāti
Projekta īstenošanas rezultātā novada iedzīvotājiem ir iegūta jauna trenažieru zāle, kas dod iespēju interesentiem

sevi pilnveidot un piekopt veselīgu dzīvesveidu. Trenažieru zāle atrodas Jaunpiebalgas vidusskolas sporta zālē un
pieejama visiem. Projekta ietvaros tika iegādāti un uzstādīti trenažieri, kas būs piemēroti visām muskuļu grupām:
stepers, dažāda veida svara stieņi, “Body pump” svara stieņi ar atsvariem, skrejceļš, velotrenažieris, vēderpreses sols,
pietupienu statīvs, hanteļu komplekts, spiešanas statīvs, universālais sols, step soli, kāju spiešanas platforma, uni-
versālais piecu bloku trenažieris, atsvaru komplekts, vingrošanas paklājiņi.  (Turpinājums 4. lpp.)
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Projekta mērķis
Veicināt novada iedzīvotāju fizisko sagatavotību, da-

žādot, pilnveidot un nodrošināt iedzīvotājiem fizisko ak-
tivitāšu pieejamību Jaunpiebalgas pagastā.

Projekta īstenotāji
Projekta īstenotājs ir Jaunpiebalgas novada dome sa-

darbībā ar biedrību „Cēsu rajona lauku partnerība”,
Lauku atbalsta dienestu un Eiropas Savienību.

Projekta finansējums
Kopējās projekta izmaksas 14 496,89 EUR, no pro-

jekta attiecināmajām izmaksām publiskais finansējums

13 047,20 EUR, Jaunpiebalgas novada domes līdzfi-
nansējums 1449,69 EUR.

Trenažieru piegādi un uzstādīšanu veica SIA
“Sporta Sistēmas”.

Paldies visiem, kas piedalījās projekta realizācijā! 
Lai veicinātu aktivitāšu pareizu izpildi, tiks piesaistīts

speciālists, kurš dos padomus, kā pareizāk trenēties, par
trenažieru pielietojamību un arī iespēju ieinteresētai per-
sonai izstrādāt individuālās trenēšanas programmas.

Lai izdodas visiem kopā gūt prieku par realizēto pro-
jektu! 

Signe Rupaine
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Vēlēšanu iecirknis Nr. 373
Adrese: Gaujas iela 2A, Jaunpiebalga,

Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV –
4125; (tālr. 29478891; 64107898)

Vēlēšanu iecirknis Nr. 391
Adrese: Annas iela 4, Melbārži, Zosēnu pagasts,

Jaunpiebalgas novads, 

LV – 4133; (tālr. 26159700; 64129837)
Sākot ar šā gada 20.maiju līdz 25.maija plkst.12.00

vēlēšanu komisijas pieņems vēlētāju rakstveida pie-
teikumus balsošanai vēlētāju atrašanās vietā, kuri ve-
selības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī vē-
lēšanu dienā 25.maijā.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiki:

20.maijā no plkst. 17.00 līdz 20.00
21.maijā no plkst. 9.00 līdz 12.00

Iepriekšējā balsošana:

22.maijā no plkst. 17.00 līdz 20.00
23.maijā no plkst. 9.00 līdz 12.00

24.maijā no plkst. 10.00 līdz 16.00

Vēlēšanu dienā - 25. maijā - vēlēšanu iecirkņi
strādās

no plkst. 7.00 līdz 20.00

Jaunpiebalgas novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētājs Arnis Ratiņš (29478891)

2019. gada 25.maijs –
EIROPAS PARLAMENTA VĒLĒŠANAS

2019.gada 26.martā Jaunpiebalgas novada dome no-
sūtīja vēstuli  VAS “Latvijas Valsts ceļi” ar jautājumiem
par autoceļa stāvokli Jaunpiebalgā (autoceļa P33 posms
41,20-46,20 km) pēc 2018./2019.gada ziemas sasaluma
un tam sekojošo pavasara atkušņa procesu radīto ceļa
kūkumošanu.

2019.gada 30.aprīlī Jaunpiebalgas novada dome sa-
ņēma atbildes vēstuli, kurā VAS “Latvijas valsts ceļi”
apliecina: “Projekts paredz būtiskus ceļa konstrukci-
jas uzlabojumus: uzlabojot ūdens atvadi no ceļa klāt-
nes tiek būtiski paaugstināta ceļa segas nestspēja.
Pašreizējā būvdarbu stadijā ceļa konstrukcija vēl nav
pietiekami pasargāta no nokrišņu radītā ūdens ie-
kļūšanas tajā, bet drenāža vēl nav pietiekami efektī-
va tā aizvadīšanai, kas radīja papildus apstākļus, lai
ziemā veidotos sala pacēlumi, sasalstot liekajam ūde-
nim ceļa konstrukcijā. Pēc pilnas būvprojekta reali-

zācijas ūdens atvade uzlabosies un tiks ieklāta asfalt -
betona virskārta, kas neļaus nokrišņu radītajiem ūde-
ņiem iekļūt ceļa klātnē caur ceļa virsmu. Kaut arī ceļš
tiek pārbūvēts, atstājot esošās segas konstrukcijas grun-
tis, vienmēr pastāv risks, ka atsevišķās vietās tās var
būt sliktākas nekā konstatētas projektēšanas laikā veik-
tajā izpētē, tomēr, balstoties uz mūsu rīcībā esošiem
datiem, uzskatām, ka šāds risks ir pietiekami neliels,
lai pilna segas konstrukcijas pārbūve nebūtu ekono-
miski lietderīga. 

Atvainojamies Jaunpiebalgas iedzīvotājiem un autoceļa
lietotājiem par sagādātajām neērtībām būvdarbu lai-
kā un pateicamies par toleranci un sapratni!”

Informāciju sagatavoja
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Signe Rupaine.

Par autoceļa P33 Ērgļi – Jaunpiebalga - Saliņkrogs
posma km 41,20-49,20 stāvokli
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Šopavasar atkal tika apsekoti grausti mūsu no-
vada teritorijā. Kādi secinājumi par redzēto?

Jā, esam apsekojuši novada teritoriju, pamatā brau-
cot pa valsts un galvenajiem pašvaldības ceļiem.
Galvenais secinājums – salīdzinājumā ar iepriekšējām
reizēm, kas bija pirms trim gadiem, ir patīkami redzēt,
ka daudzi grausti un nesakārtotas vietas pazudušas no
mūsu novada teritorijas. Zemnieku saimniecības iekopj
savas platības, atbrīvo no krūmiem, brīvās vietas ap-
strādā, atstājot dekoratīvas vai izskatīgas koku grupas.
Veidojas skaistas ainavas. Patīkami redzēt, ka lauki tiek
apstrādāti, sēti zālāji, kas nodrošina vērtīgu barību lo-
piem. Praktiski neieraudzījām neapkoptus, nenopļau-
tus laukus. Var jau būt, ka novada nomalēs kaut kur
arī ir, taču lauki pamatā ir kopti, tādējādi arī neveido-
jas kūla, ko dedzināt. 

Iedzīvotāji kopj savas sētas, mājas, neredzējām tā-
das, kuras būtu neappļautas, ieaugušas krūmos vai pēr-
najā zālē. Ir ļoti labi sakopti īpašumi, un it īpaši tagad,
pavasarī, var redzēt, ka cilvēki aktīvi darbojas – iekopj
māju apkārtni, pagalmus, novāc nevajadzīgās mazās ēkas
u.tml. 

Tajā pašā laikā atradām gandrīz 30 vietas (komisi-
ja pašlaik apkopo rezultātus), ar kuru īpašniekiem tad
arī strādāsim - tiks sūtīti brīdinājumi, atgādinājumi par
to sakopšanu. Ir objekti, par kuriem vispirms jāatrod
juridiskais risinājums, kā piespiest iespējamos īpašniekus
sakārtot lietas. Ir ēkas, kas atrodas uz svešas zemes,
un ēku īpašnieki gan nenovāc graustus, gan arī apkārtne
ir nekopta. Vairākos objektos būsim spiesti piesaistīt
būvinspektoru apsekošanas procesā, lai pēc tam varē-
tu vērsties pie īpašnieka ar administratīviem piespie-
du līdzekļiem. 

Par ceļmalām. Ir skaisti, ka notiek zemes aršana, zā-
lāju sēšana, diemžēl dažviet arums beidzas līdz ar brau-
camo daļu, līdz ar to ceļa malas josla netiek ievērota.
Par to arī būtu jādomā.

Gribu teikt paldies visiem, kuri pielikuši pūles, lai
sakoptu savas teritorijas un veidotu skaistu kopējo ai-
navu. Taču darāmā vēl ir daudz, arī ciemata centrā –
daži grausti Melnbāržu centrā un arī Jaunpiebalgā.
Cerams, ka šovasar beidzoties ielas rekonstrukcijai arī
piegulošās teritorijas būs sakārtotas. 

Ko var teikt par jauno novadu karti?
Visi jau ir dzirdējuši par jauno administratīvi teri-

toriālo reformu, kura paredz, ka jāveido lieli, attīstīties
spējīgi novadi. Mans personīgais viedoklis – jā, refor-
ma ir vajadzīga, bet piedāvātais variants neatrisinās tās
problēmas, uz kurām norāda jaunais VARAM ministrs
Pūces kungs. Kartes pārzīmēšana, izveidojot jaunas te-
ritorijas, kur pakalpojumu centri tiek attālināti no ie-
dzīvotājiem, nekādu attīstību nenesīs. Attālināsies pa-
kalpojumu sniegšana no iedzīvotājiem, kā arī lauku cie-
mu iedzīvotājiem nebūs nekāda ietekme uz lēmumu pie-
ņemšanu – kas attiecīgajā teritorijā būtu jādara un kas
nē. Tikšanās reizēs ar ministru nav saņemti nekādi pār-
liecinoši pierādījumi, ka līdz ar reformu uzreiz veido-
sies ekonomiskā attīstība  - jaunas darba vietas, rūp-
nīcas, nav aprēķinu, cik budžeta līdzekļu ietaupīsim, cik
izmaksās jaunās struktūras lielajos novados, par cik pa-
lielināsies izdevumi u. tml. Es un mani kolēģi saska-
tām vairākus apdraudējumus tieši lauku teritorijām –
pastiprināsies iedzīvotāju aizplūšana uz pilsētām un vēl
tālāk. Tas saistīts arī ar skolu likteni, jo attiecīgi sa-

mazināsies skolēnu skaits, skolu eksistence kļūs ap-
draudēta. Pašreizējie uzstādījumi – ministrijas un viņu
piesaistīto ekspertu viedoklis rāda, ka nevienā no jaun-
veidojamajām teritorijām ārpus attīstības centriem ne-
būs  vidusskolas. Tāpat apšaubāma jaunu uzņēmumu
veidošanās. Nebūs klientu, nebūs patērētāju – paaug-
stināsies infrastruktūras izmantošanas jeb komunālo
pakalpojumu cenas. 

Tātad, tiek piedāvāta reforma – jauna novadu kar-
te, dažu novadu gadījumos ar diezgan neloģiskiem priekš-
likumiem, bet nav nekādas skaidrības, kas tieši tiks uz-
labots. Piekrītu, likvidējot 80 novadus, valsts ietaupīs
kaut kādus naudas līdzekļus, taču jau tagad tiek teikts,
ka jaunajos novados deputātu skaits būs lielāks, tie būs
labāk atalgoti. Arī darbinieku skaits kļūs lielāks, tie bū-
šot profesionāļi un labāk atalgoti. Ministrs apsolījis, ka
apmeklēs katru novadu, pēc 15. maija zināsim vizīšu
grafiku, tai skaitā dienu, kad ieradīsies Jaunpiebalgā.
Tad nu uz šo tikšanos aicināsim visus iedzīvotājus, lai
uzdotu jautājumus un saņemtu atbildes. Latvijas
Pašvaldību savienība ir nosūtījusi vairāk nekā 70 jau-
tājumus un priekšlikumus, taču atbildes nav saņemtas.

Šogad 17. un 18. maijā kārtējās Vidzemes
Uzņēmēju dienas Valmierā.

Arī šogad mums būs ekspozīcija kopīga ar
Vecpiebalgas novadu – tā saucamā Piebalgas māja.
Pasākumā arvien daudz ko redzēt – kāds tad ir piedā-
vājums no Vidzemes uzņēmējiem un novadiem.

Sezona sākas, un ceļa remonta darbi Gaujas ielā
turpināsies?

Iedzīvotāju bažām nav pamata, darbi atsākas. Kā
skaidrojumu par ažiotāžu, kura bija saistīta ar 1. kār-
tas uzklātā asfalta kvalitāti ziemā, šajā avīzes numu-
rā varat iepazīties ar AS “Latvijas Valsts ceļi” atbildes
vēstuli. 

Veiksmīgi noslēgusies Jaunpiebalgas vidusskolas
akreditācija.

Ir dots pozitīvs vērtējums skolas darbam, arī jauna-
jam direktoram, akreditējot skolu uz maksimālo laiku
- sešiem gadiem. Ja runā par nākotni, tad visi dzirdam
Izglītības ministres teikto par skolu reformām un VARAM
virzīto novadu reformu – tas viss var atstāt būtisku ie-
spaidu uz to, kādai būt mūsu skolai turpmāk. Jaunie
priekšlikumi, kurus ministre izvirza, ir diezgan saba-
lansēti, nav tik kategoriski par visu vidusskolu likvi-
dāciju laukos. 

Pašlaik mani ļoti uztrauc problēmas, kas saistās ar
bērnu audzināšanu, – tieši vecāku atbildība par saviem
bērniem. Pēdējā laikā palielinājies dažādu konfliktu
skaits jaunāko klašu skolēnu vidū. Bērnudārzā un tad
arī skolā ienāk neaudzināti, izglītības iestādei nesa-
gatavoti skolēni – ar visatļautību, necieņu pret citiem
skolēniem, skolotājiem, pieaugušajiem cilvēkiem. Bet
tā taču ir pilnīga vecāku atbildība! Diemžēl vecākiem
nav izpratnes par lietām – kādas ir bērnu tiesības un
pienākumi. Jau gada beigās tika nodibināta darba gru-
pa, kas skata šīs problēmas un to risināšanas iespējas,
tomēr darbs tik viegli neiet. Ja problēmas ir ielaistas
jau pirmsskolas laikā, tad tagad ir grūti skolai vienai
pašai visu izlabot, te noteikti ir svarīga vecāku ieinte-
resētība un līdzdalība. 

Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju
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Pārskats par bišu saimēm
Medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem

Lauksaimniecības datu centram ir jāsniedz informāci-
ja par bišu saimju skaitu uz 1. maiju. Pārskats ir jāie-
sniedz no 01.05.2019. līdz 31.05. 2019. Visērtāk pārskatu
ir ievadīt elektroniski LDC mājas lapas autorizētajā sa-
daļā. 

Lai saņemtu datu ievades tiesības Elektronisko zi-
ņojumu ievades sistēmā, ar Datu centru jānoslēdz līgums.
Kamēr nav noslēgts datu ievades līgums, spēkā ir veid-
lapa, to var sūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē. Īpaši
uzmanīgiem jābūt tiem īpašniekiem, kuriem medus bi-
tes ir vairākās novietnēs (vietās, kur tiek, turētas bišu
saimes).

Ja pēc paziņotā atskaites datuma ir izmaiņas bišu
saim ju skaitā kādā no novietnēm vai reģistrēta jauna
novietne, kurā turat bites, tad, norādot jaunu atskai-
tes datumu, ir obligāti jāaktualizē vēlreiz bišu saimju
skaits visās novietnēs. Tālrunis LDC konsultācijām:
67095069 vai 22019664.

Projekti mazajiem un 
jaunajiem lauksaimniekiem
SIA ”LLKC” Cēsu konsultāciju birojā un pie novadu

lauku attīstības konsultantiem vairāk praktiskas in-
formācijas par projektu pretendentu atbilstību un pie-
ejamību projektu sagatavošanai. Iespēja individuāli sa-
zināties un vienoties par konsultāciju laiku.

No 2019. gada 20. maija līdz 2019. gada 26. jūnijam
varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā
“Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmēj-
darbības uzsākšanai”.

Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku ie-
saistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un no-
drošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu
lauksaimniecības sektorā. Šī būs projektu pieņemša-
nas trešā kārta, tās kopējais publiskais finansējums
ir 3,96 miljoni eiro. Jaunais lauksaimnieks saņems vien-

reizēju 40 000 eiro lielu maksājums jaundibināta (vai
pārņemta) lauksaimniecības uzņēmuma dibināšanai
un attīstībai saskaņā ar iesniegto darījuma darbības
plānu.

Jaunajiem lauksaimniekiem jāņem vērā, ka darī-
jumdarbības plānu jāgatavo vismaz diviem kalendāra
gadiem, bet ne ilgākam laika posmam kā līdz 2022. gada
31. decembrim.

No 2019. gada 17. jūnija līdz 2019. gada 18. jūlijam
varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā
“Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot ma-
zās lauku saimniecības”.

Pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību
konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti,
efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību.

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir
11,085 miljoni eiro, tas sadalīts pēc reģionalizācijas prin-
cipa. Katrs projekta īstenotājs saņems 15 000 eiro lie-
lu atbalstu.  Pasākumā atbalsts paredzēts tām maza-
jām saimniecībām, kurām gada kopējais neto apgrozī-
jums pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesniegšanas
vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlai-
des vērtība projekta iesniegšanas dienā ir vismaz 2000
eiro, bet nepārsniedz 15 000 eiro. Darījumdarbības plā-
nu jāgatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne il-
gākam laikposmam kā līdz 2022. gada 31.decembrim.

Svarīgi ņemt vērā, ka mazajiem lauksaimniekiem pro-
jekta iesniegumu jāsagatavo sadarbībā ar konsultāci-
ju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pa-
kalpojumu sniedzēju saraksts pieejams dienesta mā-
jaslapā. Projektu iesniegumu veidlapa un pasākuma no-
sacījumi pieejami dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv
sadaļā “Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas”.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD
Elektroniskās pieteikšanās sistēmu. Projektu iesniegumu
pieņemšana notiek Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku at-
tīstības programmas ietvaros.

 Dace Vējiņa
Lauksaimniecības organizatore

mob. tel. 29131170

Lauku ziņas

Skolas ziņas
J. Sudrabkalnam veltītajā miniatūru konkur-

sā 7. - 12. klasēm piedalījās:
Liene Zaķe (11.kl.), Nora Marija Misiņa (11.kl.)

- 1.vieta, Samanta Plinta (11.kl.), Gunda Glāzere
(11.kl.). Skolotāja A. Ķīķere.

Aelita Traupele (9.kl.) - 2. vieta, Emīls Drulle (
9.kl.), Līga Rusova (9.kl.), Daniela Macola (8.kl.),
Endija Romanova (8.kl.) – atzinība, Kate Smilga
(8.kl.). Skolotāja Z. Althabere.

Karolīna Pogule (7.kl.) – atzinība, Agnija
Ziedāre (7.kl.), Zanda Loginova ( 7.kl.), Gerda
Johansone (7.kl.), Daniela Bormane ( 7.kl.),
Dagnija Novicka (7.kl.), Kristīne Baltkaula ( 12.kl.)
- 3. vieta, Samanta Terēze Spirģe ( 10.kl.), Lotārs
Jānis Dzenža ( 10.kl.), Adrians Vīķelis (10.kl.) – at-

zinība. Skolotāja J. Glāzere.
Apvienoto novadu futbola sacensībās meitenēm

“B” grupā piedalījās un ieguva 1. vietu:
Evelīna Brikmane (6.kl.), Amanda Vītola (6.kl.),

Karolīna Pogule (7.kl.), Veronika Monika Stūriška
(7.kl.),

Vendija Traupele (7.kl.), Ance Liliāna Lazdiņa
(7.kl.), Karlīna Lazda (8.kl.). Skolotāja S. Vlodare.

Apvienoto novadu futbola sacensībās zēniem “B”
grupā piedalījās un ieguva 1. vietu:

Haralds Žuravļovs (6.kl.), Emīls Markuss
Morozs (7.kl.), Nauris Kristaps Metums (7.kl.), Sandis
Pajats (9.kl.), Alvis Apsītis (9.kl.), Vairis Orlovs (9.kl.),
Sentis Fiļipovs (9.kl.). Skolotāja S. Vlodare.
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Jau piekto gadu Jaunpiebalgas vidusskolas latviešu
valodas skolotājas rīkoja dzejniekam J. Sudrabkalnam
veltīto miniatūru konkursu 7.- 12.klasei, kurā aicinā-
ja piedalīties vēsturiskā Cēsu rajona skolu skolēnus. Šo-
gad atsaucība bija vislielākā – konkursā piedalījās 40
skolēni no 6 skolām. Noslēguma pasākums jau tradi-
cionāli noritēja J. Sudrabkalna un E. Dārziņa muzejā
“Jāņaskola”. 

Konkursa darbus, kā ierasts, vērtēja žūrija: Andris
Ērglis, K. Barona muzeja galvenais speciālists, Rūta
Kārkliņa, K. Barona muzeja vadītāja, kā arī latviešu va-
lodas un literatūras skolotājas Ilga Prīse un Valda Žu-

kovska. Šī konkursa idejas autore – bijusī Jaunpiebalgas
vidusskolas direktore Ulla Logina.

Paldies par atbalstu vidusskolas direktoram Arnim
Ratiņam un novada domei!  Paldies kopētājai Baibai
Damrozei par grāmatiņu iesiešanu, Vēsmai Johansonei
par stāstījumu, muzeja “Jāņaskola” darbiniecei Guntai
Misiņai par viesmīlību un Ilgai Pabērzei par garšīgo kūku!

Aija Ķīķere

Attēlā: J. Sudrabkalnam veltītā miniatūru konkur-
sa noslēguma pasākumā.

Miniatūru konkurss – jau piekto gadu

Apvienoto novadu futbola sacensībās meitenēm
“A” grupā piedalījās un ieguva 1. vietu:

Vendija Traupele (7.kl.), Veronika Monika
Stūriška (7.kl.), Krista Marta Kundrate (10.kl.), Anna
Marija Kārkliņa (10.kl.), Viktorija Brikmane (12.kl.),
Izabella Kvecko (12.kl.). Skolotājs A. Stankēvičs.

Apvienoto novadu futbola sacensībās zēniem “A”
grupā piedalījās un ieguva 4. vietu:

Ralfs Rubenis (9.kl.), Dikijs Zariņš (9.kl.),
Sentis Fiļipovs (9.kl.), Aivis Eksto (9.kl.), Vjačeslavs
Rudiņecs (10.kl.), Aleksis Loginovs (10.kl.), Mārcis
Klapars (12.kl.). Skolotājs A. Stankēvičs.

Apvienoto novadu futbola sacensībās zēniem “C”
grupā piedalījās un ieguva 4. vietu:

Viesturs Damroze, Elgars Tenčs, Mikus Ļuļēns,
Emīls Sinka, Uvis Uldis Pērkons, Kristers Ozols,

Kristaps Spirģis ( visi 6.kl.). Skolotāja S. Vlodare.

Apvienoto novadu mājturības un tehnoloģiju
olimpiādē piedalījās:

Ance Dārziņa (5.kl.) – 1.vieta, Ance Liliāna
Lazdiņa (7.kl.) – atzinība, Ance Rutka (7.kl.). Skolotāja
M. Apsīte.

Valsts ģeogrāfijas olimpiādē piedalījās
Aleksandrs Grigorjevs (10.kl.). Skolotāja I.

Jerumāne.

Ieva Ciekurzne
direktora vietniece mācību darbā 

Projekta Erasmus+  “4C” aktivitātes Anglijā
Šajā mācību gadā Jaunpiebalgas vidusskolā tika uz-

sākta projekta Erasmus + “4C” (projekta Nr. 2018-1-
LV01-KA229-046950_1) darbība. Šis projekts saistīts ar
21.gadsimta prasmēm – sadarbību, komunikāciju, ra-
došumu un kritisko domāšanu. Sadarbības partneri ir
no Dānijas, Lielbritānijas, Itālijas un Portugāles.
Paredzētas vairākas mobilitātes katrā no sadarbības part -
neru skolām.

Šā gada 1.aprīlī  skolēni – Justīne Skutāne, Adrians
Vīķelis, Anna Marija Kārkliņa, Samanta Terēze Spirģe,
Viktorija Brikmane, Nora Marija Misiņa un 3 pedago-
gi  - Jolanta Glāzere, Ineta Elksne un Vita Kļaviņa –

ieradāmies Lielbritānijas pilsētā Ročesterā. Mūs laip-
ni uzņēma projekta dalībskola – sera Jozefa Viliamsona
matemātikas skola (Sir Joseph Wiliamson’s Mathematical
school). Viņš bija angļu valsts ierēdnis, diplomāts un po-
litiķis, kas 1701. gadā atstāja novēlējumu, lai
Ročesterā izveidotu matemātisko skolu.

Ročestera ir neliela pilsēta, kas izvietojusies
Medvejas upes krastos. Ievērojamākā celtne ir 604. gadā
uzceltā Ročesteras katedrāle. Tajā darbojas skola, kas
dibināta vienlaicīgi ar katedrāles tapšanas laiku un ir
otra vecākā skola pasaulē, kas darbojusies bez pār-
traukuma. 
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2. maijā Jaunpiebalgas vidussko-
las  7.-12. klašu skolēni, kuri aktīvi
piedalās ERASMUS+ 4C projekta ak-
tivitātēs, devās mācību ekskursijā. 

Skrīveros skolēni viesojās ražotnē
“Skrīveru saldumi”. Viņi piedalījās emo-
ciju fabrikā “Mans roku darbs”, kurā

katrs dalībnieks varēja ietīt savas īpa-
šās konfektes “Gotiņas”, iepazīties ar
“Skrīveru Gotiņas” tapšanas vēsturi un
degustēt jaunāko produkciju.

Skrīveros konfektes “Gotiņa” tiek
ražotas jau trešajā paaudzē.
”Skrīveru Gotiņa” tiek ražota pēc se-

nās receptes no īsta piena un svies-
ta, saglabājot tradīcijas un kvalitā-
ti nemainīgus gadus. Šī burvīgā kon-
fekte “Gotiņa” ir lieliskas atmiņas par
bērnību vai jaunu atmiņu sākums!

Mācību ekskursijas dalībnieku at-
miņas par šo nodarbību:

Nākamajā dienā mēs devāmies uz sera Viljamsa ma-
temātiķu skolu, lai iepazītos ar pārējiem projektā ie-
saistītajiem dalībskolu pārstāvjiem. Skolēniem tika pie-
dāvāta detalizēta programma katrai  vizītes dienai.
Skolēni pilnveidoja angļu valodas prasmes, jo tika sa-
dalīti 5 grupās tā, lai katrā būtu visu dalībvalstu pār-
stāvji, un šādās grupās darbojās divas dienas. Projekta
dalībnieki ieguva jaunas iemaņas IKT izmantošanā, piln-
veidoja sadarbības un komunikācijas prasmes un attīstīja
kritiskās domāšanas prasmes. Pirmā diena tika veltī-
ta IKT tehnoloģijām. Katram  skolēnam tika izsniegts
komplekts robotikā. Bija jāizgatavo robots, ar kuru die-
nas otrajā pusē skolēni piedalījās sadarbības aktivitā-
tē. Skolu pārstāvji prezentēja savu valsti un iepazīsti-
nāja ar to vēsturi, tradīcijām. Vakara noslēgumā kopīgas
vakariņas vienā no tradicionālajiem krodziņiem pilsē-
tiņas centrā.

3.aprīlī nodarbības sākās ar debašu turnīru. Katra
no dalībvalstu skolu komandām piedalījās debatēs par
to, kāpēc mūsu valstij jābūt Eiropas kultūras galvas-
pilsētai, bet  finālā izvēlējās kādu ievērojamu personī-
bu, kas devusi lielu ieguldījumu valsts attīstībā. Finālā
cīnījās mūsu skolas  un Dānijas komanda. Skolēni iz-
vēlējās runāt par Vairu Vīķi - Freibergu un  guva uz-
varu. Tālāk sekoja izglītojoša nodarbība, kurā dalībnieki
tika iepazīstināti ar laikrakstiem un žurnāliem, kas iz-
nāk Lielbritānijā. Šim nodarbībām sekoja jogas aktivitāte,
to vadīja skolotāja, kura apguvusi  savas prasmes Indijā.
Pēc fiziskajām aktivitātēm komandas iemācījās gata-
vot smūtijus no augļiem un ogām. Komandu paveikto

izvērtēja žūrijas komisija. Dienas noslēgumā apmeklējām
regbija klubu. Vietējā regbija komanda demonstrēja spē-
les paņēmienus. Arī mūsējie varēja parādīt savas pras-
mes un iemaņas regbijā.

Ceturtajā vizītes dienā visi kopā devāmies ekskur-
sijā uz Londonu. Braucām ar vilcienu, un mūs pavadī-
ja atraktīvais skolotājs Anguss Pārkers. Apskatījām ie-
vērojamākos tūrisma objektus pilsētā. Apskati sākām
ar Bekingemas pils parka apmeklējumu, tālāk devāmies
uz Divali Trafalgara laukumu. Apskatījām panorāmas
ratu - Londonas aci un Vestminsteras pili jeb
Parlamenta namu. Te arī ir visiem zināmais Bigbens.
Šis pulkstenis ir viens no pilsētas simboliem, kas paš -
laik apskatei ir ierobežots, jo notiek restaurācijas dar-
bi. Nokļuvām arī vienā no pilsētas kvartāliem, kur iz-
vietojušies ķīniešu veikali un ēstuves, tā saucamajā Čai-
nataunā. Pabijām arī Pikadillī laukumā un Haidparkā.
Pēcpusdienā devāmies atpakaļ uz Ročesteru, kur tikā-
mies talantu vakarā un iepazinām jaunas tradīcijas, ap-
guvām portugāļu un dāņu dejas. Mūsējie iemācīja an-
gļiem, dāņiem, portugāļiem un itāļiem deju ,,Cūkas dri-
ķos”. Pasākums izvērtās jautrs, un negribējās šķirties
no jauniegūtajiem draugiem. Jauni draugi, iespaidi un
daudz, daudz pozitīvu emociju! 

Piektajā dienā ceļojām mājup.

Skolotāja Vita Kļaviņa

Attēlā: skolēni un skolotājas projekta Erasmus + “4C”
ietvaros Ročesterā Lielbritānijā.

ERASMUS+ “4C” projekta aktivitātes
Jaunpiebalgas vidusskolā
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“Skrīveru saldumu” ražotnē bija
ļoti interesanti pavadīts laiks.
Uzzinājām daudz jauna par to, kā no-
risinās konfekšu ražošana un sai -
ņošana. Paši varējām iemēģināt roku
kā konfekšu tinēji. Mēs saiņojām kon-
fektes un veltījām tās saviem mīļa-
jiem.

Patika, ka varēja degustēt kon-
fektes.

Man nesanāca  iesaiņot konfektes,
bet patika pamēģināt, kā to dara.

Interesanti bija uzzināt, cik pa-
tiesībā grūti ir ietīt “Gotiņu” kon-
fektes. Pēc šīs pieredzes iegūšanas,
ēdot konfektes, ar cieņu atcerēšos ti-
nēju darbu.

“Skrīveru saldumu” ražotnē man
radās liels respekts pret konfekšu
čaklajām iepakotājām.

Pēcpusdienā skolēni apmeklēja
Nacionālo botānisko dārzu Salaspilī.
Sākās nodarbības ar ekskursiju un
iepazīšanos ar botānisko dārzu.
Nacionālā botāniskā dārza platība
ir 129 hektāri. Ap 40% teritorijas aiz-
ņem zinātniskās kokaudzētavas, sil-
tumnīcas, eksperimentālās audzē-

tavas. Pārējos 60% teritorijas izvie-
totas ekspozīcijas, kas paredzētas ap-
meklētājiem. 

Galvenais un svarīgākais mūsu
apmeklējuma objekts bija oranžēri-
ja, tās kolekcijas sāka veidoties 1956.
gadā. Ik gadus kolekcija tiek papil-
dināta ar augiem, kas izaudzēti no
starptautiskās Sēklapmaiņas pro-
grammas ceļā iegūtām sēklām un
spraudeņiem. Pašlaik oranžērijā ap-
lūkojami aptuveni 2100 augu taksoni
no visiem kontinentiem, izņemot
Antarktīdu. Oranžērijas lepnums
ir sukulentu kolekcija. Siltumnīcā iz-
vietota ievērības cienīga dziedniecisko
aloju un agavju dažādība, katru no
šīm ģintīm pārstāv vairāk nekā 30
sugas. Aplūkojamas arī gastērijas (20
sugas), peperomijas (20 taksoni), ka-
lanhojes (15 taksoni), eiforbijas (13
sugas), sansevjēras, tievu garstum-
bru kaktusi – selenicereji, eriocere-
ji, kā arī visai eksotiskie sukulentie
efejvīni un neparastās bovijas.

Jaunpiebalgas vidusskolas 7.-
9.klašu skolēni pēc ekskursijas pie-
dalījās izglītojošā nodarbībā “Viedā

oranžērija”, vidusskolai - “Mazā auga
lielais potenciāls”

Skolēnu iespaidi par šīm nodar-
bībām:

Ļoti patika ekskursija pa botā-
nisko dārzu, gides stāstījums bija in-
teresants un aizraujošs.

Man patika botāniskais dārzs, jo
tur bija daudz interesantu un nere-
dzētu augu.

Botāniskajā dārzā mums stāstīja,
kādos apstākļos aug augi un kā no-
drošināt atbilstošu augšanas vidi.

Man patika grupu darbs, kurā va-
rējām iepazīt daudz un dažādas augu
sugas.

Botāniskajā dārzā man patika
oranžērijas sukulentu kolekcija.

Nacionālajā botāniskajā dārzā zie-
dēja dažādu krāsu un šķirņu tulpes.
Oranžērijā bija tropiska sajūta.
Varējām piedalīties nodarbībā “Mazā
auga lielais potenciāls”, kuras gaitā
uzzinājām daudz jauna par mikro-
kultūrām un to nozīmi zinātnē un vi-
des saglabāšanā.

Mācību ekskursijas mērķis bija ie-
pazīstināt skolēnus ar dažādām pro-
fesijām. Dot iespēju patstāvīgi un ra-
doši padarboties katrā nodarbībā. Pēc
skolēnu iespaidiem var secināt, ka
viss, kas nav izbaudīts, ir interesants
un saistošs.

Paldies projektam ERASMUS+
“4C” par iespēju Jaunpiebalgas vi-
dusskolas skolēniem piedalīties šajā
mācību ekskursijā!

Paldies skolotājai Zanei Althaberei
par atbalstu pasākuma organizēšanā!

Paldies Jaunpiebalgas novada do-
mei par atbalstu projektam!

Skolotāja Liene Lorence

Attēlos: skolēni viesojās ražotnē
“Skrīveru saldumi” un Nacionālajā
botāniskajā dārzā Salaspilī.



10

Tuvojas mācību gada noslēgums, un laiks apkopot sko-
lēnu mācību uzņēmumu programmas darbību. Šajā mā-
cību gadā skolā darbojās 8 mācību uzņēmumi. Daļa no
tiem turpinās darbu arī nākamajā gadā. Skolēni guva
pieredzi uzņēmējdarbībā, jaunas zināšanas un prasmes,
attīstīja savu radošumu.

Mācību gada laikā skolēni piedalījās divos republi-
kas nozīmes gadatirgos Rīgā, kas norisinājās tirdznie-
cības centrā “Domina Shopping”- ziemas un pavasara
sezonā “CITS BAZĀRS”, un divos reģionālajos gadatirgos
Madonā un Gulbenē. Uzņēmums “Beauty jewellery”(Alise
Apsīte un Ance Liliāna Lazdiņa)  ieguva balvu nomi-
nācijā Inovatīva biznesa ideja un uzņēmuma SIA “Z&Z
Furniture” simpātiju balvu.

Augstāko novērtējumu ieguva uzņēmums “Think
green” (be in) - Gerda Johansone, Dinija Eksto, Nikola
Karīna Karpa (7.klase), kas piedalījās tirgū ar ievas-
kotām, batikotām auduma drāniņām un maisiņiem pro-
duktu iesaiņošanai. Pavasara gadatirgū “CITS BAZĀRS”
meitenes pamatskolu grupā ieguva vienu no 8 uzvarē-
tāju nominācijām kā Sociāli atbildīgs SMU.
Uzņēmumam balvu pasniedza  AS “Latvijas Valsts meži”.

Iespējai tirgoties pasākumā CITS BAZĀRS bija pie-
teikušies vairāk nekā 400 skolēnu mācību uzņēmumi,
bet pasākumā “Domina Shopping” savu uzņēmumu pār-
stāvēja 270 labāko ideju autori. Līdz ar 35 žūrijas pār-
stāvjiem arī vairāk nekā 29 000 apmeklētāju tirdznie-
cības centrā vērtēja un iegādājās skolēnu mācību uz-
ņēmumos radītās preces, atbalstot jauno nākotnes uz-
ņēmēju pirmos mēģinājumus pašiem uzsākt savu biz-
nesu. Ar biznesa idejām un radīto produkciju klāteso-
šos iepazīstināja 800 skolēni no visas Latvijas. Labākie
vidusskolu un pamatskolu grupā tika apbalvoti astoņās
galvenajās nominācijās.

“Cita Bazāra” apmeklētāji un žūrija varēja pārlieci-
nāties, ka mūsu jaunieši ir inovatīvi, mērķtiecīgi un uz-
ņēmīgi: gan pamatskolu, gan vidusskolu audzēkņi spē-

ja piedāvāt produktus, kas atsevišķos gadījumos var kon-
kurēt reālajā tirgū dizaina, skaistumkopšanas un citās
nozarēs. “Ir liels gandarījums redzēt, ka skolēni ir uz-
klausījuši un ņēmuši vērā ieteikumus, kurus viņiem snie-
guši apmeklētāji un žūrija ziemas pasākumā. Šogad kon-
kurence vairākās nominācijās bija tiešām sīva,” norā-
da JA Latvia vadītājs Jānis Krievāns.

Skolēnu mācību uzņēmumu veidošana un darbība ir
viena no projekta Erasmus+ “4C” aktivitātēm, jo uz-
ņēmējdarbība pieder pie 21.gadsimta prasmēm un ir sais -
tīta ar projekta tēmu un  attīsta sadarbības, komuni-
kācijas, radošuma un kritiskās domāšanas prasmes.
Tāpēc  skolēni savu iesākto darbu turpinās arī nāka-
majā mācību gadā. 

Paldies Jaunpiebalgas novada domei par sniegto at-
balstu programmas dalības maksas nodrošināšanā! Esam
ļoti pateicīgi Jaunpiebalgas vidusskolas vadībai, vecā-
kiem  un visiem, kas atbalstīja skolēnu  mācību uzņē-
mumus. Sakām paldies mājturības skolotājam Viktoram
Černoglazovam un Baibai Damrozei. Ceram uz sadar-
bību nākamajā mācību gadā.

Vita Kļaviņa

Skolēnu mācību uzņēmumu aktivitātes

Konkurss „100 vēstures mirkļi novadā -
vietas un cilvēki”

Jau otro gadu Eiropas Parlamenta deputāte Inese
Vaidere organizēja konkursu „100 vēstures mirkļi no-
vadā - vietas un cilvēki”. Konkursa mērķis bija apzināt,
apkopot un atklāt savas dzimtās vietas neatklāto vēs-
turi. Šogad konkursā tika iesniegti 46 darbi no 36 Latvijas
skolām.

Latvijas Universitātes bibliotēkā norisinājās konkursa
dalībnieku un viņu skolotāju apbalvošana, tajā tika no-
skaidroti 6 labākie darbu autori, kuri saņēma galveno
balvu - braucienu uz Eiropas Parlamentu Briselē, to skai-
tā arī Jaunpiebalgas vidusskolas 11.klases skolniece
Gunda Glāzere un skolotāja Jolanta Glāzere.

Lūk, ko par konkursu un gūtajiem iespaidiem Briselē
pastāstīja Gunda.

Vai tu pirmoreiz piedalījies šajā konkursā?
Nē, otro. Arī pērn es biju laureātu pulkā, bet nesa-

ņēmu ceļojumu uz Briseli.
Par ko tu rakstīji savu darbu?
Izveidoju darbu par Raiņa ielu Jaunpiebalgā. Konkursa

nolikumā paredzēts, ka jāaptaujā cilvēki, jāvāc dažā-

das vēstures liecības par pētāmo tēmu. Es gribu pateikties
Vēsmai un Egilam Johansoniem un Baibai Lasmanei
par senajām Raiņa ielas fotogrāfijām, par atmiņām, kā
veidojusies šī iela, ar ko tā īpaša.

Kādi ir tavi iespaidi par Briseli?
Brisele ir ļoti skaista, tā spēj pārsteigt gan dienā, gan

naktī, it īpaši ar arhitektūru un apskates objektiem.
Dienā tevi apbur kārdinošo vafeļu un šokolādes smar-
ža, taču vakarā tu it kā nokļūsti pasakā, viss ir izgais-
mots, uz ielām spēlē muzikanti un tu spēj ieraudzīt Briseli
no cita skatu punkta. Tā kā uz Briseli braucām pava-
sarī, mūs valdzināja arī ziedošie koki un puķes.

Protams, pārsteidza arī pats Eiropas Parlaments.
Nebiju domājusi, ka tas būs tik liels un ka tajā varēs
ieraudzīt tik daudz ko pārsteidzošu un acīm tīkamu. Ļoti
interesanti bija ieraudzīt, kā strādā Eiropas Parlamenta
deputāti. Izzinoša un patīkama bija arī tikšanās ar
Eiropas Parlamenta deputāti Inesi Vaideri, uzzināju par
viņas  darbu un redzēju darbavietu Eiropas Parlamenta
ēkā. 
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Ar prieku un lielu gandarījuma sajūtu atskatoties uz
šī mācība gada notikumiem, varam teikt, ka aktīvā un
panākumiem bagātā  konkursu sezona ir noslēgusies!
Citēšu komponista, pedagoga Alvila Altmaņa teikto pēc
darba žūrijas locekļa statusā  vienā no flautas spēles
audzēkņu konkursiem: “Nav jāmācās Rīgas prestižajās
skolās, lai sasniegtu kvalitātes līmeni, kura rezultātā
audzēknis konkursā var gūt godalgotas vietas!” Šie vār-
di šoreiz  bija par mums!  

Vēlos sākt ar sirsnīgiem Paldies visu audzēkņu ve-
cākiem par agrajiem rītiem, “pucēšanām” un sirsnīgām
“līdzi jušanām”. Paldies par neizmērāmi ieguldīto lai-
ku, zināšanām un enerģiju audzēkņu pedagogiem –
Jānim Žagariņam, Tālivaldim Narvilam un  koncert -
meistarēm - Ingai Eihentālei, Elīnai Voverei un Sabīnei
Blūmai! Paldies mūsu skolas direktorei Aijai Silai par
atbalstu un ticību jaunajiem māksliniekiem,  pavadot
tos uz ikvienu konkursu. Pateicamies novada domei par
iespējām  finansiāli atbalstīt jaunos talantus!  

26. aprīlī ļoti kuplā sastāvā devāmies uz  5.
Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu kon-
kursu Salacgrīvā, kurā Katrīna Eihentāle ieguva 1. vie-
tu, Dārta Damroze un Kristiāna Kažociņa 2. vietu,  Aleks
Bruno Kromanis 3. vietu, Elīna Bormane un Keita
Rukmane – atzinību, Tīna Rukmane un Ance Dārziņa
ieguva pateicību.

Savukārt 8. maijā pēc jaunas pieredzes devāmies uz
3. Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Flautas spēles
audzēkņu konkursu Ulbrokā.  Ar pārliecību un lielu prie-
ku par iespēju savu skolu pārstāvēt konkursā  flautis-
tes savās vecuma grupās  izcīnīja godalgotas vietas.
Katrīna Eihentāle - 1. vieta, Kristiāna Kažociņa - 2. vie-
ta,  Dārta Damroze - 3. vieta, Tīna Rukmane – patei-
cība.

Dienu pēc konkursa  Ulbrokā – 9.maijā -  jau mazākā
sastāvā  devāmies uz 20. Starptautisko akadēmiskās mū-
zikas konkursu “Jūrmala 2019” koka pūšamajiem ins-
trumentiem Jūrmalā. Audzēkne Tīna Rukmane ar pār-

Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu
panākumi konkursos

Kāpēc ir vērts piedalīties šādā konkursā?
Ir iespēja atklāt pilnīgi nezināmus faktus par savu

dzimto vietu, par savu  novadu. Iepazīties ar Eiropas
Parlamenta deputātiem  no Latvijas un viņu darbu.
Atklāt ko jaunu...

Aija Ķīķere

Attēlā: konkursa laureāti kopā ar skolotājiem un Inesi
Vaideri. (G. Glāzere ceturtā no kreisās puses.)

Mūzikas un mākslas skolā
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liecinošu sniegumu un brīnišķīgu pieredzi  ar Jūrmalas
konkursu noslēdza šī gada veiksmīgo, pieredzes un ie-
spaidiem bagāto konkursu sezonu.

Mums  ir lepnums, gods un nebeidzams prieks par
mūsu skaisto skolu, par profesionāliem un  entuzias-
ma pilniem pedagogiem, par vecākiem un bērniem, kuri
ir gatavi darīt vairāk! Daudz vairāk! Skaistu un ie-
dvesmojošu vasaru visiem!

Flautas spēles skolotāja  Aija Silakalne

Jūrmalā – Tīna Rukmane ar skolotājām Aiju Silakalni
un Ingu Eihentāli.

Ulbrokā - Katrīna Eihentāle, Dārta Damroze,
Kristiāna Kažociņa, Tīna Rukmane ar skolotājām Aiju
Silakalni un Ingu Eihentāli, un žūrijas locekļiem - kom-
ponistu Alvi Altmani un flautisti Daci Bičkovsku.

Salacgrīvā -  audzēkņi pēc konkursa pie jūras -
Katrīna Eihentāle, Dārta Damroze, Kristiāna Kažociņa,
Ance Dārziņa, Elīna Bormane un Aleks Bruno
Kromanis.

Jaunie pianisti konkursā Līvānos
13. aprīlī Jaunpiebalgas mūzikas  un mākslas skolas audzēknes Rasa Sila (2. klavieru klase)  un Elīza Seržāne

(3. klavieru klase)  devās uz XIII  Jēkaba Graubiņa  jauno pianistu konkursu Līvānos. Meitenes cītīgi gatavo-
jās  konkursam. Katrs dalībnieks atskaņoja vienu latviešu komponista  Jēkaba Graubiņa tautas dziesmas ap-
dari un brīvas izvēles skaņdarbu.  Abas meitenes katra savā grupā ieguva atzinības diplomus. Prieks par jau-
najām māksliniecēm! 

Radošu nākamo konkursu gadu! 
Klavierspēles skolotāja  Inga Eihentāle

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola 
uzņem audzēkņus 2019./ 2020. m. g.

MŪZIKĀ:

♪  Taustiņinstrumentu spēle  - KLAVIERSPĒLE
ĒRĢEĻSPĒLE

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

♪  Stīgu instrumentu spēle – ĢITĀRAS SPĒLE
♪  Pūšaminstrumentu spēle  -   FLAUTAS, 

KLARNETES, SAKSOFONA, FAGOTA,     
TROMPETES, EIFONIJA SPĒLE

(no 9 gadu vecuma, mācību ilgums 6 gadi)
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VIZUĀLI    PLASTISKĀS    MĀKSLAS   
PROGRAMMĀ:

1. klasē (no 9 gadu vecuma)
Aicināti arī vecāko klašu audzēkņi

(Mācību ilgums 5 gadi)

SAGATAVOŠANAS KLASĒ MŪZIKĀ
UN MĀKSLĀ 

pirmsskolas vecuma bērnus no 5 gadu vecuma

Konsultācijas topošajiem audzēkņiem 
(mūzikā un mākslā)

30.maijā pl.16.00 – 18.00
Iestājpārbaudījumi (mūzikā un mākslā) 

3. jūnijā plkst. 17.00 
(Br. Kaudzīšu ielā 10, Jaunpiebalgā)

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

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

Piebalgas dziedātājas pieskandina Rīgu
Jaunpiebalgas folkloras kopas dziedātājas  pirmo

reizi piedalījās Valsts izglītības satura centra rīkotajā
tradicionālās dziedāšanas konkursā “Dziesmu dziedu,
kāda bija 2019”. 

Jaunākajā grupā I pakāpi ieguva Dārta Damroze,
iegūstot titulu Diždižā dziedātāja. Vecākajā grupā
piedalījās dziedātāju kopa ar četrām dalībniecēm  – Ance
Urbāne, Elizabete Zariņa, Justīne Skutāne, Daniela
Macola. Arī viņas tika novērtētas ar I pakāpi un titulu
Dižās dziedātājas. Konkursā bija jāizpilda divas
tautasdziesmas, kas dziedātas tradicionālā manierē,
ievērojot vokālās atšķirības, dziedot teikto dziesmu un
dziedamo dziesmu. Dārta konkursā izpildīja ganu dziesmu
“Uz cintiņa dziedāt kāpu” ar ganu dziesmām raksturīgām
gavilēm un  E. Melngaiļa pierakstīto “Lokaties’i mežu gali”.
Ance, Elizabete, Justīne, Daniela izpildīja Jaunpiebalgā
pierakstīto dziesmu “Dziedat meitas vakarā” un
Dienvidkurzemes garo saucienu, kur saucēja bija Justīne,
bet grezno burdonu vilka Ance, Daniela, Elizabete.

Ieva Damroze

Attēlos: Dārta ar žūrijas loceklēm – Skandiniece
Helmī Stalte un Suitu sieva Ilga Leimane.

Dižās dziedātājas – Justīne Skutāne, Elizabete
Zariņa, Ance Urbāne, Daniela Macola.
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Tuvojoties Lieldienām, Zosēnu bibliotēkā sākās ro-
sība dažādu zaķu un cāļu gatavošanā. 

Palīdzot tēviem un māmiņām, mazie bibliotēkas ap-
meklētāji sāka vākt materiālus, lai veidotu Lieldienu
zaķus un cāļus. No baloniem, dzijas un līmes tika vei-
doti skaisti, apaļi, dzelteni cāļi. Vislielākās aktivitātes
notika pie zaķu gatavošanas. Vecākiem palīdzot, tika
sazāģētas koka ripas. 

Tad sākās interesantākais darbiņš. Ar naglu un āmu-
ra palīdzību zēni gatavoja zaķus, pareizi pienaglojot za-

ķiem kājas, ausis, rokas un asti. Iznāca ļoti dažādi, bet
skaisti zaķīši. Katrs savu zaķi varēja nest uz mājām,
un pietika arī, ko novietot pie bibliotēkas. Ar darbiņu
visi apmierināti un priecīgi bez gala. 

Paldies ikvienam, kurš iesaistījās šajā radošajā pēc-
pusdienā!

Irene Prīse

Attēlos: tuvojoties Lieldienām, Zosēnu bibliotēkā sā-
kās rosība dažādu zaķu un cāļu gatavošanā. 

Eiropas Muzeju
nakts ir starptau-
tisks muzeju pa-
sākums, kas kopš
2005.gada ik pa-
vasari notiek dau-
dzās Eiropas val-
stīs. Līdz ar tra-
dicionālajām ek-

spozīcijām notiek arī dažādi īpaši pa-
sākumi – radošās darbnīcas, koncerti,
teātra uzvedumi. Pasākums tradi-
cionāli norit no sestdienas vakara
pulksten 19 līdz svētdienas pirma-
jai rīta stundai. Ieeja muzejos akci-
jas laikā ir bez maksas.

Iekļaujoties Latvijas simtgades
stāstā, Muzeju nakts tēma

2019.gadā ir „Tālavas taurētājs“. 
Muzeju naktī 18.maijā tiks celti

godā visu laikmetu un visu novadu
varoņi, kopā izdzīvoti viņu varoņ-
stāsti. 2019. gads, kad atzīmējam
Brīvības cīņu simtgadi, ir īstais brī-
dis pieminēt gan karalauka varonī-
bu, gan novērtēt tos, kuru cīņas ie-
rocis ir vārds un taure, spalva un ota.

Šī gada Muzeju nakts tēma – “Tālavas taurētājs”

AktivitātesAktivitātes
pirmspirms

LieldienāmLieldienām
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Katram laikam ir savi nepakļāvīgie – sava ceļa gājēji,
kas idejas vārdā grauj mūrus un nesatricināmi nostā-
jas pret straumi. Rūdolfa Blaumaņa apdziedātais dros-
mīgais un neuzpērkamais sendienu varonis – Tālavas
taurētājs – lai ir kā simbols tautas varoņgaram, kas ļā-
vis mums piedzīvot Latvijas valsts simtgadi.

Muzeju apvienība “Orisāre”
“Savādnieki un varoņi. 

Saprastie un nesaprastie.”

„Kaikaši”, „Saulrieti”, „Kalna Kaibēni”,
Vecpiebagas novads

„Jāņaskola”, Jaunpiebalgas novads

T. 26494406; www.piebalgasmuzeji.lv

Muzeju nakts programma

17. 00  Dzērbenes pilī Taurenes un Dzērbenes pagasta
izcilajam politiķim Voldemāram Zamuelam veltīta kon-
ference.

19.00 - 01.00 Izstāde „Varonis – Latvijas tapšanas da-
lībnieks un aculiecinieks”.

Dažādas aktivitātes.
19. 00  „Blaumanis – skolotājs reizē un draugs”.

Tikšanās ar Blaumaņa dzīves un daiļrades pētnieci Līgu
Kļaviņu A. Austriņa muzejā „Kaikaši”.

20. 00  Keramiķe Līga Mergina un gleznotājs Egils
Johansons satiekas izstādē „Uz robežas”. Rakstniece,
grāmatas „1904. Melanholiskais valsis” autore Inga Žo-
lude. E. Dārziņa kompozīcijas atskaņos pianists Rihards
Plešanovs E. Dārziņa un J. Sudrabkalna muzejā
„Jāņaskola”.

22. 00  „Performance „Mērnieku laiki”. Brāļu
Kaudzīšu muzejā „Kalna Kaibēni”.

19.00 – 01.00 Izstāde „Jēkabs Skalbe  -Brīvības cīņu
dalībnieks. Dzelzs Ješka” -
K. Skalbes muzejā „Saulrieti”.

19.00 – 01.00  Jauniešu centra „Balgas strops” ak-
tivitātes K. Skalbes dzimtajā mājā „Incēni”.

19.00 – 01.00  Dažādas izglītojošas un izklaidējo-
šas aktivitātes, izstādes un ekspozīcijas Muzeju nakts
garumā visos muzejos.

Informāciju sagatavoja Aija Ķīķere.

Baznīcu nakts aicina
Latvijas kris-

tīgās draudzes uz
Baznīcu nakti šo-
gad ielūdz 7. jū-
nijā. Jau šobrīd
katrs ir aicināts
iepazīties ar no-
tikuma karti
www.baznicu-
nakts.lv . Sākot
ar 20. maiju, tiks
publicēta Baznīcu
nakts pasākumu

programma. 
Kristīgās kultūras notikums “Baznīcu nakts” Latvijā

norisināsies jau sesto reizi. Baznīcu nakti kopīgi rīko
Latvijas kristīgo konfesiju draudzes. Ikviens cilvēks ir
aicināts atklāt notikuma īpašo skaistumu un nozīmi.
Tā ir satikšanās ar skaistumu baznīcas kultūras, māk-
slas un garīgo vērtību mantojumā. “Gaisma ir nākusi
pasaulē” – vārdi no Jāņa evaņģēlija ir Baznīcu nakts
moto un notikuma īpašās pievilcības avots. Baznīcu nakts
aicina šo Gaismu piedzīvot - sastapties ar Dieva skais-
tumu Latvijas baznīcās, cilvēkos un katram savā dvē-
selē.

Šogad Baznīcu nakts vienojošā tēma ir Draudzība.
Tas ir aicinājums gan personīgi, gan kā kopienai pār-
domāt un pieredzēt, cik svarīgi ir ar tuvāko dalīties tajā,
kas Tev ir vērtīgs. Līdzās draudzības tēmai Baznīcu nakts
veidotāji 2019. gadā aicina Latvijas draudzes apzināt
ar draudzes vēsturi saistītos Latvijas Neatkarības kara
jeb Brīvības cīņu notikumus un cilvēkus, kuri cīņā par
Latvijas neatkarību gan pirms 100 gadiem, gan vēlā-
kos laikos piepildīja Jēzus sacīto: “Nevienam nav lielākas
mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem
draugiem” (Jāņa 15:13).

Baznīcu nakts notikuma programmu ir plānots pub-
licēt www.baznicunakts.lv, sākot no 20. maija.
Tradicionāli notikuma programma ietver garīgās mū-
zikas koncertus, norises bērniem, lūgšanas, kā arī ko-

pīgas sarunas pie draudzes sarūpēta cienasta. Pulksten
21.00 visās baznīcās ļaudis ir aicināti vienoties kopīgā
Tēvreizes lūgšanā. 

Par Baznīcu nakti

Baznīcu nakts Latvijā notiek kopš 2014. gada. Baznīcu
nakts ideja līdz Latvijai atceļoja no Austrijas, kur pirms
vairāk nekā 10 gadiem notika pirmais šāds Kristīgās
baznīcas konfesiju un draudžu kopīgi rīkots ekumēnisks
notikums. Drīz pēc tam pasākums notika arī Čehijā un
Slovākijā.  Kopš 2012. gada Baznīcu nakts notiek arī
Tartu, Igaunijā. Pasākuma ieceri atbalsta Latvijas lie-
lāko kristīgo konfesiju vadītāji. Latvijā Baznīcu nakti
organizē starpkonfesionāla domubiedru grupa -
Nodibinājums „Baznīcu Nakts fonds”. Pateicamies un
aicinām ziedot turpmākam darbam – “Baznīcu Nakts
fonds”, Reģ. Nr. 40008214405, konta nr.
LV14HABA0551037490653.

Jurģis Klotiņš 
kultūras notikuma „Baznīcu nakts” 

komandas pārstāvis 
e-pasts: baznicu.nakts@gmail.com

Maruta Kažociņa
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Kultūras ziņas

“Piebalgas Cālis 2019”
13.aprīlī, vienu dienu pirms Pūpolsvētdienas,

Jaunpiebalgas kultūras namā bija sanākuši divdesmit
mazi cālīši, lai ar savām dziesmām un dzejolīšiem ie-
skandinātu pavasara atnākšanu. 

Kopā ar jauko Sunīti un lielo Cāli pirmsskolas vecuma
mazie mākslinieki mūzikas skaņās izdzīvoja pavasara
atnākšanu, dabas atmošanos, zvēriņu un kukainīšu dar-
bošanos. Par to visu mums stāstīja un dziedāja: Katrīna
Krastiņa, Evelīna Kļaviņa, Toms Sils, Eduards
Dolmanis – Ciekurznis, Megana Jurkeviča, Marta
Mežale, Estere Stefānija Spirģe, Keira Briede, Emīlija
Althabere, Kate Pogule, Jānis Millers, Ieviņa Kaņepe,
Maksims Bogdanovs, Krista un Līva Makarēvičas, Džeina
Rebeka Petrova, Estere Ose, Sanija Kucina, Ēvalds
Ļuļēns un Karlīna Brice.

Paldies mūzikas pedagogiem Aijai Sils un Jānim Ža-
gariņam, un visiem, kuri palīdzēja mazajiem māksli-
niekiem sagatavot priekšnesumu!

Paldies pasākuma sponsoriem – A/S “Rankas piens”,
personīgi Aldim Spalviņam un Z/S “Ķelmēni”, personīgi
Rūtai Mūrniecei! 

***
13.aprīlī kultūras nama jauktais koris “Jaunpiebalga”

(diriģenti Māra Vīksna, Emīls Rusovs) piedalījās Cēsu
koru apriņķa koru sadziedāšanās koncertā - skatē “Ak,
pavasar!”, kur katrs koris izdziedāja sev tuvas un mī-
ļas dziesmas. 

Koncertā Priekuļu kultūras namā piedalījās: vīru
koris “Cēsis”, sieviešu kori – “Laumas” un Vecpiebalgas
Muižas koris, jauktie kori: “Beverīna”, “Wenden”,
“Vidzeme”, “Līgatne”, “Straupe”, “Rauna”, “Pie
Gaujas”, Cēsu Pils koris, Zaubes un Jaunpiebalgas jauk-
tais koris.

***

21.aprīlī - Pirmajās Lieldienās - laukumā “Zem Ķenča
cepures” notika Lieldienu lustes bērniem.
Muzikālā piedzīvojumā bērni  kopā ar Vinniju Pūku un
Trusīti dziedāja, gāja rotaļās, izrādīja savas krāsotās
un ripināja, un meklēja Lieldienu oliņas.

***
27.aprīlī Krāslavas kultūras namā norisinājās Jāzepa

Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Horeogrāfijas katedras
1993.gada absolventu deju kolektīvu koncerts. Šo akadē-
miju ir absolvējusi arī Lāsma Skutāne. Tieši tāpēc
Jaunpiebalgas jauniešu un vidējās paaudzes deju kolek-
tīvi “Piebaldzēni” kopā ar TDA “Līgo” un VPDK “Līgo” (Rīga),
JDK “Raita” un bērnu deju kolektīvu “Pastaliņas” (Krāslava),
un Jūrmalas kultūras centra BG deju studiju piedalījās
šo absolventu kopīgajā koncertā “25 gadus pēc skolas”. 

***
3.maijs. Svinot mūsu valsts Neatkarības atjaunošanas

dienu kultūras namā varēja baudīt to košumu un diže-
numu, ko amatierkolektīvi šajā darba sezonā ir veiku-
ši. Mums ir, ar ko lepoties, – tie ir augstie rezultāti ska-
tēs, tie ir koncerti ārpus Jaunpiebalgas, kad kolektīvi spo-
ži prezentē Jaunpiebalgas vārdu. Mēs esam priecīgi un
gandarīti par mazajiem un jaunajiem talantiem, kas koši
izdaiļoja mūsu svētku koncertu “Visi koši, visi diži”.

Koncertā piedalījās – jauktais koris, amatierteātris,
folkloras kopa, jauniešu un vidējās paaudzes deju ko-
lektīvs, 7.- 9.klases deju kolektīvs, vokālais ansamblis
“Trio”, “Jaunpiebalgas Cālis 2019” – Megana un Eduards,
mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un vokālais an-
samblis “Žagariņi”. 

Ar šo koncertu kolektīvu darbība nebūt nebeidzas, vēl
ir daudz darba.

Tad nu augsim lielāki, lepnāki un skaistāki! Mīlēsim
divtik, leposimies vēl vairāk, lolosim to, kas mums ir!
Un tādi diži amatierkolektīvi ir, pateicoties brīnišķīgajiem
vadītājiem: Mārai Vīksnai, Emīlam Rusovam, Ainai
Damrozei, Lāsmai Skutānei, Ievai Damrozei, Aijai Sils,
koncertmeistarēm: Dairai Alksnītei, Ingai Eihentālei.

Mudīte Šnē
Kultūras darba organizatore
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Jaunpiebalgā maijā, jūnijā
17. 05. plkst. 19.00 BJIC “Tagad” aicina bērnus un jauniešus uz iedvesmojošu Reiņa Jaunā ģitārspēles

koncertu, kurā tiks izmantotas  dažādas ģitāras spēlēšanas tehnikas. Pēc koncerta sekos muzikāla improvizācija
kopā ar koncerta apmeklētājiem. Paņemiet līdzi savus mūzikas instrumentus! Būs interesanti un aizraujoši!

22.05. plkst. 17.00 pasākums Jaunpiebalgas vidusskolas pirmsskolas bērniem kopā ar vecākiem ”Cik tie
bērni ātri  gan aug!”

24.05. plkst. 18.00 Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu izlaidums.
28.05. plkst. 18.00 Jaunpiebalgas vidusskolas pavasara  koncerts ”Uzdāvini man laiku!”
1.06. plkst. 19.30 PIRMIZRĀDE – Džons Patriks “Dīvainā misis Sevidža”. 3 cēlienu lugu izrāda

Jaunpiebalgas kultūras nama amatierteātris “Triksteri”. 
Režisore: Aina Damroze. 

Ieejas maksa 2.00 EUR
Biļešu iepriekšpārdošana novada domes kasē.

Lugas darbības vieta – “Klusais klosteris”. Tā ir  slēgtu durvju un restotu logu sargāta vieta, kurā ir daudz vairāk
mīlestības, cilvēcības, maiguma nekā apkārtējā skarbajā pasaulē, kurā valda ļaunums,  intrigas, alkatība.

14.06. plkst. 16.00 Piemiņas brīdis represētajiem piebaldzēniem. Stacijā pie piemiņas akmens noliksim
ziedus un aizdegsim  svecītes, atceroties izsūtītos novadniekus. 

15.06. plkst. 18.00 Jaunpiebalgas vidusskolas 9.klases audzēkņu izlaidums.
22.06. plkst. 17.00 Jaunpiebalgas vidusskolas 12.klases audzēkņu izlaidums.

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

Tālrunis sīkākai uzziņai - 26449732

Zosēnos
24. 05. plkst. 19.00 Pašdarbības kolektīvu atskaites koncerts ‘’Saules ritenī’’.

Koncertā piedalās:
Dāmu deju kopa ‘’Vēlais pīlādzis’’

Bērnu deju kolektīvs
Amatierteātris ‘’Intermēdija’’

Vokālās studijas ‘’Lietus lāses’’- ‘’Minilāses’’ vadītāja Judīte Vāvere
Cēsu JC sporta deju biedrības ‘’Reveranss’’ dalībnieki Agnese V. un Rinalds S.

Ieejas maksa uz koncertu - sveicieni pašdarbniekiem.

Plkst. 22.00  Atpūtas vakars ar grupu no Latgales ‘’Dvinskas muzikanti’’.
Ieeja  ballē - 4.00 EUR

Galdiņu rezervācija – Dzidra, m. t. 26538154

1.06. - 2. 06. Sieviešu deju kopa ‘’Vēlais pīlādzis’’ piedalās 5. vidējās paaudzes sieviešu deju
kolektīvu festivālā ‘’Spīganu dejas ezera atspulgā’’. 

Festivālā piedalās 12 deju kolektīvi no 9 novadiem.

Visu maija mēnesi Zosēnu pagasta 
mazajā zālē apskatāma 

piebaldzēna Egila Johansona  gleznu izstāde 
(nu jau otrā) ‘’Ar otu Piebalgā“. 

Visi laipni aicināti!

Kultūras pasākumi
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Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

Izsakām līdzjūtību Dailai, 
no dēla atvadoties!

Audējas
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Bibliotēkas
ziņas

Cienījamie lasītāji!
Ceturtdien, 30.maijā,
bibliotēka būs slēgta - 

seminārs Cēsīs.

Līdz septembrim 
bibliotēka sestdienās 

būs slēgta.

Par doktorāta ēkas vēsturi
Varat palīdzēt, ja jums mājās atrodas kāda fotogrāfija no biju-

šās Jaunpiebalgas ambulances, kā arī, ja ir kāds atmiņu  stāsts par
ēku “Doktorāts”, sauktu arī par “Ārsta māju”, tagad - Jaunpiebalgas
Mūzikas un mākslas skola.

Vēlamies   pierakstīt arī visu ārstu, medicīnas personāla, strādnieku
un dzīvojošo vārdus, uzvārdus, ģimenes, kas dažādos laikos strādā-
ja. Tā rastos iespēja uzzināt vairāk par telpām, to izvietojumu utt. 

Domājot par šo laiku, aicinu nevairīties no abu ēku –slimnīcas
un ambulances darbinieku nosaukšanas, jo daudzus gadus strā-
dāja ārsti un medicīnas darbinieki gan slimnīcā, gan ambulancē.

Gaidīsim jūsu zvanus: 26615072 - Vēsma Johansone; 264212878 -
Aija Sila.

Pateicoties Baibai Loginai un Cēsu muzeja vēstures speciālis-
tei Dacei Cepurītei, jau saņemtas dažas fotogrāfijas. Ieskaties!

Baiba Kalniņa - Eglīte


