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Jūnijs – ziedu mēnesis
16.06. Kalnu divriteņu maratona 4. etaps Jaunpiebalgā.
21. 06. Vasaras sākums pulksten 18.54.
23. 06. Līgo diena.
24. 06. Jāņu diena.

Jūlijs – liepu mēnesis
07. 07. Kapu svētki Jaunpiebalgā.
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- Pârdomas Novada domç
Jūnijs, skaistais un smaržīgais krāsaino peoniju 

laiks. Taču tas ir arī laiks, kad varam ēst patiešām 
veselīgi, uzņemot dažādus vitamīnus ar augļiem, 
dārzeņiem, ogām. Visi labi pazīst un lieto uzturā 
dažādus zaļumus – garšaugus. Palasot sīkāku infor-
māciju par tiem, var teikt, ka noderīgi ne tikai, lai 
bagātinātu ēdiena garšu, bet ir arī vislabākās zāles 
cilvēkam pret dažādām vainām. Lūk, par dažiem 
populārākajiem neliela informācija.

Ķiploki - daudz C, arī B1, B2 un PP vitamīna, 
minerālvielas, pati lielākā vērtība ir bioloģiski aktī-
vais savienojums allicīns. Ēteriskajā, gaistošajā eļļā 
esošie fitoncīdi, kas ne vien spēcīgi smaržo un veido 
ķiploka īpašo garšu, bet spēcina organisma aizsarg-
spējas, iznīdē elpceļu infekcijas izraisošos vīrusus 
un baktērijas, rosina ēstgribu, aktivē gremošanu, 
palīdz uzturēt veselīgus asinsvadus un sirdi. 

Sīpoli - maigāki garšā un smaržā, bet sniedz lī-
dzīgu labumu kā ķiploki, jo arī tajos ir allicīns. Zaļa-
jiem lociņiem īpašu aktivitāti nodrošina tajos esošie 
flavonoīdi. Lai no dažādajiem – dzeltenajiem, balta-
jiem, sarkanajiem, Šalotes – sīpoliem iegūtu maksi-
mālo labumu, ir vērts, laiku pa laikam mainot, ēst 
tos visus – svaigus, tūlīt pēc sasmalcināšanas.

Puravi citu sīpolaugu vidū izceļas ar to, ka, ilg-
stoši uzglabājot, nezaudē C vitamīnu. Ieteikums 
lietot tā stublāja balto daļu, taču noteikti vērtīgas 
ir arī lapas, kurās ir B1 un B2, kā arī C vitamīns 
un beta karotīns, nātrijs, kālijs, kalcijs, sērs, fosfors, 
dzelzs u. c. minerālvielas, arī puravos ir ēteriskās 
eļļas un fitoncīdi. 

Dilles – garšvielu karalienes! Raksturīgo aromā-
tu un izteikto garšu nodrošina ēteriskā eļļa. Svaigās 
dillēs ir diezgan daudz C vitamīna, minerālvielu un 
flavonoīdu, tāpēc saišķīti diļļu vasarā ieteicams ap-
ēst ik dienu. Aktīvās vielas saglabājas arī saldētos 
diļļu zaļumos, bet kaltējot gan smarža, gan garša 
vājinās. Stimulē gremošanas sulu izdali un uzlabo 
uzturvielu pārstrādi, veicina asinsvadu paplašinā-
šanos, nedaudz pazemina asinsspiedienu, spēcina 
sirdi.

Pētersīļi - vieni no vissenāk pazīstamajiem un 
lietotajiem garšaugiem. Svaigais un spēcīgais aro-
māts, ko nodrošina ēteriskās eļļas, bagātīgi ar C, E 
un B grupas vitamīniem, flavonoīdiem, fitoncīdiem 
un minerālvielām (dzelzi, kāliju, kalciju, magniju, 
cinku u. c.). Kālijs labvēlīgi ietekmē sirds veselību, 
veicina asinsspiediena pazemināšanos.

Vasaras sākums ir arī pats „karstākais” ārstnie-
cības augu vākšanas periods, kad katrs zāles stieb-
riņš ir dabas enerģijas pilns. Kurš gan to nezina, 
ka jāņuzālēs ir vislielākais spēks? Šajās dienās visas 
zālītes kļūst dziednieciskas un zaļā pasaule ir ga-
tava dāsni dalīties savā spēkā ar mums, cilvēkiem. 

Lai mums visiem silta, skaista un darbīga vasa-
ra, lai jauks un prieka pilns saulgriežu laiks!

Aija Ķīķere

Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultāti
Jaunpiebalgas novadā

Vēlēšanas

Balsstiesīgie: 1776, Nobalsojušie: 533 (30,01%),
Derīgās aploksnes: 533 (30,01%), 

Derīgās zīmes: 530 (99,44%)

Nr. Saraksts Derīgās 
zīmes %*

1 “Latvijas Krievu savienība” 1 0,19%
2 “Latviešu Nacionālisti” 5 0,94%
3 Latvijas Reģionu Apvienība 46 8,63%
4 Zaļo un Zemnieku savienība 52 9,76%
5 Politiskā partija “KPV LV” 2 0,38%
6 “PROGRESĪVIE” 14 2,63%
7 Jaunā Saskaņa 0 0,00%
8 Jaunā konservatīvā partija 27 5,07%
9 Attīstībai/Par! 82 15,38%

10 “Saskaņa” 
sociāldemokrātiskā partija 9 1,69%

11
Nacionālā apvienība 
“Visu Latvijai!”– 
”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

94 17,64%

12 Rīcības partija 0 0,00%
13 Atmoda 0 0,00%
14 “Centra partija” 0 0,00%

15 Latvijas Sociāldemokrātiskā 
strādnieku partija 1 0,19%

16 Jaunā VIENOTĪBA 197 36,96%

CVK dati

“Par atkritumu savākšanas un izvešanas tarifa ap-
stiprināšanu Jaunpiebalgas novadā 

ar 2019.gada 1.augustu”

Ņemot vērā Jaunpiebalgas novada domes 2019.gada 
13.maija sēdes lēmumu Nr. 79 “Par maksas par nešķirotu sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošanu pārskatīšanu” (protokols 
Nr. 5; 3.§), kurā tika apstiprināta maksa par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu Jaunpiebalgas novada administratī-
vajā teritorijā 17,65 EUR par 1 m3 atkritumu (bez PVN), 
apstiprināt ar 2019.gada 1.augustu Jaunpiebalgas novada, 
Jaunpiebalgas ciemā atkritumu savākšanas un izvešanas ta-
rifu sekojošās pozīcijās un apmēros:

1.1.  3.87 EUR (trīs euro 87 centi) no cilvēka plus 21% 
PVN mēnesī daudzdzīvokļu mājām:
1.1.1.  Br. Kaudzīšu iela 3; 5; 7; 7A.
1.1.2.  Dārza iela 2; 4.
1.2.  2.05 EUR (divi euro 05 centi) no cilvēka plus 21% 
PVN mēnesī pārējām dzīvojamām mājām un iestādēm, par 
kurām līgumu ar SIA “ZAAO” slēdz Jaunpiebalgas novada 
dome:

2019. gada 10. jūnija 
novada domes sēdē nolemts:

Novada domē
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SARUNA AR NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJU
Iedzīvotāji vēlas zināt, ku-

ros gadījumos rīko, bet kuros nē 
konkursus uz vakantajām darba 
vietām. Bibliotekāra vakancei 
konkurss bija, tāpat aktuāls ir 
konkurss lauksaimniecības kon-
sultantam, bet tūrisma speciālis-
te pieņemta darbā bez konkursa.

Konkursi bibliotekāram un tūrisma 
speciālistam bija jau iepriekšējā gadā. 
Izvērtējot situāciju saistībā ar preten-
dentiem  uz darbu  bibliotēkā iepriek-
šējā gadā, rīkojām jaunu konkursu un 
atradām pretendentu. Savukārt,  kas 
attiecas uz tūrisma speciālistu, tad - 
vispirms jau tas ir pusslodzes darbs. 
Pārskatījām speciālistu sarakstu, kam 
jau ir pieredze, un pieņēmām darbā ie-
priekšējo tūrisma organizatoru, kurš 
piekrita piedāvātajiem noteikumiem, 
pārzināja situāciju un bija gatavs uz-
reiz sākt  strādāt, jo bija svarīgi pie-
dalīties Vidzemes uzņēmējdienās un 
sagatavoties “Tavai dienai Piebalgā”. 
Savukārt konkursu uz lauksaimniecī-
bas konsultanta štata vietu rīko Lau-
ku atbalsta dienests,  konkurss tika 
izsludināts atkārtoti, pirmajā kārtā 
neviens nepieteicās. 

Kur un kad tūrisma speciāliste 
būs sastopama?

Jebkurš interesents ar tūrisma 
speciālisti var komunicēt, zvanot vai 
rakstot uz e-pastu, visi kontakti ir no-
rādīti novada mājas lapā. Ne vienmēr 
darba laiks ir normēts, šeit ir summē-
tais darba laiks, jo pasākumi notiek 
arī brīvdienās.  

Bibliotēkas konkursa rezultā-
ti? Izvēlēts kaimiņu novada cil-
vēks.

Bija vairāki pretendenti, taču tikai 
viens no tiem bija ar pieredzi biblio-
tēkas darbā un atbilstošu  izglītību, 
kā arī bija ar mieru sākt darbu jūlijā, 
tas ir, pēc apmēram mēneša. Diemžēl 

mūsu pašu novada cilvēki nebija ar 
atbilstošu izglītību un/vai darba pie-
redzi. 

Apskaņošanas un apgaismoša-
nas aparatūras nodrošināšana 
un apkalpošana Jaunpiebalgas 
novada domes pasākumos – šis 
iepirkums noslēdzies par labu IK 
“Fendt”. Vai te nav iespējams in-
terešu konflikts ar Iepirkumu ko-
misijas priekšsēdētāju?

Interešu konflikta nav, jo šajā ga-
dījumā iepirkumu komisijas priekšsē-
dētāja uzrakstīja iesniegumu, ka viņa 
šo iepirkumu negatavos un nevērtēs 
iespējamā interešu konflikta dēļ.  Tā-
pēc tika nozīmēta cita iepirkumu ko-
misijas priekšsēdētāja, kas arī vadīja  
dokumentācijas sagatavošanu un re-
zultātu vērtēšanu.  

Kas attiecas uz pretendentiem, tad 
to bija pietiekami daudz - septiņi pie-
dāvājumi. Šis bija arī lētākais piedā-
vājums, citi – pat līdz sešām  reizēm 
dārgāki. Katram pretendentam bija 
jāpiedāvā cena pasākumam par kat-
ru vienību ( pastiprinātāji, mikrofoni, 
prožektori u.tt.), kā arī kopējā cena 
par pakalpojumu noteiktu pasākumu 
skaitu gada laikā. Skaits var mainī-
ties, maksā tikai par faktiski izpildī-
tajiem darbiem. Konkrēta pasākuma 
apskaņošanas maksa ir atkarīga no 
tā, kādas iekārtas un aparatūra pēc 
pasākuma rīkotāja prasībām ir ne-
pieciešama, un pirms pasākuma par 
to arī vienojas.  Rēķinu apmaksā pēc 
atbilstošā kvalitātē faktiski veikto 
darbu pieņemšanas - nodošanas akta 
sastādīšanas.

Kas būtu sakāms par brīvda-
bas estrādes jumta remontu, kurš 
bija paredzēts jūnijā un pabeigts 
līdz augustam? Vai tas neietek-
mēs vasaras pasākumu norisi?

Jumta remonts ir ieguvis atbalstu 

ELFLA Cēsu rajona Lauku partne-
rības Līdera programmas rīkotajā 
projektu konkursā, līdz ar to darbus 
drīkst uzsākt tikai pēc projekta ie-
sniegšanas un apstiprināšanas LAD. 
Līdz ar to esam spiesti pārcelt darbus 
uz augusta otru pusi pēc “Izvēlies Pie-
balgu!” pasākuma 10.augustā. Vasa-
ras pasākumi jūlijā un augustā notiks 
plānotajā apjomā.

Iedzīvotāji jautā, kāpēc divu 
mēnešu laikā netiek atbalstīta 
nacionālās pretošanās kustības 
dalībnieka statusa piešķiršana 
Ženijai Bruņiniecei?

Pirmkārt, uz pirmo sēdi nebija ie-
sniegti likumā noteiktie nepiecieša-
mie dokumenti. Pēc šo dokumentu ie-
sniegšanas jautājums tika sagatavots 
izskatīšanai atkārtoti, un sakarā ar 
nepilnībām iesniegtajos dokumentos 
un daļēju neatbilstību likumam par 
nacionālās pretošanās kustības da-
lībnieka statusu bija nepieciešamas 
konsultācijas par likuma piemēroša-
nu. Šodien, 10.jūnijā, tika pieņemts 
pozitīvs lēmums - piešķirts nacionālās 
pretošanās kustības dalībnieka sta-
tuss.

Iedzīvotāji vēlas zināt, vai ne-
būtu kāda iespēja sakopt peldvie-
tu pie Gaujas - netālu no jaunās 
mūzikas skolas ēkas. Tagad, va-
saras sezonai sākoties, tas ir ak-
tuāli.

Zemes gabals starp Gaujas ielu un 
Gauju posmā no Virdītes līdz stāv-
laukumam pie tirgus laukuma pieder 
privātpersonai, kura uz doto brīdi ir 
liegusi pieeju pa savu zemi. Tuvāka-
jās dienās notiks sarunas ar zemes 
īpašnieka pilnvaroto pārstāvi par šo 
jautājumu - ceram uz saprātīgu risi-
nājumu.

Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

Intervija

1.2.1.  Gaujas iela 6; 11; 29A; 33; 35; 36; 38; 52.
1.2.2.  Rūpniecības iela 2; 3A.
1.2.3.  Stacijas iela 9D.
1.3.   28.14 EUR (divdesmit astoņi euro 14 centi) plus 
21% PVN mēnesī dzīvojamajai mājai Rūpniecības ielā 9.
1.4.  2.82 EUR (divi euro 82 centi) no cilvēka plus 
21% PVN mēnesī iestādēm, kurām nav līgumu ar SIA 
“ZAAO”, slēdz Jaunpiebalgas novada dome:
1.4.1.  Br. Kaudzīšu iela 9;
1.4.2.  NMD Jaunpiebalgas brigāde.
1.5. 2.05 EUR (divi euro 05 centi) no darbinieka plus 

21% PVN mēnesī iestādēm, par kurām līgumu ar SIA 
“ZAAO” slēdz Jaunpiebalgas novada dome:
1.5.1.  BO VAS “Latvijas pasts” Gaujas iela 4.
2.  Ar sadzīves atkritumu tarifu stāšanos spēkā atzīt 
par spēku zaudējušu Jaunpiebalgas novada domes 2018.
gada 10.decembra sēdes lēmumu Nr.202 „Par atkritumu 
savākšanas un izvešanas tarifa apstiprināšanu Jaunpie-
balgas novadā ar 2019.gada 1.janvāri” (protokols Nr.14; 
3.§).

Sagatavoja Dace Bišere – Valdemiere.
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Sporta laukums

SPORTA UN ATPŪTAS LAUKUMS
OFICIĀLI ATKLĀTS!

30.maijā Jaunpiebalgas novada 
dome sadarbībā ar Jaunpiebalgas vi-
dusskolas sākumskolu oficiāli atklāja 
projekta  “Sporta un atpūtas laukuma 
izveidošana Jaunpiebalgas novada 
Jaunpiebalgas ciemā” (projekts Nr. 
17 – 09 – AL18 – A019.2202 – 000018) 
ietvaros izveidoto Sporta un atpūtas 
laukumu Jaunpiebalgā, kas simboli-
zēja mācību gada noslēgumu un vasa-
ras prieku, atpūtas sākšanos.

Laukums tika atklāts, līdzdarbo-
joties lieliem un maziem laukuma 
atklāšanas pasākuma apmeklētājiem. 
Paši mazākie pirmsskolas bērniņi ar 
audzinātāju palīdzību kopā ar nova-
da domes izpilddirektori Daci Bišeri 
- Valdemieri pārgrieza oficiālo lentu. 

Līdz ar lentas pārgriešanu nodārdēja 
krāsainu balonu salūts novada domes 
priekšsēdētāja Laimja Šāvēja, Jaun-
piebalgas vidusskolas direktora viet-
nieces mācību darbā sākumskolā Lai-
mas Upmales un 1- 4.klases skolēnu 
izpildījumā. Projekta vadītāja, nova-
da domes izpilddirektore, klātesoša-
jiem pastāstīja par projekta izmak-
sām un to realizācijas posma ilgumu, 
kā arī par to, ka visiem rotaļu lauku-
ma elementiem ir Eiropas kvalitātes 
sertifikāts un tie atbilst mūsdienu 
drošības prasībām, kā arī aicināja ko-
pīgi priecāties un izmantot laukuma 
iespējas brīvā laika pavadīšanai.

Bērni nevarēja vien sagaidīt ie-
spēju oficiāli visiem kopā iemēģināt 

laukumu, tomēr pirms tam nepie-
ciešams zināt un ievērot dažas svarī-
gas lietas, lai saglabātu un uzturētu 
jaunizveidoto laukumu. Ar Laimas 
Upmales palīdzību tika cītīgi iegau-
mēti un atkārtoti Sporta un atpūtas 
laukuma iekšējās kārtības noteikumi. 
(Ar noteikumiem var iepazīties šajā 
informatīvā izdevuma “Avīze Piebal-
dzēniem” numurā). Līdz ar oficiālās 
daļas noslēgšanos puikas un meitenes 
ātri aizņēma kārotās šūpoles, karuse-
ļus, kāpnes un citas rotaļu laukuma 
iekārtas. 

Lai skaista un piedzīvojumiem ba-
gāta vasara!

Signe Rupaine

Sporta un atpūtas laukuma atklāšana Jaunpiebalgā.
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JAUNPIEBALGAS SPORTA UN ATPŪTAS
LAUKUMA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Laukums paredzēts iedzīvotāju 
atpūtai un sporta veselības nostip-
rināšanai, kā arī fiziskās un garīgās 
attīstības veicināšanai.

1. Sporta un atpūtas laukums ir 
brīvi pieejams apmeklētājiem katru 
dienu.

2. Par laukuma un aprīkojuma 
izmantošanu, kā arī par drošības 
noteikumu ievērošanu atbild katrs 
apmeklētājs.

3. Laukuma apmeklētājs pats ir 
atbildīgs par savu veselības stāvokli, 
fizisko sagatavotību un drošību ap-
meklējuma laikā.

4. Laukuma apmeklētājs, kon-
statējot laukuma vai aprīkojuma 
apdraudējumu vai iespējamo ap-
draudējumu apmeklētāju drošībai, 
nekavējoties informē Jaunpiebalgas 
novada domi pa tālruni 64162440 
vai  labiekārtošanas darbu vadītāju 
pa tālruni 26194646.

5. Laukumā aizliegts:
• atrasties zālienā un apstādījumos;
• lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt 

Laukuma aprīkojumu un segumu;

• atkritumus izmest tam nepare-
dzētās vietās;

• ienest un izmantot jebkura veida 
pirotehnikas priekšmetus, lāpas 
un dūmu sveces;

• izmantot laukumu tam nepare-
dzētiem mērķiem;

• lietot laukumā izvietotās ierīces 
neatbilstoši to paredzētajai nest-
spējai;

• izmantot laukuma elementus lie-
tus laikā, uzreiz pēc lietus un lai-
ka periodā, kad klimatiskie aps-
tākļi (sniegs, sals) to nepieļauj;

• laukumā ar segumu ienākt un uz-
turēties ar apaviem, kas bojā segu-
mu (futbola apavi āra laukumiem, 
vieglatlētikas naglu apavi u.tml.) 
aizliegts, kā arī ienākt un uzturē-
ties dubļainos apavos;

• ievest  dzīvniekus,  izņemot  paš-
valdības  rīkotos  vai  ar  pašvaldī-
bu  saskaņotos publiskos pasāku-
mos;

• braukt  ar  motorizētiem  trans-
porta  līdzekļiem (izņemot  te-
ritoriju apkalpojošos transporta 

līdzekļus vai pašvaldības rīkotos, 
vai ar pašvaldību saskaņotos pub-
liskos pasākumos);

• braukt  ar  velosipēdiem,  skrituļ-
dēļiem, skrituļslidām  un  skrej- 
riteņiem  (izņemot pašvaldības  rī-
kotos  vai  ar  pašvaldību  saskaņo-
tos  publiskos  pasākumos);

• tirgot un lietot alkoholiskos dzē-
rienus (ieskaitot alu), citas aprei-
binošas vielas; 

• smēķēt.
6. Laukuma apmeklētāju pienā-
kums:

• ievērot sabiedriskās kārtības, sa-
nitārās un ugunsdrošības normas;

• atturēties no jebkādas darbības 
vai rīcības, kas traucē vai rada 
neērtības citiem apmeklētājiem 
un izraisa pamatotus iebildumus, 
apdraud savu vai citu apmeklētāju 
veselību;

• ievērot pašvaldības pilnvaroto 
darbinieku norādījumus un pama-
totas prasības.
SAUDZĒSIM UN RŪPĒSIMIES 

PAR MŪSU LAUKUMU!

Jaunpiebalgas
novada dome

Komunālā saimniecība

UZMANĪBU!
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīk-

li, kas atrodas daudzdzīvokļu mājās 
ir mājas īpašums, tas ir klientu īpa-
šums, ko Jaunpiebalgas novada dome 
apkalpo.

Nereti savas neuzmanības un bieži 
vien elementāru zināšanu trūkuma 
dēļ klienti savu īpašumu bojā paši, 
tādējādi samazinot tā kalpošanas il-
gumu vai izraisot avārijas situācijas. 
Līdz ar to vēršam uzmanību uz kana-
lizācijas tīklu lietošanu, kas nav mis-
kaste, kurā var mest jebko. Jebkuras 
avārijas situācijas novēršanas iz-
maksas var atstāt ietekmi uz ka-
nalizācijas pakalpojuma tarifu.

Klozetpodā vai kanalizācijas akā 

nedrīkst mest lietas, kas nešķīst un 
rada aizsērējumus:
• spēcīgus ķīmiskos līdzekļus, kas 

nav paredzēti kanalizācijas sistē-
mām;

• papīra virtuves dvieļus (atšķirībā 
no tualetes papīra tie neizšķīst);

• lupatas, audumus, drēbes;
• pārtikas preces veselos gabalos 

(rīsi, makaroni, olu čaumalas u.c.);
• taukus un eļļas;
• kafijas biezumus;
• plēves, maisus;
• higiēnas preces (vates tamponi, 

ausu tīrāmie irbulīši, higiēniskās 
paketes u.c.)

• autiņbiksītes;
• matus un spalvas;
• smiltis un pakaišus, kas paredzēti 

mājdzīvniekiem;
• un tamlīdzīgi.

Kā arī vēršam uzmanību par kārtī-
bu un tīrību pie daudzdzīvokļu māju 
atkritumu konteineriem Jaunpie-
balgas ciemā, Jaunpiebalgas novadā. 
Informējam, ka jebkurš atkritumu 
maiss, kas atrodas ārpus atkritumu 
konteinera un kuru savāc atkritumu 
apsaimniekotājs  SIA “ZAAO”, ietek-
mē atkritumu apsaimniekošanas tari-
fu.

Lūdzam daudzdzīvokļu māju  iedzī-
votājus atbildīgāk izturēties pret ka-
nalizācijas infrastruktūras lietošanu 
un atkritumu savākšanas laukuma 
kārtību.

Salvis Krūmiņš
Komunālās saimniecības vadītājs
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Uzņēmēju dienas

JAUNPIEBALGA  UN VECPIEBALGA 
KOPĀ VIDZEMES UZŅĒMĒJU DIENĀS

Šī gada 17. - 18. maijā Valmierā 22. reizi norisinājās 
“Vidzemes Uzņēmēju dienas 2019”, ko organizē Latvi-
jas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kamera (LTRK). Tās kļuvušas par gaidītu 
pasākumu, pulcējot katru gadu arvien lielāku dalībnieku 
un apmeklētāju skaitu. Piedaloties izstādē, uzņēmējiem 
ir iespēja ar savu produkciju un pakalpojumiem iepazīs-
tināt vairākus tūkstošus reģiona, citu Latvijas novadu, 
kā arī ārvalstu viesus. 

Piebalga izsenis ir bijusi atpazīstama un daudzināta 
ar saviem amatniekiem, darbīgajiem un uzņēmīgajiem 
cilvēkiem, tāpēc arī šogad Jaunpiebalgas un Vecpie-
balgas novadi piedalījās kopā, popularizējot Piebalgas 
vārdu un veidojot ekspozīciju Mērnieku laiku stilā ar 

Dagnijas Kupčes audēju kopas “Vēverīšas” goda tērpu 
ekspozīciju un austajiem lakatiem, SIA “Wenden Furni-
ture” galdu, kas tika klāts ar Marikas darbiem un SIA 
“Piebalgas porcelāns” traukiem.  Šogad aktīvajā ekspo-
zīcijā no Jaunpiebalgas novada uzņēmējiem piedalījās 
SIA “Wenden Furniture”, SIA “Piebalgas alus”, popula-
rizējot savu produkciju, Ilze Prūse ar darbnīcas “Baltie 
darbi” skaistajiem tekstilizstrādājumiem, Marika Šube 
ar tumšajiem, vaskotajiem māla traukiem un Kristīne 
Pirktiņa ar baltajiem izsmalcinātajiem māla izstrādā-
jumiem. No Vecpiebalgas novada uzņēmējiem piedalījās 
Zaigas Gavares “Vecpiebalgas maizīte”, Mazuļķiku ģi-
menes saimniecība ar medus izstrādājumiem un Valdis 
Apalups  ar “Piebalgas kūpinājumiem”. Apmeklētājus 
priecēja foto stūrītis ar “Mērnieku laiku” tēliem Ķenci 
un Pāvulu.

Piebalga ir bagāta ar daudziem citiem uzņēmējiem un 
entuziasma pilniem amatniekiem, un mājražotājiem, tā-
pēc esiet laipni aicināti iesniegt informatīvus bukletus, 
brošūras vai video formāta reklāmas man, Ilzei Prū-
sei, rakstot uz e-pasta adresi: ilze.pruse@jaunpiebalga.
lv vai zvanot pa telefonu 27343990, lai var iepazīstināt 
potenciālos klientus ar plašo Piebalgas produkcijas un 
pakalpojumu klāstu. Amatniekiem un uzņēmējiem esmu 
izveidojusi kopīgu WhatsApp lapu “Piebalgas radošās 
būtnes”, lūdzu, kas vēlas uzzināt aktuālu informāciju 
par tūrismu un sadarbību bukletu izveidē, dariet to zi-
nāmu man!

Ilze Prūse
tūrisma informācijas speciāliste

Vidzemes Uzņēmēju dienās Valmierā Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas novadi piedalījās kopā.
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Ja jautātu man kāds draugs 
vai rads:

„ Kā klājies tev?
Kāds bijis šis skolas gads?”
Tad atbilde būtu -
„ Raibumraibs!”
Aizvadīts 2018./ 2019. mācību 

gads sākumskolā. Klāt vasara. Mācī-
bu gada noslēgumā diplomus par la-
biem panākumiem mācībās un veik-
smi citos  darbiņos saņēma daudzi 
sākumskolēni. 

1. klasē – Rūta Muižniece, Rei- 
nis Bundziņš, Edžus Kalnačs, 
Helēna Jansone – Ķirse, Keita 
Zālīte, Adele Emīlija Raģe, Jā-
zeps Zivtiņš, Jēkabs Muižnieks, 
Niklāvs Ralfs Leimanis, Gunārs 
Vilnis, Una Stvolkova, Alana 
Ščemeļeva, Sāra Estere Gurska.

2. klasē – Gabriela Krūza, So-
fija Johansone, Laimdota Kri-
lovska, Rasa Sila, Signe Unda 
Seržante, Ivars Veips, Arians 
Zirnis, Eduards Jānis Ješkins, 
Marta Jundze, Enija Smilga.

3. klasē – Samanta Keita Bar-
kāne, Elīna Bormane, Dārta 
Damroze, Patriks Eniks, Emīli-
ja Pūcīte, Aleksa Vīķele, Ēriks 
Anzons, Roberts Judins, Zīle Žī-
gure, Katrīna Eihentāle, Jēkabs 
Montvids.

4. klasē – Lauma Bukša, Beā-

te Juraža, Artūrs Spirģis, Aman-
da Vaščenkova, Laura Pērkone, 
Estere Daldere, Armands Eren-
bergs, Annija Zivtiņa, Ieva Zari-
ņa.

Skolā jau vairākus gadus ir tradī-
cija, ka skolēni, kuru vērtējums ir 10, 
9, 8 balles, saņem zelta un sudraba 
liecības. Šādas liecības 2. semestrī 
saņēma 8 skolēni.

Zelta liecību saņēma – Sofija 
Johansone, Laimdota Krilovska 
(2. kl.); Emīlija Pūcīte (3. kl.).

Sudraba liecību saņēma  - 
Gabriela Krūza, Rasa Sila (2. 
kl.); Samanta Keita Barkāne, 
Elīna Bormane (3. kl.); Amanda 
Vaščenkova (4. kl.).

Par labiem sasniegumiem mācī-
bās, sākot ar 4. klasi, var saņemt sti-
pendiju. 2. semestrī tās tika piešķir-
tas: Beātei Juražai – vidējā atzīme 
9,01, Artūram Spirģim – vidējā at-
zīme 8,58, Amandai Vaščenkovai 
– vidējā atzīme 8,90.

2018./ 2019.mācību gada 2. se-
mestrī daudzi sākumskolēni piedalī-
jās starpnovadu mācību olimpiādēs 
un skolēnu skatuves runas konkursā. 

1. klase - Amatas starpnovadu 
kombinētajā mācību olimpiādē pie-
dalījās: Edžus Kalnačs - ieguva 2. 
vietu, Helēna Jansone – Ķirse.

2. klase - latviešu valodas olim-

piādē piedalījās: Rasa Sila – 3. vie-
ta, Gabriela Krūza; matemātikas 
olimpiādē piedalījās – Sofija Johan-
sone – atzinība, Laimdota Kri-
lovska.

3. klases latviešu valodas olimpi-
ādē piedalījās: Emīlija Pūcīte – 2. 
vieta, Samanta Keita Barkāne 
– atzinība; matemātikas olimpiādē 
piedalījās – Patriks Eniks – 2. vieta, 
Elīna Bormane – atzinība.

4. klase latviešu valodas olimpi-
ādē piedalījās: Amanda Vaščenko-
va – 1. vieta, Beāte Juraža – 2. vie-
ta; matemātikas olimpiādē piedalījās  
– Markuss Miška, Artūrs Spirģis.

Katru gadu Cēsu Bērnu un jau-
niešu centrs organizē skolēnu ska-
tuves runas konkursu. Šogad 1. – 3. 
klases skolēni runāja dažādus dze-
joļus un prozas darbus. No 1. klases 
mazie runātāji bija Edžus Kalnačs, 
Helēna Jansone – Ķirse; no 2. kla-
ses – Rasa Sila, Gabriela Krūza; 
no 3. klases – Patriks Eniks, viņš 
tika uz 2. kārtu Vidzemes reģionāla-
jā konkursā.

Paldies visiem sākumskolas sko-
lēniem, vecākiem un vecvecākiem! 
Lai jauka vasara!

Daiga Melece
 sākumskolas metodiskās komisijas 

vadītāja

Skolas ziņas

MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMS SĀKUMSKOLĀ

SKOLĒNI AR LABĀM UN TEICAMĀM SEKMĒM
2018./2019. MĀCĪBU GADĀ

5.klase: A. Dārziņa, E. Ērglis, 
K. Grīnberga, M. Īvulāns, A. Krū-
miņa, E. Lazda, K. Rukmane, E. 
Spirģe.

6.klase: E. Brikmane, J. Irša, 
L. Ješkina, G. Kalašinska, K. 
Miška, M. Rappa, E. Seržāne, A. 
Vītola.

7. klase: R. Ansbergs, D. Bor-
mane, G. Johansone, A. Lazdiņa, 
Z. Loginova, N. Metums, D. Mil-
lers, D. Novicka, K. Pogule, T. 

Rukmane, A. Rutka, V. Stūriška, 
K. Vīksna.

8.klase: E. Zariņa, D. Macola, 
E. Romanova, K. Smilga, A. Be-
deice, L. Ciekurzne, L. Slaidiņa, 
E. Brīvmane, K. Lazda, D. Berķe.

9. klase: Ē. Blaubergs, S. Pa-
jats, A. Rēdmane, S. Seržāne, J. 
Skutāne, A. Traupele, E. Zariņa.

10. klase: L. Dzenža, A. Gri-
gorjevs, K. Kundrate, E. Prīse, S. 
Spirģe, A. Vīķelis.

11. klase: K. Azace, G. Glāze-
re, K. Ozols, L. Zaķe, N. Misiņa.

12. klase: V. Brikmane, E. Mil-
lere, S. Ozola, K. Pogule, A. Sin-
ka, K. Baltkaula, D. Goldberga, 
I. Kvecko, H. Šrēders, K. Žēpers, 
R. Pērkons.

Ieva Ciekurzne
direktora vietniece izglītības jomā 
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2018./ 2019. mācību gada 9. klases absolventi:
Alvis Apsītis, Ēriks Ralfs Blaubergs, Renārs Broks, Emīls Drulle, Aivis Eksto, Sentis Fiļipovs, Gita Kazaka, 

Ričards Knāķis, Ksenija Krūmiņa, Lāsma Kurkova, Dāvis Lenkhusens, Emīlija Līberga, Vairis Orlovs, 
Diāna Ozoliņa, Sandis Pajats, Annija Rēdmane, Ralfs Rubenis, Līga Rusova, Samanta Seržāne, Justīne Skutāne, 
Gundega Tenča, Aelita Traupele, Emīlija Treiliņa, Ance Urbāne, Elizabete Zariņa, Dikijs Zariņš, 

klases audzinātāja Daiga Rubene.

2018./ 2019. mācību gada 12. klases absolventi:
Kristīne Baltkaula, Marta Demija Brence, Viktorija Brikmane, Dagnija Goldberga, Monta Santa Graudiņa, 

Mārcis Klapars, Izabella Kvecko, Elīna Millere, Sindija Ozola, Valts Pabērzs, Artis Peilāns, Ričards Andis Pērkons, 
Kristiāna Pogule, Amanda Sinka, Haralds Šrēders, Kaspars Žēpers, 

klases audzinātāja Rudīte Jaksta.
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Drīkst
• Tīru un sausu papīra un kartona iepakojumu bez pārti-

kas produktu atliekām.   
• Pirms izmešanas kartona kastes un dzērienu iepakoju-

mu saplacini, lai tas aizņemtu mazāk vietas un kontei-
ners nepiepildītos tik ātri.   

• Atsevišķos konteineros papīram paredzētajos konteine-
ros drīkst mest arī dzērienu kartona iepakojumu. Seko 
līdzi informācijai uz konteineru uzlīmēm! 

Nedrīkst
• Slapju vai netīru papīru un kartonu, kas satur pārtikas 

piejaukumus, laminētus papīra izstrādājumus. 

ŠĶIROJAM, NEGUĻAM, ŠĶIROJAM UN VĒLREIZ ŠĶIROJAM! 

2019.gada martā skolā notika at-
kritumu šķirošanas akcija. Skolēni, 
skolotāji, darbinieki, skolēnu vecāki 
un vecvecāki, Jaunpiebalgas iedzīvo-
tāji piedalījās makulatūras šķirošanā.
Pavisam kopā tika savākti 6000,0 kg 
makulatūras. 

Makulatūras vākšanas rezultāti:
Klase    Makulatūra (kg)     Vieta
5.klase  2950,15  I  
8.klase  670,55  II
7.klase  573,30  III
6.klase  485,40 
10.klase 366,90 
9.klase  326,10 
11.klase 32,70 
Skolas makulatūra 587,40 

“ZAAO” KONKURSS - OTRREIZĒJO MATERIĀLU VĀKŠANAS AKCIJA 
„DABAI LABU DARĪT” JAUNPIEBALGAS VIDUSSKOLĀ

Veiksmīgākie makulatūras vācēji – 5.klase. Foto: Vēsma Johansone

Par savākto un “ZAAO” nodoto makulatūru balvās 
tika saņemtas dāvanu kartes 60 EUR apmērā kancelejas 
preču iegādei. 

Paldies akcijas atbalstītājiem: skolēniem, skolēnu ve-

cākiem, skolotājiem, darbiniekiem, Jaunpiebalgas iedzī-
votājiem! Paldies par atsaucību!

Liene Lorence 
Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāja

PA HANSA KRISTIĀNA ANDERSENA PĒDĀM
ERASMUS+ “4C”projekta iet- 

varos Jaunpiebalgas vidusskolas 
skolotājas Gunita Kundrate un  Lie-
ne Lorence viesojās Dānijas pilsē-
tā Odensē, kur 5 dienas piedalījās 
starptautiskajā  ERASMUS+ pro-
jekta pieredzes apmaiņas pasākumā  
Odenses  vispārizglītojošajā pamat-
skolā  “Tinglokkskolen”.

Dānija  atrodas Ziemeļeiropā, 
aizņem Jitlandes pussalu un 406 da-
žāda lieluma salu starp Ziemeļjūru 

rietumos un Baltijas jūru austru-
mos. Dienvidos robežojas ar Vāciju 
(68 km). Jitlandes pussalu un Skan-
dināvijas pussalu atdala Skageraka, 
Kategata un Ēresuna (šaurākā vieta 
tikai 4 km plata) šaurumi. Starp sa-
lām - Lielais un Mazais Belts. Šauru-
mi ir ļoti svarīgi kuģu ceļi.

“Storebælt” jeb “Lielā josta” sa-
vieno Dānijas austrumus un rietu-
mus. Tilts ir 18 kilometrus garš, un, 
šķērsojot to, visātrāk var nokļūt no 

Kopenhāgenas Vailē un Herningā. 
Grandiozās būves celtniecība tika 
sākta tālajā 1988. gadā un ilga des-
mit gadus. Viens no dārgākajiem 
transporta pārvadiem - viens vir-
ziens 35 EUR.

 Dānija ir vistālāk uz dienvidiem 
esošā Skandināvijas valsts.  Valū-
ta: Dānijas krona (DKK).  Dānija ir 
maza valsts ar efektīvu un ļoti at-
tīstītu infrastruktūru.  Teju puse 
valsts iedzīvotāju dodas uz darbu ar 
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velosipēdu, tādēļ lielākajās pilsētās 
vienmēr ir padomāts par velobrau-
cējiem. 

Odense ir trešā lielākā pilsēta 
Dānijā ar 168 798 lielu iedzīvotāju 
skaitu un 304,34 kvadrātkilometru 
lielu platību. Tā atrodas Fīnas salas 
ziemeļos. Fīnas salā Odenses pilsētā 
dzimis slavenais rakstnieks Hanss 

Kristians Andersens (1805-1875). 
Dānijas cilvēki un daudzi reģio-
ni  ievīti rakstnieka pasaku un tēlu 
pasaulē. Rakstnieka mājā iekārtots  
muzejs un liela viņa darbu bibliotēka 
dažādās valodās.

Pa pilsētas bruģi klājas Anderse-
na pēdas, kuras aizved tūristus un 
dāņus uz rakstniekam tik svarīgām 

vietām: bērnības māju, skolu, dzīves 
vietu un mīļākajām atpūtas vietām. 
Arī ERASMUS+ projekta dalībnie-
ki izstaigāja šīs rakstniekam un dā-
ņiem tik svarīgās vietas.

Projektā piedalās komandas no 
5 valstīm: Latvijas, Dānijas, Itālijas, 
Portugāles un Anglijas (šoreiz neie-
radās).

Visa ERASMUS+ “4C” Dānijas aktivitātes komanda.

Dānijā pieredzes apmaiņas pasā-
kuma gaita bija bagāta ar dažādām 
aktivitātēm.
• Ekskursija pa skolu un iepazīša-

nās ar mācību procesu.
• Mācību stundu vērošana un ana-

līze.
• Iepazīšanās ar pedagogu darba 

metodēm un pienākumiem.
• Iepazīšanās ar skolas pedagoģiskā 

darba didaktiskajiem principiem.
• Projekta tālāko aktivitāšu plāno-

šana.
• Iepazīšanās ar Odenses svarīgā-

kajiem arhitektūras un kultūras 
pieminekļiem.
Stāsta skolotāja Gunita Kund- 

rate: “Projekta laikā bija iespēja vē-
rot vairākas mācību stundas dažādos 
vecumposmos. Interesantais un sais-
tošais bija tas, ka viss mācību process 
ir vērsts uz kustību mācoties, te būs 
arī motivējošas idejas mācīšanai sko-
lā. Šo izglītības programmu skola iz-
manto jau no 2013.mācību gada, un 
tai ir sekotāji. Darba plānā tika lasīta 
lekcija par kustības nozīmi mācību 
procesā un smadzeņu darbības akti-
vizāciju  - mācīties kustībā. Kustības 

nozīme tika mērķtiecīgi izmantota 
mācību stundās, pat programmējot 
skolēniem tika doti uzdevumi, kuros 
jāveic noteiktas kustības, arī skrieša-
na. Mums bija iespēja programmēt, 
izmantojot mikročipus.

Kaspers Tofte, robotu rūpnīcas 
inženieris, prezentēja robotu, ko ražo 
vietējā rūpnīca, skaidrojot, kādas 
funkcijas tas veic, kāda ir tā lietderī-
ba ražotnēs, kas aizstāj vienveidīgus 
un smagus darbus rūpnīcās. Viņš ru-

nāja arī par 21.gadsimta prasmēm, 
galvenā atziņa, ko inženieris izteica, 
bija – saskatīt problēmu un rast tai 
vienkāršu risinājumu, tas nozīmē, 
ka darboties ar robotiem nākotnē 
spēs ikviens.

Tā kā Odense ir arī H. K. Ander-
sena dzimtā pilsēta, tad arī mēs gu-
vām nelielu ieskatu rakstnieka dzī-
vē, baudot pilsētas vēsturisko elpu.”

Projekta aktivitātes ieguvumi:

Apgūstam robotu darbības pamatprincipus.
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• skolēnu izglītošana balstīta uz 
motorikas attīstību: kustības laikā 
mācoties kādu priekšmetu, piemē-
ram, lēkājot iemācās svešvalodu, 
skrienot iemācās ģeogrāfiju u.c.

• atgādnes par zinībām var izvietot 
arī uz grīdas, kāpņu pakāpieniem, 
dabā u.c.

• skolas E žurnāls ir ļoti elastīgs, jo 
tajā ir skolēnu fotogrāfijas un sko-
lotājs tur gatavo savas stundas;

• skolā strādā 60% vīriešu, un peda-
gogu vidējais vecums ir 36 gadi;

• skolēni uz skolu brauc ar riteņiem;
• Dānija ir velosipēdistu valsts;
• ideāli strukturēts sabiedriskais 

transports.
Paldies ERASMUS+ “4C”projek-

ta vadībai un Jaunpiebalgas novada 
domei par iespēju piedalīties šajā pie-
redzes apmaiņas braucienā!

Skolotāja Liene Lorence

Komandas pozē pie Andersena skulptūras. Piedalāmies 3. klases stundā.

Cilvēks pasaulē – ir pasaule,
Neatkārtojama un bagāta –
it visā, ko tas pasāk un jūt.

/G. Repše/

2019. gada 24. maijā ar sirsnīgu 
koncertu un krāšņu izstādi Jaun-
piebalgas Mūzikas un mākslas skolu 
absolvēja 23 jaunie mūziķi un māks-
linieki un saņēma apliecību par pro-
fesionālās ievirzes izglītību.

Pieci līdz deviņi gadi skolā ir pa-
skrējuši. Ikkatram esam centušies 
dot iespēju iepazīt pašam sevi, savu 
spēju robežas. Esam dalījušies savās 
zināšanās un prasmēs par skaistāka-
jām mākslām uz pasaules. 

Mūzika un māksla – tās neprasa 
tulkojumu, tāpēc novēlam ikvienam 
no mūsu absolventiem: “Dzīvo skais-
ti! Izmanto savas iegūtās zināšanas, 
prasmes, pieredzi, darba tikumu, 
spējas un turpini radīt labo, skaisto 
un citādo! Tagad – ar šodienas piere-
dzi – mācies jaunas pieredzes!”

Mūzikas un mākslas skolā

IZLAIDUMS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ 

Mūzikas programmas absolventi:
Rēzija Blūma – klavierspēle, Lāsma Ciekurzne – klavierspēle, Daniela 
Macola – klavierspēle, Kate Smilga – klavierspēle, Līga Džīnija Rubene 
– vijoles spēle, Justīne Skutāne – vijoles spēle, Ēriks Ralfs Blaubergs 
– flautas spēle, Kate Katerīna Ruņģe – flautas spēle, Rūdolfs Rudzītis – 
klarnetes spēle, Renārs Vietnieks – trompetes spēle. 
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Ikviens cilvēks ir unikāls un 
neatkārtojams caur savām spējām, 
rakstura iezīmēm, caur savu per-
sonību. Mēs lepojamies ar katru 
audzēkni, jo jums līdzi ceļo kāda 
neliela daļa no mums katra. Mī-
liet cilvēkus un notikumus, kas ir 
ar jums un ap jums! Nekad neap-
stājieties meklēt, tveriet ik mirkli! 
Un, kad piekūst kājas ejot, izstie-
piet rokas, savēciniet spārnus  un 
LIDOJIET!

Paldies par kopā pavadīto laiku!

Jaunpiebalgas Mūzikas un 
mākslas skolas skolotāju vārdā

direktore Aija Sila
Vizuāli plastiskās mākslas programmu absolventi:
Alise Anete Apsīte, Alvis Apsītis, Annija Bedeice, Dinija Eksto, Ger-
da Johansone, Nikola Karīna Karpa, Līga Daniela Kīne, Zanda Lo-
ginova, Daniels Millers, Dagnija Novicka, Liāna Rusova, Eduards 
Šrēders, Līva Zirne.

MĀKSLINIEKU UZGĀJIENS
Šogad skaitlis 13 Jaunpiebalgas 

Mūzikas un mākslas skolas jaunajiem 
māksliniekiem  zīmīgs un laimīgs, jo 
viņi ir 13 un arī Vizuāli plastiskās 
mākslas programmas audzēkņu iz-
laidums ir jau trīspadsmitais. Bet, lai 
saņemtu skolas beigšanas apliecību 
par profesionālās ievirzes izglītību, 
ir patstāvīgi jāizstrādā diplomdarbs, 
kurā tad visiem ir iespēja parādīt 
iegūtās zināšanas, prasmes un rado-
šumu. 24. maija pēcpusdienā, skolo-
tāju, ģimenes un draugu atbalstīti, 
mākslas programmas absolveni klāt-
esošos iepazīstināja ar saviem skolas 
nobeiguma darbiem.   

Jau kopš senseniem laikiem ka-
ķis ir pavadījis cilvēku viņa dzīvē. 
Arī Danielam Milleram, jo savos 
zīmējumos un grafikās viņš izvēlējās 
attēlot ģimenes mīluļus Keriju un 
Rūdi. Daniela stiprā puse ir zīmē-
šana, kā arī liela vēlēšanās mācīties 
ko jaunu, kā rezultātā tika apgūtas 
linogriezuma un kartondrukas teh-
nikas. Diplomdarba vadītāja Zanda 
Liedskalniņa.

 Saules zīme latviešu rokdarbos 
ir sastopama tikpat bieži kā vārds 
saule mūsu dainās. Rokdarbi tuvi 
Zandai Loginovai, tāpēc diplom-
darbā viņa darināja tērpu, ko izdai-
ļoja ar saules zīmes izšuvumiem. 
Ar šo veikumu būtu pilnīgi pieticis, 
lai saņemtu augstu vērtējumu, taču 
Zanda neapstājās pie sasniegtā. Kā 
lielisks papildinājums tērpam tapa 
sešas saules zīmes zeltīšanas tehnikā 
un tautas dziesmas par sauli kaligrā-
fijā. Diplomdarba vadītājas - Maija 
Apsīte un Zanda Liedskalniņa.

Domās aizceļojot uz nākotni - va-
saru kā pasaku - Liānas Rusovas 
pirmās skices diplomdarbam radās 
jau decembrī. Tajās attēlotas vasaru 
raksturojošas lietas. Smalko grafiku 
izstrādāšana prasīja lielu pacietību, 
izdomu un laiku. Liāna ir ļoti mērķ-
tiecīga un darbspējīga, tāpēc paralēli 
12 smalkajiem darbiem viņa izveido-

Daniels Millers “Kerija” Zandas Loginovas darinātais tēr-
ps ar saules zīmes izšuvumiem

Liānas Rusovas smalkās grafikas
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ja arī divus baltā māla šķīvjus, kas 
kopā veidoja brīnišķīgu kompozīci-
ju. Diplomdarba vadītājas - Zanda 
Liedskalniņa un Talita Tipuka.

Gerda Johansone, zaļā dzīves-
veida filozofijas iedvesmota, deva 
“otro elpu” dažādiem materiāliem 
- nolietotām drēbēm un palagam, 
dzijai, plastmasas maisiņiem, au-
dumiem no rūpnīcas atgriezumiem. 
Gala rezultāts fantastisks - grīdas ce-
liņš, šalle, gobelēns, kleita un soma. 
Ļoti iedvesmojoši un pamācoši, jo 
liek aizdomāties… Diplomdarba va-
dītāja Maija Apsīte.

Ainavu glezniecība ir viens no at-
pazīstamākajiem un populārākajiem 
glezniecības žanriem. Visas Latvijas 
dabas ainavas Dagnija Novicka 
gleznoja pēc māsas Sofijas fotogrāfi-
jām. Taču glezna un fotogrāfija ir di-
vas dažādas lietas. Fotogrāfija attēlo 
konkrētu vietu konkrētā laikā. Sešās 
gleznās Dagnija parādīja savu skatī-
jumu un savas izjūtas ar gaismu un 
ēnu laukumiem, krāsu un faktūras 
izvēli. Diplomdarba vadītāja Sandra 
Strēle.

Aplūkojot gleznotāja Jaņa Rozen-
tāla darbus, Annijas Bedeices uz-
manību piesaistīja gleznas “Princese 
ar pērtiķi” it kā ārējais vienkāršums, 
bet tomēr detalizētais smalkums. 
Strādājot pie gleznas kopijas, Annija 
ir iedziļinājusies krāsu niansēs, at-
tiecībās un toņu intensitātē. Svarī-
gi arī ir tas, ka, gleznojot kopiju, ir 
iespēja apgūt konkrētā mākslinieka 
un laikmeta iezīmes. Diplomdarba 
vadītāja Rasa Vilka.

Līvai Zirnei aizraujoši likās 
meklēt un pētīt seno rakstu struk-
tūru, toņus un tematiku. Viņas dar-
bos jūtamas zināšanas par sengrieķu 

trauku apgleznošanas stiliem. Inte-
resanti vērot attēlotos siluetus, kuri 
veido dialogu un stāsta par seno kul-
tūru apģērbiem. Apvienojot iegūto 
pieredzi ar fantāziju, tapa arī īpaša 
vāze, kuras dizainu, rakstus un zī-
mes radīja Līva pati. Diplomdarba 
vadītāja Rasa Vilka.

Vienas no cēlāko un graciozāko 
ziedu īpašniecēm ir lilijas. Ar krāsu, 
līniju un gaismēnu palīdzību Niko-
las Karīnas Karpas radītās lilijas 
ieved ziedu smalkajā pasaulē. Glez-
nas smaržo. Diplomdarba vadītāja 
Rasa Vilka.

 Mūsdienās keramika ir ļoti da-
žāda un bieži izmantota interjera 
dizainā. Telpaugi vienmēr ir bijuši 
populāri interjera dekori.

Gerdas Johansones darinātā soma

Dagnijas Novickas gleznotā ainava

Annijas Bedeices glezna “Prince-
se ar pērtiķi” – Jaņa Rozentāla glez-
nas kopija

Līvas Zirnes īpašā vāze

Nikolas Karīnas Karpas radītās 
lilijas

Līgas Danielas Kīnes “desiņu” teh-
nikā veidotie baltā māla  puķu podi
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Līgas Danielas Kīnes telpaugi 
mājvietu atraduši pašas veidotajos 
puķu podos. Darbi veidoti interesan-
tajā “desiņu” tehnikā no baltā māla. 
Diplomdarba vadītāja Talita Tipu-
ka.

 Izmantotie materiāli - koks, me-
tāls un krāsainie stikliņi Eduarda 
Šrēdera dizainētajā gaismas objek-
tā rada sajūtu, ka tu atrodies mežā 
saulrieta laikā. Paša radītā lampa 
turpmāk šo sajūtu radīs arī tumša-
jos vakaros, kad vēlēsies pasapņot. 
Diplomdarba vadītājs Oskars Ro-
zenblats.

Dinija Eksto savās mājās ienesīs 
zvanu skaņas. Ar lielu pacietību un 
smalkumu veidotie trīs vēja zvani no 
baltā, brūnā un melnā māla kā bur-
vīgs rotājums efektīgi izskatīsies gan 
pagalmā, gan balkonā, gan istabā. 
Diplomdarba vadītāja Talita Tipuka.

   Alises Anetes Apsītes un 
Alvja Apsīša ģimenes īpašumā ir 
mājas, kuras apkārtnes labiekārtoša-
nā katru gadu tiek veidots kas jauns. 
Tā radās ideja par kopdarbu. Mājas 
nosaukums, darināts uz ozola koka 
dēļa gotiskajā šriftā, bagātīgi papil-
dināts ar metāla trubām. Vējā kusto-
ties, zvans rada liegas un patīkamas 
skaņas, kas atgādina ērģeļu stabules. 
Diplomdarba vadītāji - Oskars Ro-
zenblats un Zanda Liedskalniņa.

Secinājums - audzēkņu darbi kār-
tējo reizi apliecina, cik liela nozīme 
mācību procesā ir motivācijai. Pal-
dies visiem par skaisto rezultātu!

Diplomdrabu izstāde visu jūnija 
mēnesi skatāma Jaunpiebalgas Mū-
zikas un mākslas skolas telpās. Laip-
ni aicināti apmeklēt!

Zanda Liedskalniņa
Jaunpiebalgas Mūzikas un 

mākslas skolas skolotāja

Eduarda Šrēdera dizainētais 
gaismas objekts

Dinijas Eksto vēja zvani no baltā, 
brūnā un melnā māla

Alises Anetes Apsītes un Alvja 
Apsīša kopdarbs - mājas nosaukums, 
darināts uz ozola koka dēļa

Pieaugušo izglītība

IESPĒJA MĀCĪTIES PIEAUGUŠAJIEM 
800 PROGRAMMĀS

27. maijā atklāta ceturtā pieteikšanās kārta Ei-
ropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības pro-
jektā “Nodarbināto personu profesionālās kompeten-
ces pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības 
aģentūra (VIAA). Pieteikšanās mācībām gandrīz 800 
programmās notiek līdz 28. jūnijam, un pirmoreiz to var 
izdarīt tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv, izman-
tojot www.latvija.lv  autentifikāciju un e-pakalpojumu 
jebkurā diennakts laikā. Iedzīvotājiem vairs nav jāsūta 
pieteikums e-pastā vai jādodas uz izglītības iestādi klā-
tienē. Ja nav iespēju izmantot internetu, pieteikšanās 
mācībām ar koordinatora starpniecību notiek, uzrādot 
personu apliecinošu dokumentu.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašno-
darbināti iedzīvotāji:

•	 vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - 
arī strādājoši pensionāri;

•	 ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamat- 
izglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko 
izglītību; 

•	 jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļināju-
mā un darba attiecībās. 

Mācību maksa:
•	 mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 

10% ir strādājošā līdzmaksājums;
•	 mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās 

vai trūcīgās personas statusu.
Konsultācijas (ja nepieciešams):

•	 pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija projek-
ta sadarbības pašvaldībās;
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•	 karjeras konsultanta konsultācija (darba laikā pēc ie-
priekšēja pieraksta) tuvākajā Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA) filiālē.

Cits atbalsts:
•	 asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strā-

dājošajiem ar invaliditāti;
•	 atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, ku-

riem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas 
statuss.

Ceturtajā pieteikšanās kārtā mācības ir pie-
ejamas 12 tautsaimniecības nozarēs.

Jaunums 4. kārtā - mācības mūžizglītības 
kompetencēs:
tās ir iemaņas un prasmes, kuras jāapgūst visas dzīves 
garumā, lai pielāgotos izmaiņām darba tirgū, un tās var 
nebūt saistītas ar darba nozari vai profesijas specifiku. 
Mūžizglītības kompetences un mācību piemēri:

o valodu kompetence (piemēram, profesionālā 
angļu valoda automehāniķiem); 

o digitālā kompetence (piemēram, digitālās 
prasmes darba vajadzībām);

o uzņēmējdarbības kompetence (piemēram, 

produkta veidošana un pārdošana); 
o ilgtspējas kompetence (piemēram, zaļā bizne-

sa idejas mazā uzņēmuma darbības uzsākšanā);
o matemātiskā kompetence un kompetence 

dabaszinātnēs, tehnoloģijās un inženierzi-
nātnēs (piemēram, ražošanas automatizācijas 
pamati); 

o kultūras izpratnes un izpausmes kompe-
tence (piemēram, dizaina domāšana uzņēmē-
jiem); 

o personīgā, sociālā un mācīšanās kompe-
tence (piemēram, komandas darba vadīšanas 
ABC); 

o apvienotās jeb integrētās kompetences 
(piemēram, matemātiskās, inženierzinātņu un 
uzņēmējdarbības kompetences elektrotehnikā). 

Ar pieejamajiem mācību programmu veidiem, mācī-
bu organizāciju, mācību iestādēm un izglītības program-
mām varat iepazīties www.macibaspieaugusajiem.lv 

Baiba Logina 
pieaugušo izglītības (PI) koordinatore

Reforma

KUR PALIKS JAUNPIEBALGA?
Tā varētu jautāt, iepazīstoties ar 

topošās reģionālās reformas projek-
tu. Un atbilde varētu būt tikai viena. 
Jaunpiebalga paliks Piebalgā, jo, ja 
Latvijas identitāte ir kultūra, tad Pie-
balga ir mūsu valsts kultūrvēsturis-
kais  novads, un tādam tam arī būt.

Lielākā daļa pazīstamu cilvēku 
aizvien vēl atsaucas uz savām sak-
nēm Piebalgas pusē vai vismaz zina 
par to stāstīt. Viņu uztverē Piebalga 
ir nedalāms jēdziens, kurā vienojas 
gan Vecpiebalga, gan Jaunpiebalga. 
Nesen man iznāca pabūt Lielvārdes 
evaņģēliski  luteriskajā baznīcā, ku-
ras altārgleznu „Jēzus Ģetzemanes 
dārzā” 1939.gadā ir gleznojis mūsu 
dižais novadnieks Kārlis Miesnieks.  
Tur izdevās iepazīstināt klātesošos 
Ventspils un citu novadu ļaudis ar 
piebaldzēna  mākslas darbu un īsu 
biogrāfiju, bet neviens nepajautāja, 

no kuras Piebalgas puses viņš nācis. 
Tātad veidot  divus Piebalgas nova-
dus bija kļūda, un tādu iepriekš bija 
pietiekami daudz.

Katras pašvaldības darbu rakstu-
ro tās iedzīvotāji. Vai nu pašvaldība 
strādā cilvēkiem,  vai cilvēki  - pašval-
dībai. Ja novadā neienāk investīcijas, 
bet jādzīvo ar izlīdzināšanas fonda 
līdzekļiem, ja iedzīvotāju skaits, zem-
nieku saimniecības un uzņēmumi iet 
mazumā, tad tāds novads pastāvēt 
nevar. Tas pilnā mērā attiecas arī uz 
mūsu novadu, kura teritorijas robežas 
tika noteiktas bijušā kolhoza robežās, 
nerēķinoties ar to privāto zemju vēs-
turiskām robežām, kuras daļēji tika 
piedalītas citiem novadiem. Tādējādi 
to īpašniekiem tika radīts papildus bi-
rokrātiskais  slogs. Arī topošais mūsu 
valsts teritorijas administratīvas  ie-
dalījumus nebūs ideāls, un visi nekad 

nebūs apmierināti, tomēr abas Pie-
balgas atgriezīsies savā vēsturiskajā 
Cēsu apriņķī, tagad gan tikai tā daļā, 
Cēsu novadā. Cēsis vienmēr ir atzītas 
kā Vidzemes kultūras galvaspilsēta, 
un tas dod cerību, ka arī Piebalga 
kādreiz iemantos sev pienākošos kul-
tūrvēsturiskās teritorijas statusu. 

Cēsis ir latviska pilsēta ar na-
cionālu un patriotisku vēsturi. Tas 
palīdzēs arī mums šeit celt tautas 
nacionālo pašapziņu un veicinās pat-
riotismu, kur vēl joprojām ir jūtama 
padomju domāšana. Kā gan savādāk 
lai izskaidro to, ka mūsu novadā ir 
tikai daži zemessargi, nav jaunsargu 
un novada dome nesaprotami ilgi ka-
vējas atbalstīt nacionālās pretošanās 
kustības dalībnieka statusa piešķirša-
nu cilvēkam, kuram to paredz likums.

 Jānis Mājenieks   
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***
Valsts valodas dienā 13.maijā 

Jaunpiebalgas vidusskolā un biblio-
tēkā viesojās jaunā dramaturģe, vai-
rāku “Spēlmaņu nakts” gada balvu 
ieguvēja par oriģināldramaturģiju 
Justīne Kļava.

Kā laikrakstā “Diena” raksta Un-
dīne Adamaite, “Justīne ir sava laika 
un paaudzes balss teātrī, kas uzru-
nā arī vecākās paaudzes. Viņu nevar 
apmānīt ar gataviem viedokļiem, jo 
viņa pastāv uz savām tiesībām uzdot 
jautājumus. Vērīga un antropoloģiski 
dziļurbjoša, reizē – jauneklīgi atspe-
rīga un «nepareiza». Sentimentālis-
mam un jūtelībai liek pretī dzirkstošu 
ironiju un pašironiju, ja vajag – arī 
melno humoru un gaumīgu cinismu”.  
Savos darbos Justīne runā par vir-

svērtībām – tiesībām, cieņu, brīvību, 
latviskumu, ģimeni un savstarpējām 
attiecībām.

Tikšanās reizē Justīne Kļava pa-

stāstīja par savu darbu, teātra izrāžu 
tapšanu, aktuālākajām tēmām un 
notikumiem, iedvesmojot noskatīties 
viņas dramatizētos darbus ne tikai uz 
lielākajām Latvijas teātru skatuvēm, 
bet apmeklēt arī eksperimentālo teāt-
ru izrādes.

***
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

lasīšanas veicināšanas programma 
“Bērnu, jauniešu un vecāku žū-
rija” (BJVŽ) turpina aktīvu darbību. 
Jau 17.gadu arī Jaunpiebalgas pagas-
ta bibliotēka iesaistās šajā projektā un 
aicina savus lasītājus piedalīties jau-
nāko grāmatu lasīšanā un vērtēšanā. 
Grāmatu kolekcija, ko izraudzījusi 
profesionāla žūrija, ir interesanta un 
sola lasītājiem daudz pārsteigumu, 
izziņas prieku un emocionālu mirkļu. 

Dramaturģe Justīne Kļava

Bibliotēkas ziņas

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka 
iesaistījās izdevniecības “Liels un 
mazs” lasītveicināšanas programmā 
“Mūsu mazā bibliotēka” 4 - 8 gadus 
veciem bērniem. Projekts ilga līdz 
2019. gada maijam, tā  mērķis bija 
veicināt bērnu interesi par literatūru 
un ilustrāciju, kā arī rosināt bērnus 
uz dažādām radošām nodarbēm.

Katram projekta dalībniekam iz-
devniecība uzdāvināja darba burtnī-
cu, kurā bērni sastapās ar 6 grāma-
tās iepazītajiem varoņiem un veica 
dažādus uzdevumus, kas saistīti ar 
skaitīšanu, lasīšanu, rakstīšanu, zī-
mēšanu un citām nodarbēm.

Šajā projektā Jaunpiebalgas pa-
gasta bibliotēka sadarbojās ar Jaun-
piebalgas sākumskolas 2.klases 20 
audzēkņiem un tās audzinātāju 
Rutu Intenbergu. 2018./19. mācību 
gadā skolā notika vairāki tematiski 
pasākumi.

26.novembrī nodarbības tēma 
bija “Gredzens”, jo lasījām slovāku 
autoru P. Svetinas grāmatu “Brīnu-
mu gredzens”. Kopīgi aizpildījām 

darba burtnīcā dotos uzdevumus, 
runājām par gredzenu simbolisko 
nozīmi, veidiem un izgatavošanu. 
Grāmatu apskatā pastāstījām par iz-
devumiem, kuru nosaukumā ir pie-
minēts gredzens.

29.decembrī lasījām M. Kore-
nas un A. Dudekas grāmatu “Uzvā-
ri man pasaciņu”. Nodarbības tēma 
bija “Garšvielas dara dzīvi, ēdienu 
un pasakas interesantāku”. Pasā-
kumā bērni aktīvi darbojās, smaržo-
dami dažādu garšvielu un garšaugu 
maisiņus, cenšoties atminēt, kas ta-
jos ir iekšā. Pārrunājām dažādas gar-
šas un to īpašības. Skolēni nogaršoja 
rūgtus, skābus, sīvus, asus un saldus 
produktus. Iepazināmies arī ar inte-
resantām ēdienu recepšu grāmatām 
un kopīgi pārrunājām, kā pagatavot 
Olivjē salātus jeb rasolu svētku gal-
dam.

23.janvārī kopīgi lasījām un 
pārrunājām P. Vehteroviča grāmatu 
“Vista vai ola?” Bērni iepazinās ar 
izdevumiem par putniem un dzīvnie-
kiem, kuri dēj olas. Spēlējām dažā-

das rotaļas.
20.februārī iepazināmies ar P. 

Vehteroviča grāmatu “Lūdzu, ap-
skauj mani” un runājām par attie-
cībām ģimenē, skolā, ar draugiem. 
Bērni iepazinās ar citām grāmatām, 
kuru tēma ir draudzība. Gatavojām 
katrs savu astoņkāji, lai simboliski 
varētu reizē apskaut daudz draugus.

22.martā lasījām M. Zuša  “Ne-
notikušo atklājumu” un bērni stāstī-
ja par pēdām, ko dabā atstāj cilvēki 
un dzīvnieki. 

29.maijā bibliotēkā bija noslēgu-
ma pasākums. Tajā bērni iepazinās 
ar bibliotekāres sagatavoto prezen-
tāciju par projektā iesaistītajiem 
autoriem un valstīm, kā arī atbildē-
ja uz jautājumiem par grāmatām.  
Pieskaņojoties H. Randas grāmatas 
“Sniegbaltais un ogļmelnais” temati-
kai, 2.klases skolēni nodziedāja pāris 
dziesmas, gāja rotaļās un nobeigumā 
saņēma diplomus par piedalīšanos 
projektā.

Baiba Logina

“MŪSU MAZĀ BIBLIOTĒKA” JAUNPIEBALGĀ
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Tūrisms

TŪRISMA AKCIJA “TAVA DIENA PIEBALGĀ”
Piebaldzēniem, kā arī tuviem un tāliem ciemiņiem 

1.jūnijā bija iespēja piedalīties tradicionālajā tūrisma ak-
cijā “Tava diena Piebalgā”, iepazīt gleznaino Piebalgas 
pusi, apceļojot kopumā desmit tūrisma objektus Jaunpie-
balgas un Vecpiebalgas novadā. Tās nebija sacensības, bet 
gan  aizraujoša un piedzīvojumiem bagāta diena Piebalgā, 
kuras laikā bija jākrāj apmeklēto objektu zīmogi dalībnie-
ka kartē, kā arī  jāpiedalās īpaši sagatavotajās aktivitātēs.

Jaunpiebalgas novadā Ķenča kalnā, kas paver 
plašu skatu uz apkārtni, bija iespēja to uzgleznot, piedalo-
ties gleznošanas plenērā, kā arī iepazīt Čangalienas pušel-
niekus Ķenci un Pāvulu, klausoties stāstījumā. 

Keramikas darbnīcā “Marikas darbi” bija iespēja ap-
lūkot māla trauku un interjera priekšmetu darbu izstādi 
un iepazīt seno māla trauku pielietojamību, atbildot uz 
dažādiem jautājumiem. 

SIA “Aizezers” bija sagatavojis trīs uzdevumus, kā 
rezultātā bija lieliska iespēja izvizināties ar laivu vai supu 
pa Gauju, iemēģināt spininga mešanas iemaņas. 

Pakāpjoties Viņķu kalna skatu tornī, varēja norau-
dzīties uz Jaunpiebalgas novada skaisto, pakalniem ba-
gāto ainavu no augšas, iepazīt Kārli Miesnieku, izpildot 
sagatavotos uzdevumus. 

Piebalgas mākslas darbu krātuvē, kurā atrodas 
unikālas un neatkārtojamas vērtības - Jāņa Valtera, Jāņa 
Jaunsudrabiņa, Jāņa Cielava, Ernesta Brastiņa, novad-
nieku – Hermaņa Aplociņa, Jēkaba Strazdiņa, Jāņa Ti-
tāna gleznas, kā arī medaļu mākslinieka Jāņa Strupuļa 
darbi, bija iespējams tos apskatīt un iepazīt stāstījumā par 
latviešu profesionālo mākslinieku darbu kolekciju. 

Savukārt Vecpiebalgas novadā Z/S “Vectūļi”, kas 
atrodas Inešu pagastā, bija iespēja apskatīt rūpīgi sagla-
bātās senās ēkas, kas stāsta par dzīvi Vecpiebalgā 19.gs., 
un pēc fotogrāfijas fragmenta jāorientējas ēku ansamblī, 
meklējot burtus, no kuriem beigās jāsaliek vārds. 

“Kino Ferma” un “Piebalgas ziepnīca” piedāvāja 
iespēju apskatīt muzeju, bija jāsarindo pēc vecumu dotos 
eksponātus un jāatpazīst dabīgās smaržvielas. 

Alpakas un lamas Piebalgas pakalnos bija iespējams 
apskatīt Rika ZOO. 

Mozuļčiku ģimenes saimniecībā dalībniekiem bija 
jāatmin krustvārdu mīkla ar iespēju iepazīt saimniecību. 

Dzērbenes radošajā mājā “Member”, kas bija viens 
no akcijas sākumpunktiem,  bija iespēja ciemoties māks-
linieces Ērikas Mālderes radošajā pasaulē un dizainera 
Aigara Lenkeviča Lampu dizaina darbnīcā.

Akcijas noslēgums norisinājās Dzērbenes Augstajā 

kalnā, kurā tika izlozētas katra tūrisma objekta saim-
nieka un sponsoru sarūpētās dāvanas tūrisma akcijas 
komandām, kā arī iespēja baudīt deju kolektīvu koncertu 
“Es gribu kā bērns vēl just…”  un iemēģināt Dzērbenes 
Augstā kalna deju grīdu zaļumballē. 

Kopumā tūrisma akcijā “Tava diena Piebalgā” piedalī-
jās 34 komandas, 106 dalībnieki. Jaunpiebalgas reģistrē-
šanās un dalībnieku karšu saņemšanas vietā, kas atradās 
Bērnu un jauniešu centrā, kopumā reģistrējās 13 koman-
das, 48 dalībnieki. Komandas pārstāvēja gan sava novada 
iedzīvotāji, gan tālāki un tuvāki viesi.

Patiecamies par atbalstu sponsoriem – alus darītavai 
“Piebalgas alus”, maiznīcai “Ķelmēni”, Vecpiebalgas tējas 
un Piebalgas Porcelāna fabrikai. 

Sakām lielu paldies visiem šīs dienas tūrisma objektu 
saimniekiem par iesaistīšanos un aktīvu līdzdalību visas 
dienas garumā.

Protams, liels paldies tūrisma akcijas dalībniekiem par 
aktivitāti, radošumu,  pacietīgumu, apceļojot un iepazīs-
tot Piebalgu visā tās krāšņumā!

Signe Rupaine

***
30.maijā Cēsu reģiona 8 novadu 

publisko bibliotēku novadpētniecī-
bas konkursā “Manas bibliotēkas 
vēsture” Jaunpiebalgas pagasta 
bibliotēka ir ieguvusi atzinības raks-
tu un 60 euro lielu naudas balvu par 
uzvaru nominācijā “Plašākā biblio-

tēkas vēsture”. Zosēnu pagasta bib-
liotēka saņēma atzinības rakstu par 
bibliotēkas vēstures mākslinieciskā-
ko noformējumu.

***
Visiem jaunpiebaldzēniem novēlu 

vasarā nepazust internetā, bet gan 

dzīvot, baudīt, eksperimentēt, just, 
sajust, uzņemt D vitamīnu un ener-
ģiju, lai būtu jauni iespaidi, emocijas, 
idejas un laba veselība!

Baiba Logina

Keramikas darbnīcā “Marikas darbi”.
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Šogad Zosēnu pagasts pirmo gadu piedalījās tūrisma akcijā “Tava diena Piebalgā”; akcijas dalībnieki.

Kultūras ziņas

JAUNPIEBALGĀ
Aicinām pieteikties
Jaunpiebalgas novada mājražotājus, amatniekus un pārējos no-

vada tirgoties gribētājus, kas vēlas ņemt dalību izstādē-gadatirgus 
“Izvēlies Piebalgu”.

Pieteikties pie Maijas Ķīķeres pa tālr.26524268,
e-pasts: maijakikere@inbox.lv

Aicinām savā komandā brīvprātīgos, kuri palīdzētu pie organiza-
toriskajiem darbiem, gatavojoties izstādei -gadatirgum “Izvēlies Pie-
balgu!”, kas norisināsies 2019.gada 10.augustā.

Lūdzu darboties gribošos pieteikties pie projekta vadītājas
Mudītes Šnē, tālr.26144234

Šogad Zosēnu pagasts pirmo gadu 
piedalījās tūrisma akcijā “Tava diena 
Piebalgā’’, izrādot savu lepnumu –
Piebalgas mākslas darbu krātuvi 
Pēterskolā – un ieklausoties brīniš-
ķīgajā Ilzes Ruķes stāstījumā, katrs 
ieguva priekšstatu par šo galeriju un 
vecmeistaru darbu vēsturi un likte-
ņiem.

Otrs objekts – Ķenča kalns – tajā 
1996.- 1997.gadā tika ierīkota atpū-
tas un skatu vieta  Sutras kalnā pie 
Urlēm, pie kura tagad novietots uz-
raksts Ķenča kalns ar mākslinieka 
Rinkēviča izkalto amizanto Ķenča 
tēlu – vēja rādītāju. Šis kalns šķir 
“Mērnieku laiku” prototipu Ķenča 

un Pāvula dzimtās mājas, kur bron-
zas bareljefus izveidojis novadnieks, 
mākslinieks Jānis Strupulis, un tie ie-
stiprināti akmeņos pie šo “Mērnieku 
laiku” prototipu dzimtajām mājām. 
Tos bronzā atlēja meistars Guntis 
Dubavs, uzstādīti 1999.gada 21.au-
gustā Piebalgas kultūras svētkos Zo-
sēnos.

Ķenča kalnā katru grupiņu sagai-
dīja Sanda Dravante un Madara Kār-
kliņa, aicinot uzgleznot skaisto dabas 
skatu, kas redzams no šīs atpūtas 
vietas. Diena izvērsās par brīnišķīgu 
gleznošanas plenēru.

Administratīvā vēsture šai piero-
bežai izskaidro sarežģīto apdzīvotības 

rašanos, jo pēc kara jaunizveidotajam 
Zosēnu ciemam ir piegrieztas klāt te-
ritorijas no Drustu un Vecpiebalgas 
pagastiem, bet senākajos laikos arī 
no Dzērbenes draudzes. Pagasta ap-
dzīvoto vietu un centru nosaukumi ir 
ļoti atšķirīgi: Zosēnu pagasta centrs 
saucas Melnbārži, kolhozs bija “Gau-
jaslīči”, pasta nodaļa vēl tagad ir Pēr-
ļupe, tiem blakus atradās Pēterskola, 
bet Zosēna apdzīvoto vietu (piebaldzē- 
niski zuosens) kartēs patiesībā vei-
doja Stepeļu 12 mājas. Nezinātājam 
šajos nosaukumos ir viegli galvu iz-
mežģīt.

Paldies, ka atbalstījāt!
Dzidra Prūse

TŪRISMA AKCIJA “TAVA DIENA PIEBALGĀ’’
ARĪ ZOSĒNU PAGASTĀ
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AKTIERI LIEK NOTICĒT
1.jūnijā Jaunpiebalgas amatierte-

ātris “Triksteri” skatītāju vērtēšanai 
nodeva Džona Patrika lugu „Dīvainā 
misis Sevidža”. 

Luga ir par mīlestību un labestī-
bu vienam pret otru – tās ir lietas, 
kas ir ārkārtīgi nepieciešamas mūs-
dienu skarbajā laikmetā. Izrādē risi-
nās mūsdienu sabiedrībai aktuālas 
un nozīmīgas tēmas, aicinot skatītā-
jus aizdomāties par patiesajām vērtī-

bām. Tas ir stāsts par dzīves sapņu 
piepildījumu un to, ar kādiem ins-
trumentiem mēs tos realizējam. Cik 
dažādi ir cilvēki, tik dažādi ir viņu 
mērķi. Izrāde aicina aizdomāties, cik 
iejūtīgi esam viens pret otru, vai res-
pektējam citu cilvēku vēlmes un ie-
spējas, cik augstu vērtību skalā esam 
izvirzījuši materiālās vērtības un pa-
reizās pazīšanās.

Kā jau ierasts – skatītājus priecē-

ja lieliskais aktieru kolektīvs – Valda 
Žukovska, Līga Kalniņa, Jānis Cie-
kurznis, Gatis Brencis, Inguna Ābo-
liņa, Jolanta Glāzere, Ainārs Inten-
bergs, Aina Millere, Velta Ciekurzne, 
Anna Mackeviča, Ineta Elksne, Egils 
Johansons un Alvis Žukovskis.

Izrādes režisore Aina Damroze, 
skatuviskais ietērps – Ilze Kārkliņa.

Mudīte Šnē
kultūras darba organizatore

Amatierteātris “Triksteri” pēc lugas “Dīvainā misis Sevidža” izrādīšanas.

ZOSĒNOS
Aizvadīts pavasara pēdējais mē-

nesis, kurš saistās  ar Ģimenes dienu 
un pašdarbības kolektīvu atskaites 
posmu pirms vasaras brīvdienām.

 Kultūra ir katra cilvēka pašiz-
teikšanās veids – mākslā, mūzikā, 
dejā, sadzīvē, savstarpējās attiecībās. 
Esam tik, cik esam. Ja pāris gadus 
atpakaļ uz skatuves nevarējām sa-
stāties, tad šogad jālūdz papildspēki, 
lai koncerts būtu pilnīgāks. Bērni 
aug un mācās citos pagastos, pieda-
lās skolu pulciņos un mājās tiek - kad 
nu kurš. Darba vietas meklējamas 
ārpus pagasta, tamdēļ daudziem nav 
iespējas piedalīties kultūras dzīvē.

Paldies mazo bērnu mammām 
par atbalstu un nogādāšanu uz mē-
ģinājumiem savus mīluļus. Darbu 
turpina amatierteātris “Intermēdi-
ja” savas lugas izrādīšanai - Vigita 
Pumpure “Spietu laiks’’ 28. jūnijā.

Dāmu deju kolektīvs “Vēlai pīlā-
dzis” visa gada garumā gatavojās 5. 

sieviešu deju kolektīvu festivālam 
“Spīganu dejas ezera atspulgā’’. Arī 
šogad festivāls norisinājās 1 - 2. jū-
nijā Gaigalavā ar pasākuma atklāša-
nu ūdens tūrisma attīstības centrā 
‘’Bāka’’. Kopā festivālā piedalījās 13 
deju kolektīvi no 9 novadiem.

Jaunrades deju konkursam pir-
majā dienā katrs kolektīvs parādī-
ja divas jaunas dejas, kuras iekļaut 
savā deju repertuārā, kopā izdejojot 
24 dejas.

Otrajā dienā jau pulksten 9.15 
sākās kopmēģinājums lielkoncertam 
“Līksmo mana dvēselīte”, bet pats 
koncerts sākās pulksten 15.00.

Koncertā tika izdejotas 23 dejas , 
kur piecām ir mūsu vadītājas Ingu-
nas Kalniņas horeogrāfija.

Nebija viegli, bet godam izturē-
jām. Paldies Jaunpiebalgas novada 
domei par iespēju apmeklēt šo pasā-
kumu! Un, protams, milzīgs paldies 
kolektīva meitenēm! Mēs godam 
pārstāvējām savu Zosēnu pagastu un 
Jaunpiebalgas novadu.

Katram no mums ir sava privātā 

dzīve, bet, atrodot laiku pašdarbībai, 
mēs darām krāšņāku savu un iedzī-
votāju ikdienu.

Aicināts ikviens, kam vēlme – pie-
biedroties!

Dzidra Prūse

Pašdarbības kolektīvu atskaites 
koncertā “Saules ritenī”.

Turpinājums 20.lpp
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Sieviešu deju kopa “Vēlais pīlādzis” vidējās paaudzes sieviešu deju kolektīvu festivālā “Spīganu dejas ezera atspul-
gā” Gaigalavā; balva – nominācija “Saulainākās spīganas”.

Kultūras pasākumi 

JAUNPIEBALGĀ
14.06. plkst. 16.00 Piemiņas brīdis represēta-

jiem piebaldzēniem. Stacijā pie piemiņas akmens 
noliksim ziedus un aizdegsim  svecītes, atceroties 
izsūtītos novadniekus.

15.06. plkst. 18.00 Jaunpiebalgas vidusskolas 
9.klases audzēkņu izlaidums.

21. 06. Saulgriežu pasākums  Viņķu kalnā kopā 
ar dvēseliski muzikālo Vītolu ģimeni:

plkst. 21.00 nākam kalnā, pinot trejdeviņu ziedu vai-
nagu;

plkst. 22.00 UGUNS RITUĀLS, vada Sandra Strēle;
plkst. 24.00 UGUNS SKULPTŪRA. Savienoties caur 

gaismu, uguni un skaņu aicina Inese Lapiņa, Baiba Bēr-
ziņa un Inga Rancāne. 

Līdzi ņemam: ļoti siltas drēbes, pagājušā gada Jāņu-
zāles, savu malkas pagalīti ugunskuram, cienastu kopī-
gam galdam, savu mūzikas instrumentu un savu dzies-
mu, saulgriežu laika noskaņojumu, gaišas domas, labus 
nodomus un prieku.

Līdz saules lēktam dziedāsim, dejosim, priekā dalīsi-
mies!

22.06. plkst. 17.00 Jaunpiebalgas vidusskolas 
12.klases audzēkņu izlaidums.

 Pasākuma plānā iespējamas izmaiņas un papildinā-
jumi. Lūdzu, sekojiet informācijai mājas lapā www.jaun-
piebalga.lv un Jaunpiebalgas kultūras nama Facebook 
lapā.

Tālrunis sīkākai uzziņai - 26449732

ZOSĒNOS
28. 06. plkst. 20.00  Amatierteātra ‘’Intermēdi-

ja’’ pirmizrāde - Vigitas Pumpures luga  ‘’Spietu 
laiks’’.

 9. 07. - 12. 07.  Nometne - pārgājiens ‘’Gaujas 
krasti’’. Pieteikšanās līdz 1. jūlijam pa tālruni 26538154 
(Dzidra). Pieteikuma anketas mājas lapā vai pie Zosēnu 
KSC vadītājas.
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Jaunpiebalgas vidusskolas padome

AICINA ZÇNUS
PIRMDIENÂS pçc stundâm lîdz .... (pçc vienoðanâs)

kokapstrâdes DARBNÎCÂ
izgatavot kaut ko sev tîkamu un vajadzîgu

kopâ ar mâjturîbas un tehnoloìiju skolotâju
DAINI ÐULCU.

1.nodarbîba pçc brîvdienâm 2012.gada 5.novembrî

Jaunpiebalgas novada
mâkslas studija aicina 
uz keramikas darbnîcu
Jaunpiebalgas mâkslas

skolâ tos, kas vçlas 
darboties ar mâlu un 

gatavot daþâdus podus
un citas jaukas lietas 

no mâla.
Darbnîca atvçrta katru

CETURTDIENU 
no pulksten 11.00 

lîdz 14.00.
Informâcija pa telefonu

26238898 (Talita)

Vetârste
Anna

Mackevièa
Jaunpiebalgâ bûs

20.,21.oktobrî,
17.,18.,19.un 

24.,25.novembrî.
Tâlrunis 29409709Tâlrunis 29409709

Paliek balta ziedu taka,
Rudens zelts, zem kâjâm

bçrts, 
Un no dziïâs laimes 

akas
Pasmelts tik, cik atvçlçts.
Aizsaules ceïu gâjuði:
Ilmârs SietiòðIlmârs Sietiòð
80 gadu vecumâ,
Juris Edgars JansonsJuris Edgars Jansons
70 gadu vecumâ,
Aija Dzintra SprinceAija Dzintra Sprince
68 gadu vecumâ,
Laimons Roberts KuðíisLaimons Roberts Kuðíis
69 gadu vecumâ.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka lîdzjûtîbu tuviniekiem!

Atïauj ðodien saviem gadiem ziedçt
kâ ziedlapiòâm, kuras saulç plaukst,
Atïauj ðodien saviem gadiem skançt
kâ melodijai, kura sirdî ðalc. 
Ïauj kâdam sapnim ðodien zvaigznçs mirdzçt,
Lai dienu skrejâ tie pie tevis trauc!

Atgâdinâjums zemes îpaðniekiem

Zemes îpaðnieki lîdz 2012.gada 30.novembrim bez maksas var veikt dabâ neesoðas
bûves (çkas) dzçðanu no vienotâs kadastra informâcijas sistçmas Valsts zemes
dienesta Vidzemes reìionâlâs nodaïas Cçsu birojâ Maija ielâ 1, klientu apkalpoðanas
centrâ iesniedzot Amatas novada apvienotâs bûvvaldes izdotu dokumentu par bûves
(çkas) neesamîbu dabâ.

Sîkâka informâcija Jaunpiebalgas novada domç pie Maijas Elstas, mob. 64107902.
Maija Elsta, nekustamâ îpaðuma speciâliste 
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No š. g. 1.jūlija mainās Zosēnu feldšeru punkta darba laiks:

P.  – Brīvdiena, O. 9.00 – 17.00, T. 9.00 – 15.00, C. – Brīvdiena, Pk. 9.00 – 15.00


