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Septembrī

22. 09. Velofestivāls “Pāri Piebalgas pakalniem”.

23. 09. Rudens sākums pulksten 10.50.

Oktobrī

01. 10. Starptautiskā senioru diena.
05. 10. Rudens koncerts, veltīts komponistam 
E. Dārziņam Sv. Toma ev. lut. baznīcā.

06. 10. Skolotāju diena.

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas skolotāji, uzsākot jauno mācību gadu
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- Pārdomas
Septembris nozīmē jauna darba

cēliena sākumu – aizvadīta vasa-
ra, atvaļinājuma laiks un priekšā
darbs, darbs, darbs…

Tomēr joprojām domas kavējas
pie aizvadītā laika. Jaukā, skais-
tā vasara! Laika apstākļu ziņā tā
bija visai mainīga – karstais laiks
jūnijā, tad mitrums un vēsums jū-
lijā, bet augustā atkal viss atgrie-
zās savās sliedēs. 

Katrai vasarai ir savs stāsts,
savs sākums un savs noslēgums.
Šī gada vasara atkal šķiet labāka
par iepriekšējo, pavisam noteikti
var teikt, ka garās dienas un īsās
naktis ir pavadītas, paveicot dau-
dzus lietderīgus darbus, satiekot
lieliskus, sen neredzētus cilvēkus,
arī kādreizējos kursabiedrus, da-
žam iznāca vairāk pievērsties fi-
ziskajām aktivitātēm, pie tam ne
tikai Latvijā, bet arī saulainajās
dienvidu zemēs. Bija jauki baudīt
dažādus kultūras pasākumus,
apceļot gan savu zemi, gan apskatīt
sen kārotās vietas pasaulē. Daudz
notikumu, daudz pārdomu un at-
miņu.

Čaklākās saimnieces un saim-
nieki paspēja (un vēl joprojām tur-
pina) piepildīt pagrabus ar ne-
skaitāmām dažādu gardumu bur-
ciņām, ja tik dāsni ir saauguši gur-
ķi, tomāti, plūmes un āboli, bum-
bieri, arī mežā veltes, tad ko gan
citu atliek darīt? 

Raibās samtenes vēl pilnos zie-
dos, ar krāsu dažādību izrādās cī-
nijas un gladiolas, rūgti un rude-
nīgi smaržo flokši – ziedu krāš-
ņums joprojām liecina par vasaru.
Lai gan saule savu siltumu vis-
vairāk dod tikai dienas otrajā pusē
un rīti jau visai dzestri un miglaini.

Lai arī cik notikumiem bagāta,
saulaina vai karsta ir mūsu
Latvijas vasara, tās nekad nebūs
gana, un būs vēlme vēl un vēl to
baudīt. Tā ir ik gadu, taču katram
gadalaikam ir savs šarms, un
mums, latviešiem, paveras lielis-
ka iespēja piedzīvot četrus gada-
laikus šajā klimatiskās zonā.
Tādēļ arī vislielākais vasaras
fans rudenī, ziemā un pavasarī at-
radīs kaut ko sev tīkamu, ja vien
meklēs.

Lai mums skaists un saulains at-
vasaras laiks!

Aija Ķīķere

Novada domē
2019. gada 8. jūlija novada domes sēdē

nolemts:

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2019.gada 8.jūlija saistošos
noteikumus Nr.6 “Par grozījumiem „Jaunpiebalgas novada domes pa-
matbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets 2019.gadam” ap-
stiprināšanu”.

Apstiprināt precizējumus 2019.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumu Nr.2
“Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2010.gada 27.decembra saisto-
šajos noteikumos Nr.7 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas at-
zīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jaunpiebalgas novadā”.

Lūgt Vidzemes rajona tiesu dzēst Jaunpiebalgas pagasta zemesgrā-
matas nodalījumā Nr.78 nostiprināto atzīmi par apgrūtinājumu – uz ze-
mes atrodas Jaunpiebalgas pagasta pašvaldībai piederošas ēkas un bū-
ves. Lūgt īpašuma ”Birzītes”, kadastra Nr.4256 011 0006, Jaunpiebalgas
pagasts, zemes īpašnieci V. K., personas kods dzēsts, iesniegt Vidzemes
rajona tiesā nostiprinājuma lūgumu dzēst Jaunpiebalgas pagasta ze-
mesgrāmatas nodalījumā Nr.78 nostiprināto atzīmi - apgrūtinājums –
uz zemes atrodas Jaunpiebalgas pagasta pašvaldībai piederošas ēkas
un būves. 

Atļaut sadalīt neapbūvētu, zemesgrāmatā nereģistrētu zemes vienību
“Tīrumroci”, kadastra apzīmējumu 4256 007 0146 – 7,3ha platībā,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot zemes gabalu ar ka-
dastra apzīmējumu 4256 007 0000 – 5,30 ha platībā.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Kalna
Nēķeni” ar kadastra Nr.4298 005 0019, zemes vienībām ar kadastra ap-
zīmējumu 4298 005 0019 un 4298 005 0020, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas novads, saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu, sa-
dalot zemes vienības, atdalot apbūves zemi no lauksaimniecības zemes,
saglabājot esošā īpašuma sastāvā.

Atļaut E. Š., personas kods dzēsts, sadalīt nekustamo īpašumu „Kalna
Ķīši”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, kadastra Nr.4298 003 0023
- 46,5 ha kopplatībā, atdalot atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4298 004 0002 - 16,5 ha platībā.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada publisko pārskatu.
Atļaut Lolitai Zariņai savienot Jaunpiebalgas novada domes priekšsē-

dētāja vietnieka amatu ar SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” darbinieka amatu.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.4256 007 0191,
kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0189, kurš
atrodas “Mazkāpurkalns”, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar pla-
tību 0,79 ha, nosakot ieguvēja izvēli publiskā izsolē.

Piešķirt novada domes priekšsēdētājam Laimim Šāvējam atvaļināju-
mu no 2019.gada 15.jūlija līdz 2019.gada 23.jūlijam un no 2019.gada 20.au-
gusta līdz 2019.gada 26.augustam. Priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā no
2019.gada 15.jūlija līdz 2019.gada 23.jūlijam un no 2019.gada 20.augus-
ta līdz 2019.gada 26.augustam priekšsēdētāja darba pienākumus uzdot
pildīt priekšsēdētāja vietniecei Lolitai Zariņai.

Jaunpiebalgas vidusskolas amata vienību sarakstos un tarifikācijā no
pašvaldības finansējuma iekļaut jaunu amata vienību Sociālais pedagogs
ar 2019.gada 1.septembri.

Piešķirt S. F., personas kods dzēsts, vienreizēju pabalstu ārkārtas si-
tuācijā 430,00 EUR (četri simti trīsdesmit eiro) apmērā un U. F., perso-
nas kods dzēsts, vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā 430,00 EUR (čet-
ri simti trīsdesmit eiro) apmērā, kopā ģimenei 860.00 EUR (astoņi simti
sešdesmit eiro) - vienu minimālo algu katram ģimenes loceklim.

Apstiprināt ēkas Skolas iela 2, Melnbārži, Zosēnu pagasts, iznomājamo
telpu (īslaicīgas) nomas maksu: 0.04 EUR (nulle euro 04 centi) par telpas
m2 dienā plus PVN; 2.94 EUR (divi euro 94 centi) par telpas m2 stundā
plus PVN.
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2019. gada 12. augusta novada
domes sēdē nolemts: 

Apstiprināt 2019.gada 15.jūlija Jaunpiebalgas novada
domes Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles ko-
misijas lēmumu Nr.1, ar kuru apstiprināts izsoles da-
lībnieks, kurš nosolījis un samaksājis augstāko pirku-
ma maksu - SIA “Supraim”, reģ. Nr.44103115618.
Atsavināt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4256 007
0255, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 4256 007 0255, ar kopējo platību 4,37 ha, un
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0255
001, ar kopējo platību 748,9 m2, kurš atrodas „Pagasta
nams“ Abrupe, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov.,
LV- 4125, par piedāvāto visaugstāko cenu 39 000,00 EUR
bez pievienotās vērtības nodokļa, slēdzot pirkuma līgumu.

Apstiprināt iesniegtos Jaunpiebalgas novada domes
2019.gada 12.augusta saistošos noteikumus Nr.7 “Par
grozījumiem „Jaunpiebalgas novada domes pamatbu-
džets, speciālais budžets un ziedojumu budžets
2019.gadam” apstiprināšanu”.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 “Grozījumi
Jaunpiebalgas novada domes 2013.gada 13.jūnija sais -
tošajos noteikumos Nr.8 “Jaunpiebalgas novada domes
nolikums””.

Dzīvokli ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0161 018
014, kurš atrodas Dzelmes iela 2 - 14, Melnbārži, Zosēnu
pag., Jaunpiebalgas nov., LV- 4133, noteikt kā kopēju
dzīvokli, kura atsevišķi izolētās telpas nododamas īrei
kā patstāvīgi īres objekti.

Lūgt Vidzemes rajona tiesu dzēst Cēsu zemesgrāmatu
nodaļas Jaunpiebalgas pagasta zemesgrāmatas noda-
lījumā Nr.197 nostiprināto atzīmi: “Nostiprinātas no-
mas tiesības uz nedzīvojamām telpām pagraba stāvā
Jaunpiebalgā, Gaujas ielā 4 līdz 2018.gada 31.decemb -
rim. Nomnieks: V. L., personas kods dzēsts, dzim. dzēsts.
Pamats: 1998.gada 19.jūnija nomas līgums”, jo līgums
nav spēkā.

Slēgt zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4298 003
0161 daļas, nomas līgumu par pašvaldībai piederošo ēku,
kuru apsaimniekošanai un uzturēšanai nepieciešama
zemesgabala noma, Dzelmes ielā 2, Zosēnu pag.
Jaunpiebalgas nov., kadastra apzīmējums 4298 003 0161
018 (daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka) un 42980030161019
(palīgēka), 7000 m2 platībā, atbilstoši zemes robežu si-
tuācijas un apgrūtinājumu plānam, kurš izgatavots
2009.gada 7.decembrī ar nomas līguma termiņu līdz
2029.gada 31.decembrim.

Dzēst ierakstu Jaunpiebalgas pagasta zemesgrāmatā
nekustamam īpašumam Gaujas iela 40, kadastra nu-
murs 4256 506 0015, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pa-
gasts; Jaunpiebalgas novads, kas sastāv no dzīvojamās
mājas un palīgceltnes, un funkcionāli saistītu zemes ga-
balu 1622 kvadrātmetru platībā - dzīvojamā māja sa-
dalīta dzīvokļu īpašumos, kas nodoti privatizācijai un
par tiem 100% noslēgti pirkuma līgumi, un tie ierak-
stīti atsevišķos zemesgrāmatu nodalījumos.

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 011 0096
– 0,5864 ha platībā, “Roci 1”, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads statuss - zeme ir starpgabals at-
bilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
1.panta 11.punkta b) daļā noteiktajam. Zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 4256 011 0096 – 0,5864 ha pla-
tībā, atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldības zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāma-

tās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, ierakstāma zemes-
grāmatā uz Jaunpiebalgas novada domes vārda.

Noteikt statusu ”starpgabals” zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 4256 009 0079 - 8,17 ha platībā
“Krēsliņi”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads,
atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas li-
kuma 1.panta 11.punkta b) daļā noteiktajam.
Neapbūvēta lauku apvidus zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 4256 009 0079 – 8,17 ha platībā, atbilsto-
ši likuma „Par valsts un pašvaldības zemes īpašuma tie-
sībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta ot-
rās daļas 4.punktu, ierakstāma zemesgrāmatā uz
Jaunpiebalgas novada domes vārda. 

2019. gada 19. augusta novada
domes sēdē nolemts:

Apstiprināt Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā
2019./2020. mācību gadā papildus 2 (divu) mācību stundu
tarificēšanu no pašvaldības līdzekļiem Jaunpiebalgas Mūzikas
un mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmā
“Vizuāli plastiskā māksla”, nosakot, ka tās apmeklē
2018./2019. mācību gada absolventi un mācību maksa tiek
aprēķināta saskaņā ar Jaunpiebalgas novada domes
2018.gada 14.maija sēdes lēmumu Nr. 80 “Par  mācību mak-
sas un apmeklējumu maksas apmēru Jaunpiebalgas Mūzikas
un mākslas skolā” (protokols Nr. 5; 9.§).

Apstiprināt iesniegtos Jaunpiebalgas novada domes
2019.gada 19.augusta saistošos noteikumus Nr.9 “Par
grozījumiem „Jaunpiebalgas novada domes pamatbu-
džets, speciālais budžets un ziedojumu budžets
2019.gadam” apstiprināšanu”.

Atsavināt nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 4298
003 0279, kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra ap-
zīmējumu 4298 003 0111, kurš atrodas “Ķīvītes”,
Melnbārži, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., ar platī-
bu 1,05 ha par augstāko piedāvāto cenu 1 600,00 EUR
bez pievienotas vērtības nodokļa, noslēdzot pirkuma lī-
gumu ar Z/S “Jaun - Ķenci”.

Atsavināt nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.4256
006 0207, kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra ap-
zīmējumu 4256 006 0207, kurš atrodas Pļavas ielā 8,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas nov., ar platību 0,1673 ha
par augstāko piedāvāto cenu 1 060,00 EUR bez pie-
vienotas vērtības nodokļa, noslēdzot pirkuma līgumu
ar A. B., p.k. dzēsts.

Jaunpiebalgas vidusskolas amata vienību sarakstos
un tarifikācijā no pašvaldības finansējuma iekļaut jau-
nu amata vienību pirmskolas izglītības skolotājs ar
2019.gada 29.augustu un amata vienību skolotājs lo-
gopēds ar 2019.gada 1.septembri.

2019. gada 30. augusta novada
domes sēdē nolemts:

Apstiprināt iesniegtos Jaunpiebalgas novada domes
2019.gada 30.augusta saistošos noteikumus Nr.10 “Par
grozījumiem „Jaunpiebalgas novada domes pamatbu-
džets, speciālais budžets un ziedojumu budžets
2019.gadam” apstiprināšanu”.

A. A., personas kods dzēsts, deklarēto dzīvesvietu
dzēsts, anulēt; R. A., personas kods dzēsts, deklarēto dzī-
vesvietu dzēsts, anulēt; I. A., personas kods dzēsts, dek-
larēto dzīvesvietu dzēsts, anulēt.

(Turpinājums 5. lpp.)



4

Izstāde – gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!”



5

(Turpinājums no 3. lpp.)

Precizēt 2019.gada 17.jūnija sēdes lēmuma Nr.101
“Jaunpiebalgas novada domes Par piedalīšanos Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkur-
sā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.
gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu at-
jaunošana lauku apvidos” ar projektu “Jaunpiebalgas
novada pašvaldības autoceļa “Kalna Pentuļi -  Meža
Naukšēni” pārbūve” 2.punktu, sekojošā redakcijā:

“2. Kopējās projekta izmaksas 404 341.07 EUR, at-
tiecināmās izmaksas 397 683.23 EUR, tai skaitā no Lauku
atbalsta dienesta piešķirtais publiskais finansējums 90%
apmērā 357 914.91 EUR, pašvaldības līdzfinansējums
10% apmērā 39 768.32 EUR (aizņēmums valsts kasē uz
15 (piecpadsmit) gadiem ar Valsts kases noteikto pro-
centu likmi ar atlikto pamatsummas maksājumu 1.gadā).

Izskatīt SIA “Firma Madara 89” reģ. Nr.40003115846,
juridiskā adrese Baznīcas laukums 2, Smiltene, Smiltenes
novads, iesniegumu par pašvaldībai piederošā zemes gabala
Gaujas iela 25A, Jaunpiebalga, atsavināšanu, uz kura plā-
nota pārtikas mazumtirdzniecības veikala būvniecība, un
izskatīt jautājumu par nepieciešamā zemes gabala, apmē-
ram 0,50 ha platībā, atsavināšanu. Izstrādāt zemes ierīcī-
bas projektu zemes gabala Gaujas iela 25A, Jaunpiebalga,
kadastra numurs 4256 006 0240, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4256 006 0240, 1,47 ha platībā sadalīšanai, at-
dalot zemes gabalu apmēram 0,50 ha platībā.

Slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “Ilūkstes siltums”, re-
ģistrācijas Nr.41503060271, juridiskā adrese “Ošumāja”,
Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222, par siltum -
enerģijas piegādi Jaunpiebalgas novada domes vaja-
dzībām uz 5 (pieciem) gadiem jeb 60 (sešdesmit) mē-
nešiem, par kopējo summu 453 475.30 EUR bez PVN
(viena MWh cena EUR bez PVN 57.88; kopējā cena gadā
bez PVN 90 695.06 EUR).

Apstiprināt tarifu ar 2019.gada apkures sezonas sāk-
šanos pie nosacījuma, ja tiek parakstīts pakalpojuma
sniegšanas Līgums ar iepirkuma, ID Nr. JND2019/09,
uzvarētāju SIA “Ilūkstes siltums”, reģistrācijas Nr.
4150306027, par siltumenerģijas un karstā ūdens pie-
gādi Jaunpiebalgas ciemā Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā, sekojošām daudzdzīvokļu mājām:

Br. Kaudzīšu ielā 3:
par vienu MWh 63.13 EUR, plus likumā noteiktais PVN;

par 1m3 ūdens uzsildīšanu 5.33 EUR, plus likumā no-
teiktais PVN.

Br. Kaudzīšu ielā 5:
par vienu MWh 61.84 EUR, plus likumā noteiktais

PVN;
par 1m3 ūdens uzsildīšanu 5.23 EUR, plus likumā no-

teiktais PVN.
Br. Kaudzīšu ielā 7:
par vienu MWh 62.02 EUR, plus likumā noteiktais

PVN;
par 1m3 ūdens uzsildīšanu 5.24 EUR, plus likumā no-

teiktais PVN.
Br. Kaudzīšu ielā 7A:
par vienu MWh 62.93 EUR, plus likumā noteiktais

PVN;
par 1m3 ūdens uzsildīšanu 5.32 EUR, plus likumā no-

teiktais PVN.
Dārza ielā 2:
par vienu MWh 61.12 EUR, plus likumā noteiktais

PVN;
par 1m3 ūdens uzsildīšanu 5.17 EUR, plus likumā no-

teiktais PVN.
Dārza ielā 4:
par vienu MWh 61.02 EUR, plus likumā noteiktais PVN;
par 1m3 ūdens uzsildīšanu 5.16 EUR, plus likumā no-

teiktais PVN.
Apstiprināt tarifu par siltumenerģijas un karstā ūdens

piegādi Jaunpiebalgas ciemā Jaunpiebalgas pagastā,
Jaunpiebalgas novadā, sekojošām iznomātajām telpām
ar 2019.gada apkures sezonas sākšanos:

Br. Kaudzīšu iekla 9:
par vienu MWh 71.94 EUR, plus likumā noteiktais

PVN;
par 1m3 ūdens uzsildīšanu 6.08 EUR, plus likumā no-

teiktais PVN.
Noteikt, ka ārpus apkures sezonas 1m3 ūdens uzsil-

dīšana tiek aprēķināta pēc faktiski patērētām MWh.
Apstiprināt velofestivāla „Pāri Piebalgas pakalniem

2019” nolikumu.
Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes Pašvaldības

mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2019.gada
29.augusta sēdes lēmuma Nr.1, ar kuru apstiprināts iz-
soles dalībnieks, kurš nosolījis un samaksājis augstā-
ko pirkuma maksu, S. K., p.k. dzēsts.

Sagatavoja Anita Auziņa.

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju
Sākas jaunais mācību gads. Ar ko varam lepo-

ties?
Gribu apsveikt visus skolēnus, vecākus un skolas

kolektīvu ar jaunā mācību gada sākšanos. Šajā pār-
maiņu, jaunu izglītības metožu ieviešanas laikā lai sko-
lēni veiksmīgi gūst zināšanas, lai īstenojas sadarbī-
ba starp skolēnu, skolotāju un vecākiem! Tā nosaka
arī kvalitatīvu zināšanu apguvi. Vēlu vecākiem radīt
saviem bērniem motivāciju mācīties, skolotājiem – mo-
tivāciju dot zināšanas. Paldies skolotāju kolektīvam
un darbiniekiem par ieguldīto darbu, gatavojoties jau-
najam mācību gadam! Mūsu skolas sakoptība, mācī-
bu telpu iekārtojums patiešām ir labs, ja salīdzinām
ar citās skolās redzēto, tad varam būt lepni par sko-
las kolektīva darbu. 

Jautājums par brīvpusdienām. Viss paliek tā-
pat kā iepriekš? Nupat IZM rosina no nākamā
gada brīvpusdienu finansēšanu pārņemt paš -
valdībām, nevis valstij. 

Brīvpusdienas no 1. septembra ir tādā pašā apjo-
mā, kā plānots  iepriekš – 1.- 4.klasei ir dotācija no
valsts, 5.- 9. klases skolēniem – finansē pašvaldība.
Runājot par ministrijas ieceri, tad šis nav pirmais
gads, kad dzirdam ko līdzīgu, tādā gadījumā valstij
būtu jāpārņem kāda cita pašvaldības funkcija vai jā-
piešķir papildus līdzekļi. Kas attiecas uz brīvpus-
dienām 1.- 4. klasei, nākamajā gadā  bez brīvpus-
dienām bērni nepaliks. Gaidīsim, kādi būs tālākie lē-
mumi.



6

Kas sagaida iedzīvotājus jaunajā apkures se-
zonā?

Neskatoties uz uzņēmuma SIA „Energolux“ mak-
sātnespēju iepriekšējās apkures sezonas vidū, tomēr
atradām risinājumus un sezonu veiksmīgi noslēdzām.
Šovasar ir veikts  jauns iepirkums, rezultāti zināmi.
Kurināmā izmaksas, kā redzam, pieaug, siltum -
enerģijas tarifs būs augstāks. 30. augusta domes sēdē
jauno  līgumu apstiprinājām. Alternatīvu jau nav,
ja, piemēram, pašvaldība veiktu katlu mājas re-
konstrukciju jeb katlu nomaiņu par saviem līdzek-
ļiem, tādā gadījumā tarifs būtu vēl augstāks nekā
konkursa pretendentu piedāvātais. Mēs skatāmies
arī, kas notiek ar šī pakalpojuma cenām citviet, to-
mēr nav objektīvi salīdzināt ar vienu vai otru mazo
siltumapgādes avotu, kur var neuzskaitīt visus iz-
devumus, bet, ja skatāmies uz tirgu, kas ir mazpil-
sētās, kur tarifi tiek apstiprināti sabiedrisko pa-
kalpojumu regulatorā, tad šī cena, kāda būtu sa-
gaidāma, nav ne augstākā, ne zemākā. Cenas mazajās
pilsētās un lielajos ciemos svārstās no 53 līdz vairāk
nekā 60 EUR par megavatstundu, sasniedzot pat 70
EUR. Mums sagaidāmā cena ir ap 57 EUR par me-
gavatstundu, kam nāk klāt maksa par siltummez-
gliem un PVN.

Iedzīvotāji jautā par doktorāta jauno atra-
šanās vietu.

Kā zinām, tad ģimenes ārsta prakse nav pašval-
dības funkcija, taču mēs esam ieinteresēti, lai ārsta
pakalpojumi būtu pieejami, līdz ar to sadarbojamies
ar ārsta praksi. Tas notika jau pagājušajā gadā, kad
meklējām jauno ģimenes ārstu. Veselības ministri-
ja un NVD šādu problēmu  risina  formāli - gribētā-
ji ir, bet uz laukiem neviens nevēlas iet.  Mums veik-
smīgi izdevās atrast ārstu - rezidentu, kas būtu ar
mieru pēc rezidentūras pabeigšanas turpināt ģime-
nes ārsta prakses darbu. Kas attiecas uz telpām, tad
pašvaldībai pašreizējā brīdī nebija telpu, ko piedā-
vāt. Tāpēc ir atrasta sadarbība ar aptiekas īpašnie-
kiem SIA “Madaras aptieka”, viņi remontē telpas, ku-
ras piedāvāt ģimenes ārstam. Arī turpmāk atļauto
iespēju robežās atbalstīsim ģimenes ārsta praksi, lai
nodrošinātu iedzīvotājiem pakalpojuma sniegšanu.
Tāpat tiek meklēti risinājumi ar stāvlaukuma at-
rašanās vietu jaunā doktorāta tuvumā. 

Kā tad šoreiz būs – vai pašvaldība atļaus bū-
vēt jauno veikalu? Iedzīvotāji uzskata, ka pirms
kāda laika dome to nav ļāvusi.

Gribu teikt tā – nav tāda jēdziena – neļāva. Pirmais
iesniegums ar veikala “top!” īpašnieku vēlmi būvēt
veikalu tika saņemts šī gada augustā.  Domes de-
putātiem un veikala “top!” pārstāvjiem bija divas tik-
šanās, tika izrunāts jautājums par ēkas atrašanās
vietu, piedāvāti alternatīvi varianti, ko izskatīt. Tika
rīkota sabiedrības aptauja, rezultātā – nepārprota-
mi sabiedrība vēlas jaunu, labiekārtotu tirdzniecī-
bas vietu ar plašām telpām – 89 % aptaujas dalīb-
nieku ir par. 30.augustā dome pieņēma lēmumu veikt
pašvaldības zemes gabala sadalīšanu, atdalot atsa-
vināšanai izsoles ceļā zemes vienību 0,5 ha platībā.
Veikala atrašanās vieta – starp baznīcas dārzu un
Gaujas ielu 27. Zeme šai vietā pieder pašvaldībai, un

uz zemes gabalu nav neviena spēkā esoša nomas lī-
guma. Taču atsevišķie dārziņu apsaimniekotāji, kas
tur darbojas,  tiks brīdināti par situāciju, ja notiks
zemes gabala atsavināšana. Ja runā par baznīcu un
kultūrvēsturisko pieminekļu aizsardzības zonu, tad
šeit projektēšana un būvniecība notiks, kā noteikts
Būvniecības likumā, būvnormatīvos ar visām ne-
pieciešamajām saskaņošanām, arī ar Kultūras pie-
minekļu aizsardzības inspekciju. Kā izteicās uzņē-
muma pārstāvji, tad nākamā gada rudenī var gaidīt
jauno veikalu. 

Ko vēl varētu piebilst?
Pašu galveno šajā vasarā - augusta sākumā tika

pabeigta autoceļa P 33 Ērgļi - Jaunpiebalga -
Saliņkrogs posma 41,2 - 49,2 km pārbūve (seguma
pastiprināšana). Jaunpiebalga ir ieguvusi skaistu,
sakārtotu valsts ceļa posmu, t.sk. Gaujas ielu visā
garumā, līdz ar to uzlabota kustības drošība, sa-
kārtotas gājēju pārejas un autobusu pieturas, ierī-
kota ūdens novades sistēma, nomainīti ielas ap-
gaismojuma kabeļi. Būvdarbus veica ģenerāluzņēmējs
SIA „Binders“ kopā ar uzņēmumu grupu “ACB” un
citiem piesaistītajiem darbu veicējiem. Ceram, ka dar-
bu kvalitāte būs laba un turpmākajos 20 gados va-
rēsim braukt pa labu ceļu. 

Šajā gadā atzīmējamas vairākas mūsu novadam
nozīmīgas jubilejas. Vispirms gribētu minēt brāļu
Kaudzīšu romāna „Mērnieku laiki“ iznākšanas 140.ga-
dadienu, kas veicināja Piebalgas atpazīstamību
Latvijā un   uz ilgiem laikiem iezīmēja kultūrvēs-
turiskajā kartē Slātavas un Čangalienas „valstis“ ar
spilgtajiem tēliem, kuru rakstura iezīmes, šķiet, spilg -
ti izpaužas arī mūsdienās... 

Šogad sveicam Jaunpiebalgas lielāko ražošanas uz-
ņēmumu un lielāko nodokļu maksātāju SIA
„Piebalgas alus“ kolektīvu 30 gadu jubilejā. 

Pagājuši jau 20 gadi, kopš Zosēnu pagastā pie
Skrāģu kroga notika operas „Baņuta“ izrāde,  un 10
gadi, kopš izveidots Jaunpiebalgas novads.

Paldies kultūras nama un novada domes darbi-
niekiem, pašdarbības kolektīviem un to vadītājiem,
labiekārtošanas darbu veicējiem, kuri iesaistījās iz-
stādes – gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!” rīkošanā!
Esam saņēmuši daudz  atzinīgu vārdu par to, ka
mums šogad  izdevušies skaisti svētki. Protams,  ne
vienmēr viss izdodas ideāli, kā gribētos, kaut kas kā-
dam arī var nepatikt. Jau septembrī nāksim kopā un
domāsim par nākamo gadu, kad svētki būs jau 15.
reizi. Ņemot vērā pieteikto administratīvi teritoriālo
reformu, tie droši vien būs pēdējie, kurus mēs pat-
stāvīgi varēsim rīkot. Tādēļ gribētos skaistu, atmi-
ņā paliekošu notikumu.  Jāatzīmē, ka arī otri svēt-
ki – Profesionālās mākslas diena Zosēnos, ko rīko-
ja Zosēnu pagasta pārvalde kopā ar novadnieku, re-
žisoru Gunti Gailīti, - bija skaists, patīkams mākslas
un Piebalgas kultūrvēstures baudījums. 

Runājot par kultūras pasākumiem, domājam veikt
aptauju par iedzīvotāju vēlmēm, ko viņi vēlētos bau-
dīt kultūras jomā. Budžeta iespējas ir ierobežotas,
tāpēc vēlamies, lai darba plāns atbilstu mūsu vēlmēm.

Paldies par sarunu!

Aija Ķīķere
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Izstāde – gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!”
aizvadīta

2019.gada 10.augustā jau 14.reizi Ķencis un visi citi
piebaldzēni aicināja uz izstādi – gadatirgu “Izvēlies
Piebalgu!”. Šoreiz svētku kultūras programmas pa-
mattēma bija “Mērnieku laiki bez robežām”.

Visa diena un vakars bija piepildīts ar plašu, daudz-
veidīgu kultūras programmu, ko papildināja lielais ap-
meklētāju pulks un skaistais, saulainais laiks.

Tāpat kā katru gadu, arī šogad programmu veidoja
trīs sadaļas – tirgus, informatīvā, izklaides sadaļa.

Informatīvajā sadaļā par aktualitātēm un dažādiem
citiem interesējošiem jautājumiem svētku apmeklētā-
jus  konsultēja Lauksaimniecības datu centra, Lauku
atbalsta dienesta, Latvijas Lauku konsultāciju un iz-
glītības centra, Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvji
un arhitekts no firmas Buildart.lv.

Jau no agra rīta apmeklētājus priecēja plašs vietējo
un tālāku novadu amatnieku, mājražotāju, fabrikantu
tirgus, kurā varēja atrast to, ko ikdienā veikala plauk-
tos neieraudzīt. Amatnieku tirdziņā bija iespēja iepa-
zīties ar grāmatas “Latvju dainas” tulkojumu angliski.
Grāmatas autore ir Amerikas latviete Ieva Sentivani.
Mūsu novadniece ne tikai tulkojusi dainas, bet arī vei-
dojusi grāmatas dizainu un ikdienā nodarbojas ar ap-
ģērbu dizaina apdruku. Piedalījās arī viesi no Anglijas
– indietis Bobs Borings un nepāliešu  šefpavārs Bibeks
Šarma no Supreme employees solutions UK, viņi piedāvāja
degustācijai nepāliešu virtuves labumus, gatavojot ēdie-
nu uz vietas tirgus placī.

Tradicionāli notika zīmola “Izvēlies Piebalgu!” pie-
šķiršanas ceremonija, šogad preču zīmi ieguva Kristīna
Pirktiņa, “Puuce Studio”, kura rada brīnišķīgus, estē-
tiskus baltā māla darbus īpašā tehnikā.

Visas dienas garumā bija iespēja apskatīt divas iz-
stādes - kultūras nama vestibilā izstādi “Savs kaktiņš,
savs stūrītis zemes”, bet izstāžu zālē “Velves” –
Jaunpiebalgas Lietišķās un tēlotājas mākslas studijas
“Piebaldzēni”, mākslas skolas audzēkņu, radošo cilvē-
ku un amatnieku izstādi “Trejdeviņi”.

Svētku laikā notika arī jaundzimušo jaunpiebaldzē-
nu sumināšana, tāpat bija iespēja noskatīties teatrāli
muzikālu uzvedumu “Mērnieku laiki bez robežām”, ko
iestudējuši novada amatieru kolektīvi. Gaujas ūdeņos

tika piedāvāta iespēja izbraukt ar supdēli un laivu, pa-
laist gaisā burbuļus. Ikviens bija aicināts atrast sajū-
tas Gaismu un sajūtu teltī, piedalīties radošajās darb -
nīcās, veiklības atrakcijās un sportiskās aktivitātēs, kā
arī gida pavadībā izlūkot Piebalgas robežas. Dienas no-
risi vadīja Prātnieku Andžs – aktieris Aldis Siliņš. Ar
muzikālo sniegumu priecēja etnoprieka grupa “Ogas”,
studija “Tev un man”, grupa “Dārgoļi”.

Dienas gaitā varēja baudīt goda mielastu – zupu
“Mērnieku laiku gaumē” un vairāk nekā divdesmit da-
žādu garšu un smaržu kūkas. 

Pēc dienas aktivitātēm vakarpusē Sv. Toma baznī-
cā varēja klausīties koncertu “Dvēseles noskaņas”.           

Vakara programmā brīvdabas estrādē “Taces” varē-
ja skatīties koncertu ar tautā iemīļotiem aktieriem un
līdz rīta gaismai priecāties kopā ar grupu “Credo” un
DJ Robertu Lejasmeijeru.

Esam lepni un pateicīgi ikvienam novadniekam, svēt-
ku dalībniekam, sadarbības partnerim par līdzdalību,
atbalstu svētku organizēšanā un veidošanā. 

Paldies iedzīvotājiem, svētku viesiem par smaidu un
svētku noskaņu!

Uz tikšanos nākamgad tikpat kuplā skaitā kā šogad!

Signe Rupaine

Attēlā: dienas gaitā varēja baudīt vairāk nekā div-
desmit dažādu garšu un smaržu kūkas. 

Lauku ziņas
2019. gada 20. septembrī Cēsīs, Bērzaines ielā 5, SIA

“Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” rīko
informatīvo dienu par Valsts Lauku tīkla aktivitāti
„Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības vei-
cināšanai“ un konkursu „Laukiem būt!“.

Aicināti jauni cilvēki no 18 līdz 40 gadiem, kuri vē-
las lauku teritorijā attīstīt savu rūpalu, uzņēmumu, pa-
kalpojumu. 

Būs iepazīšanās ar pasākuma mērķiem un līdzšinē-
jo pieredzi, ar jauniešiem, viņu idejām un motivāciju pie-
dalīties mācībās un konkursā. Mācības notiks oktobrī,
reizi nedēļā Cēsīs. Mācību beidzēji ar savu biznesa plā-
nu varēs startēt konkursā “Laukiem būt”, uzvarētāji ie-

gūs naudas balvas ieceres īstenošanai. Mācību dalīb-
niekiem pieteikties pie Zanes Zirnes, tel.26360434.

“Novadu garša 2019” noslēguma
pasākums Hanzas peronā

27. un 28. septembrī Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs rīko lielu noslēguma pasākumu „Novadu
garša 2019“- Rīgā, Hanzas perona izstāžu kompleksā.
Pirmajā dienā notiek konference, kuras mērķis ir vei-
cināt veselīgu uzturu sabiedrībai - skolās, bērnu iestā-
dēs u.c., diskutēt par vietējo produktu nonākšanu ie-
pirkumos. Konferences programma izstrādāta patiešām
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aptveroša - no plkst. 10 līdz 19, dalības maksa - 60.00
EUR, ietverot pasākuma norisi, ēdināšanu, auto stāv-
vietu apmaksu. 

28. septembrī    grandiozi garšas svētki “Nogaršo
Latviju Rīgā!” - Latvijas zemnieki un pārtikas ražo-
tāji no Vidzemes, Kurzemes, Zemgales, Latgales
unPierīgas ar savu labāko, veselīgāko un interesantā-
ko produkciju! Garšu pieturas visām gaumēm un gar-
šām. Iepirkšanās un baudīšana. Bērnu pieturā lauku
dzīves ziņa un burvība. Konkursa “Tautas garša” uz-
varētāju gatavotā produkcija.

Kūpinātas zivis, grilēts steiks, putraimdesas, paš -
brūvēts alus un sulas, pašcepta maize un kliņģeri, paš -
siets siers un kaņepju sviests, Latgales špeks, šmakovka
un gunjaks, pat Imanta Ziedoņa kulturālie kartupeļi un
daudz vēl kā laba acīm, vēderam un sirdspriekam!
Slavenu Latvijas pavāru veidotās visu novadu garšu meis-
tarklases, degustācijas un svētku maltīte. Populāri dzies-
minieki un mūziķi no Latvijas novadiem. Konkursi un
garšīgas balvas. Vietējo produktu izsoles. Namatēvs, ak-
tieris Normunds Laizāns. Visas dienas garumā
Imanta Ziedoņa fonda „Viegli“ „Kartupeļu lauka radio“
tiešraide un intervijas no notikumu vietas.  (Uzstājas
Kārlis Kazāks, Tomass Kleins, Mārtiņš Ruskis, post-
folkloras grupa „Rikši“).

Biļetes cena 5,00 EUR. Daudzbērnu ģimenēm ar 3+
karti un bērniem līdz 17 gadu vecumam vecāku pava-
dībā ieeja par brīvu! Pirmajām 1000 biļetēm cena 3,00
EUR. Vairāk informācijas LLKC Cēsu konsultāciju bi-
rojā – Dace, tel. 28381477.

Iespēja pieteikties atbalstam 
inovāciju un jaunu produktu

izstrādei lauksaimniecībā

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2019.gada 1.ok-
tobra līdz 2019.gada 1.novembrim izsludina projek-
tu iesniegumu pieņemšanu pasākuma „Sadarbība“
apakšpasākumā „Atbalsts jaunu produktu, metožu,
procesu un tehnoloģiju izstrādei“.

Pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz
diviem sadarbības partneriem lauksaimniecības, mež-

saimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrā-
des nozarē jaunu produktu, metožu, procesu un teh-
noloģiju izstrādei.

Plašākā informācija par atbalsta pasākuma nosacī-
jumiem, iesnieguma veidlapa un cita informācija  pie-
ejama dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta
veidi/Projekti un investīcijas.

Atbalsts lauksaimniecības
dzīvnieku 

ģenētisko resursu saglabāšanai

No 2019. gada 1.septembra var pieteikties atbalstam
lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu sa-
glabāšanai (LDGRS). Šo valsts atbalsta maksājumu
var saņemt vietējo nozīmīgo lauksaimniecības šķir-
ņu - Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes govju,
Latvijas baltās šķirnes cūku, Latvijas tumšgalves šķir-
nes aitu, Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa zirgu,
Latvijas vietējās kazu šķirnes audzētāji.

Lai saņemtu atbalstu, pretendentam Lauku atbals -
ta dienestā līdz 2019.gada 30.septembrim ir jāiesniedz
iesniegums, kā arī Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku
audzētāju organizācijas atzinums par dzīvnieku at-
bilstību šķirnes aprakstam. Iesniegumu var  iesniegt,
izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektronisko pie-
teikšanās sistēmu.

Pieteikuma veidlapas un sīkāka informācija pieeja-
ma mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Valsts atbalsts.

Atbalsts mežsaimniekiem

No 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.decembrim: 
l apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana” varēs pie-

teikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm,
kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopša-
nai.

l apakšpasākumā „Meža ugunsgrēkos un dabas ka-
tastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana“ atbalstu pie-
šķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši
Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts uguns-
grēks vai dabas katastrofa - vējgāze, vējlauze, sniega
un ledus radīti postījumi. 

No 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 1.novembrim:
l apakšpasākumā „Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un sli-

mību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierī-
košana un uzlabošana“. Pasākumā var veikt uguns no-
vērošanas torņu būvniecību, pārbūvi un atjaunošanu,
meža ugunsdrošības sakaru aprīkojuma izveidošanu un
pilnveidošanu, novērošanas iekārtu tīkla izveidošanu
un pilnveidošanu, kaitēkļu un slimību monitoringa ie-
kārtu un sakaru aprīkojuma izveidošanu un pilnvei-
došanu. 

Plašāku informācija par prasībām atbalsta preten-
dentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem
jautājumiem var lasīt LAD mājaslapā sadaļā Atbalsta
pasākumi.

Informācija sagatavota, pamatojoties uz Lauku at-
balsta dienesta un SIA “Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra” publicēto informāciju.

Lolita Zariņa
Lauksaimniecības organizatore  

tel. 29131170
E pasts: lolita.zarina@jaunpiebalga.lv
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Jaunpiebalgas vidusskolā
2019./2020. mācību gadā mācī-
bas uzsāks 352 izglītojamie. 1.
klasē – 27 skolēni, audzinātājas
- skolotājas Judīte Beķere un
Lelde Grobiņa, 5. klasē - 24 sko-
lēni, audzinātāja - skolotāja
Ineta Balode, 9. klasē – 25 sko-
lēni, audzinātāja - skolotāja Zane
Althabere, 10. klasē -12 skolēni,
audzinātāja -skolotāja Daiga
Rubene. 

Skolā strādās 6 jauni peda-
gogi: Ilze Jansone - Ķirse – au-
dzinātāja 2. klasei, Agnese
Ērkšķe – ģeogrāfijas un ķīmijas
skolotāja, Judīte Šulca – piec-
gadīgo bērnu apmācības audzi-
nātāja, Vaira Vilde - informāti-
kas un programmēšanas skolo-
tāja, Baiba Damroze – sociālais pe-
dagogs, Laila Legzdiņa – mūzikas
skolotāja. 

22. augustā Jaunpiebalgas vi-
dusskola ieguva E - Twining skolas
sertifikātu un karogu. Atzinīgi no-
vērtēts vairāku pedagogu ieguldījums
skolas attīstībā: IZM atzinības rak-
stus saņēma skolotājas Dace Avotiņa
un Vēsma Johansone, Amatas no-
vada pateicības rakstus saņēma:
Rudīte Jaksta, Jānis Šāvējs, Marija
Grigorjeva, Zane Althabere, Ieva
Ciekurzne, Laima Upmale, Vita
Kļaviņa.  

Mūsu skola veiksmīgi izgājusi ak-
reditācijas procesu un akreditēta  līdz
2025. gada 12. maijam. Īstenoti dau-
dzi projekti: NORD+, Erasmus+,
Latvijas Skolas soma, Atbalsts iz-
glītojamo individuālo kompetenču at-
tīstībai, Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālajās izglītības iestādēs.
Esam ieguvuši draugus Dānijā, Kiprā
Spānijā un Anglijā. Pie mums cie-
mojās skolēnu un skolotāju delegā-
cijas no Lietuvas un Polijas. 

Jaunpiebalgas vidusskola ir arī
simts labāko skolu reitingā darbā ar
talantīgajiem skolēniem. Labi re-
zultāti uzrādīti arī centralizētajos ek-
sāmenos. Šogad aktuālākais ir
kompetencēs balstītā izglītības satura
ieviešana pirmskolā, darbs pie me-
todiskās pieejas maiņas, jauno stan-
dartu un programmu īstenošanas.
Gatavosimies skolēnu dziesmu un
deju svētkiem, kuri notiks  2020. gada
6.- 12. jūlijā. Sagaidīsim ciemiņus no
Polijas, Ungārijas, Turcijas, Spānijas

un Itālijas. Brauksim ciemos un pie-
redzes apmaiņā uz Madeiru, Itāliju,
Spāniju, Portugāli. Īstenosim jau ie-
sāktos projektus un strādāsim pie
jauna - „Bērniem drošs un draudzīgs
bērnudārzs”. 

5. klases skolēniem piedāvāsim fa-
kultatīvas nodarbības krievu valodā.
Visi izglītojamie no 1. līdz 4. klasei
saņem valsts apmaksātas brīvpus-
dienas, bet piecgadīgie un sešgadī-
gie - pašvaldības apmaksātas brīv-
pusdienas. 

Skolas dokumenti 1.- 6. klasē ir
dienasgrāmatas, kurām dizainu zī-
mējusi mūsu 6. klases  skolniece Ance
Dārziņa, bet 7. – 12. klasēs - plāno-
tāji. 

Skola strādā, lai pēc iespējas āt-
rāk atjaunotu jaunsargu nodarbības
un piesaistītu speciālistu, kurš va-
rētu veikt šo darbu. 

Paldies par sadarbību vecākiem,
novada domei, vecāku padomei
skolēnu padomei, pedagogiem, teh-
niskajiem darbiniekiem, skolēniem!

Paldies par dienasgrāmatām:
SIA “Gaujas kalns”, Z/S “Lielkrūzes”,
Z/S “Jāņukalns”, Z/S “Koksnīte”, SIA
“Krāces”, SIA “Zauska”, SIA
“Omniva”, “Arctic Paper”.

***

Krīt naktīs āboli, no rīta pil-
na zāle. 

Un zvaigznes rudenī kā zelta
augļi krīt.

No skolas sākas ceļš uz nezi-
nāmām tālēm,

Un sākas domātājs, kas dzīvi
veidos pats.  

Paldies vecākiem un skolē-
niem, kuri izvēlējās mācīties
Jaunpiebalgas vidusskolā, pa-
rādot uzticību  novadam un sko-
lai, jo tikai tā mēs varam kopīgi
veidot savas valsts nākotni.

Pasauli sev apkārt mēs veido-
jam ar savām domām. Domāsim
gaišas un priecīgas domas, mī-
lēsim sevi un citus! Darīsim la-
bāko iespējamo! Un ticiet - viss
mums izdosies! Skolēniem – sek-
mīgs mācību gads, vecākiem -
prieks par savu bērnu paveikto,
skolotājiem - gandarījums par
darbu. 

Lai zināšanām, radošiem dar-
biem un labām domām piepildīts
jaunais mācību gads!

***

Paldies par pirmās skolas die-
nas koncertu 

Madarai Beķerei, Ilzei
Kārkliņai, Aijai Sils, Ansim
Kalniņam, 

Agnesei Ērkšķei un Ilzes
Jansones - Ķirses ģimenei!

Arnis Ratiņš 
Jaunpiebalgas vidusskolas 

direktors

Attēlā: pirmā skolas diena
Jaunpiebalgas vidusskolā, priekš-
plānā – 1. klases skolēni.

Foto: Vēsma Johansone

Jaunais mācību gads sācies
Skolas ziòas
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Ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Jaunpiebalgas novada
domes un Latvijas

Etnogrāfiskā muzeja finansiālu atbalstu jau piekto
gadu Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas māk-
slas programmas audzēkņiem bija iespēja piedalīties ra-
došā vasaras nometnē brīvdabas muzejā „Vēveri”.

Aizraujoša un interesanta nedēļa tika pavadīta et-
nogrāfijas un amatniecības zīmē, apgūstot dažādas pras-
mes meldru pīšanas, tāss apstrādes, keramikas, puzu-
ru un citu tradicionālo rotājumu, dabas materiālu kom-
pozīciju, ādas apstrādes, kokamatniecības, mezglošanas,
aušanas, celošanas, prievīšu, rotu kalšanas, maizes cep-
šanas un piena darbu darbnīcās. Savās zināšanās ar bēr-
niem un jauniešiem dalījās izcili seno amatu meistari
- Velta Pētersone, Vizma Zvirbule, Einārs Dumpis, Baiba
Dumpe, Marika Šube, Inese Jansone, Andris Roze, Gunta
Sakse, Vita Žīgure un Edgars Žīgurs.

Projekta „Piecas dienas Vēveros” galvenais mērķis bija
bērnu un jauniešu kvalitatīva kultūrizglītība - veicināt
vispusīgu intelektuālo, psiholoģisko, sociālo uz latviešu
tradīcijām un etnogrāfiju balstītu attīstību, radīt inte-

resi par vēsturi, etnogrāfiju un amatniecības tradīcijām,
apgūt konkrētās amatu iemaņas un pārmantot amat-
niecības tradīcijas. Apjaust paša varēšanu un izdošanos
– tas palīdzēja šo mērķi sasniegt. Par to vislielākais pal-
dies meistariem, kuri strādā sirdsdarbu, lai nākamajām
paaudzēm saglabātu vēsturiski piekopto amatu prasmes.

Paldies par iespēju mācīties un praktiski darboties
saka arī - 

Zanda Liedskalniņa un Rasa Vilka,
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas skolotājas.

Mūzikas un mākslas skolā
Piecas dienas Vēveros
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Jaunpiebaldzēni koncertē Cēsīs
Turpinot Jaunpiebalgas Mūzikas

un mākslas skolas tradīciju, arī šo-
gad mācību gadu iesākām ar skais-
tu un krāšņu koncertu – “Vidzemes
talanti Latvijai”, kurš norisinājās
Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 1. sep-
tembrī.

Uz koncertzāles “Cēsis” lielās zā-
les skatuves uzstājās 21 jaunais ta-
lants no Alūksnes, Cēsīm, Dzērbenes,
Limbažiem, Rūjienas, Strenčiem,
Valkas, Valmieras un, protams, arī
no Jaunpiebalgas. Tradicionāli
Vidzemes reģiona mūzikas skolu au-
dzēkņi koncertā muzicēja kopā ar
Vidzemes kamerorķestri diriģenta
Andra Veismaņa vadībā. Koncerts
tika īstenots ar Valsts kultūrkapitāla
mērķprogrammas “Latvijai – 100” at-
balstu.

Uz šo projektu tika pieteiktas di-
vas mūsu skolas audzēknes – Beāte
Juraža (5. klavieru klase)  un Katrīna
Eihentāle (2. flautas klase), kurām,
izturot atlasi, tika dota iespēja gūt
pieredzi, uzstājoties kopā ar kamer -
orķestri.

Katrīna par savām sajūtām:
“Uzzinot par iespēju piedalīties
Vidzemes talantos, mani pārņēma
viegls satraukums un izbrīna.
Lielais jautājums bija par to, kā viss
norisināsies, kādi būs mēģinājumi.
Koncerta dienā es jutos ļoti apmie-
rināta, satraukta un priecīga par ie-
spēju muzicēt kopā ar orķestri. Brīdī,
kad jau biju uz skatuves, mani ie-
drošināja orķestra dalībnieces
smaids. Es tiku pāri savam stresam
un nospēlēju! Nokāpjot no skatuves,
uztraukums nemazinājās, bet biju
ļoti laimīga! Gūtās emocijas pat pil-
nībā nespēju aprakstīt. Lielais or-
ķestris, diriģents, skatuve, neliels no-
gurums – vēl joprojām ir manās sa-
jūtās!”

Beāte atzīst: “ Tā
bija pirmā reize - spē-
lēt kopā ar orķestri.
Sestdienā devāmies
uz Cēsīm uz mēģi-
nājumu lielajā kon-
certzālē. Sajūtas bija
labas, tomēr satrau-
kums arī. 1. septem-
brī no rīta bija vēl
viens mēģinājums.
Otrajā reizē es biju
daudz drosmīgāka.
Domas šaudījās šur-
pu turpu, kā būs, vai
izdosies? Vakarā uz
koncertu ieradās
mana ģimene.
Koncerts bija saviļ-
ņojošs. Visus dalīb-
niekus ar aplausiem
sauca vēlreiz pakla-
nīties. Satraukums
bija pazudis, jo tu-
vumā bija mamma ar tēti, ome. Tā
tas pagāja, visi manējie ar mani ļoti
lepojas!”

Koncerts bija brīnišķīgs pierādī-
jums tam, ka pati lielākā Latvijas
vērtība ir talantīgi bērni, viņu pe-
dagogi un ģimenes, kas apvieno tā-
das vērtības kā mīlestība uz ģimeni,
mūziku un darāmo darbu, atbalsts,
inteliģence, profesionālisms un visam
pāri – brīnišķīga skaņu mākslas pa-
saule, kuru varēja izbaudīt ikviens
koncerta apmeklētājs.

Paldies Katrīnai, Beātei, skolo-
tājām Aijai Silakalnei un Ingai
Eihentālei par ieguldīto darbu un
meiteņu ģimenēm par atbalstu!

Skolas direktore Aija Sila

Attēlā: Katrīna un Beāte kopā ar
skolotājām Aiju Silakalni un Ingu
Eihentāli.    (Turpinājums 20. lpp.)

Beāte Juraža (5.klavieru klase)

Katrīna Eihentāle (2. flautas klase)
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Tūrisms novada popularizēšanai
Mūsdienās arvien populārāka kļūst ne vien svešu zem-

ju, bet arī savas zemes apceļošana. Tiek izstrādāti da-
žādi tūrisma maršruti, piedāvāti interesanti apskates
objekti. Katra pilsēta un novads reklamē savas skais-
tās vietas un stāsta par saviem cilvēkiem, lai piesais-
tītu arvien vairāk tūristu, kuri to redz, novērtē un prie-
cājas. Par to, kas aktuāls šajā jomā mūsu novadā, jau-
tāju tūrisma speciālistei Ilzei Prūsei.

Kopš maija esi tūrisma speciāliste (strādājot pus-
slodzi) Jaunpiebalgas novadā. Pastāsti, kādi ir tavi
darba pienākumi!

Darbu un dažādu plānu tūrisma jomā ir daudz. Pašreiz
strādāju pie Jaunpiebalgas novada jaunā bukleta iz-
veides, kurā būs ievietota karte, tūrisma maršruti, velo
maršruti, informācija par mūsu amatniekiem, uzņē-
mējiem, pašdarbniekiem, skolām, veikaliem, aptieku,
frizētavām. Tas būs sava veida prezentatīvs materiāls
ne tikai par tūrismu, bet arī par Jaunpiebalgas nova-
du. Jaunais buklets būs ne vien latviešu, bet arī atse-
višķi angļu un krievu valodā. Vēlamies piesaistīt tūristus
gan no tuvējās, gan tālākās apkārtnes. Nākotnes plā-
nos vēlamies piesaistīt tūristus arī no ārzemēm, bet pie
tā jāstrādā. Kas ir tas īpašais mūsu novadā, ko viņiem
rādīsim? Buklets būs gan papīra formātā, gan atrodams
novada mājas lapā – tūrisma sadaļā visit.jaunpiebal-
ga.lv. Ja jums, lasītāji, ir ideja vai vēlaties man ko teikt,
droši zvaniet. Šajā skrejošajā laikmetā mēs visi esam
aizņemti, bet informācija ir jāsniedz, ja vēlamies, lai kāds
par mums zina.

Priecē tas, ka arvien attīstās velo tūrisms. Pie mums
tik populārais “Pāri Piebalgas pakalniem”, “Stirnu Buks”
un “Vanagkalns” - Raimonds Dombrovskis ir iekopis velo
trasi. Mēs esam bagāti ar to, ka mums ir pašiem savs
velo serviss - Eduarda Vīķeļa SIA “Zauska”. 

Šobrīd paralēli novada bukletam strādāju  pie jau-
nā velo maršruta izveides, kurā būs apskatāmi un ak-
centēti objekti – Ķenča kalns un Pāvula un Ķenča ak-
meņi turpat blakus Zosēnu pagastā, vietā, kuru savu-
laik jau Roberts Ruķis ir akcentējis, kā arī vēl jāmin
Pēterskola, kas būs jaunajā velo maršrutā saistībā ar
Mērnieku laiku tēmu.

Dažkārt izstādēs mums vaicā, kas Jaunpiebalgas no-
vadā ir īpašs, kā dēļ būtu vērts te braukt. Pašlaik tas
būtu mūsu Ķencītis ( Dzidra Kuzmane), skaistā baznīca,
tad arī dažādas būves – kupolmāja, jaunais Viņķu ska-
tu tornis, arī izstāžu zāle “Velves”, saistībā ar velo brauk-
šanu  - ZAĻAIS CEĻŠ pa kādreizējo dzelzceļa stigu. 

Svarīga lieta tūristiem ir guļvietas un ēdināšana.
Diemžēl nav mums ātrās ēdināšanas iestādes
Jaunpiebalgā, bet var braukt pa gleznaino, līkumaino
ceļu uz restorānu “Ūdensroze” vai kafejnīcu “Laura”
Vecpiebalgā, arī kafejnīcu Lācītēs, kas atrodas salīdzinoši
tuvu. Mums pašiem savā novadā ir iespējama grupu un
ģimeņu ēdināšana ar iepriekšēju pieteikšanos zemnie-
ku saimniecībā “Mazvieķi” pie Ciekuržņu ģimenes - jēra
gaļas zupas baudīšana, pie tam viņi var uzņemt tūris-
tu grupas līdz pat 70 cilvēkiem. Tāpat otrā Jaunpiebalgas
novada pusē - “Uplejās” pie Ilzes Ontužānes. 

Mūsu novads noteikti var lepoties ar saviem
amatniekiem, ar amatu dažādību.

Jā, protams, mūsu novads ir bagāts ar amatniekiem
no laiku laikiem. To pierādīja tas, ka latviešu nomet-
nē 3x3, kas šogad vasarā notika Vecpiebalgā, puse no

ieviržu vadītājiem bija jaunpiebaldzēni - amatnieki, meis-
tari. 

Kā jaunumu, ar ko lepojamies, gribu minēt Marikas
Šubes veikumu, viņa strādā bezvirpas tehnikā ar mālu.
Ainārs Sils – Jaunpiebalgas Garā kroga saimnieks, ēka
ir kultūrvēsturisks objekts, kam jābūt arī ievērojamam
tūrisma objektam. Pigoru darbnīca - Juris Cers ar zvan-
gu izstrādes meistarību un Ievas rokdarbiem. Inese Īris
Liepiņa no “Dzirkstiņiem” ar saviem adījumiem, viņa
pasniedz krāsu mācību, vadot meistarklases, no dabas
noskatās krāsas un piemeklē attiecīgos dziju toņus, tos
ieadot nelielajos darbiņos, kā maučos u.c. Un, protams,
vēl visi jaunie meistari, amatnieki vai uzņēmēji, kas man
vēl nav zināmi, tādēļ ļoti lūdzu - esiet atsaucīgi un do-
diet ziņu par sevi! 

Kā norit sadarbība ar Vecpiebalgu tūrisma jomā?
Sadarbība ar Vecpiebalgas novadu ir izveidojusies ļoti

veiksmīga. Kopā piedalījāmies šī gada Uzņēmēju die-
nās Valmierā, arī tūrisma dienā -  “Tava diena Piebalgā”.
Vecpiebalgas novada tūrisma speciālistam Guntim
Davidovam ir doma kopā ar Jaunpiebalgas novadu vei-
dot velo maršrutu, kur atkal parādītos Mērnieku laiku
tēma. Šis projekts domāts gan papīra, gan elektronis-
kā formā. Te nu jādomā, kuras vietas tās Jaunpiebalgā
būtu, kas saistās ar brāļu Kaudzīšu romānu, un velo brau-
cējam būtu apskatāmas. Domāts kā 2 dienu brauciens,
līdz ar to svarīga ir nakšņošana un ēdināšana. Jācer,
ka velo maršruts būs gatavs jau ziemā, lai, atnākot pa-
vasarim, tas varētu uzsākt darbību. Būs norādes, zīmes
u.tt., kas, protams, prasa pamatīgu darbu. 

Lai jauna lieta iedzīvotos, ir jāreklamē sevi, jāprezentē
tūrisms. Tādēļ mēs kopā ar Vecpiebalgu piedalīsimies
lielajā tūrisma starptautiskajā izstādē “Balttour
2020”, kas notiek februāra sākumā, kā arī pirmo reizi
Brīvdabas muzeja gadatirgū nākamā gada jūnija sākumā.

Vēl varu minēt, ka Piebalgas porcelāna fabrika ir iz-
veidojusi tūrisma maršrutu, “Piebalgas ainavu ceļi”
(http://www.porcelanadarbnica.lv/eksāni Ronikursija/ai-
navu_celi/ ), kurā piedalās Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas
novadi ar saviem apskates objektiem. Šī projekta mēr-
ķis ir ikvienam interesentam palīdzēt veidot iespējami
labāko un interesantāko Piebalgas puses ceļojuma mar-
šrutu. Tajā ir iekļauti apskates objekti, bildes un karte.

Kur un kā var tevi satikt vai sazvanīt? Un vēl
- bukleti par novadu  pieejami tikai darba dienās
novada domē, kas brīvdienās ir slēgta.

Novada domes mājas lapā sadaļā tūrisms (visit.jaun-
piebalga.lv) kontakti - pieejami telefonu numuri un e-
pastu adreses. Savukārt pie novada domes ārsienas ir
pielikta tūrisma informācijas centra zīme, kurā ir no-
rādīts telefona numurs, lai ikviens var sazināties. Darbs
pārsvarā ir pie datora, tāpēc to daru, ne tikai atrodo-
ties novada domes telpās, bet arī mājās. Ceļotāji jau pa-
rasti pirms sava brauciena internetā izpēta vietas un
maršrutus, uzzina par sev interesējošiem tūrisma ob-
jektiem. 

Tūrisma informācijas stendā ir pieejamas mūsu amat-
nieku un uzņēmēju informācijas lapiņas, kuras būs arī
jaunajā bukletā. Stendā bieži ievietoju informāciju arī
par citiem novadiem. 

Nākotnē ir plāns izstrādāt un pielikt pie tūrisma zī-
mes informācijas pieejas kuerkodu, kuru nofotografē,
un tad informācija par Jaunpiebalgas novada tūrisma
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iespējām atveras. Ja ierakstām vietnē google.com
“Jaunpiebalgas tūrisms”, tur atvērsies tā pati informācija,
kas būs uz kuerkoda. Tūristiem informācija ir nepiecie-
šama ļoti ātri, tāpēc nofotografējot tā būs pieejama ātrāk.
Izmantosim elektroniskās iespējas, jo dzīvojam taču elek-
tronikas laikmetā. Interesanti, ka, piemēram, Apē atro-
das informācijas māja, neliela ēka, kurā cilvēks nav uz
vietas, bet tā ir brīvi pieejama, ēka ir caurspīdīga un stik-
lota, ar novērošanas kamerām aprīkota. Iekšā ir liels ek-
rāns ar elektronisku informāciju, bukletu stendu, darbojas
visu diennakti. Šajā jomā mums vēl ir, kur attīstīties. 

Vai ir nopērkami tā saucamie magnētiņi ar no-
vada skaistāko vietu attēliem?

Ir nopērkami puķu veikalā pie Edītes Peilānes.
Iegadāties tos var pie amatniekiem, Marikas Šubes un
Ilzes Dūmiņas. Domāju par plašākām iespējām, kur tos
tūristi varētu nopirkt. Ir plāns par to, ka šādus
Jaunpiebalgas suvenīrus varētu ievietot tirdzniecības
centrā “Nodus” kā atsevišķu stendu ar Jaunpiebalgas
suvenīriem, jo tur cilvēku plūsma ir lielāka.

Vēl par tādu lietu kā tualešu pieejamība.
Jā, šī lieta ir svarīga. Pašlaik tualete ir tirgus lau-

kumā, taču pieejama pamatā tikai sestdienās, tirgus lai-
kā. Doma ir, ka tā varētu būt atslēdzama, samaksājot
noteiktu naudiņu, līdzīgi, kā tas ir Cēsīs un citur pil-
sētās. Kur vēl varētu atrasties otra tualete – šis ir at-
vērts jautājums, vajadzīgi priekšlikumi.

Klausoties tevis stāstītajā, saprotu, ka patiešām
ir daudz darāmā. Tad nu ikviens, šo izlasot, būs
ticis skaidrībā, ko tūrisma speciāliste īsti dara, kā
arī par jaunumiem tūrisma jomā mūsu novadā. 

Jā, darāmā un ideju ir daudz. Vel jāgatavojas velo-
festivālam “Pāri Piebalgas pakalniem”, kas notiks 22.
septembrī. Tur velo maršrutā būs iekļauti tūrisma ap-
skates objekti. Paldies tiem, kas saprot un novērtē šo
darbu!

Lai veicas iesāktajos darbos un top jauni, in-
teresanti projekti! Paldies par sarunu!

Aija Ķīķere
Attēlā: tūrisma speciāliste Ilze Prūse izstādē – ga-

datirgū “Izvēlies Piebalgu!” 10. augustā.

243 kilometri vecvecāku piemiņai
Godinot vecvecākus, brāļi Jānis un Dzintars Pārumi

no 27. jūlija līdz 1. augustam veica 243 kilometrus garu
distanci no Andrupenes Dagdas novadā līdz „Lejas
Mauragu“ mājām Jaunpiebalgas novada Jēcos. 

Pārgājienu brāļi uzsāka no Andrupenes pagasta
Vissvētākās Jaunavas Marijas Skapulāra karalienes
Romas katoļu baznīcas, pirmajā dienā veicot nepilnus
42 kilometrus līdz Kaunatai,  dienas gaitā dodoties cau-
ri Andzeļiem un Ezerniekiem, kas ir mammas vecāku
Leonginas un Ādama Ruskuļu dzimtās vietas. 

„Pārgājiena laikā mums daudz tika jautāts - kāpēc
ejam tieši no Andrupenes. Diemžēl mēs nezinām, kur
tieši mūsu vecvecāki savulaik dzīvoja, nav nekādu ziņu
par mājām, tāpēc par atskaites punktu ņēmām
Andrupeni, kuras robežās tolaik atradās vecmāmiņas
dzimtais ciems. To, ka startēsim tieši no baznīcas, iz-
lēmām jau tad, kad bija skaidrs maršruts,“ norāda
Dzintars. 

Turpmākajās dienās brāļi piestāja Dricānos,
„Mētrāju“ mājās Rupsalā, Cesvainē, bet priekšpēdējā
dienā pirms noslēdzošā soļojuma viesojās „Vanagkalnā“
Jaunpiebalgas pusē. Pēdējā dienā tika veikts posms no
„Vanagkalna“ līdz Jaunpiebalgas kapiem, kur nolikti

ziedi pie vecvecāku Roberta un Annas kapiņa, kam se-
koja noslēdzošā distance līdz „Lejas Mauragiem“. Ar pār-
gājienu, kura devīze bija „Saknes. Dzimta. Ģenētiskais
kods“, brāļi simboliski savienoja savu vecvecāku dzim-
tās vietas. 

Pēdējos kilometros pārgājienam pievienojās arī tētis
Ojārs, tēta māsa Mirdza, vecākais brālis Voldemārs, māsa
Egita, viņas dzīvesbiedrs Juris, kā arī Jāņa dzīvesbiedre
Dace. 

„Andrupene - Mauragi mums ir ļoti personisks stāsts.
Pārgājiens ir veids, kā mēs varam pateikt paldies sa-
viem jau mūžībā aizgājušajiem vecvecākiem par lielis-
kajiem vecākiem. Taču tā laikā sapratām, ka mēs ne ti-
kai godinām savus senčus, bet arī iedvesmojam un aiz-
kustinām ļaudis, kuri par mums šajā laikā uzzināja. Tā
ir vēl viena pievienotā vērtība,“ atzina Jānis. 

Pārgājienā brāļi Jānis un Dzintars devās jau otro gadu
pēc kārtas - pērn tika veikta 186 kilometrus gara dis-
tance no dzimtās Iecavas uz „Lejas Mauragiem“, šo ceļu
veicot četrās dienās. Savukārt pirms trim gadiem
Riodežaneiro olimpisko spēļu atklāšanas dienā Jānis vie-
natnē nogāja 50 kilometrus no viņa toreizējās dzīvesvietas
Rīgā līdz Iecavai. 
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ANDRUPENE - MAURAGI 
(27.07. - 01.08.2019.): 243.08 km

1. diena: ANDRUPENE – ANDZEĻI – 
EZERNIEKI – KAUNATA (41.62km)   

2. diena: KAUNATA – DRICĀNI (50.07km)   
3. diena: DRICĀNI – „MĒTRĀJI“, RUPSALA (46.61 km)   

4. diena: „MĒTRĀJI“, RUPSALA – CESVAINE
(39.39 km)   

5. diena: CESVAINE – VANAGKALNS (38.46 km)   
6. diena: VANAGKALNS – JAUNPIEBALGA –

MAURAGI (26.93 km)
Apkopoja Aija Ķīķere.

(Turpinājums 19. lpp.)

No kreisās - Jānis, Ojārs, Voldemārs, Egita,
Dzintars Juris pie vecvecāku Roberta un Annas kapa
Jaunpiebalgas kapos.Dzintars un Jānis, sasniedzot finišu „Lejas Mauragos“

Volejbola turnīrs “Ķenča kauss 2019” 
noslēdzies

Novada svētku ietvaros, 2019.gada 10.au-
gustā, norisinājās volejbola turnīra “Ķenča kauss
2019” noslēdzošais - trešais posms. Pasākums
tika īstenots projekta “Pasākumi vietējās sa-
biedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei Jaunpiebalgas novadā” Nr.
9.2.4.2/16/I/102 ietvaros. 

Volejbola turnīra laikā tika izspēlēti Haralda
Regžas – viņš ir viens no Latvijas labākajiem
pludmales volejbolistiem - parakstītie krekliņi.
Kopumā turnīrā piedalījās astoņas komandas.

Rezultāti: 1.vietā “Bračkas” Jēkabs Zomers
un Voldemārs Dzenis;

2. vietā “Saulrieta vājums” Sandis Grīnbergs
un Armands Ābelnieks; 

3. vietā “07“ Andris Jermacāns un Toms
Praulītis;

4.vietā “VCP – JP” komanda Matīss Kauls un
Digmārs Krievs.

Paldies visiem atbalstītājiem, dalībniekiem paldies
un tiekamies nākamajā gadā!

Signe Rupaine



15

Pilna zeme šodien ar tiem -
Brūniem, apaļiem kastaņiem.

Starp dzeltenām lapām 
un akmeņiem,

Aiz koku saknēm zem 
saulstariem ... 

Izjūta…

Ievērp rudens zelta pavedienus
skolas bērza kuplās pazarēs.
Vēl ap skolu vasariņa staigā,
cik tad ilgi, drīz tā noziedēs…
Silmalā, kur lielās egles kuplo,
viršu mākon’s lillā krāsu ber.
Bet no rīta katrā zāles stiebrā

zirneklītis smalkus rakstus ver.
Dienas ir tik dažādas,
kas atvasaru vēl joprojām
pāri laukiem met.
Bet jau augstu zilā mākoņvālā
saldējoša vēsma dzērves ceļā
ved.

Dzidra Kuzmane

Septembris – dzejas mēnesis

Profesionālā māksla tepat līdzās…
Jau septīto gadu ikviens intere-

sents un augstvērtīgas mākslas cie-
nītājs tika laipni aicināts ciemos uz
Zosēniem pie Skrāģu kroga. Šī gada
Profesionālās mākslas diena bija
veltīta novadniekiem - pirmās lat-
viešu nacionālās operas “Baņuta”
komponistam Alfrēdam Kalniņam
un teksta autoram Artūram
Krūmiņam – viņiem šogad 140. ju-
bileja.

Vienreizēja – saulaina un silta -
augusta pēcpusdiena, arī svētku
programma – vienkārši izcila.
Svētku atklāšanā klātesošos svei-
ca Guntis Gailītis, kā arī novada do-
mes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs.
Ik gadu Guntis Gailītis un Lita
Beiris iegulda daudz  laika un lī-
dzekļu, lai uzturētu tradīciju un ai-
cinātu cilvēkus baudīt patiesu un
īstu mākslu. 

Lita Beiris

Koncertā klātesošos priecēja A.
Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas
audzēkņi un pedagogi, kā arī J. Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas pro-
fesors, pianists Ventis Zilberts un jau-
nie operas solisti - Laima Krīgere un
Kalvis Kalniņš.

Šogad apritēja 20 gadi kopš
Piebalgas kultūras svētkiem
1999.gadā, kad Zosēnos pie Skrāģu
kroga tika izveidota brīvdabas es-
trāde un izrādīta pirmā latviešu ope-
ra “Baņuta”. Apmeklētājiem bija ie-
spēja noskatīties kino hroniku par šo
neaizmirstamo un vienreizējo noti-
kumu, kuru veidojis filmu producents
Bruno Aščuks. Šo svētku idejas au-
tori bija toreizējais Zosēnu pagasta
padomes priekšsēdētājs Roberts
Ruķis un režisors Guntis Gailītis.
Savās atmiņās pirms filmas noska-
tīšanās dalījās R. Ruķa dzīvesbied-
re Ilze Ruķe. 

Ilze Ruķe

Bruno Aščuks

Vēl varēja apskatīt Jaunpiebalgas
Mūzikas un mākslas skolas au-
dzēkņu radošo darbu izstādi, kā arī
izlasīt mūsu Ķenča prātulas.

Fragments no Jaunpiebalgas
Mūzikas un mākslas skolas au-
dzēkņu radošo darbu izstādes

Svētku programmas noslēgumā –
režisores Baņutas Rubesas izrāde
“Benjamiņa”. Lomās – aktrises
Indra Burkovska un Aīda Ozoliņa,

J. Vītola Latvijas Mūzikas aka-
dēmijas profesors, pianists
Ventis Zilberts.

Klātesošos priecēja A. Kalniņa
Cēsu Mūzikas vidusskolas au-
dzēknis Jānis Miliševskis, kā arī
vokālās pedagoģes – Dace
Balode, Benita Zvīgule, Jana
Korobeļņikova.
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par attiecīgo muzikālo noskaņu parūpējās profesionā-
lie mūziķi. Izrādes pirmā daļa notika akustiskajā šķū-
nī, atainojot Benjamiņas kundzes pārdomas un sajū-
tas, atrodoties izsūtīto vilcienā, bet otrā daļa risinā-
jās muzeja telpās, kur skatītāji jutās kā laipni aicināti
un gaidīti viesi Benjamiņas kundzes salonvakarā 1935.
gadā. 

Domāju, ka ikviens no skatītājiem, kurš ieradās
Zosēnos, šajā pēcpusdienā guva vienreizējas emoci-
jas un patiesu baudījumu, klausoties un skatoties mū-
ziķu un aktieru sniegumu. Kā pēc izrādes atzina ak-
trise Indra Burkovska, tad Skrāģu krogs ir netica-
mi skaista, burvīga vieta, kur patiešām baudīt īstu
mākslu.

Zosēnu kultūras un sabiedriskā centra vadītāja, pa-
sākuma organizatore Dzidra Prūse, jautāta, kas šī gada
mākslas dienā bija īpašs, pastāstīja: ”Esmu gandarī-
ta par tiem cilvēkiem, kuri atnāca uz pasākumu, jo vi-
ņiem tas patiešām arī interesē. Katru gadu jau pasā-
kums ir īpašs, nevar atsevišķi kaut ko vienu izcelt.
Protams, šogad īpaša bija filma, kas veltīta Piebalgas
kultūras svētkiem un operas iestudēšanai un izrādī-
šanai pie Skrāģu kroga pirms nu jau 20 gadiem - 1999.
gadā. Šogad abiem novadniekiem – A. Kalniņam un
A. Krūmiņam - 140. jubileja. Domājot par vakara daļu,
kas parasti veido sava veida kulmināciju, meklējām
kādu teātri, saistot to ar “Baņutu”. Un nāca arī pie-
dāvājums par “Benjamiņu”.

Protams, vēlētos vēl vairāk apmeklētāju, taču saku
paldies visiem, kuri atrada laiku aizņemtajā ikdienā un
atnāca. Domāju, ka tas, kurš vienreiz te pabijis, nāks at-
kal. Paldies novada domes priekšsēdētājam Laimim Šā-
vējam – viņš vēlāk atzina, ka pasākums esot ļoti paticis.
Paldies Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolai, per-
sonīgi Zandai Liedskalniņai, par burvīgo skolas audzēkņu
radošo darbu izstādi. Liels paldies Kristapam Dravantam
un viņa komandai! Tiksimies atkal nākamgad!”

Aija Ķīķere
Foto: Anna Strode, Egils Johansons

Režisors Guntis Gailītis, aktrises Indra
Burkovska un Aīda Ozoliņa

Bibliotēku darbinieku profesionālā
pilnveide vasarā

Profesionālās pieredzes brauciens 
uz Krieviju

No 5. līdz 8.jūlijam Jaunpiebalgas un Zosena pa-
gasta bibliotēku vadītājas Baiba Logina un Irene Prīse
piedalījās Cēsu Centrālās bibliotēkas rīkotajā pro-
fesionālajā pieredzes braucienā uz Krievijas biblio-
tēkām.

Cēsu Centrālā bibliotēka noslēdza sadarbības lī-
gumu ar Pleskavas pilsētas Centrālo bibliotēku, un
mums bija iespēja iepazīties ar bibliotēku sistēmu
un kolēģu darbu Pleskavā. Īpaši saistošs un inte-
resants bija nesen atvērtās pilsētas bērnu bibliotē-
kas apmeklējums, kurā ir padomāts gan par pirm-
skolas vecuma bērniem un viņu vecākiem, gan par
jauniešu interesēm un vajadzībām.

Krievijas Nacionālā bibliotēka atrodas
Sanktpēterburgā, savulaik dibināta kā Impērijas pub-
liskā bibliotēka. Tā bija pirmā publiskā bibliotēka
Krievijā un ilgu laiku kalpoja arī kā pirmā nacionālā
bibliotēka. Tajā atrodas aptuveni 36 miljoni vienī-
bu. Mēs apmeklējām veco bibliotēkas ēku pašā pil-
sētas centrā, kurā atrodas līdz 1957.gadam izdotās
grāmatas.

Interesants bija arī Restaurācijas bibliotēkas ap-
meklējums, kurā tiek saglabāti un restaurēti seni un
vērtīgi izdevumi. 

Viesošanās skaistajā kultūras un mākslas citadelē
ir neaizmirstama un paplašināja mūsu redzesloku. 
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LBB Vidzemes nodaļas 22. saiets -
konference Gulbenē

2019. gada 16.–17. jūlijā Gulbenē,
Vecgulbenes muižā, norisinājās
Latvijas Bibliotekāru biedrības
(LBB) Vidzemes nodaļas 22. saiets
- konference “Radošā tūre Vidzemes
bibliotēku stiprināšanai”. LBB
Vidzemes nodaļas saietos tradicionāli
pulcējas Vidzemes bibliotēku bib-
liotekāri, taču pēdējā laikā konfe-
rences ar savu kvalitatīvo saturu pie-
saista arī citu Latvijas reģionu bib-
liotēku darbinieku uzmanību. Šogad
saieta programmu baudīja arī kolē-
ģi no Latgales, Rīgas un Pierīgas, kā
arī no skolu un akadēmiskām bib-
liotēkām. Jaunpiebalgas novadu
pārstāvēja Baiba Logina.

Mūsdienās bibliotēkas saistās ar zi-
nāšanām, jauniem impulsiem, rado-
šumu. Lai paaugstinātu bibliotēku dar-
ba kvalitāti un veicinātu bibliotekāru
izaugsmi, Gulbenes novada bibliotēka
un LBB Vidzemes nodaļa šogad aicināja
iesaistīties košā piedzīvojumā. Saieta
aktivitātes priecēja gan bibliotēku no-
zarē strādājošos, gan saskarnozaru spe-
ciālistus un lielā mērā bija organizētas
pēc andragoģijas principiem, kas ne-
atzīst lekciju tipa mācības, bet galve-
nokārt paredz praktiskas nodarbības,
lomu spēles, eksperimentus, diskusijas,
konkrētu profesionālu uzdevumu vai
problēmu risināšanu. Izpētīts, ka pie-
augušie visveiksmīgāk apgūst kaut ko
jaunu, darot. Turklāt– darot ar prieku.

Pasākuma pirmā diena bija sa-
dalīta 5 tūrēs, kas saistītas ar lite-
ratūru, teātri, pašizaugsmi, izzino-
šu atpūtu un deju.

Otrā dienā tika piedāvāts plašs
profesionālo kompetenču paaugsti-
nāšanas iespēju klāsts. Madonas no-
vada bibliotēkas metodiķes Daigas

Puķītes lekcijā “IKT platformu iz-
mantošana bibliotēku darbā” uzzi-
nājām par LBB Erasmus+ projektu
“Latvijas bibliotekāru - pieaugušo iz-
glītotāju profesionālo IKT kompe-
tenču paaugstināšana”.

Pēc tam visi konferences dalībnieki
piedalījās 3 meistarklasēs.

Pirmo meistarklasi “Vidzemes li-
terātu devums un grāmatu blogi kā
resurss literatūras popularizēšanai”
vadīja literāts Vilis Kasims – grā-
matu blogeris, tulkotājs, rakstnieks,
romāna “Lielā pasaule” autors.
Runājām par Latvijas grāmatu blo-
giem, kas pasniedz lasīšanu ka dzī-
ves sastāvdaļu (ielūkojies
https://www.facebook.com/Literatura
sBlogi) un citiem interneta resursiem,
kur var atrast dažādus viedokļus un
kritiku par mūsdienu literatūru.

Otro meistarklasi “Paaudžu sa-
darbība sabiedrības iesaistīšanā lo-
kālās kultūrvides veidošanā” vadī-
ja Dzintra Līce – pasniedzēja, lektore,
semināru vadītāja tēmās, kas sais-
tītas ar saskarsmes psiholoģiju, an-
dragoģiju un pedagoģiju. Visi tās da-
lībnieki trenējās komunicēt, sadzir-
dēt, rast kopīgu valodu un pārlieci-
nājās, ka veiksmīga komunikācija ir
balstīta nevis uz sevis izkliegšanu,
bet uz kopīgām vērtībām.

Trešo meistarklasi “Nepieciešamās
prasmes publiskajā runā, organizē-
jot un vadot kultūras pasākumus” va-
dīja Ligita Smildziņa – teātra pe-
dagoģe, lektore, studijteātra “Aka” di-
binātāja un režisore. Atraktīvā no-
darbībā bija iespēja praktiski izmē-
ģināt profesionāļa ieteikumus, kā va-
dīt pasākumus, sagatavoties pirms
publiskas uzstāšanās un uzzināt vai-
rāk par verbālo un neverbālo ko-

munikāciju, tās nozīmi ikdienā.
Pasākuma noslēgumā dalībnieki

dalījās iespaidos un vienbalsīgi at-
zina, ka konference izdevusies. Tās
bija divas ļoti labi saplānotas darba
dienas, kad nopietnas lekcijas mijās
ar radošu uzdevumu pildīšanu, un vi-
sam pa vidu – bibliotekārās sarunas
draudzīgā atmosfērā skaistajās
Vecgulbenes muižas telpās. Paldies
saieta -konferences organizatoriem
– Gulbenes novada bibliotēkai un
Gulbenes novada pašvaldībai,
Vecgulbenes muižai, “Europe Direct”
informācijas centram Gulbenē! 

Paldies Jaunpiebalgas novada
domei par iespēju piedalīties šajos pro-
fesionālās pilnveides pasākumos, lai
smeltos zināšanas, idejas un ie-
dvesmu turpmākajam darbam!

***
Visi, kuri vēlas dalīties ar re-

dzēto, dzirdēto un izlasīto, ir laip-
ni aicināti piedalīties:

4 23. 09. plkst.17.00 lasītāju klu-
biņa “Lasītprieks!” kārtējā tikša-
nās Dzejas dienu noskaņās;

4 30. 09. plkst.17.00 domu bied-
ru tikšanās “Teātra afišā” – pār-
domas un diskusijas par teātra iz-
rādēm un kultūras pasākumiem.
Kopējas teātra izrādes apmeklēšanas
plānošana.

***

l Septembrī Jaunpiebalgas pa-
gasta bibliotēka atsāk darbu arī
sestdienās no plkst.10.00 līdz
13.00.

l Trešdien, 25.septembrī, bib-
liotēka būs slēgta.

Baiba Logina

Pārdomas  pēc
svecīšu vakara

Ātri aizrit saules dienas,
Rudenīgi vēji pūš.
Vieniem ātrāk, citiem vēlāk,
Visiem tāpat beidzas mūžs.

Kapsētā, kur mūža māja
Tiem, kas dzīvot kādreiz beidz,
Reizi gadā, rudens dienā,
Dzīvie pieminēt tos steidz.

Akmeņos, kur cirsti vārdi,
Gadu skaitļi, dzīves laiks,
Atmirdz  spožas sveču liesmas,
No tām staro siltums maigs.

Izskan skumjas melodijas,
Vārds kāds nesteidzīgs un kluss.
Tie, kas kādreiz druvas kopa,
Tagad Dieva mierā dus.

Tumsa nāk ar savu varu,
Sveces gaismu steidzas liet.
Arī skudras nogurušas
Savu dzīvokli slēdz ciet.

Ko gan viņas te var darīt?
Mirušiem kur pieder lauks.
Tomēr pašā ceļa malā
Mājoklis tām liekas jauks.
Dienās ejot darba gaitās,
Tās zem mūsu soļiem mirst.
Tomēr ilgus gadus dzīvo
Un šai vietā neizmirst.

Tāpēc, cilvēk, kapu gaitās
Katru soli lēnāk liec,
Un to skudru, kas tur staigā.
Uzmani un neaiztiec.

Varbūt arī mazā skudra,
Kura tobrīd skuju nes,
Kapu vārtos, savā mājā,
Sargā senču dvēseles.

Slēģu Jānis
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Kultūras ziņas
Vasaras Māra

Ir tradīcijas, kuras vienkārši darbojas un attīstās. Un
tā ir ar Vasaras Māras dienām Oļu kalnā. Šogad pub-
liskas afišas nebija, jo sakrita ar Profesionālām māk-
slas dienām Skrāģu krogā. Taču zosenieši, kuri katru
gadu ir nākuši kopā un daudzinājuši Vasaras Māras svēt-
ku būtību, kopā esot, izrunāja lietas, kas gada garumā
no augusta līdz augustam mums katram ir bijušas sva-
rīgas un mīļas. Par skumjo nerunājām. Kā sacīja saim -
niece Žanete Aščuka: ‘’Māra ir Māte – Zemes Māte, Vēja
Māte, kā arī Dzīves Māte. Māra ir dzīvības šķīrēja, mūža
licēja, sieviešu aizbildne, mājas un maizes simbols, kā
arī gods, tikums un tīrība. Mūsu senčiem Māra bija vie-

na no galvenajām dievībām – ja Dievs bija Debesu Tēvs,
tad Māra bija Zemes Māte.’’

Vairāk par labo runāja sievietes, bet tika dots vārds
arī vīriešiem, jo labais vairo labo. Jāteic, ka svētki jau
pamazām kļūst internacionāli. Zoseniešu ģimenēs ie-
precējušies citu tautību vīrieši un, uzzinot šīs vietas un
nostāstu burvību, ir atvērti tās mistikai, aicinot Latviju
apmeklēt arī savus draugus. Ievas Dulbergas ģimene
Zosēnos un viņas znota drauga Mr. Bibek Sharma no
Nepālas  ir ziedojuši naudiņu tieši šim mērķim - Māras
dienas organizēšanai Oļu kalnā.

Viena no Māras dienas tradīcijām ir sapurināt ābe-
les un baudīt svaigu kāpostu zupu, ko mēs ar  Aščuku
ģimenes gādību baudījām.  Paldies!

Dzidra Prūse

Dāvinājums
Izstādes – gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!” dienā bija

ļoti patīkams pārsteigums - Ievas Dulbergas znots, in-
dietis Bob Boring un nepāliešu šefpavārs Bibek Sharma
no Supreme employees solutions UK ziedoja visu nopelnīto
naudu no savām aktivitātēm šajā dienā. Ziedojuma mēr-
ķis - atbalstīt konkrētu pasākumu mūsu novadā - Māras
dienas pasākumu Oļu kalnā. 

Paldies un lai viņiem veicas savā uzņēmējdarbībā! 

***

Projekts “Izvēlies Piebalgu!” 14. reizi ir noslēdzies.
Lai tas norisinātos veiksmīgi, darbā bija iesaistīti dau-
dzi cilvēki, kuri domāja par aktivitāšu norisi, organi-
zēja, uzmanīja, atbildēja, palīdzēja un rūpējās, lai viss
iecerētais būtu interesants un norisinātos bez aizķer-
šanās. 

Es pateicos ikvienam, kurš iesaistījās projekta rea-
lizēšanā – gan organizatoriem, gan apmeklētājiem!

Lai jums visiem veicas! Lai brīnišķa atvasara un pa-
sakaini krāsains rudens!

Mudīte Šnē
Projekta “Izvēlies Piebalgu” vadītāja
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(Turpinājums no 13.,14. lpp.)

Andrupene - Mauragi:
Jāņa stāsts

Kopš pārgājiena Andrupene - Mauragi noslēguma pa-
gājis kāds laiks, taču sajūtās es esmu turpat - kaut kur
starp Latgali un Vidzemi, kaut kur starp savu vecve-
cāku dzimtajām vietām. Pārgājiens nesākas un ne-
beidzas ar pirmo un pēdējo soli tālajā ceļā. Tas ir ce-
ļojums, kura starts ir krietni agrāk, pirms speram soli
distancē, un finišs - krietni vēlāk par Mauragu sa-
sniegšanu.

Faktiski Andrupene - Mauragi stāsts sākās jau drīz
vien pēc Iecavas - Mauragu noslēguma, kad Dzintars
ieminējās par šo maršrutu. 2018. gada septembra vidū,
kad kopā ar svētceļnieku Magnu dalījāmies pieredzē par
piedzīvoto savos pārgājienos, mums jau bija pilnīgi
skaidrs, kur un kā iesim. Pakāpeniski gatavojāmies pa-
sākumam, bet, sākot ar šī gada maiju, kad notika
„Pārgājienam pa pēdām“, es pilnībā ieniru šinī notikumā.
Var teikt, ka Andrupene - Mauragi kļuva par manu sirds-
darbu, kur peļņa mērāma tikai un vienīgi sajūtās un emo-
cijās. 

Jau vairākkārt personiskās sarunās un arī publiski
biju teicis, ka, ierodoties Andrupenē 26.jūlija vakarā,
sajutos kā nonācis sev īpašā un tuvā vietā, lai gan tur
pirms tam biju viesojies vien reizi - pāris mēnešus ie-
priekš, kad Andrupeni apmeklējām jau pieminētā
„Pārgājienam pa pēdām“ ietvaros. Pēdējās dienās pirms
pārgājiena biju diezgan nemierīgs, tramīgs, var teikt,
ka Andrupene man deva mieru. Atlika tikai iet...

Ceļš, kuru iet...

Ja pirms gada mūs ceļā pavadīja mamma ar tēti, ve-
cākais brālis un māsas dzīvesbiedrs, tad šogad uz „star-
ta līnijas“ bijām pilnīgi vieni, taču entuziasmu un ie-
dvesmu tas nemainīja - uzsākām savu ceļu ļoti pacilā-
tā noskaņojumā. Līdz vecmāmiņas dzimtajiem
Andzeļiem tikām ātri. Tur ieturējām mazu pauzi, kam
sekoja ceļš līdz Ezerniekiem, kur savulaik dzīvoja vec-
tēvs. Ja pirmie 20 kilometri paskrēja vēja spārniem, tad
otrie 20 līdz Kaunatai jau bija mazliet sarežģītāki - gai-
sa temperatūra uzsila līdz +30, bet vējš un koki, kas vie-
tumis nedaudz aizsedza sauli, daudz nelīdzēja. Turklāt
man radās nelielas problēmas ar pēdu. 

Vismaz vienai 50+ km dienai jābūt katrā pārgājie-
nā un mums tā bija otrā diena, kad no Kaunatas tika
veikts ceļš līdz Dricāniem. Atkal bija karsts, bet šoreiz
mūsu pluss bija atbalsta komandu parādīšanās pie ho-
rizonta - jau aptuveni pēc 7-8 kilometriem akurāt vie-
nā punktā mūs sagaidīja gan mans Latgales čoms, kā
es mēdzu teikt, Rēzeknes Jurs, gan „Mētrāju“ Marguts.
Juris mums pasniedza teju no tipogrāfijas nogādātu laik-
rakstu “Vietējā Latgales Avīze”, kur publicēts raksts par
mūsu pārgājienu. Turpmākajās dienās „Mētrāji“ kļu-
va par mūsu galveno atbalsta komandu. 

Trešā diena savā ziņā sākās jau otrās vakarā tā ap
„Panorāmas“ laiku. Tieši tad tikko bijām iegājuši Dricānos

un mūs uzrunāja Latgales reģionālā televīzija, izrādot
interesi trešajā dienā pasekot līdzi mūsu gaitām un no-
filmēt sižetu. Piekritām, taču tikai vēlāk uzzinājām, ka
LRT radošā brigāde mums plāno sekot līdz pat Ūdens
tūrisma attīstības centram „Bāka“, kas no Dricāniem
bija aptuveni 23 kilometru attālumā, kas savukārt ar
visām pauzēm veidoja aptuveni piecas vai pat vairāk
stundas. Iespējams, tieši televīzijas klātbūtne mūsu soli
padarīja krietni raitāku nekā pirmajās dienās, tādējā-
di līdz Gaigalavai, kur bija mūsu pirmais pieturas punkts,
tikām ļoti ātri. Tur mūs sagaidīja Linda, ar kuru Dzintars
pirms daudziem gadiem kopā mācījās Daugavpils
Universitātē. Tikmēr Latgales TV uzmanīja ja ne kat-
ru mūsu soli, tad vismaz lielu daļu no tiem, regulāri mūs
filmējot. Kaut kur starp Gaigalavu un „Bāku“ tiku arī
intervēts, bet pēc tam daļu posma gar Lubāna ezeru gā-
jām vienatnē bez „pavadošā personāla“, kas jau gaidī-
ja mūs „Bākā“. Tad arī sāka parādīties pārgājiena tre-
šās dienas blaknes - tāpat kā pirms gada viedierīcēs tika
ieslēgta mūzika un dziedāts līdzi (sak, pagriez skaļāk
un dziedi līdzi). 

Pēc tam sekoja posms līdz Rupsalai - asfaltu nomainīja
zemes ceļš, atkal kļuva jūtami karstāks, un arī skais-
tā ezera ainava kaut kur noslēpās. Tomēr tieši trešā die-
na bija sava veida starpposms pārgājienā. 

Ceturtajā dienā modāmies nesteidzīgi un tikpat ne-
steidzīgi posāmies ceļam, kas šoreiz mūs solīja aizvest
līdz Cesvainei. Caur Lubānu, kur reiz mērs bija Miķelis
Gruzītis - tas pats, kas savulaik skanīgi apdziedāja
Aiviekstes ozolus, kas rītausmā kvēl. Bet šis nav stāsts
par Miķeli un vēl jo mazāk par Aivieksti, kas mums ga-
līgi nebija pa ceļam. Pa ceļam uz Cesvaini bija tikai
Lubāna, kā arī zemes un meža ceļš, kas apbūra ar savu
klusumu. Kļuva arī mazliet auksti, jo pirmoreiz pār-
gājiena laikā piedzīvojām lietu, ko papildināja vējš.
Neesmu meteoroloģijas eksperts, bet šķiet, ka tas bija
ziemeļvējš. Dienvidnieks taču būtu mīlīgāks! Ceturtā
diena, neskatoties uz nokrišņiem, nesa kaut ko svarī-
gu - sajūtu par Piebalgas tuvumu, ceļi kļuva arvien lī-
kumotāki, lejas nomainīja kalni un otrādi. Cesvaine tika
sasniegta pēc nepilniem 40 kilometriem, kam sekoja gar-
das vakariņas un vissaldākais naktsmiers Cesvaines vi-
dusskolas dienesta viesnīcā. 

Atceros, ka nākamās dienas rītā nopietni apsvērām
izmantot termoveļu, jo piektā diena solījās būt apmēram
tikpat vēsa vai pat nedaudz vēsāka nekā iepriekšējā,
turklāt arī ar nokrišņiem. Taču saģērbāmies kā parasti
- karstie letiņu puiši šortos un T kreklos. Tieši vēsais
laiks bija galvenais iemesls, kāpēc centāmies iet bez lie-
liem pārtraukumiem, tāpēc arī līdz Vanagkalnam tikām,
krietni pārsniedzot grafiku. Pēc plāna tur cerējām būt
ap pulksten 19-20, bet realitātē iesoļojām 2-3 stundas
ātrāk. Vanagkalnā mūs sagaidīja viesmīlīgā saimnie-
ce Olga, liekot galdā gardas vakariņas. 

Sestās dienas rītā pieturējāmies pie tradīcijas - ja
jau esam Vanagkalnā, tad bilde ar tā saimnieku
Raimondu Dombrovski ir kā likums! No Vanagkalna līdz
“Mauragiem” pa taisno ir aptuveni astoņi kilometri. Taču
mūsu plāns bija iziet cauri Jaunpiebalgai, nolikt ziedus
pie tēta vecāku kapiem un tad doties uz “Lejas
Mauragiem”, tādējādi ceļš līdz mājām pareizinājās ar
skaitli 3.35. Tagad atklāšu, ka es ceļu līdz Jaunpiebalgas

243 kilometri vecvecāku piemiņai
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kapiem (12 km) veicu skrienot, veicot to apaļā stundā
(5:00 min/km). Ja pirms gada kādu posmu uzskrēju kat-
ru dienu (piemēram, paužu laikā vai tamlīdzīgi), tad šo-
gad šis bija pirmais un vienīgais pilnvērtīgais skrējiens
pārgājiena laikā. Patiesi to izbaudīju, jo finišs jau bija
tuvu, un sirdi lēnām piepildīja emocijas un aizkusti-
nājums. Jaunpiebalgas kapos mūsu sastāvu papildināja
tētis Ojārs, vecākais brālis Voldemārs ar sievu Antra,
māsa Egita ar dzīvesbiedru Juri, kā arī Dace. Pēdējais
distances nogrieznis jau bija tauriņu lidojums ar „Grand
Finale“ sajūtu. Noslēdzošajā etapā pēc vēlēšanās un va-
rēšanas distanci kopā ar mums veica tētis, viņa māsa
Mirdza, Voldis, Egita, Dace un Juris. 

Gluži kā pirms gada īpaša sagaidīšana bija Jēcos (ki-
lometru pirms finiša), kur par plakātu „Pārumos ir spēks.
Saknes. Dzimta. Ģenētiskais kods“ bija parūpējusies
Damrožu ģimene (īpašs paldies Baibai). Tur mūs sagaidīja
pulks laužu, mūsu vismīļākos ieskaitot. Saka - pilnai lai-
mei daudz nevajag. Jā, vairāk nekā 240 noietus kilo-
metrus, kā arī mīļotos blakus un sirdīs. Tik vienkārši! 

Sešu dienu laikā nogājām 243 kilometrus. Distancē
pavadītais laiks (ieskaitot pārgājiena laikā izmantotos
pārtraukumus, bet ne naktsmieru) - 51 stunda un 10
minūtes. Taču, kā jau daudzkārt esmu uzsvēris, šis nav
stāsts par kilometriem vai stundām, šis ir stāsts par cil-
vēkiem.

Mums noteikti ir vēl maršruti, kuros doties, godinot
mūsu dzimtu. Kas notiks, kad visi ceļi būs izstaigāti?
Varbūt iesim no jauna. Varbūt kaut ko pamainīsim kon-
cepcijā. Svarīgākais paliks - likt aizdomāties par savām
saknēm, savu dzimtu, ģenētisko kodu, iedvesmot cilvēkus
un uzrunāt viņu sirdis. Šogad es uzrunāju arī savu. Dziļāk
un intīmāk nekā līdz šim. Paldies Ādam un Leongina,
Robert un Anna! 

Jānis Pārums

Vanagkalnā Dzintars un Jānis kopā ar
Raimondu Dombrovski (vidū).

Dvēseles valoda
mūzikā un mākslā
(Turpinājums no 10., 11. lpp.)

Katrs jaunais mācību gads atnāk ar jaunu apņem-
šanos, jaunām zināšanām un idejām. Katru gadu no jau-
na notiek  SATIKŠANĀS, kas bieži, laimīgā kārtā, var
kļūt liktenīgas. MAZAIS CILVĒKS satiek savu SKO-
LOTĀJU.

Lai notiktu brīnums, vajadzīga abu - skolotāja un bēr-
na – veiksmīga SADARBĪBA. Jaunpiebalgas Mūzikas
un mākslas skola ir pieredzējusi daudz tādu brīnumu.
Esam atkal jaunas iespējas priekšā.

Šī mācību  gada tēma  “DVĒSELES VALODA” izvēlēta
ar mērķi mācīt bērnam saklausīt dvēseli, atpazīt  to un
kopt savas dvēseles valodu. “Kad acis, ausis un sirds at-
veras, dvēsele izpeldas skaistumā“.

MŪZIKA un MĀLSLA vistiešākā veidā ir cilvēka DVĒ-
SELES VALODA. Apgūstot profesionālo izglītību māk-
slas nozarē, mums jāmāk strādāt ar savu dvēseli kā no-
zīmīgu INSTRUMENTU cilvēkā, kas piedalās
RADĪŠANAS procesā. Daudzi beidz  augstākās izglītības
iestādes, bet nedaudzi no viņiem kļūst par māksliniekiem.
Kaut kur pazūd DVĒSELES LIDOJUMS, kas nepiecie-
šams, lai tu būtu ne tikai izpildītājs, bet arī radītājs.

Mākslas izglītība ir attīstoša un ir kā papildus kva-
litāte jebkurai  profesijai. Taču vēlamies un ceram, ka
arī šis laiks dos Jaunpiebalgai kādu augstas raudzes
mākslinieku, kādi bija Emīls Dārziņš un Kārlis
Miesnieks.

Lūgums gan vecākiem, gan bērniem apzināties  IE-
SPĒJU un UZŅEMTIES ATBILDĪBU par izdarīto iz-
vēli, apgūstot PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBU mūzikā un
mākslā. Šī ir CITA TELPA ar saviem priekšnoteikumiem,
lai varētu NOTIKT tas, ko mācām.

Klusums ir pilns mūzikas. Klusumā sāk SKANĒT
DVĒSELE. Liela nozīme ir klusumam, jo tikai tad at-
veras sirds un dvēsele gatava uztvert, savienoties ar ra-
došo enerģiju, kas ir smalka un viegla. Skola ap sevi pul-
cē  cilvēkus, kuri  ir piederīgi šai sajūtai.

Dvēsele uztur saiti ar debesīm. Mācības šajā skolā
palīdz BŪT STARĀ. BŪT PRIEKĀ un MĪLESTĪBĀ. Tas
ir patiesas radīšanas mirklis, KURU KATRAM NO
MUMS IR DOTA IESPĒJA PIEPILDĪT.

Ej, bērniņ, taisnus ceļus,
Runā taisnu valodiņ’,
Tad Dieviņš palīdzēs
Taisnus ceļus nostaigāt.
Lai izdevies jaunais mācību gads!

Sandra Strēle
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas

Vizuāli plastiskās mākslas programmas vadītāja
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Profesionālās mākslas diena Zosēnos 
pie Skrāģu kroga

Annas Strodes fotogrāfijas
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Kultūras pasākumi 
Jaunpiebalgā 

14. 09. plkst. 18.00 Jaunpiebalgas kultūras nama izstāžu zālē “Velves” Dzejas diena - “Es tevi
aicinu …”. Piedalās: Valentīna Dzinēja, Sarmīte Āboltiņa, Liesma Elsiņa, Slēģu Jānis. Marikas Svīķes
dzeju runās Inese Žagariņa, bet savas dziesmas un mūzikas kompozīcijas izpildīs Anna Rozenblate.

20. 09. plkst. 20.00 V. Pumpure „Spietu laiks“ - izrāda Zosēnu kultūras nama amatierteātris
„Intermēdija“. Režisore Līga Kalniņa. Ieeja – 2,00 EUR

21. 09. plkst. 11.00  animācijas filma “Lielais ceļojums” (1h 24 min.). Ieejas maksa – 2,00 EUR
5. 10. plkst. 18.00  Rudens koncerts Jaunpiebalgas ev. lut. Sv. Toma baznīcā.
Koncertā piedalīsies: Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi; grupa „Cum laudem

Deo” - muzikālā apvienība, dibināta 2012. gadā, apvienojot radošus un muzicēt gribošus jauniešus. Grupas
repertuārā - latviešu un ārzemju komponistu skaņdarbi, kā arī pašu sacerētās dziesmas.

Šobrīd grupā muzicē: Krista Buša (vokāls), Daira Jansone (vokāls), Liene Strupiša (vokāls),  
Madara Kalniņa (vokāls, klavieres, ērģeles), Uva Kalniņa (vokāls, saksofons).

Vingrošana māmiņām ar bērniem
sertificētas fizioterapeites Kristas Kupčas vadībā

Jaunpiebalgas kultūras nama zālē
4., 11., 18., 25.oktobrī plkst.16.00

1., 8. novembrī plkst. 16.00
Līdz ņemiet vingrošanas paklājiņu.

Nodarbības bezmaksas.
Tālrunis sīkākai uzziņai - 26449732 Egita

Mīlestība - tā lai dzīvo vēl pēc
manis...

Esam kopā ar Āriju Klapari,
māmuļu smilšu kalniņā 

pavadot!

Jaunpiebalgas vidusskolas
kolektīvs

Jaunpiebalgas novada domes 
izdevums

Redakcija: Aija Íîíere tâlr.
64162437 (darbâ), 26409543 (mob.),
e-pasts: aija.kikere@jaunpiebalga.lv;

aija.kikere@gmail.com; Zinaida 
Ðoldre tâlr. 64129837 (darbâ),

22409419 (mob.)
Mâjas la pas ad re se 

http://www.jaunpiebalga.lv
Par skaitïu un fak tu pa reizîbu, kâ arî
par slu dinâju mu tek stu at bild au tors.

Pub licçtie ma te riâli ne vienmçr 
at spo guïo re dak ci jas vie dok li. 
Pârpub licçðanas vai citçðanas

gadîjumâ at sau ce ob ligâta. 
Ie spiests SI A „Lat ga les dru ka”. 

Skolotājs
Ar vārdu - skolotāj – ir zināšanu 

sākums,
Ar vārdu – skolotāj – ir lielais

iesākums
Tam ceļam, kas ar gadiem tālu 

vedīs dzīvē,
Tam ceļam, kuru ejot, cilvēks 

krietns augs.
Ar rudens dāsnumu, kad darba 

gadam sākums,
Ar ziediem rokās tavi bērni nāk,
Tā savu mīlestību pretim nesot,
Ar tūkstoš jautājumiem ikdienu 

tie sāk.
Un sākas skolas gads, daudz 

pacietības vajadzēs,
Ik ziemas diena smagu soli liks,
Un tā – līdz pavasar’s ar jaunu 

zaļotprieku
Tev atkal dāsni rokās pateicības 

ziedus liks…

Veiksmēm un sekmēm bagātu
jauno 2019./2020. mācību gadu

Jaunpiebalgas vidusskolas un
Mūzikas un mākslas skolas 

lielajai saimei!

Dzidra Kuzmane

Aicinām uz tikšanos!
Radošie ļaudis, studijas 

“PIEBALDZĒNI” dalībnieki, 
citi interesenti un atbalstītāji!

4.oktobrī  plkst. 18.00  
“Velvju” zālē

izstādes “TREJDEVIŅI”  
svinīgais slēgšanas 

pasākums.

Sandra Strēle
Lietišķās un tēlotājas mākslas 

studijas “PIEBALDZĒNI” 
vadītāja

Jaunu dalībnieku uzņemšana 
Lietišķās un tēlotājas 

mākslas studijā 
“PIEBALDZĒNI”!

Pieteikšanās:
tekstildarbnīca - 21.septembrī 

plkst. 9.00 Jaunpiebalgas 
Mūzikas un mākslas skolā;

gleznošanas darbnīca - Rasa
Ontužāne, tel. 29235475;

metālmākslas darbnīca - Oskars
Rozenblats, tel. 28781942;

keramikas darbnīca - 
Sandra Strēle, 29466717.
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Izstādes “Trejdeviņi”, 
“Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes”

Egila Johansona fotogrāfijas


