
11 (260) 2019. gada novembris Jaunpiebalgas novada izdevums

Novembrī
16. 11. LR Proklamēšanas dienas pasākums 

Zosēnu kultūras namā.
17. 11. LR Proklamēšanas 101. gadadienai veltīts

pasākums Jaunpiebalgas kultūras namā.

18. 11. Latvijas Republikas Proklamēšanas diena.

Decembrī
12. Pirmā Advente.
05. 12. Policijas darbinieku diena.
22. 12. Ziemas saulgrieži pulksten 6. 19.

Kur zemi lai krāšņāku rastu,
Kam skaistākas dziesmas lai dzied,
Kā zemi pie dzintara krasta,
Kā zemi, kur ābeles zied.

Sveicam Jaunpiebalgas novada iedzīvotājus
Latvijas valsts svētkos!

Jaunpiebalgas novada dome

Tā zeme ir dzimtene mana,
Te izaugt un dzīvot man ļauts.
Ik puķe tās vārdu man zvana,
Šo zemi par Latviju sauc.
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- Pārdomas
Gads apritējis, un klāt atkal

novembris - Latvijas vēsturē ļoti
nozīmīgais mēnesis ar Lāčplēša
dienu un Latvijas Republikas
dzimšanas dienu - jau 101.
Drosmīgi, varonīgi un izlēmīgi ir
bijuši mūsu priekšgājēji! Savu
cieņu, apbrīnu viņiem varam
paust, iededzot svecītes Lāčplēša
dienas vakarā, savu patriotismu
– piespraužot karoga krāsas len-
tītes pie apģērba. 

Bet kas tad mūsu izpratnē ir
varonība? Ko nozīmē būt varonim,
un vai tāds ir iespējams šodien?

“Vārds “varonis” ietver   jē-
dzienus “vara”, “varēt”, kas
savukārt nozīmē spēku, iespēju
šo varu lietot. Vārdu “varonis”
tagadējā izpratnē 19. gadsimtā
latviešu valodā ienesa Atis
Kronvalds. Varonis sargā un
ir gatavs iet bojā, lai aizstāvētu
noteiktas vērtības, ideālus.
Taču varoņa pieņemšana ir
atkarīga no mūsu katra iz-
pratnes,” pārliecināti huma-
nitāro zinātņu pārstāvji. Mums
varonis vairāk saistās ar karu,
kaujām un tamlīdzīgām lietām.
Bet ikdienā? Ik gadu pirms
Ziemassvētkiem skatāmies rai-
dījumu “Latvijas lepnums” un
apbrīnojam mūsu līdzcilvēkus,
kuri paveikuši patiešām lielas
lietas, visbiežāk – citu labā,
nedomājot par saviem riskiem.

Interesanti, ka nesen Latvijā
ir veikts pētījums par to, ko
Latvijas iedzīvotāji mūsdienās
saprot ar jēdzienu “varonis”.
Izrādās, ka liela daļa sabiedrības
varonību saista ar spēju izdzīvot
ar esošajām finansēm, savukārt
kā galvenās trīs varoņa īpašības
izceļ atbildību, gudrību un augstu
morāli ētisko uzvedību.

Pētījums parāda, ka diemžēl
varonība kā jēdziens virzās tālāk
no tā mītiskajiem aizsākumiem,
kad par tādu uzskatīja, piemēram,
Lāčplēsi. Tagad sabiedrība tiecas
saskatīt varonību arī ikdienā –
savās mazajās uzvarās, paveiktajos
labajos darbos un citur. Latvijas
iedzīvotāji lepojas ar saviem tu-
viniekiem – vecākiem, bērniem
un citiem ģimenes locekļiem, viņi
ir gan lielisks varonības piemērs,
gan spēj iedvesmot mērķu sa-
sniegšanai ikdienā arī citus.

Lai skaists mums šis valsts
svētku mēnesis!

Aija Ķīķere

2019. gada 25. septembra novada
domes sēdē nolemts:

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes vispārējās izglītības iestāžu
izdevumu tāmi uz vienu audzēkni ar 2019.gada 1.septembri pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem par Jaunpiebalgas novada domes izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2019.gada 25.septembra
sais tošos noteikumus Nr.11 “Par grozījumiem „Jaunpiebalgas novada
domes pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets
2019.gadam”.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
“Vecormaņi”, kadastra apzīmējums 4298 003 0191, un “Lejas Ormaņi”,
kadastra apzīmējums 4298 003 0032, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas
novads, zemes robežu pārkārtošanai.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma “Jaungaujas” ar ka-
dastra numuru 4256 004 0001, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 004 0001 – 6,4 ha
platībā sadalīšanai, atdalot zemes gabalu apmēram 0,5 ha platībā, uz
kura atrodas mājīpašums “Jaungaujas”,  un zemes gabalu apmēram 0,4
ha platībā, uz kura atrodas fermas ēka.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumu “Skanuļi”, kadastra
Nr.4256 013 0002, un “Sila Skanuļi” kadastra Nr.4256 013 0063,
Jaunpiebalgas pagasts, zemes robežu pārkārtošanai.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma “Strautmaļi ” ar ka-
dastra numuru 4256 006 0097, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0097 – 8,4 ha
platībā sadalīšanai, atdalot zemes gabalu 1,0 ha platībā, uz kura atrodas
ēku un būvju īpašums Gaujas iela 6, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
”Jaunniklavas” ar kadastra numuru 4256 004 0008, Jaunpiebalgas
pagasts, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 004  0008 - 23,45
ha platībā sadalīšanai – atdalot lauksaimniecības zemi apmēram 3,5 ha
platībā ar nosaukumu “Ziemeļniklavas”.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
”Mežāres” ar kadastra numuru 4298 003 0008, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4298
003 0082 - 22,76 ha platībā sadalīšanai, atdalot meža zemi apmēram
16,5 ha platībā ar nosaukumu “Meži”.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
”Vecrempi” ar kadastra numuru 4256 014 0034, Jaunpiebalgas pagasts,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 014  0084 - 27,5 ha platībā
sadalīšanai, atdalot lauksaimniecības zemi  apmēram 6,0 ha platībā ar
nosaukumu “Rampas”.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu, pārkārtojot zemes vienību
robežas, neveidojot jaunu īpašumu, “Sila Rudgalvji” un “Sila Rudgalvji
1”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Pārdot V. P., personas kods dzēsts, nekustamo īpašumu “Gaujmaļu
krogs” ar kadastra Nr.4298 002 0069, kas sastāv no apbūvētas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4298 002 0069 - 0,72 ha platībā,
Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, par cenu 1388,46 EUR.

Pārdot J. U., personas kods dzēsts, nekustamo īpašumu Gaujas iela
11, ar kadastra Nr.4298 003 0080, kas sastāv no apbūvētas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0080 - 0,6040 ha platībā, no
tās 0,284 ha mežs, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads,
par cenu 2688,46 EUR.

Sakārtot adrešu datus īpašumam “Lielmelnbārži”, Melnbārži, Zosēnu
pagasts, Jaunpiebalgas novads, atbilstoši “Adresācijas noteikumiem”.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes “Grāmatvedības uzskaites
kārtību”.
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Apstiprināt Jaunpiebalgas vidusskolā interešu iz-
glītības un ārpus klases programmas 2019./2020.m.g.
ar 2019.gada 1.septembri.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada pašvaldības di-
binātās izglītības iestādes vadītāja mēneša darba
algas noteikšanas kritērijus.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada pašvaldības di-
binātās izglītības iestādes paaugstinātas pedagogu
mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtību.

Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Piebalgas
pamatskola, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas
novadā, kadastra Nr.4256 009 0055, kas sastāv no
ēkas, kadastra apzīmējumu 4256 009 0055 001,
pirms projekta izpēti – skolas ēkas pārbūvei par
iestādi, kurā tiek nodrošināta iedzīvotājiem sociālā
palīdzība (sociālā aprūpe).

Apstiprināt publiskas vēstules par administratīvi
teritoriālo reformu tekstu.

Anita Auziņa

Jautājumi novada domes priekšsēdētājam
Patīkami redzēt, ka, tuvojoties tumšajam ga-

dalaikam, arī Raiņa ielā tiek remontēts ielas ap-
gaismojums.

Pateicoties Latvijas Valsts ceļu šovasar pabeigtajam
ceļu remontam - ceļa rekonstrukcijai Gaujas ielā,
reizē tajā tika sakārtots arī apgaismojums, taču
pašreiz par saviem līdzekļiem veicam daļēju apgais-
mojuma remontu Raiņa ielā. Atsevišķos posmos, kur
kabeļi jau vairāk nekā 30 gadus veci un ir konstatēti
bojājumi, tos nomainīsim. Apgaismojuma ieslēgšanas
laiks paliks līdzšinējais: piektdienu, sestdienu vakaros
gaisma degs līdz pulksten 24.00, pārējās dienās – līdz
23.00. 

Acīgie piebaldzēni oktobrī bija pamanījuši, ka
dienas laikā bija ieslēgts apgaismojums.

Ja gaisma deg dienas laikā, tad sakarā ar kādu pār-
baudi vai remontu (tajā dienā tika mainītas izdegušās
spuldzes). Automātika dienā tā pati par sevi nevar ie-
slēgties, to regulē foto relejs.

Jaunpiebalgā atvērts tūrisma informācijas
centrs, pateicoties privātajam uzņēmējam.

Tūrisms ir nozare, kurā jāsadarbojas gan pašvaldībai,
gan privātajam uzņēmējam, jo tā  ir viens no uzņēmēj-
darbības veidiem. Likums par konkurenci ierobežo
pašvaldību tiesības darboties šajā sfērā. Tāpēc tas ir
ļoti labi, ka mums šāds centrs izveidojās, iespēju
robežās sadarbosimies gan pasākumu organizēšanā,
gan arī caur šo centru izplatot tūrisma informāciju,
kura ir pašvaldības ziņā. Arī uzņēmējiem sadarbojoties
ar centru paveras plašākas iespējas piedāvāt
tūristiem savus pakalpojumus. 

Iedzīvotāji īsti nesaprot un jautā, vai tiešām
ar janvāri mūsu avīzīte vairs neiznāks?

“Avīze Piebaldzēniem” ir pašvaldības informatīvais
izdevums, tāpēc izmaiņas likumā ar nākamo gadu uz
to neattieksies. Grozījumi skars tos izdevumus, kuri
reģistrēti masu informācijas līdzekļu reģistrā un kuru
īpašnieks ir pašvaldība. Grozījumi neaizliegs pašvaldībām
izdot savus pašvaldību informatīvos izdevumus, taču
mēs nevaram nodarboties ar jebkāda veida reklāmu,
publicējot to savā izdevumā. 

16. novembrī Jaunpiebalgā Brīvības rogai-
nings.

Jā, tās Latvijā ir diezgan populāras orientēšanās
sacensības, kur izcīna arī kausu labākajai pašvaldību
komandai. Mūsu komanda iepriekšējos trijos gados
kopvērtējumā ir palikusi otrajā vietā, ceram, ka šogad
mūsu orientieristi spēs sevi parādīt un iegūt minēto
kausu. Jaunpiebalgas novadu pārstāvēs vairākas ko-
mandas – kopā 16, tas ir, vairāk nekā 30 dalībnieki
(komandā 2 līdz 5 dalībnieki). Vairākas mūsu
komandas ir pietiekami pieredzējušas, tās jau ilgstoši
piedalās dažādās orientēšanās sacensībās. Pamats ce-
rībām uz labu rezultātu ir. Jutīsim līdzi un atbalstīsim
savējos!

Kādas pārdomas raisās pirms valsts svētkiem?
Tuvojas valsts svētki, nu jau 101. Latvijas dzimšanas

diena. Atskatoties vēsturē, tad pirmo mūsu neatkarīgās
valsts gadu aizvadījām dažādās okupācijās, no 1918.
gada novembra līdz 1919. gada jūlijam Piebalgā bija
dažādi bruņotie spēki (Vācijas armija, Sarkanā armija,
arī Landesvērs), un tikai 1919.gada vasarā jau varam
runāt par brīvu Vidzemi, brīvu Piebalgu. Šo vēstures
faktu kontekstā ir iespējams iepazīties ar daudzām
grāmatām, materiāliem mūsu bibliotēkā, kas sniedz
plašu informāciju par šo sarežģīto laiku Latvijas
vēsturē, par Atbrīvošanas karu jeb Brīvības cīņām.

Šajā sakarā domājot par Jaunpiebalgu, rodas pār-
domas – kas mēs esam šodien, kā būs tālāk. Vēstures
dati liecina, ka Cēsu apriņķa Jaunpiebalgas pagastā
1927. gadā dzīvoja 4760 iedzīvotāji, valdes priekšsēdētājs
tolaik Jānis Jēps – Baldzēns, padomes priekšsēdētājs
Pēteris Pikurs. Un tad salīdzinām – Jaunpiebalgas
novadā, kas pēc teritorijas ir līdzīgs Jaunpiebalgas
pagastam 1927. gadā, 2000. gadā ir 2989 iedzīvotāji,
2019. gadā – 2014 iedzīvotāji. Kas notiks tālāk? Vai ar
to piebaldzēnu daļu, kam šis novads svarīgs un dārgs,
vai ar tiem piebaldzēniem, kuri dzīvo citur Latvijā,
vai ar viņu atgriešanos pietiks, lai noturētu
Jaunpiebalgas vārda atpazīstamību Latvijas kartē un
cik ilgi? Protams, reforma valsts pārvaldē un
pašvaldībās ir vajadzīga, taču tādā izteiksmē, kā
tagad tā tiek gatavota – zīmējot lielas teritorijas uz
kartes,  – mēs būsim tikai liela novada nomale
jebkurā gadījumā. Tas var veicināt vēl lielāka
iedzīvotāju skaita aizplūšanu. 

Saistībā ar novadu reformu tiek plānota arī
izglītības reforma, mēģināts noteikt, sākot ar 2021.
gadu, minimālo skolēnu skaitu pamatskolas klasēs.
Tas mums nav tik draudoši, taču citādi ir ar
vidusskolas klasēm. Piedalījos Latvijas Nacionālā at-
tīstības plāna (NAP) 2021.-2027.gadam prezentācijā,
kur Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) neslēptā
veidā pauda, ka attīstības programma ekonomikā
vērsta uz attīstības centriem. Uz jautājumu, ko tad
nozīmē vienmērīga valsts teritorijas attīstība un
vienādas tiesības uz pakalpojumiem, atbilde bija – ja
nu kāds izvēlas dzīvot  “meža vidū”, tad viņam
jāapzinās, ka nebūs pieejami visi pakalpojumi.
Jautājums – kad un kā to definēs valdība, ka nebūs
pakalpojumu, ceļu, izglītības u.c., jo dzīvojat nomalēs?
Skumji, bet šādas pārdomas valsts svētku priekšvakarā
neraisa pozitīvas emocijas.

Neskatoties uz iepriekš teikto, gribu visiem novēlēt
jaukus svētku, Lāčplēša dienas vakarā iededzināt
svecītes, patriotu nedēļā piespraust sarkanbaltsarkanās
lentītes, kopīgi visiem piedalīties svētku pasākumos
un ar optimismu raudzīties nākotnē!

Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere
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Uzsākam projekta Nr. 19-09-A00702-000037
realizāciju

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atbalstu tiks īstenots projekts Nr.19-
09-A00702-000037 “Jaunpiebalgas novada pašvaldības autoceļa “Kalna Pentuļi – Meža Naukšēni” pārbūve”,
kā rezultātā tiks uzlabota ceļa infrastruktūras kvalitāte un iedzīvotāju dzīves kvalitāte.

Pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem, šī gada 24.oktobrī Jaunpiebalgas novada domē norisinājās pirmā
projekta “Jaunpiebalgas novada pašvaldības autoceļa “Kalna Pentuļi – Meža Naukšēni” pārbūve”, piesaistot
ELFLA un LAP finansējumu, sanāksme, kuras laikā vienojās par ceļa pārbūves darbu uzsākšanu.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 397  683,23 EUR (trīs simti deviņdesmit septiņi tūkstoši seši simti
astoņdesmit trīs euro 23 centi).

Plānotais projekta realizācijas laiks ir līdz 2020.gada 30.jūnijam.
Pasūtītājs: Jaunpiebalgas novada dome

reģ. Nr. 90000031033, Gaujas iela 4, 
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, LV-4125

Būvuzņēmējs: SIA “Rubate”
reģ. Nr. 40003291605, Hipokrāta iela 2D,
Rīga, LV-1079, tel. 64497777 

Darbu vadītājs: Sandis Jankovs
Sert. Nr. 4-04051, tel.nr. 26552475

Būvuzraudzība: SIA “SISTĒMEKSPERTS”
Reģ. nr. 44103048105, Gulbenes nov., 
Druvienas pag., “Mazvasaraudži - 2”, LV- 4426 
Normunds Šteinbergs
sert. 5-01724, tel.  29122179

Projekta autors: AS “Ceļuprojekts”
Reģ. nr. 40003026637, Murjāņu iela 7A, 
Rīga, LV-1024

Autoruzraudzība: Ivo Pāss, AS “Ceļuprojekts
sertifikāts Nr. 3-01118, tel. 67840581

Informāciju sagatavoja Signe Rupaine,
Sabiedrisko attiecību speciāliste/Iepirkumu komisijas tehniskā sekretāre

Mežaparka estrādē tapis  pašvaldību
veidots rododendru dārzs

Šī gada 18.oktobrī pie
Mežaparka Lielās estrādes
119 Latvijas pašvaldības
kopā ar Rīgas domi un SIA
“Rīgas meži” stādīja rodo-
dendrus, tādējādi rotājot
simbolisko latviešu savie-
nošanās un kopā sanākšanas
vietu. Svinīgajam pasāku-
mam tika dots nosaukums
“Rododendru krāšņums
dziesmu priekam”. 

Vairāku nedēļu garumā
SIA “Rīgas meži” daļas
“Dārzi un parki” dārznieki
veica plānotā rododendru
dārza stādījumu vietu sa-
gatavošanas darbus.

Pašvaldības savu rodo-
dendru stādīja atbilstoši no-
vada vai pilsētas atrašanās
vietai kultūrvēsturiskajos
novados – Kurzemē, Zemgalē,
Vidzemē, Latgalē un Rīgā.

Attēlos: rododendru dārzu pie Mežaparka
Lielās estrādes rotās arī Jaunpiebalgas
novada domes priekšsēdētāja L. Šāvēja un
izpilddirektores D. Bišeres – Valdemieres
iestādītais rododendrs “Sandija”.
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Jaunumi būvniecības procesa
dokumentācijas apritē 

Būvniecības procesa do-
kumentācijas elektronisku
apriti Būvniecības infor-
mācijas sistēmā (BIS) pa-
redzēts ieviest kā obligātu
ar 2020. gada 1. janvāri, kā

to paredz Būvniecības likums. No tā izriet, ka visa
būvniecības procesā nepieciešamā dokumentācija tiks
kārtota elektroniski – dokumentācijas iesniegšana, lē-
mumu pieņemšana un saskaņojumu veikšana notiks
BIS – www.bis.gov.lv.

Izņēmums saglabāsies uz tiem būvniecības procesiem,
kuri jau ir iesākti papīra veidā - šos procesus varēs
pabeigt gan elektroniskā, gan papīra veidā.

Lai veicinātu BIS lietojamību un sniegtu atbalstu
sistēmas lietošanā, Būvniecības valsts kontroles birojs
(BVKB) līdz gada beigām organizēs bezmaksas infor-
matīvus reģionālos seminārus un vebinārus projektē-
tājiem, tehnisko noteikumu izdevējiem un būvniekiem
par BIS funkcionalitāti, darbības iespējām un sistēmas
lietošanas ieguvumiem.

Vebināri būvspeciālistiem, projektētājiem un tehnisko
noteikumu izdevējiem tiks organizēti katru pirmdienu,
trešdienu un piektdienu no 2019. gada 4. oktobra līdz
20. decembrim. To laikā notiks detalizēta BIS darbības
demonstrācija atbilstoši lietotāju lomām, kā arī būs
iespējams uzdot konkrētus jautājumus par darbu
sistēmā. Dalībai vebinārā nav ierobežojumu, tos var
skatīt atkārtoti. Jautājumi tiks apkopoti un publicēti
BIS portālā sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi”.

Informācija par klātienes semināru un vebināru
norisi: 28303898 vai 26411894.

Signe Rupaine 
Sabiedrisko attiecību speciāliste/Iepirkumu komi-

sijas tehniskā sekretāre

Katra pašvaldība saņēma sertifikātu par iestādīto ko-
šumkrūmu, un pie katra no tiem tiks izvietota
attiecīga informatīva plāksne.

Šo dārzu rotās arī Jaunpiebalgas novada domes
priekšsēdētāja L. Šāvēja un izpilddirektores D.
Bišeres – Valdemieres iestādītais rododendrs
“Sandija”.

“Mazs bij` tēva novadiņis, bet diženi turējās!” - tā
pašvaldības pēc rododendru dārza iestādīšanas

vienojās kopīgā tautasdziesmā diriģenta Inta
Teterovska un kora “Balsis” vadībā.

Līdz ar šo skaisto, vienojošo pasākumu Mežaparka
Lielās estrādes teritorijā tapis unikāls rododendru
dārzs, kas nes vēstījumu par Latvijas pilsētām un no-
vadiem.

Signe Rupaine,
Sabiedrisko attiecību speciāliste/Iepirkumu

komisijas tehniskā sekretāre

“Piebalga dejo!”

“Mūzikas koks – laikmetīgās dejas zars”, “Diena
dejai Jaunpiebalgā”, “Piebalga dejo!”- tā cauri pēdējiem
trīs gadiem saucas šis dejas projekts. Tā pamatideja ir
dot iespēju apgūt dažādus, iespējami mūsdienīgus
deju stilus novada un tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem.
Caur dažādajiem deju stiliem vēlamies atvērt jauniešos
radošās spējas, attīstīt komunikācijas prasmes un arī

prāta spējas, jo kustība ir viena no atslēgām uz šīm
lietām. Mēs kopā ar projekta komandu ticam, ka šī ir
unikāla iespēja gūt emocionālu un uzmundrinošu pie-
redzi, atklāt pašiem sev ko jaunu.

Šogad projektā noritēja 7 dažādas deju meistarklases
vairāku pasniedzēju vadībā: klasiskā deja - Lita Beiris,
kura ir starptautiskā Baltijas  baleta festivāla direktore
un ilggadēja Latvijas Nacionālās operas māksliniece,
asistente - Sarma Rozenberga un koncertmeistars
Valdis Strods, džeza deja - horeogrāfe un dejotāja
Kristiāna Cimermane, kas piedalās dažādos deju
projektos un uzvedumos,  standartdejas - vairākkārtējs
Latvijas un Eiropas čempions standartdejās - Krists
Čiapas, laikmetīgā deja - pasniedzēja un horeogrāfe Inga
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Zēbolde, hiphop - Latvijas Kultūras akadēmijas absolvente,
horeogrāfe, hiphop dejas meistare Maija Turjapina,
asistente - Aleta Pēce, Baltijas tautu tradicionālā deja -
horeogrāfe, pieredzes bagātā   latviešu tautas deju pa-
sniedzēja Lāsma Skutāne, deju ritmika – vēsturiskās un
cittautu dejas pasniedzēja Guna Ezermale.

Pašiem skolēniem ir liels prieks par iespēju dejot,
vienmēr dzirdam pozitīvas atsauksmes par projektu
un vēlmi dejot vēl. Ikdienā visi šie dejas meistari, ho-
reogrāfi darbojas savā deju sfērā un ar lielāko prieku
reizi gadā brauc uz Jaunpiebalgu strādāt ar tās aiz-
rautīgajiem, dejot gribošajiem jauniešiem. 

Pateicoties Jaunpiebalgas novada domes atbalstam,
šogad bija iespējams organizēt tango, laikmetīgās un
džeza dejas meistarklases arī pieaugušajiem. Izaicināt
sevi izkustēties dejas ritmos var jebkurā vecumā.
Cerams - arvien plašākai pieaugušo auditorijai
“Piebalga dejo” būs kā ikgadējs aicinājums aut kājas
un aizmirsties no ikdienas rūpēm dejas ritmos.

Projekta dienas paskrēja nemanot, tāpēc to
iemūžināja profesionāli filmētāji, kas veido video ma-
teriālu, kurā apkopots viss notikušais. Jau otro gadu
mūs apciemoja arī Vidzemes televīzija un sižetā
parādīja dejotāju pozitīvās emocijas un projekta
attīstību gadu no gada. Pašā dejas meistarklašu laikā
slēpjas tas jaukais mācību process, kurā izkristalizējas
jauni talanti, jauni atklājumi pašiem par sevi, jaunas
mazās uzvaras un izdošanās. Kas zina, varbūt kāds

no šiem jauniešiem būs nākamais  Mihails Barišņokovs
vai Pina Bausch utt. 

Projekta noslēguma dienu gaida visi, kad redzam to
jaudu un spēku, kas piemīt dejai, kopīgai sadarbībai,
cilvēcībai, gribasspēkam. Gandarījuma un labi padarīta
darba sajūta visiem - bērniem, skolotājiem, arī
vecākiem, kas dzird mājās pārnākušo dejotāju, kurš
saka, ka šodien tā izdejojies, kā vēl nekad iepriekš. 

Nekad nebeigšu būt pateicīga Lāsmai Skutānei -
savai pirmajai deju skolotājai, tagad jau kolēģei, kura
iemācīja mīlestību un cieņu pret deju un skatuvi, kas
likumsakarīgi turpinās sadarbībā šajā un turpmākajos
kopdarbos – projektos.

Nenoliedzami projekts nebūtu iespējams bez tā, ka
Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Valsts meži,
Vidzemes plānošanas reģions ir radījis platformu -
iespēju realizēt idejas un ilgtspējīgus projektus.
Komandas darbs ir svarīgs - viens visu izdarīt nevar,
lai arī gribētos, tāpēc palīgā nāk arī ģimene.   Savu
artavu projektā ielikuši arī Jaunpiebalgas kultūras
nama un domes darbinieki, vidusskolas skolotāji,
skolēnu vecāki. Paldies Laumai Brantei un Jānim
Žagariņam par palīdzību dejas dienu notikumos! 

Projekts aug un attīstās! Nedrīkst apstāties pie
esošā, tam jāaug labākam, lielākam, jaudīgākam, kas
zina, varbūt būs pašiem savi Deju svētki! Aiziet!
Piebalga dejo! 

Projekta vadītāja Inga Zēbolde

Aptaujas rezultāti
Oktobra mēnesī norisinājās Jaunpiebalgas

novada iedzīvotāju aptauja par novada kul-
tūras, sporta un aktīvās atpūtas dzīvi.
Anketa bija pieejama oktobra informatīvajā
izdevumā “Avīze Piebaldzēniem”,
Jaunpiebalgas novada domē, Jaunpiebalgas
pagasta kultūras namā, Zosēnu kultūras un
sabiedriskajā centrā un mājaslapā www.jaun-
piebalga.lv. 

Aptaujas anketas aizpildīšanas aktivitāte
- iesniegtas 73 anketas, tas ir, 3% no visiem
novada deklarētajiem iedzīvotājiem.

Aptaujas rezultāti norāda, ka vairums
respondentu ir apmierināti vai drīzāk ap-
mierināti ar pasākumu klāstu,  informāciju
par aktivitātēm novadā galvenokārt uzzina
no sociālajiem tīkliem, afišām un novada in-
formatīvā izdevuma “Avīze Piebaldzēniem”.
Galvenais, kas motivē apmeklēt pasākumus,
ir tas, ka pasākumu  piedāvājums ir saistošs
un interesants.

Uz jautājumu par pasākumu klāstu uzla-
bošanu vairākums ir minējis, ka nepieciešams
vairāk pievērsties sporta un aktīvās atpūtas
pasākumiem, piemēram, autotransporta sa-
cīkstes, sporta spēles un citas aktivitātes, kā
arī izzinošām, iedvesmojošām lekcijām, kas
saistītas ar pasaules aktualitātēm.

Pateicamies visiem respondentiem, kas
sniedza atbildes, ieteikumus, priekšlikumus,
lai pilnveidotu turpmāko darbu Jaunpiebalgas
novada kultūras, sporta un aktīvās atpūtas
organizēšanā un veidošanā.

Signe Rupaine
Sabiedrisko attiecību speciāliste/Iepirkumu

komisijas tehniskā sekretāre

Aicinām klientus ziņot par
problemātisku piebraucamo

ceļu stāvokli
Atkritumu ap-

saimniekošanas
uzņēmums SIA
“ZAAO” (ZAAO)
aicina iedzīvotā-
jus novērtēt pie-
braucamo ceļu
stāvokli uz savu
mājsaimniecību
un ziņot, ja ir
pamats aizdo-
mām, ka atkri-
tumu konteinera
tukšošana nav
iespējama. Lai netiktu bojāts klientu vai ZAAO īpašums, uz-
ņēmuma speciālisti ar māju saimniekiem vienosies par
datumu, uz kuru tiks pārcelta konteineru tukšošana.

Kā zināms, rudens mainīgo laikapstākļu dēļ daudzviet
ZAAO darbības reģionā ceļi kļuvuši slikti izbraucami. Vietām
tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi, jo ceļi ir
zaudējuši nestspēju. Atkritumu vedējs, kurš ir savācis
atkritumus, sver līdz pat 29 tonnām. 

Lēmumu nebraukt pa konkrētu ceļu var pieņemt arī ZAAO
šoferi, veicot foto fiksāciju, pēc kuras ZAAO speciālisti sazinās
ar klientu, informējot par nepieciešamību pārcelt atkritumu
konteinera tukšošanas reizi.

Saziņa pa tālr.64281250 vai pa e-pastu zaao@zaao.lv.

Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste
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Lauku ziņas

Pārskats par stāvokli 
ganāmpulkā

Medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem
Lauksaimniecības datu centram ir jāsniedz informācija
par bišu saimju skaitu uz 1. novembri un 1. maiju.
Dati sniedzami attiecīgā mēneša laikā.
Pārskats par bišu saimēm ar atskaites datumu
01.11.2019. ir jāiesniedz no 01.11.2019. līdz 30.11.2019.
Visērtāk pārskatu ir ievadīt elektroniski LDC mājas
lapas autorizētajā sadaļā.

Uzmanību!
Ja bišu saimes ir izvietotas vairākās novietnēs un

pēc pēdējā atskaites datuma mainījies saimju skaits
kādā no novietnēm, tad izmaiņu datumā tas ir
jāaktualizē visās novietnēs. 

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 22019664.

Turpinās pieteikšanās 
pasākumā “Ieguldījumi 
materiālajos aktīvos”

No 2019.gada 4.novembra līdz 4.decembrim
var pieteikties atbalsta saņemšanai divos investīciju
atbalsta pasākumos “Atbalsts ieguldījumiem lauku
saimniecībās” un “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.

Pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saim -
niecībās” mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai
uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un kon-
kurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, no-
drošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu
un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekono-
miku. 

Pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”
mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu
pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto
vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību
un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību
un inovāciju ieviešanu uzņēmumos. Apakšpasākuma
ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar
lauksaimniecības produktu pārstrādi un ar to saistītu
iepakošanu un pirmapstrādi. 

Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas nosa-
cījumiem un prasībām pretendentiem pieejama
dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv. Projektu iesniegumi
jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās
sistēmu (EPS). 

Seminārs mājražotājiem
2019. gada 20. novembrī Cēsu konsultāciju birojs

organizē semināru “Produkcijas mārketings un reali-
zācija”. Semināra laikā Stalbē būs tikšanās ar
biedrības “Vesels pilsētā un laukos” valdes locekli
Rudīti Vasili par Straupes lauku labumu tirdziņa ie-
spējām; tikšanās ar IK “Dabas spēks” īpašnieci Inesi
Manguli, kas ražo sēkliņu maisījumus; ar Ivetu

Kazerovsku par “Ķiukīšu kārumi” produkcijas attīstību;
tikšanās ar veikala “Senā Hanza” īpašnieci Intu
Ekerti par mājražojumu realizāciju vietējā tirdzniecības
tīklā. Noslēgumā SIA “Raiskuma labumu darītava”
vadītājs Uldis Grīnvalds iepazīstinās ar “Raiskuma
labumu darītavas” produkcijas attīstību un mārketinga
pasākumiem.

Noteikti pieteikties pie uzņēmējdarbības konsultantes
Zanes Zirnes (tālr. 26360434).

Izglītojošs seminārs 
uzņēmējdarbības 

uzsākšanai un veicināšanai
2019. gada 27. novembrī SIA “Latvijas Lauku

konsultāciju un izglītības centrs” Cēsu birojs organizē
izglītojošu semināru “Nodokļu aktualitātes un grā-
matvedības organizācija veiksmīgai uzņēmējdarbības
attīstībai”. Veiksmīgai uzņēmējdarbības attīstībai
gan lielos, gan mazākos uzņēmumos ļoti svarīga ir
pareiza grāmatvedības organizācija un orientēšanās
nodokļu aktualitātēs. Seminārā tiks apskatītas tādas
tēmas kā iedzīvotāju ienākuma nodoklis no saimnieciskās
darbības, pašnodarbināto personu valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātās iemaksas, mikrouzņēmumu
nodokļa piemērošana, patentmaksa un pievienotās
vērtības nodoklis, kā arī tiks sniegtas atbildes uz da-
lībniekiem interesējošajiem jautājumiem.

Pieteikties pie uzņēmējdarbības konsultantes Zanes
Zirnes (tālr. 26360434).

Pašvaldību kauss
rogainingā 

“Brīvības rogainings – 2019”
2019. gada 16. novembrī Jaunpiebalgas novadā

norisināsies Pašvaldību kauss rogainingā “Brīvības
rogainings – 2019”. 

Jaunpiebalgas vidusskolas sporta zālē būs iespēja
iegādāties novada amatnieku, mājražotāju ražoto
produkciju – sākums pulksten 9.00.

Izmantojiet iespēju, apmeklējiet tirdziņu un atbalstiet
novada amatniekus, mājražotājus!

***
Informācija sagatavota, pamatojoties uz Lauku at-

balsta dienesta, Zemkopības ministrijas, SIA “Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centra” un
Lauksaimniecības datu centra publicēto informāciju.

Lolita Zariņa
Lauksaimniecības organizatore  

tel. 29131170
E pasts: lolita.zarina@jaunpiebalga.lv
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Skolas ziòas
Ķirškalnei veltītajā atmiņu tēlojumu konkursā

Vecpiebalgā piedalījās
Karolīna Pogule (8.kl.) – atzinība. Skolotāja J.

Glāzere.
Dzejas konkursā “mans dzīvs skolotājs” Līgatnē

piedalījās
Evelīna Brikmane (7.kl.) – atzinība. Skolotāja A.

Ķīķere.
Megija Dijpa (8.kl.) – atzinība. Skolotāja J.

Glāzere.
Ēriks Ralfs Blaubergs (10.kl.) – atzinība.

Skolotāja Z. Althabere.
Latvijas Kultūras kanona konkursā Cēsīs pie-

dalījās
11. klases skolēnu komanda – Adrians Vīķelis,

Aleksandrs Grigorjevs, Samanta Terēze Spirģe.
Skolotāja J. Glāzere.

Apvienoto novadu angļu valodas olimpiādē vi-
dusskolai piedalījās

Aleksandrs Grigorjevs (11.kl.) – 1.vieta, Adrians
Vīķelis (11.kl.), Liene Zaķe (12.kl.), Nora Marija
Misiņa (12.kl.). Skolotāja G. Kundrate.

Apvienoto novadu rudens krosā  piedalījās
Beāte Juraža, Laura Pērkone, Jānis Lapiņš

(visas 5.kl.), Pēteris Lapiņš (5.kl.) – 2.vieta,
Kristers Spirģis (5.kl.), Agnija Pogule, Arta
Krūmiņa, Evelīna Spirģe, Toms Zariņš (visi 6.kl.),
Mikus Ļuļēns, Kaspars Kustovs (abi 7.kl.), Agnija
Ziedāre, Ance Liliāna Lazdiņa, Veronika Stūriška,
Daniels Mitrofanovs, Nauris Metums, Nauris
Lazda ( visi 8.kl.). Skolotāja S. Vlodare.

Sandis Pajats, Kristaps Radvinskaitis, Vairis
Orlovs, Elizabete Zariņa (visi 10.kl.), Karīna
Azace, Nora Marija Misiņa, Liene Zaķe (visas
12.kl.). Skolotājs A. Stankēvičs.

Starptautiskajās basketbola sacensībās Narvā,
Igaunijā, piedalījās un ieguva 3. vietu

Emīls Lazda, Arvis Tentelis, Toms Zariņš (visi
6.kl.), Nauris Metums, Rodrigo Jēkabsons, Nauris

Lazda, Rihards Ansbergs, Reinis Dravants (visi
8.kl.). Skolotājs A. Stankēvičs.

Starpnovadu futbola sacensībās Grundzālē
piedalījās meiteņu komanda un ieguva 1.vietu

Arta Krūmiņa, Evelīna Spirģe (abas 6.kl.),
Evelīna Brikmane, Karlīna Miška (abas 7.kl.),
Veronika Monika Stūriška, Vendija Traupele,
Ance Liliāna Lazdiņa, Agnija Pogule (visas 8.kl.).
Skolotājs G. Samučonoks.

Starpnovadu futbola sacensībās Grundzālē
piedalījās zēnu komanda

Viesturs Damroze, Emīls Sinka, Elgars Tenčs,
Kristers Ozols, Kristaps Spirģis (visi 7.kl.), Emīls
Morozs, Nauris Metums (abi 8.kl.). Skolotājs G.
Samučonoks.

Starpnovadu futbola sacensībās Grundzālē
piedalījās 5.klases zēnu komanda un ieguva
2.vietu

Andrejs Anaņjevs, Jānis Lapiņš, Pēteris Lapiņš,
Markuss Miška, Artūrs Spirģis, Kristers Spirģis,
Emīls Žuravļovs, Kristiāns Vasiļjevs. Skolotājs G.
Samučonoks.

Apvienoto novadu tautas bumbas sacensībās
piedalījās

Laimdota Krilovska (3.kl.), Dārta Damroze,
Katrīna Eihentāle ( abas  4.kl.), Beāte Juraža,
Elīna Ceple, Andrejs Anaņjevs, Matīss Pogulis,
Pēteris Lapiņš, Kristers Spirģis (visi 5.kl.).
Skolotāja S. Vlodare.

Latvijas konkursā “Mans biznesa plāns Latvijas
pilij vai muižai” piedalījās 8.klases meitenes un
ieguva 1.vietu

Ance Rutka, Agnija Ziedāre, Daniela Bormane,
Dinija Eksto, Gerda Johansone, Kate Marta
Vīksna, Karolīna Pogule, Līga Daniela Kīne,
Nikola Karīna Karpa, Tīna Rukmane, Viviāna
Loreta Tomaša, Zanda Loginova. Skolotāja V.
Kļaviņa.

Ieva Ciekurzne
direktora vietniece izglītības jomā

Basketbols aicina
5.oktobra agrā rītā Jaunpiebalgas vidusskolas

basketbola komanda devās uz turnīru Igaunijas pilsētā
Narvā. Šis bija pirmais turnīrs jaunajai komandai, kura
sāka trenēties tikai jūlija otrajā pusē. Divu dienu laikā
tika izspēlētas 5 spēles. Tika piedzīvoti trīs zaudējumi
un izcīnītas divas uzvaras. Cīņā par trešo vietu mūsējie
uzveica komandu no Kohtla Jarves “Eda” ar divu
punktu pārsvaru. Minētajai komandai zaudēja priekš-
sacīkstēs, bet spēlē par medaļām izdevās to uzvarēt. 

Pārliecinoša uzvara pār komandu no Narvas
“Enerģija”. Turnīra uzvarētājiem zaudējums ar 4
punk tiem pagarinājumā. Šī komanda trenējas jau trīs
gadus, un tās dalībnieki ikdienā dzīvo internātā, viņi
nāk no dažādām pilsētām un ciemiem Igaunijā. 

Turnīrs rezultātu ziņā izdevās pat labāks nekā
cerēts, jo spēļu pieredze bija tikai Naurim un Emīlam
Lazdām, kā arī minimāla pieredze Rodrigo Jēkabsonam.
Vēl komandā spēlēja Reinis Dravants, Rihards
Ansbergs, Toms Zariņš, Arvis Tentelis, kā arī Mārtiņš

Vahers, kurš dzimis tikai 2009. gadā. Katrs nospēlēja
savu spēju robežās, bet komandas labākā spēlētāja
balvu saņēma Emīls Lazda. 

Kādā piektdienas pēcpusdienā, kad sākas kārtējais
treniņš, tikos ar diviem basketbola komandas
spēlētājiem – Nauri un Rodrigo. Puiši sākuši spēlēt
basketbolu tikai pirms diviem vai pat viena mēneša,
taču apgalvo, ka noteikti ir vērts to darīt. 

Jautāti, vai nākas sevi piespiest to darīt – stundas
beigušās, var iet mājās, taču viņi nāk uz treniņu. Nē,
tā gan neesot, tieši vairāk jādomā, kā saplānot savu
laiku, jo arī mācību darbi jāpagūst. Noteikti iesaka arī
citiem skolēniem nākt un pamēģināt spēlēt basketbolu,
tad var pārliecināties, vai tas patīk, vai nē. Treniņi
notiek trīs reizes nedēļā, piektdien nedaudz garāku
laiku – trīs stundas. Laiks paiet ļoti ātri. Sākumā iesil-
dīšanās - mētā bumbu, kādu spēli vai stafeti uzspēlē.

Iespaidi par sacensībām? Nauris un Rodrigo pauž
gandarījumu par paveikto: “Bijām Igaunijas pilsētā
Narvā, sacensības notika viņu sporta skolas zālē,
spēlējām divas dienas ar vairākām komandām – ar
Krievijas, ar Narvas komandu, kā arī vēl vienu
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Igaunijas komandu. Pirmajā dienā bija divas spēles,
otrajā – trīs spēles. Esam priecīgi, jo ieguvām trešo
vietu. Noguruši nejutāmies, jo starp spēlēm bija ilgas
pauzes. Nakšņojām viesnīcā, sajūtas līdzīgas kā īstajiem
sportistiem, kuri dodas uz dažāda veida sacensībām.” 

Treniņu darbs turpināsies trīs reizes nedēļā.
Ļoti gaidīti jauni dalībnieki, jo ir daudz ideju
nākamajam gadam, taču arī šogad vēl nekas nav
beidzies.

Uz tikšanos skolas sporta zālē, kur ar bērniem
strādā treneris Aivars Stankēvičs, viņam ir
pieredze darbā ar jauniešiem jau 20 gadu garumā gan
Cēsu sporta skolā, gan Smiltenes bērnu un jauniešu
sporta skolā.

Aija Ķīķere

Attēlos: Jaunpiebalgas vidusskolas basketbola ko-
manda un treneris sacensībās Narvā; visas basketbola
sacensību komandas. 

Diena dejai
PIEBALGA DEJO!
Kā laba un vērtīga tradīcija kļuvusi Jaunpiebalgas

vidusskolā pirms rudens brīvdienām divas dienas
veltīt dažādu deju apguvei. Projekta vadītāja Inga
Zēbolde: “Jau trešo gadu vedu deju uz Jaunpiebalgu!
Projekts aug un mēs līdz ar to - dejā, radošajā procesā,
jaunās idejās un to realizēšanā.” 

Skolēniem notika septiņas dažādas meistarklases
divas dienas dažādās deju zālēs Jaunpiebalgā un
Rankā. Labās atsauksmes par dejas dienām liecina,
ka projekts aug un kļūst arvien labāks.

Deju pasauli iepazīt aicināja Latvijā labi pazīstami
deju pasniedzēji:  balets – Lita Beiris, Starptautiskā
Baltijas Baleta festivāla direktore; balles deja –
Krists Čiapas, vairākkārtējs Latvijas čempions
balles dejās; Baltijas tautu tradicionālā deja – Lāsma
Skutāne, mūsu pieredzes bagātā horeogrāfe, latviešu
tautas dejas meistare; deju ritmika – Guna Ezermale,
pieredzes bagātā cittautu dejas pasniedzēja; džeza
deja – Kristiāna Cimermane,  džeza dejas pasniedzēja,
horeogrāfe; hiphop -  Maija Turjapina, hip hop dejas

meistare; laikmetīgā deja – Inga Zēbolde, laikmetīgās
dejas pasniedzēja un horeogrāfe.  Paldies visiem! 

Kā ierasts, patiesi interesanta izvērtās apgūto deju
prezentācija - skolēni centās parādīt visu, ko pāris
dienās apguvuši.                         (Turpinājums 10.lpp.)

Attēlā: deju skolotāji 
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Šogad Latvijas mazpulki svin 90 gadu jubileju.
Mazpulku kustības pirmsākumi meklējami Amerikas
Savienotajās Valstīs, jau 19.gadsimta nogalē amerikāņi
secināja, ka lauku jaunatnes organizēšana klubos nes
bagātīgus augļus - meitenes mācījās rokdarbus un
ēdienu gatavošanu, bet zēni - jaunākās metodes lauk-
saimniecības kultūru un mājdzīvnieku audzēšanā. Par
lauku jaunatnes klubu (mazpulku) emblēmu amerikāņi
pieņēma četrlapainu āboliņa lapiņu ar burtu H.

Kārlis Ulmanis emigrācijā pavadītajā laikā Amerikā
iedvesmojās idejai, ka arī Latvijā jaunatnei vajadzīga
īpaša organizācija, kas veltītu plašāku uzmanību lauk-
saimniecībai un sabiedriskās dzīves izkopšanai. Viņš
sāka par to rakstīt presē un popularizēt šo ideju.
Rezultātā Latvijā mazpulki tika nodibināti 1929.gadā. 

Mazpulki tika dibināti ne tikai laukos, bet arī pilsētās,
gan pie pamatskolām, gan pie vidējām mācību iestādēm.
Dalībnieki mācījās mājturības pamatus, mājamatniecības
darbus, iepazina tehniku, kopa izmēģinājumu lauciņus,
nodarbojās ar sportu un māksliniecisko pašdarbību
u.tml. 1933.gada vasarā jau darbojās 123 mazpulki ar
1976 dalībniekiem. Galvenā ideja bija mazpulku dalīb-
niekiem iemācīt saprast, ka, strādājot lauksaimniecībā
un mājsaimniecībā, audzējot dažādus augus un dzīvniekus,

vērojot to attīstību, redzot savus sasniegumus un
materiālos ieguvumus, cilvēks aug, attīstās un izveidojas
stiprs miesā un garā. 

Tā Jaunpiebalga turpina novadnieka, deju pasniedzēja
un horeogrāfa Otto Vāliņa aizsāktās deju tradīcijas.

Aija Ķīķere

Attēlā: daudzi skolēni izvēlējās grūtāko – iepazīt
baleta soļus.

Foto: Baiba Kalniņa – Eglīte

Latvijas mazpulkiem – 90
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IX Starptautiskais Alfrēda Kalniņa jauno ērģelnieku
festivāls Cēsīs

18. un 19. oktobrī ar koncertiem Cēsu kultūras
centra ērģeļu zālē un Cēsu Sv. Jāņa baznīcā izskanēja
IX Starptautiskais Alfrēda Kalniņa jauno ērģelnieku
festivāls. Komponista un ērģeļvirtuoza Alfrēda Kalniņa
dzimtajā pilsētā bija ieradušies 38 jaunie ērģelnieki un
viņu pedagogi, lai godinātu komponistu 140. gadskārtā,
lai turpinātu to mantojumu, ko atstājis meistars.
Pedagogi vērtīgās diskusijās dalījās pieredzē un jaunās
idejās. Festivālā bija pārstāvēta Saldus MMS, Utenas

MS (Lietuva), Maltas MS, Rīgas Doma Kora skola,
Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola, Ventspils
Mūzikas vidusskola, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vi-
dusskola, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
un, protams, Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas
skola. Mūsu skola šajā festivālā ir tikusi pārstāvēta
visas deviņas reizes.

Katra jauna uzstāšanās ērģelniekam ir pavisam
jauna pieredze un izaicinājums, jo divu vienādu
ērģeļu nav. Katram instrumentam ir sava dvēsele,
unikāls tembru un krāsu kopums, ko no tām izvilināt.
Ļoti priecājamies, ka mūsu skolas jaunās ērģelnieces
Rasa Sila (3. ērģeļu klase) un Keita Anna Grīnberga
(6. klavieru klase) ar to lieliski tika galā. Paldies arī
saksofonistei Ancei Dārziņai, kura piedalījās priekš-
nesumā kopā ar Keitu Annu, veidojot brīnišķīgu sak-
sofona un ērģeļu duetu. 

Mūsu skolā ērģeļspēli kā izvēles instrumentu var
apgūt jau no 1999. gada un, pateicoties domes
atbalstam, kad 2008. gadā piesaistot VKKF finansējumu
skolas vajadzībām tika iegādātas divu manuāļu
digitālās ērģeles, skolā tika izveidota arī patstāvīga
ērģeļspēles programma. Šo gadu laikā ērģeļu klasi ir
absolvējuši arī divi mūsu skolas bijušie audzēkņi.
Vairāk nekā divdesmit bērniem ir bijusi iespēja apgūt
šī varenā instrumenta spēles pamatus. Ērģeles ir brī-
nišķīgs instruments, kas nemanāmi vien paņem ēr-
ģelnieku savā varā.

Festivāla dalībniekiem Kristīne Adamaite, ērģeļspēles
skolotāja un viena no vadošajām Latvijas ērģelniecēm,
novēlēja: “Skaņa, kas gadsimtu gadsimtos ievibrē
ērģeļu stabulē, savalgo ausis joprojām. Tā ir vibrācija,
kas mūs vieno ar senčiem un laikabiedriem, lai skaista
tālākvibrēšana!”

Paldies par atbalstu Jaunpiebalgas novada domei.
Lai skan!

Skolotāja Aija Sila

Attēlā: jaunās ērģelnieces - Keita Anna Grīnberga
un Rasa Sila, saksofoniste Ance Dārziņa un skolotāja
Aija Sila.

Mūzikas un mākslas skolā

Latvijas mazpulki pieņēma četrlapu āboliņa lapiņu
par savu emblēmu, kas senajiem latviešiem bija laimes
nesēja zīme. 

19.oktobrī Jaunpiebalgas mazpulcēni devās uz Jēkabpili
un Biržiem, lai piedalītos Zemgales - Latgales novadu
projektu forumā. Diena iesākās ar tirdziņu pie lielveikala
“Sedumi”. Ance Dārziņa piedalījās ar pašas darinātām
dāvanām, apsveikumu kartiņām, Laura Kalniņa - ar
vannas bumbām. Pircēji priecājās par skaistajiem
darbiem un pirka meiteņu produkciju. Anete Ciekurzne
palīdzēja tirgoties un fotografēja pasākumu. Tad
devāmies uz siltumnīcām. Mēs varējām iedēstīt stādiņus
puķupodos, kurus uzpildīja ar kūdru. Apskatīties, kā no
spraudeņiem izaudzē ziedus. Visskaistākās bija siltumnīcas
ar ziedošām mārtiņrozēm dažādās krāsās. Katram tika
uzdāvināta mārtiņroze, kuru var ieaudzēt savā dārzā.

Biržos notika projektu aizstāvēšana par izstrādāto tēmu.
Dalībnieki prezentēja darbus grupās. Šogad arī skolotāji
drīkstēja klausīties prezentācijas. Ar interesi vēroju, kā
uzstājas dalībnieki. Laura ļoti veiksmīgi prezentēja savu

projektu. Darbs, ko bērni paši veikuši, palīdz veiksmīgi
uzstāties publikas priekšā. Grupā bija projekti par ar -
būziem, topinambūriem, ķirbjiem, tomātiem, vistām, pa -
saku spēlēm. Visi grupas dalībnieki ieguva 1.pakāpes
ser tifikātu par veiksmīgu projekta izstrādāšanu.

Pēc prezentācijas mazpulcēni piedalījās māla un papī -
ra radošajās darbnīcās.

Noslēgumā katras grupas vadītāji novērtēja paveikto un
izsniedza sertifikātus. Laurai 1.pakāpe, Anetei un Ancei
3.pakāpe, jo viņas forumā nevis prezentēja projektu, bet
piedalījās ar darbiem. Katram tika gabaliņš no svētku kūkas.

Vadītājiem bija iespēja dalīties pieredzē, uzklausīt
vērtētāju viedokli par projektu prezentācijām.
Zemgalē un Latgalē ir plaši attīstījusies mazpulku
kustība. Bija prieks piedalīties forumā, kur ir tik
daudz dalībnieku, arī tikties ar kolēģiem, iepazīties
ar mazpulcēniem un viņu paveikto darbu.

Daudz laimes Mazpulkiem 90 gadu jubilejā!
Baiba Kalniņa – Eglīte

mazpulku vadītāja Jaunpiebalgas vidusskolā
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Atkal skolā skan fagots
Šajā mācību gadā 1. fagota klasē mācības uzsāka

Aleksa Vīķele. Aleksas priekšrocības ir viņas iepriekšējā
muzikālā sagatavotība, tādēļ apgūt fagota spēles
pamatus ir vieglāk. Skolotājs Tālivaldis Narvils iz-
mantoja iespēju kopā ar Aleksu apmeklēt Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rīkoto VI Koka
pūšaminstrumentu simpoziju, kas norisinājās
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”. Meistarklasi vadīja
profesors David Petersen /Rostoka-Leipciga/. Kā
atzina profesors, viņš pirmo reizi sastop audzēkni,
kura, tik īsu periodu apgūstot šo sarežģīto instrumentu,
spējusi paveikt tik daudz. 

Paldies skolotājam Tālivaldim Narvilam un Aleksas
ģimenei par sadarbību!

Direktore  Aija Sila

Attēlā: fagota klases audzēkne Aleksa Vīķele un
meistarklases vadītājs profesors David Petersen
/Rostoka-Leipciga/ VI Koka pūšaminstrumentu simpozijā
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”.

III Latvijas flautas spēles
audzēkņu izpildītāju 

konkurss “Sudraba flauta”
Laikā, kad lielākā daļa bērnu piedzīvoja rudens

brīvlaiku, flautas klases audzēknes devās uz III Latvijas
flautas spēles audzēkņu izpildītāju konkursu “Sudraba
flauta”, kas norisinājās Ogres mūzikas skolā. No 23. līdz
25. oktobrim audzēkņi, pedagogi un koncertmeistari no
43 Latvijas mūzikas skolām tika aicināti piedzīvot

varenus, flautistiem radītus svētkus, kuri sevī ietvēra
koncertu, konkursu, meistarklases un profesionālās
pilnveides kursus. Konkursā piedalījās 73 flautas spēles
audzēkņi, kuru sniegumu vērtēja pasaulē atdzīti flautas
spēles meistari - Karlo Jans (Luksemburga), Anete Toča
(Latvija) un Vytenis Gurstis (Lietuva). 

Esam patiesi priecīgi par Katrīnas Eihentāles (2.
flautas klase) sniegumu konkursā, kura savā vecuma
grupā starp 39 dalībniekiem ieguva godpilno 3. vietu!
Liels prieks par Kristiānas Kažociņas un Tīnas
Rukmanes vēlmi gūt pieredzi meistarklasēs, kurās ar
meitenēm strādāja jau iepriekš minētie žūrijas
pārstāvji. Jaunas zināšanas, prieka un gandarījuma
sajūtu par paveikto atvedām sev līdzi, lai iedvesmotu
arī savus vienaudžus gribēt darīt vairāk!

Liels paldies mūsu koncertmeistarei Ingai
Eihentālei, meiteņu vecākiem, Mūzikas un mākslas
skolas direktorei Aijai Sils un pašvaldībai par atbalstu!

Flautas spēles skolotāja Aija Silakalne

Attēlā: flautiste Katrīna Eihentāle, skolotājas Aija
Silakalne un Inga Eihentāle III Latvijas flautas spēles
audzēkņu izpildītāju konkursā “Sudraba flauta”.

Jau vairāk nekā 20 gadus
Jaunpiebalgā notiek vingrošanas no-
darbības. Šos daudzos gadus to vada
sporta skolotāja Sarmīte Vlodare.
Kā tad viss sākās? To noskaidroju
sarunā ar Sarmīti. “Vingrošanas aiz-
sākumi jau bija kultūras namā,
pirms es sāku vadīt nodarbības. Tad
turpinājās trikotāžas ceha zālē, vis-

pirms sākām ar skriešanu un iesildī-
šanos, arī vingrošanas paklājiņu vēl
nebija. Taču tad, kad sākumskola
pārcēlās uz savām tagadējām telpām,
ar Laimas Upmales laipnu atļauju
sākām vingrot skolas mazajā zālītē.
Tā ka varu teikt, ka vingrošana
Jaunpiebalgā pastāv vismaz 25 gadus.
Jāteic, ka katru gadu kāds mani ir

uzrunājis par šo nodarbību vadīšanu.
Jauki, jo sezonas arvien esam
pabeiguši ar kopīgām pārrunām par
izdarīto, esam braukušas uz teātra
izrādēm, pēdējos gados dodamies
eks kursijās, lai izzinātu mums tuvāko
apkārtni. Pašlaik vidēji esam 10 vin-
grotājas.  Te nu aicinu - ja ir kāda,
kura kautrējas, bet gribētu mums

Vingrošana – mana sirdslieta
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pievienoties vai arī atsākt vin-
grošanu, tad mīļi gaidām sākum-
skolas mazajā zālē otrdienās un
ceturtdienās no pulksten 17.30
līdz 18.30. Vecuma ierobežojuma
nav. Vajadzīgas tikai ērtas drēbes
un vingrošanas paklājiņš. Protams,
ja nevar vingrot abas dienas, tad
kaut vai vienu dienu.”

Jautāju Sarmītei, vai ir kāda
vingrotāja, kura visus šos daudzos
gadus, pat visus 20, ir cītīgi ap-
meklējusi nodarbības. “Jā, tāda
mums ir Ausma Šilinska – patiešām
no pašiem sākumiem. Viņa savos
83 gados ir grupas stabilais balsts
un galvenā organizatore.”

Dodos ciemos pie Ausmas
Šilinskas, lai aprunātos ne tikai par
sportošanu, bet arī par dzīvi vispār.

Kāpēc tieši vingrošana?
Es esmu tāds bara cilvēks. Man

jau skolā patika vingrošana, var
teikt, tā mana sirdslieta. Protams,
tagad jau visu vairs nevaru izdarīt
tā, kā vajag, bet cenšos, pēc tam
jūtos daudz labāk. Sarmīte jau arī
uzmundrina. To pašu varu teikt
par nūjošanu – arī tā man ļoti

patīk, jau ir izstrādājies maršruts –
līdz baznīcai, vēl nedaudz tālāk, nu
tādi apļi sanāk. Savukārt pa trotuāru
gan nepatīk iet, jo tad iznāk satikt
cilvēkus un lieki stāvēt un pļāpāt.
Gribas šajā laikā pabūt savās domās
un klusumā. Nākot mājās, jūtos
par pāris gadiem jaunāka, jāteic,
katru dienu jau neiznāk iet.

Piedalos vingrošanā nu jau 20
gadus, kopš paša sākuma. Ja salīdzina,
agrāk tomēr mums visiem bija vairāk
laika, lai mēs, vingrotājas, arī kādu
brītiņu kopā pabūtu – svētkos vai
citādi. Tagad visi tomēr ir steidzīgi,
novingrojam un prom. Nezinu, kāpēc
tā, protams, dzīve mūsdienās mainī-
jusies, kļuvusi tāda ātra, stresaina.
Varbūt vairs negrib tā čupoties?

Esmu gadu gaitā pierakstījusi in-
teresantus teicienus, kuri šad un
tad dzirdēti vingrošanas laikā. Lūk,
daži: “Vieglāk zemi rakt nekā vingrot.
Kāda skaista bilde – ausis atsevišķi,
pleci atsevišķi. Apdancosim savas
kājiņas! Dibeni saspiesti! Sākam
elpot! Rokas ir skaistuma pēc. Tūliņ
pat redzēsim savu sāniņu, savu
priekšiņu. Galva nepiedalās! Vai tad
šodien uz vēdera nemaz nebūsim?”

Kā tad dzīves ceļi jūs atveda
uz Jaunpiebalgu?

Esmu no Dzērbenes, tur arī sāku
strādāt trikotāžas cehā, tad mūs
pārcēla uz Jaunpiebalgu. Tā no
1956. gada esmu šeit. Atceroties tos
gadus, varu teikt, ka bija skaisti, ne
tikai strādājām, bet arī ballējāmies,
jo bija uzbūvēta liela zāle ar parketa
grīdu. Skaists laiks, ir, ko atcerēties.

Zinu, ka savulaik klājāt gal-
dus svinībās?

Jā, bija tāda lieta. Atceros, ka
vienā vasarā bija deviņas kāzas.

Bijām vairākas saimnieces, kas to
darīja. Vienīgais, kas man nepatika
un arī tagad nav mainījies, - trauku
mazgāšana. Iedomājieties, agri no
rīta nācām un bija jānomazgā 100
vai 120 šķīvji, vēl naži un dakšas,
glāzes... Tas bija pats trakākais,
visu pārējo varēja paciest. Citādi
jau tajās kāzās bija jautri, tāpat
papriecājāmies. 

Mūsu pensionāru klubiņam
“Harmonija” arī šogad aprit 20
gadi. Jūs esat tā dalībniece?

Mūs dzīvē ievadīja Alda Ozere.
Atceros, ka pirmajā reizē pulcējāmies
kultūras nama zālē, bijām daudz
pēc skaita. Cienājāmies ar torti.
Par priekšnieci ievēlēja Veru Ķiņķeri.
Jā, nācām kopā kādi 20 – 30 pensio-
nāri. Bija interesantas tikšanās,
klausījāmies ceļojumu iespaidus,
piemēram, kādreizējā skolas direktore
Astrīda Knāķe prata interesanti un
ar humoru stāstīt, rādīja diapozitīvus,
tāpat Ilga Prīse, Egils Johansons
dalījās iespaidos par eks kursijās re-
dzēto. Dažkārt aicinājām kādu
ciemos no pagasta, Laimis Šāvējs ir
apciemojis mūs, no Rīgas brauca
tāds Millers un stāstīja par ēšanas
paradumiem. Pašiem arvien patika
braukt ekskursijās. Pašlaik skaitā-
mies 17 pensionāri un mūsu priekš-
niece ir Regīna Dombrovska. Reizi
mēnesī jau tiekamies mazajā zālītē
un šo to parunājam. 

Nemanot pagājušas pāris stundas
patiešām interesantā sarunā. Vēlu
Ausmai tikpat aktīvu, sportisku un
veselīgu dzīvesveidu arī turpmāk!

Aija Ķīķere
Attēlā: vingrotāja jau 20 gadu

garumā – Ausma Šilinska.
Foto: Sarmīte Vlodare

... prātā ienāk kāda dzejnieka rakstītās rindas.
Balta patiesība!  Atmiņas pazūd līdz ar cilvēku
mūžiem, un vēsturē nepaliek nekas, pat ne baltas
lapas. Ilglaicīgi saglabājas tikai pierakstītais stāsts,
notikums vai tā atblāzma un grāmatā iedrukātais
vārds.  Un tā – izveidojās aktīvistu grupa no bijušās
Ļeņingradas studentu biedrības “Baltikums”  studentiem.
Pieteicos par atmiņu apkopotāju, rediģētāju un doku-
mentētāju, to pamatojot ar pieredzi, kas iegūta radošā
un literārā darbībā. Nolēmu: „Kas gan cits, ja ne es?” 

Pati biju “Baltikuma” dalībniece un augstāko
izglītību medicīnā ieguvu Pēterpilī. Te izglītību un tās
papildināšanu 70 gadu garumā (1949. –1991. gads) ir
guvuši tūkstošiem censoņu no Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas vismaz 45 mācību iestādēs. Igauņu bijušie
studenti savas atmiņas jau bija izdevuši grāmatā.
Studentu biedrības “Baltikums” 70 gadu jubileja tika

atzīmēta 2019. gada 7. aprīlī Rīgā, un es šo Igaunijā
izdoto grāmatu tur redzēju. Vai tad mēs sliktāki? Vai
latviešu studenti Pēterburgā mazāk sasnieguši savās
profesionālajās jomās? Mums bez kopīgajām atmiņām
ir arī savas, latviskajās sirdīs pārdzīvotās. Pirms pa-
sākuma Latvijas radio atskanēja kopā saucēja un
galvenā pasākuma iniciatora, ārsta, bērnu ķirurga
Valda Randes aicinājums atkal satikties un nosvinēt
šo Pēterburgas studentu biedrības  jubileju un tur pie-
ņemt lēmumu par atmiņu apkopošanu. 

“Baltikuma” vēsture man šķiet ļoti daudzpusīga un
rosinoša, un vismaz vienas biezas grāmatas vērta.
Dalībnieku, bijušo studentu un uzaicināto viesu pulks
VEF Kultūras pilī sanāca necerēti kupls: daudzi pro-
fesionālajā dzīvē pa karjeras kāpnēm augstu uzkāpušie
dažādu profesiju un mākslas nozaru korifeji, dažādu
profesiju, (apgūtu Ļeņingradā), dzīves ceļus gājušie

„Ja nesteigsies, laiks tevi negaidīs, 
tas drīzāk tavas pēdas izdzēsīs...”



14

ierindnieki, pie kuriem es pieskaitīju sevi. Neviens
gan šinī pasākumā, gan dzīvē nejutās mazsvarīgs, ne-
novērtēts vai lieks. Uzplauka atmiņu ziedi, skanēja
ierosinājumi, un mūzikas ritmā griezās dejās dažāda
vecuma bijušie studenti, sirmie un jauneklīgie,
nopietnie profesori un zinātniskos grādus nesošie,
vienkārši sakot, bijušie Pēterburgas studenti.  Izpaudās
arī senās studentijas ēverģēlības, un svinīgi izskanēja
studentu gadu himnas vārdi: „Gaudeamus igitur,
juvenes dum sumus...” Acīs sakāpa aizkustinājuma
asaras...

Tagad, kad esam daudzus mēnešus likuši atmiņu
pie atmiņas, lapu pie lapas, kad atšķirotas visizteik-
smīgākās senās un līdz šai dienai saglabātās
fotogrāfijas, atlicis vien atrast uzņēmīgus, dāsnus
cilvēkus un ieinteresēt arī mūsu novadā un pasaulē
dzīvojošos dāsnos cilvēkus un uzņēmējus, kas nežēlotu
savu artavu, lai Gulbenes novada Vītola izdevniecībā
izdotu grāmatu „Atmiņu atspulgi Ņevā.” Piezīmēšu,
ka arī  mūsu novadā bija divi ārsti – epidemiologi
Edvīns un Jekaterina Turki, kuri izglītību guvuši
Ļeņingradas  Mečņikova vārdā nosauktajā 1.Medicīnas
institūtā un līdz pat Gulbenes Sanitāri epidemioloģiskās
iestādes slēgšanai strādāja un dzīvoja mūsu novadā.
Atmiņas par viņiem uzrakstīja mūsu cienītais
kalnēnietis, bijušais politiķis un bijušais Saeimas de-
putāts Raitis Apalups. 

Grāmatā  ietverts vēsturiskais skatījums par
latviešu censoņu gaitām un dzīves mērķu piepildījumu
18. gadsimtā, kad Pēterburga kļuva par izcilu vietu
latviešu nacionālās inteliģences un nacionālās apziņas
veidošanās centru. Tāds tas bijis arī nākamajās simt-
gadēs. Zināms, ka ķeizariskā Pēterburgas Mākslas
akadēmija, Kara Medicīnas akadēmija, Pēterburgas
Konservatorija, Pēterburgas Augstākie sieviešu kursi
un vairākas tehnoloģiskās augstskolas bijuši tie
mērķi, uz kuru tiekušies gaišākie latviešu prāti. Tā
tas bija arī mūsu laikos.  Grāmatā ietvertas arī
vispārēja rakstura ziņas par latviešu mākslas un
kultūras korifejiem, kuriem bijušas studiju un darba
gaitas Pēterburgā, – Krišjānis Barons, Krišjānis
Valdemārs,  Vilhelms Purvītis, Kārlis Miesnieks,
Eduards Brencēns, Janis Rozentāls, Kārlis Zāle,
Emīls Dārziņš un daudzi, daudzi citi. Šī skaistā
pilsēta Ņevas krastā ar baltajām naktīm, nostalģiskajiem
rudens lietiem, zeltītajiem torņiem un paceļamajiem
tiltiem, lai caur Ņevu palaistu plašākos ūdeņos kuģus,
izsenis bijusi kultūras un izglītības centrs, vienmēr
piesaistījusi arī plašās pasaules interesi... arī latviešu.   

Grāmatā lasāms ieskats Pēterburgas “Baltikuma”
vēsturē no tā dibināšanas līdz 1991. gadam. Savāktas
ziņas par Pēterburgas augstskolu virzienu pēc
boļševiku apvērsuma, sarkanā terora un represijām
pret mazo tautību, arī latviešu tautas inteliģences

pārstāvjiem. Te atrodamas ziņas par Ļeņingradas at-
jaunošanu pēc Otrā pasaules kara un blokādes no-
ņemšanas. Tas bija laiks, kad pēc kara daudzi mūsu
tautas dēli un meitas dažādu apstākļu dēļ devās uz
tālo balto nakšu pilsētu savā zinību ceļā. Kādi bija šie
iemesli, kas lika izvēlēties studijas toreizējā Ļeņingradā?
Izkristalizējās atbilde: PSRS pēckara gados bija
priviliģētā statusā. Mēs, tur studēt gribošie, eksāmenus
kārtojām Rīgā kā nacionālie kadri, kuri nebija
pakļauti vissavienības sadalei pēc studiju beigām, un
zinājām, ka atgriezīsimies Latvijā. 

Te nopelns bija nacionālkomunistam Eduardam
Berklavam. Tolaik Latvijā bija daudz padomju varas
represēto ģimeņu jauniešu, kristīgo ģimeņu bērnu,
(sevišķi adventisti un baptisti). Daudzi no studēt gri-
bošajiem nevēlējās dienēt PSRS bruņotajos spēkos un
tāpēc izvēlējās tehniskās Ļeņingradas augstskolas, no
kurām padomju armijā neiesauca ( kā tas nebija
Latvijā). Par savu studiju laiku Māra Eglīte –
pazīstamā Latvijas radio teātra vadītāja, atceras:
“„Baltikums” bija kā garā pupa, kas augot kļuva
kuplāka un garāka un pulcēja ap sevi studēt gribošos
un varošos, visus, kam dzīve bija devusi iespēju kāpt
zinību kalnā un pulcēties vienkopus “Baltikumā”, esot
prom no dzimtenes...” 

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes
Pulmonoloģijas katedras vadītājs Immanuels Taivans,
ar kuru kopā studējām Ļeņingradas Pediatrijas
medicīnas institūtā no 1963. līdz 1969. gadam, atzīmējis:
„Iegūtie kontakti svešumā palīdzēja vēlāk zinātniskās
karjeras veidošanā. Recenzenti vadošajos PSRS žurnālos
bija kādreizējie mūsu profesori, ar kuriem nezaudējām
sakarus vēlākajos gados. Tika veikti zinātniskie
pētījumi, un es Viskrievijas Pulmonoloģijas institūtā
aizstāvēju doktora disertāciju”.  Mēs, studējošie
Ļeņingradā, izmantojām arī iespēju, ka studijas tolaik
bija bez maksas.”  

Grāmatā atspoguļota studentu kultūras dzīve un
pašdarbības kolektīvu loma un nozīme. Baltikumiešu
atmiņas nav vienmuļas un izceļ studiju gados iegūto
un dzīvē paveikto, aicinot tagadējo jaunatni uz neat-
laidību, grūtību pārvarēšanu un zinību alkām.  Tā ir
vēstures liecība un var kalpot par iedvesmas avotu ne-
baidīties no sadzīviska rakstura grūtībām, norūdīt
raksturu.  Mums, tiem, kas devās tālajā zinību ceļā,
Pēterburga devusi sātīgu ceļa maizi visai dzīvei. 

Iespējamajiem sponsoriem un grāmatas „Atmiņu
atspulgi Ņevā” iespiešanas atbalstītājiem lūdzu zvanīt
man pa telefonu 26995545.  Ziedotājiem garantējam
grāmatas eksemplāru kā balvu ar pateicības vārdiem
grāmatā.

Ieva Bērziņa 

Tikšanās ar rakstnieci
Maiju Krekli

Rakstnieces Maijas Krekles grāmatas bibliotēkas lasī-
tājiem ir labi zināmas.  Populāras ir gan viņas triloģijas
grāmatas “Vita brevis. Vēlreiz”, “Brisele. Tu. Brisele. Es”
un “Zeme mani nes”, gan pazīstamām Latvijas personībām
veltītie darbi, no kuriem svaigākais – vasaras nogalē iz-
nākušais biogrāfiskais romāns “Melanholiskais valsis.
Emīla Dārziņa sapnis par mīlestību”.

Uz Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas organizēto
tikšanos ar vienpadsmit grāmatu autori Maiju Krekli
31.oktobra vakarā novada domes zālē bija ieradies

kupls pulks piebaldzēnu un viesi no kaimiņu novadiem.
Maija Krekle izsmeļoši pastāstīja par sevi un savu

daiļradi, lasīja fragmentus no jaunā romāna un
sniedza autogrāfus visiem, kuri vēlējās. Pasākumā
bija iespēja šo grāmatu arī iegādāties.

Romānam par mūsu novadnieku sākotnēji esot bijis
virsraksts “Nepielūdzama, neatsaucama”, bet izdev-
niecība “Latvijas Mediji” ir izvēlējusies citu nosaukumu,
kas grāmatu darītu atpazīstamāku lasītājiem.

Maija Krekle raksta: “Izlasot grāmatu, varbūt no
Dārziņa tēla nobirs zelta putekļi, bet es ļoti vēlētos, lai
viņš kļūtu lasītājiem par mīļu un tuvu cilvēku, kura
traģiskās dvēseles neremdināmā sāpe būtu sajūtama
aiz nebēdnīgā vieglprāša maskas.”
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Par jauno M. Krekles romānu atzinīgus vārdus
saka rakstniece Inguna Bauere un citi lasītāji. 

Ar Maijas Krekles daiļradi varat iepazīties mūsu
bibliotēkā. 

Liels paldies par atsaucību un skaisto muzicēšanu
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem,
kā arī skolotājām Aijai Silai un Ingai Eihentālei!
Klausīties E. Dārziņa dziesmas un “Melanholisko
valsi” bija brīnišķīgs baudījums visiem apmeklētājiem.

Baiba Logina

Jaunpiebalgā ir 
dzimusi jauna dzejniece

2.novembrī Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā notika
mūsu novadnieces Liesmas Liģeres - Uķes dzejoļu
grāmatas “Rozīte tvīkst” atvēršanas svētki. Liesmas
dzeja regulāri tiek publicēta mūsu novada informatīvajā
izdevumā “Avīze Piebaldzēniem” ar parakstu Liesma
Elsiņa.

Pasākumā piedalījās Vītola izdevniecības vadītāja
Ilona Vītola, kura uzsvēra: “Tajā brīdī, kad tiek
nodrukāta un izdota grāmata, stājas spēkā autortiesību
likums, un var teikt, ka tad arī grāmatas autoru var
sākt uzskatīt par īstu rakstnieku. ”.

Liesmas bērni un mazbērni atzina, ka ir īpaša

sajūta turēt rokās mammas grāmatu un tai ir
pavisam cits svars un vērtība, nekā avīzē publicētās
rindas. 

Visiem pasākuma apmeklētājiem Liesma dāvināja
savu grāmatu. Tā būs arī Jaunpiebalgas pagasta bib-
liotēkas krājumā. 

Paldies, Liesmiņ, par dāsno sirdi! Lai Tev netrūkst
enerģijas un iedvesmas arī turpmāk radīt un darīt!

Baiba Logina

Jaunpiebalgas pagasta 
bibliotēkā plānotie pasākumi

3  20.11. plkst.17.00 radošā darbnīca Gleznošana
enkaustikas tehnikā.

Enkaustika ir sena glezniecības tehnika, kurā kā
krāsu pigmentu saistvielu izmanto karstu kausētu
vasku.

Dalībniekiem lūdzam maksu par izlietotajiem ma-
teriāliem.

3  25.11. plkst. 17.00 domu biedru tikšanās “Teātra
afišā”.

3  2.12. plkst.17.00 lasītāju klubiņš “Lasītprieks!”.
3  5. 12. plkst. 18.00 tikšanās ar vēdiskās filozofijas

pasniedzēju Uģi Kuģi. Lekcija par attiecībām.
3  9.12. no plkst. 9.00 līdz 20.00 Ziemassvētku ap-

sveikumu darināšanas darbnīca.
Laipni aicināti visi interesenti!
Pasākumi notiek Jaunpiebalgas novada domes

zāle, Gaujas ielā 4, 2.stāvā.
Pasākumu norises laiks var mainīties, tāpēc, lūdzu,

sekojiet līdzi reklāmai uz ziņojumu dēļiem, novada
domes mājas lapā un sociālajos tīklos.

Vairāk informācijas, zvanot  pa tālruni 64107903;
29230240; 

e-pasts: baiba.logina@jaunpiebalga.lv
***

11.decembrī Jaunpiebalgas 
pagasta bibliotēka būs slēgta,

jo apmeklēsim semināru Cēsīs.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Rakstniece Maija Krekle

Mūsu novadniece Liesma Liģere
- Uķe savas dzejoļu  grāmatas
“Rozīte tvīkst” atvēršanas svētkos

Liesmas Liģeres – Uķes dze-
joļu grāmata “Rozīte tvīkst”
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Pārdomas pēc izrādes “Silvija”
noskatīšanās

Neliela atkāpe. Amerikāņu dramaturga A. R. Henrija
lugas ‘’Silvija’’ darbība sākas ar to, ka bankas ierēdnis
Gregs sastop parkā noklīdušu suni un atved to uz māju.
Intriga slēpjas neparastā mīlas trīsstūrī: sieva, vīrs un
suns. Iesākumā pieklīdenis, ko pievāc Gregs, kļūst par
ģimenes katastrofu, taču beigu beigās tieši suns palīdz
saglabāt pašu svarīgāko – attiecības starp tuviem
cilvēkiem. Silvija ir komēdija par mīlestību un nemīlestību,
par to, kā šodienas pragmatisma vilnī saglabāt jūtu
pilnību, tuvību ar dabu un dzīves prieku.

Asprātīgi dialogi, absurdas situācijas, negaidīti
pavērsieni - izrādē ar skumjām, bet laimīgām beigām.

Izrādē piedalās izcili latviešu aktieri –  Aīda
Ozoliņa, Evija Skulte, Dace Makovska, Ivars
Puga, Voldemārs Šoriņš.

Oktobrī izrāde “Silvija” priecēja arī Jaunpiebalgas un
kaimiņu novadu iedzīvotājus. Lūk, skatītājas Danielas
Macolas pārdomas par izrādi.

“Šī ir viennozīmīgi labākā izrāde, ko esmu pēdējā
laikā  redzējusi! Ļoti  profesionāli aktieri, kas patiešām
lika sajust cilvēka un dzīvnieka attiecības. Pilnīgi viss
smalki izstrādāts. Aktierspēle tik dzīva un reāla! 

Es priecājos, ka ir tādas izrādes, kurām tiešām ir dziļa
doma, kuras spēj likt domāt par šobrīd pasaulei
svarīgām tēmām. Es esmu ļoti, ļoti priecīga, ka šādām

lielām izrādēm ir iespēja nonākt arī pie mums, laukos,
ļaujot  sadzirdēt dvēselei patiešām svarīgas vēstis!

Pēc izrādes noskatīšanās guvu vairākas sev
nozīmīgas atziņas – mīliet ne tikai savus tuvos
cilvēkus, bet arī uzticamos draugus – dzīvniekus!
Pavadiet laiku kopā ar tiem! Dariet to šodien, nevis
rīt. Un atcerieties – jums dzīvnieks ir tikai daļa no
dzīves, bet viņam jūs esat – visa viņa dzīve!

Sargājiet un mīliet dzīvniekus, un viņi jums
atbildēs ar to pašu!” 

Apkopoja Aija Ķīķere.
Aktieri teātra izrādē “Silvija”

Siera akadēmija iesaka: 10 baušļi siera cienītājiem
Sekmējot siera kultūru Latvijā,

Siera akadēmija turpina izglītot
Latvijas sabiedrību par sieru un tā
labajām īpašībām, kā arī tā saderību
ar citiem pārtikas produktiem.
Sadarbībā ar uztura speciālistiem
atklāti 10 svarīgi baušļi siera
mīļiem. Ar ko vislabāk ēst sieru?
Kad ieteicams ēst sieru? Kādas uz-
turvielas sierā to padara par gandrīz
vai neaizstājamu ēdienkartē? Lai
baušļi kalpo par ceļvedi bagātīgajā
siera pasaulē!

Lietojiet sieru bez šaubām!
Kādēļ? Siers ir lielisks neaizvietojamo
aminoskābju avots. Zem sarežģītā
nosaukuma slēpjas vielas, kas ir
īpaši nepieciešamas organismam,
bet kuras tas pats saražot nespēj.
Papildus aminoskābēm sierā ir arī
visaugstākais kalcija saturs, salīdzinot
ar citiem piena produktiem, ka arī -
ievērojams daudzums fosfora.

Ēdiet sieru jebkurā vecumā!
Kalcijs nodrošina veselīgu augšanu
pašiem mazākajiem un pasargā ve-
cāku cilvēku trauslos kaulus. Arī
pieaugušajiem gan ar aktīvu, gan
ar sēdošu dzīvesveidu siers sniedz
vērtīgu vielu krājumu.

Izvēlieties sieru starp ēdien-
reizēm vai kā uzkodu! Daudziem

pazīstama ir situācija, kad nav
laika ieturēt pilnvērtīgu maltīti un
roka stiepjas pēc šokolādes batoniņa...
Ir krietni veselīgākā alternatīva –
dažas siera šķēles, kas lieliski
remdēs izsalkuma sajūtu. Vienā
siera platē var droši apvienot
dažāda veida sierus. 

Izgaršojiet sieru ar svaigiem
augļiem: aprikozēm, bumbieriem,
vīnogām, melonēm, saldajiem ķir-
šiem un citiem! Tā ir laba iespēja
olbaltumvielu pilno produktu –
sieru – papildināt ar ogļhidrātu un
vitamīnu avotu – augļiem! 

Lietojiet sieru ar dārzeņiem
un riekstiem – tie kopā veido ār-
kārtīgi veselīgu kombināciju!
Interesanta un vērtīgām vielām
bagāta uzkoda ir dažas siera šķēles
un riekstu sauja – tie papildinās
siera aminoskābes ar vērtīgām
taukskābēm. 

Baudiet sieru ar liesu gaļu,
tādā veidā nodrošinot sev kārtīgu
olbaltumvielu devu. 

Atcerieties par alternatīvām
piedevām maizes vietā! Bērnības
iecienītā kombinācija – baltmaize
ar sviestu un sieru – nav pats vese-
līgākais variants. Sieru labāk variēt
ar kvalitatīvu rupjmaizi, sausmai-

zītēm, pilngraudu krekeriem, pa-
pildinot to ar svaigiem dārzeņiem. 

Ēdiet mīksto, negatavināto
sieru salātos! Atcerieties, ka
mīksto, negatavināto sieru vislabāk
patērēt ar lielu daudzumu svaigu
dārzeņu salātu. Krējuma, majonēzes
vai eļļas vietā labāk izvēlieties
citrona sulu ar garšaugiem. 

Lietojiet sieru ar tējām, vīnu,
alu! Pievērsiet uzmanību, ka ar
kafiju nepieciešams uzmanīties, jo
kofeīns var traucēt kalcija uzsūkšanos.
Pētījumi gan pierāda, ka tas nenotiek
lielos daudzumos, līdz ar to dažreiz
neliedziet sev tasīti kafijas ar sieru.
Lai vai kā –  aizrauties nevajadzētu.
Visam jābūt ar mēru.

Ēdiet sieru dienas otrajā
pusē! Sieru kā olbaltumvielu dabas
produktu vislabāk ēst otrajā dienas
pusē (launagā vai vakariņās) vai
kā uzkodas starp ēdienreizēm.

Starp citu, cilvēkiem ar laktozes
nepanesību nereti šķiet, ka tiem ir
liegts baudīt siera priekus. Viss ir
daudz labāk! Ieteicams vērst uz-
manību nogatavināto sieru virzienā.
Sierā, kas ir nogatavināts ilgāk par
40 dienām, laktozes nav.  

Sagatavoja Aija Ķīķere.
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Jaunpiebalgā 
11. novembrī  Lāčplēša diena:
Plkst. 17. 30 – godinot visu latviešu karavīru pie-

miņu, izgaismosim Varoņu birzi (pie Svētā Toma ev.
lut. baznīcas).

Plkst. 18.00 – lāpu gājiens (no kultūras nama).
Plkst. 18.30 – piemiņas brīdis pie K. Zāles piemi-

nekļa Brīvības cīņās kritušajiem.
Plkst. 18.50 – koncerts Svētā Toma ev. lut. baznīcā.
Aicinām piedalīties ikvienu, līdzi ņemot sveces un

lāpas, lai godinātu Brīvības cīņās kritušos!
17. novembrī plkst.19.00  Latvijas Republikas

Proklamēšanas 101.gadadienai veltīts pasākums. 
Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētāja uzruna.
Svētku koncerts “MANAS TAUTAS DZIESMAS ”.

Ethno/Jazz skanējums izcilā mūziķu sastāvā! Elizabete
Zagorska, Ilmārs Priede, Krišjānis Bremšs, Svens
Vilsons, Artjoms Sarvi apvienojušies koncertprogrammā,
kuru izveidojuši kā dāvanu Latvijai svētkos

Plkst. 22.00 Svētku balle. Spēlēs grupa “Propelleris”.
Pasākumu finansē Jaunpiebalgas novada dome. 
22.novembrī plkst. 19.00 Filma “Dvēseļu pu-

tenis”.
Vēsturiskā kara drāma, veidota pēc Aleksandra

Grīna romāna motīviem. Filma atspoguļo latviešu
tautas cīņu par neatkarību un to, ka Latvijas valsts
esamība nav pašsaprotama. Mūsu brīvība ir nopelnīta
ar pašaizliedzību un visdārgāko ziedojumu - cilvēku
dzīvībām.

Režisors: Dzintars Dreibergs.
Lomās:  Oto Brantevics,  Mārtiņš Vilsons,  Rēzija

Kalniņa,  Raimonds Celms,  Jēkabs Reinis,  Renārs
Zeltiņš,  Vilis Daudziņš,  Ieva Florence,  Gatis
Gāga, Grēta Trušiņa.

Filmas garums: 2 h 3 min
Līdz 12 gadu vecumam neiesakām.
Ieejas maksa: 3,00 EUR
28. novembrī plkst. 10.00 Projekta “Vidzemes

ganiņš” noslēguma pasākums.
Piedalās Jaunpiebalgas kultūras nama folkloras

kopa
29.novembrī plkst. 19.00 I. Ziedoņa “Epifāniju”

muzikāls uzvedums “Es iegāju sevī” Stopiņu
novada amatierteātra “Dille” izpildījumā.

Ieejas maksa:2,00 EUR
1.decembrī plkst. 16.00 Lielās egles iedegšana

tirgus laukumā “Zem Ķeņča cepures”.
6.decembrī plkst. 17.30 Emīlijas un Inas

Treiliņu  grafiku un gleznu izstādes  “BŪTĪBA”
atkāšana izstāžu zālē “Velves”.

6.decembrī plkst. 19.00 Filma “Nekas mūs
neapturēs”.

Filma  ir provokatīvs skatījums uz vīrieša un
sievietes mainīgo lomu mūsdienu ģimenē.

Lomās: Andris Keišs, Kristīne Nevarauska, Elza
Gauja, Dārta Stepanova.

Režisors: Andris Gauja.
Filmas garums: 1h 39 min
Līdz 16 g. v.  neiesakām
Ieejas maksa: 3,00 EUR

7. decembrī plkst. 18.00 12.klases žetonu vakars. 
13. decembrī plkst. 17.00 – 20.00 Ziemassvētku

dāvanu tirdziņš kultūras namā.
14. decembrī plkst. 18.00 Ziemassvētku

koncerts “Tev tuvumā” Jaunpiebalgas Svētā
Toma ev. lut. baznīcā.

Artūrs Skrastiņš, Aija Andrejeva, Marts Kristiāns
Kalniņš un grupa “Putnu Balle” izpildīs  latviešu
komponistu skaistākās Ziemassvētku dziesmas. Šogad
speciāli  taps skaņdarbs, ko radīs Jānis Šipkēvics  un
Māra Zālīte.

Ieejas maksa: 15.00 EUR
Biļetes iespējams iegādāties novada domes kasē,

www.bilesuparadize.lv

Pasākuma plānā iespējamas izmaiņas un 
papildinājumi. Lūdzu, sekojiet

informācijai mājas lapā
www.jaunpiebalga.lv un Jaunpiebalgas

kultūras nama Facebook lapā.
Tālrunis sīkākai uzziņai – 26449732 (Egita)

26144234 (Mudīte)

Zosēnos
11. novembrī plkst. 16.00   atkārtots seanss

filmai ‘’Riekšava Zosena’’.  
Aicinu  nolikt svecītes pie Latvijas kontūras,

pieminot Latvijas valsts armijas uzvaru pār
Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju jeb tā saukto
Bermonta karaspēku 1919. gadā. Apmeklējot
pasākumu ņemt līdzi svecītes.

16. novembrī Latvijas Republikas Proklamēšanas
101. dzimšanas diena Zosēnu kultūras namā. 

Plkst. 13.00 Svētku uzruna.
Pašdarbības kolektīvu veidota montāža “Ģimene

un Latvija”.
Koncertprogramma “Maza tautu istabiņa” - uz

patiesiem notikumiem balstīta muzikāla pasaka bez
starpbrīža. Maza tautu dziedātāja – Ieva Malteniece
- mūzikas terapeite, koncerta scenārija autore un
soliste, svētku vadītāja un režisore. Maza tautu spē-
lētāja -  Aija Bērziņa – profesionāla koncertmeistare
un mūziķe ar  maģistra grādu, koncerta kompozīciju
aranžētāja.

Kultūras pasākumi
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Paldies skolotājai 
Ritai Kaupiņai

par grāmatu dāvinājumu
Jaunpiebalgas 

vidusskolai!

Daudz dieniņu mūžiņā -
Cita viegla, cita smaga.
Smagākā tā dieniņa,
Kad pietrūka māmulītes.

Izsakām visdziļāko 
līdzjūtību

Ligitai Pūpolai
un pārējiem tuviniekiem,

pavadot mūžībā
māmiņu 

Māru Loginu!

1988.gada absolventi 
un audzinātāja

Laiks domāt par dāvanām!
Aicinām visus amatniekus un

mājražotājus piedalīties tirdziņā
ar pašdarinātām Ziemassvētku 
dāvanām, kas sagādās prieku 

dāvinātājiem un dāvanu
saņēmējiem.

Ziemassvētku tirdziņš
Jaunpiebalgas kultūras namā

durvis vērs 
13. decembrī plkst. 18.00

Lūdzam visus tirgotājus 
pieteikties līdz 9. decembrim 
pa tālruni 26144124 (Mudīte) 

Egils Johansons

Daiļās piebaldzietes! 
Čaklās rokdarbnieces!

21. novembrī plkst. 18.00 adām kopā Marikas darbnīcā!
Gaujas ielā 21 (Kroga ēkā, ieeja no pagalma puses, 2.stāvā)

ne tikai radīsim un adīsim, bet arī dzersim tēju, cienāsimies
ar līdzi paņemtajiem našķiem, iedvesmosimies 

un ģenerēsim idejas.
Baiba un Vita, tālr. uzziņām 29230240)


