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Decembrī
24., 25., 26. 12. Ziemassvētki.

Debesu liedagi sniegos,
Pārslas uz zemi krīt.
Ziemassvētki ir ceļā

Pasauli sasildīt.
31. 12. Vecgada diena.

Janvārī
01.01. Jaungada diena.
Ir dīvaina sajūta gadu mijā,
Kad zvaigžņotā debess sudrabu sijā,
Tad zogas gan prieks, gan neziņa krūtīs,
Ko nākamā gada puteņi sūtīs.
Ir dīvaina sajūta tādā brīdī,
Kad satiekas gadi uz īsu brīdi:
Tu pats it kā stāvi vēl durvju priekšā,
Bet domas sen jau atrodas iekšā.
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- Pārdomas
Ar spirgtu mandarīnu un tikko ceptu

piparkūku smaržu, balta sniega kupenām
(cerams!) un starojošām bērnu acīm, ar
prieku ikvienā sirdī sagaidīsim Ziemas -
svētkus. Šajā laikā ikkatrs cer piedzīvot
brīnumus, taču patiesībā tos radām
mēs paši, jo gada vistumšākajā laikā
mūsu sirdīs mirdz tik brīnišķā labestības
liesma. Lai radītu Ziemassvētku brī-
numu, nav vajadzīga kāda īpaša
burvju nūjiņa. Noliekot malā savu
egoismu, iemācoties uzklausīt otru,
mēs varam palīdzēt kādam cilvēkam
pasauli ieraudzīt daudz gaišākās
krāsās. Mēs varam jebkuram pierādīt,
ka brīnums neslēpjas lielās un dārgās
dāvanās, bet labos un nesavtīgos cil-
vēkos.

Ziemassvētki ir gada skaistākie brīži,
jo tad ģimenes sanāk kopā, sirdis
ielīksmo eglīšu rotāšana, dāvanu gata-
vošana, svētku cienasta sarūpēšana un
labestības strāvojums katrā cilvēkā. 

Tas ir laiks, kad izvērtējam katrs
sevi, lūdzam piedošanu citiem par
savām ļaunām domām, asiem vārdiem
un sliktiem darbiem. Tas ir laiks, kad
meklējam izlīgumu ar saviem darba
biedriem un līdzcilvēkiem, kurus esam
aizvainojuši, sarūgtinājuši, sāpinājuši,
ikdienas steigā būdami neiecietīgi vai
vienaldzīgi. Šis baltais laiks ir brīnišķīgs,
jo nenoliedzami, ka sniega baltumu vē-
lamies redzēt katrs sevī - godprātību
un iecietību, sirds siltumu un mīlestību
attiecībās ar citiem un arī pret sevi.

Savukārt gada nogale ir laiks, kad
pārdomājam tos labos darbus, kas
aizvadītajā gadā bijuši. Un to patiešām
nav maz. Protams, ir gadījušās ne-
veiksmes, bijuši zaudējumi un sarūg-
tinājumi, taču tie parasti liek vairāk
padomāt par to, ko darām, vai tas ir
vajadzīgs un svarīgs sev pašam, vai
tam vispār ir jēga. 

Gaišus un svētīgus Ziemassvētkus!
Veiksmīgu,

veselīgu, bagātu Jauno 2020.gadu!
Šai svētā naktī zeme 

un debess zvīļo,
Šai naktī sirds ar zvaigznēm

sarunājas -
Un ienaids rimst, cits citu

atkal mīļo,
Pār visu miera siltie 

spārni klājas.
Aija Ķīķere

Novada domē
2019. gada 28. oktobra novada

domes sēdē nolemts:
Apstiprināt iesniegtos Jaunpiebalgas novada domes 2019.gada

28.oktobra saistošos noteikumus Nr.12 “Par grozījumiem
„Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets
un ziedojumu budžets 2019.gadam” apstiprināšanu”.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes noteikumus
“Jaunpiebalgas novada domes budžets un tā apstiprināšanas kār-
tība”.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – ar kadastra
Nr.4298 005 0187, kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzī-
mējumu 4298 005 0099, kurš atrodas “Griezes”, Zosēnu pag.,
Jaunpiebalgas nov., ar platību 3,61 ha, nosakot ieguvēja izvēli
publiskā izsolē.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – ar kadastra
Nr.4256 011 0096, kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzī-
mējumu 4256 011 0096, kurš atrodas “Roci 1”, Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas nov., ar platību 0,5864 ha, nosakot ieguvēja izvēli
publiskā izsolē.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – ar kadastra
Nr.4256 008 0114, kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzī-
mējumu 4256 008 0114, kurš atrodas “Liepas 1”, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 3,67 ha, nosakot ieguvēja
izvēli publiskā izsolē.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – ar kadastra Nr.
4256 009 0063, kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra
apzīmējumu 4256 006 0242, kurš atrodas “Kalna Kaņepi”,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., kopējā
platība 1,5549 ha būvju īpašniekiem U. C., personas kods dzēsts
un J. C., personas kods dzēsts, atbilstoši būvju domājamām daļām
par sertificēta vērtētāja noteikto tirgus cenu (nosacīto cenu)
12 500,00 EUR, kura nav zemāka par šādām vērtībām: attiecīgā
zemesgabala kadastrālo vērtību vai attiecīgā zemesgabala
kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī, slēdzot pirkuma
līgumu ar būvju īpašniekiem U. C., personas kods dzēsts un J. C.,
personas kods dzēsts.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – ar kadastra
Nr.4256 010 0037, kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzī-
mējumu 4256 010 0037, kurš atrodas “Kalna Skrasti”, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 17,81 ha (turpmāk –
zemesgabals), bijušajam zemes lietotājam J. V., personas kods
dzēsts, par sertificēta vērtētāja noteikto tirgus cenu (nosacīto
cenu) 40 000,00 EUR, kura nav zemāka par šādām vērtībām:
attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai attiecīgā zemesgabala
kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī, slēdzot pirkuma
līgumu ar bijušo zemes lietotāju J. V., personas kods dzēsts.

Apstiprināt 2019.gada 28.oktobra saistošos noteikumus Nr.13
“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību Jaunpiebalgas novadā”.

Slēgt zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0172, kurš
atrodas Kalna iela 2, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas
nov., LV-4125, uz kuru īpašuma tiesības domei nostiprinātas Cēsu
rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Jaunpiebalgas pagasta ze-
mesgrāmatas nodalījumā Nr.100000393657, nomas līgumu ar O.
L., personas kods dzēsts, par tā tiesiskajā valdījumā esošo būvju
īpašuma ar kadastra Nr. 4256 506 0250, kurš sastāv no būves ar
kadastra apzīmējumu 4256 006 0172 001, 4256 006 0172 002, 4256
006 0172 003, kurš atrodas Kalna ielā 2, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV- 4125, uzturēšanu, ar
nomas līguma termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim.
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Pārdot M. J., personas kods dzēsts, nekustamo
īpašumu Kalna iela 14, ar kadastra Nr.4256 006 0180,
kas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4256 006 0180 - 0,1154 ha platībā un ne-
apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4256 006 0181 - 0,1297 ha platībā, par cenu 1988,46
EUR (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit astoņi
eiro, četrdesmit seši centi).

Pārdot A. S., personas kods dzēsts, nekustamo
īpašumu Gaujas iela 9 ar kadastra Nr.4298 003 0110,
kas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4298 003 0110 - 0,5089 ha platībā, no tās
0,2216 ha mežs, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas
novads, par cenu 2688,46 EUR (divi tūkstoši seši simti
astoņdesmit astoņi eiro, četrdesmit seši centi).

Pārdot S. E., personas kods dzēsts, nekustamo
īpašumu “Dzelmes” ar kadastra Nr.4298 003 0138,
kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4298 003 0138 - 1,67ha platībā, no tās
lauksaimniecībā izmantojama zeme - 0,51 ha, mežs -
0,79 ha, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, par
cenu 7488,46 EUR (septiņi tūkstoši četri simti astoņ-
desmit astoņi eiro, četrdesmit seši centi).

Pārdot D. O., personas kods dzēsts, nekustamo īpa-
šumu Gaujas iela 50 ar kadastra Nr.4256 006 0265,
kas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4256 006 0265 - 0,1334 ha platībā par
cenu 1188,46 EUR (viens tūkstotis viens simts astoņ-
desmit astoņi eiro, četrdesmit seši centi).

Nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.4298 003
0181, kurā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
4298 003 0181, apstiprināt adresi “Kalna Magones”,
Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV- 4133.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu, pārkārtojot
robežas īpašuma “Ezerbrici” zemes vienībai, kadastra
apzīmējums 4256 010 0003, un īpašuma “Vecbrici”
zemes vienībai, kadastra apzīmējumu 4256 010 0034,
un īpašuma “Lejas Bricu ceļš” zemes vienībai,
kadastra apzīmējums 4256 010 0030, izdalot zemi -
ceļa zemes joslai - apmēram 0,30 ha platībā, īpašuma
“Lejas Bricu ceļš” sastāvā.

Izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma “Kalna
Ķenci” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4298
002 0002 – 23,3 ha platībā un “Vecurles” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4298 002 0089 zemes
robežu pārkārtošanai - izveidojot trīs zemes vienības.

2019. gada 25. novembra
novada domes sēdē

nolemts:
Apstiprināt iesniegtos Jaunpiebalgas novada domes

2019.gada 25.novembra saistošos noteikumus Nr.14
“Par grozījumiem „Jaunpiebalgas novada domes pa-
matbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets
2019.gadam” apstiprināšanu”.

Pārdot A. M., personas kods dzēsts, nekustamo īpa-
šumu “Ķieģeļceplis”, kadastra Nr.4256 003 0053,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, kas
sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 4256 003 0053 - 7,7 ha platībā, no tās lauk-
saimniecībā izmantojamā zeme 1,15 ha, mežs 5,65 ha
platībā, par sertificēta vērtētāja nosacīto cenu 6
700,00 EUR (seši tūkstoši septiņi simti eiro).

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma
“Jaunviņķi” ar kadastra Nr.4256 004 0005, Jaunpiebalgas
pagasts, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4256 005 0035 – 11,8 ha platībā sadalīšanai – sadalot
zemes vienību divos atsevišķos jaunos īpašumos -
zemes gabalu apmēram 8,0 ha un 3,8 ha platībā.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma
Gaujas iela 25A, kadastra Nr.4256 006 0240, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0240
saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu,
izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.

Jaunbūvei, kas sastāv no dzīvojamās mājas un ar to
funkcionāli saistītu saimniecības ēku, uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0131 -
piešķirt adresi “Krastiņi”, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, LV-4125.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma “Lielzeikari” ar kadastra numuru 4298 002
0071, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4298 002 0071 -
61,70 ha platībā sadalīšanai divos īpašumos, atdalot
meža zemei – 3,3 ha platībā un 36,7 ha platībā (2
zemes gabali ) ar nosaukumu “Ziķeri”.

Noslēgt deleģēšanas līgumu ar sabiedrību ar
ierobežotu atbildību ,,Vecpiebalgas doktorāts”, reģ.
Nr.44103027601, uz 1 (vienu) gadu, par pašvaldības
funkcijā ietilpstošu pārvaldes uzdevumu (no likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkta iz-
rietošos pārvaldes uzdevumus) – sniegt primāros ve-
selības aprūpes un citus deleģēšanas līgumā noteiktos
medicīniskos (ārstniecības) pakalpojumus, nodrošinot
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un attīstību
Jaunpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā, reizē veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu
pašvaldībai stratēģiski svarīgā nozarē.

Pārdot K. B., personas kods dzēsts, deklarētā dzīves
vieta dzēsts, nekustamo īpašumu “Liepas 1” ar
kadastra Nr.4256 008 0114, kas sastāv no neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 008
0114 – 3,67 ha platībā, no tās lauksaimniecībā izman-
tojama zeme - 2,15 ha, mežs - 0,29 ha, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads, par cenu 4088,46
EUR (četri tūkstoši astoņdesmit astoņi eiro, četrdesmit
seši centi), kas sastāv no zemesgrāmatas kancelejas
nodevas – 28,46 EUR (divdesmit astoņi eiro, četrdesmit
seši centi) vērtēšanas pakalpojumi – 160,00 EUR
(viens simts sešdesmit eiro); nosacītās cenas – 3900
EUR (trīs tūkstoši deviņi simti eiro).

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – ze-
mesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0423, ar
adresi Pureņu ielā 5, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 0,2416 ha, nosakot
ieguvēja izvēli, rīkojot izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – ze-
mesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0424, ar
adresi Pureņu ielā 7, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 0,2527 ha, nosakot
ieguvēja izvēli, rīkojot izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – ze-
mesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0425, ar
adresi Pureņu ielā 9, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 0,2349 ha, nosakot
ieguvēja izvēli, rīkojot izsoli ar augšupejošu soli.

Anita Auziņa
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Paziņojums par izsolēm
Jaunpiebalgas novadā
Ar Jaunpiebalgas novada domes 28.10.2019.

sēdes lēmumu Nr. 164 “Par nekustamā
īpašuma ar kadastra Nr. 4256 011 0096, kurš
sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
4256 011 0096, kurš atrodas “Roci 1”,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar
platību 0,5864 ha, nodošanu atsavināšanai un
izsoles noteikumu apstiprināšanu” tika apstip-
rināti nekustamā īpašuma izsoles noteikumi.

Jaunpiebalgas novada domes pašvaldības
mantas atsavināšanas un izsoles komisija or-
ganizē izsoli nekustamajam īpašumam ar ka-
dastra Nr. 4256 011 0096, kurš sastāv no ze-
mesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 011
0096, kurš atrodas “Roci 1”, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 0,5864 ha.

Izsole notiks 2019.gada 23.decembrī plkst.
10. 00 Jaunpiebalgas novada domē, kabinets
Nr. 12, Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas
pagastā, Jaunpiebalgas novadā.

Pretendenta pieteikšanās termiņš no
izsoles izsludināšanas brīža līdz 2019.gada
20.decembrim plkst. 15. 30.

Nekustamā īpašuma sākumcena 600,00
EUR (seši simti euro 00 centi). 

Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts euro
un 00 centi).

Izsoles noteikumi Jaunpiebalgas novada
mājaslapā www.jaunpiebalga.lv

Ar Jaunpiebalgas novada domes 28.10.2019.
sēdes lēmumu Nr.163 “Par nekustamā īpašuma
ar kadastra Nr. 4298 005 0187, kurš sastāv no
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4298
005 0099, kurš atrodas “Griezes”, Zosēnu pag.,
Jaunpiebalgas nov., ar platību 3,61 ha,
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” tika apstiprināti nekustamā
īpašuma izsoles noteikumi.

Jaunpiebalgas novada domes pašvaldības
mantas atsavināšanas un izsoles komisija or-
ganizē izsoli nekustamā īpašuma  - zemesgabala
ar kadastra Nr. 4298 005 0187, kurš sastāv no
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4298
005 0099, kurš atrodas “Griezes”, Zosēnu pag.,
Jaunpiebalgas nov., ar platību 3,61 ha. 

1. Izsole notiks 2019.gada 23.decembrī
plkst. 11.00 Jaunpiebalgas novada domē,
kabinets Nr. 12, Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas no-
vadā.

2. Pretendenta pieteikšanās termiņš no
izsoles izsludināšanas brīža līdz 2019.gada
20.decembrim plkst. 15. 30.

3. Nekustamā īpašuma sākumcena 6000,00
EUR (seši tūkstoši euro 00 centi). 

4. Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts
euro un 00 centi).

5. Izsoles noteikumi Jaunpiebalgas novada
mājaslapā www.jaunpiebalga.lv

Informācija no Valsts un
pašvaldību vienotā 

klientu apkalpošanas centra
Katru gadu, sākot no 1.marta, iedzīvotāji var iesniegt Valsts

ieņēmumu dienestā (VID) Gada ienākumu deklarāciju. 
Lai attaisnoto izdevumu čeki par ārstniecības un izglītības

pakalpojumiem nonāktu VID jau pirms deklarācijas iesniegšanas,
pašlaik tek piedāvāts nosūtīt Elektroniskā deklarēšanās
sistēmā (EDS) čekus par izglītības un ārstniecības pakalpojumiem
divos veidos – izmantojot mobilo lietotni “Attaisnotie izdevumi”
vai datorā izmantojot EDS sākumekrānā pieejamo sadaļu
“Attaisnoto izdevumu dokumenti”.

Aizsūtīt VID čeku, kolīdz ir samaksāts par pakalpojumu,
kam ir attaisnoto izdevumu statuss, var jau kopš 2016.gada
jūlija, izmantojot mobilo telefonu.

Tad, kad pienāks deklarācijas iesniegšanas laiks, atverot
elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) savu deklarāciju,
iepriekš sagatavotie čeki par attaisnotajiem izdevumiem jau
būs pievienoti no čeku krātuves. Tātad deklarācijā jau būs visa
informācija. Tas ļaus ietaupīt deklarācijas aizpildīšanai nepie-
ciešamo laiku, turklāt vienkāršos procesu.

Mobilā lietotne “Attaisnotie izdevumi” izveidota, lai atvieglotu
gada ienākumu deklarācijas D4 pielikuma “Attaisnotie
izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”
aizpildīšanu. Vienkāršoti sakot, ar šo aplikāciju jebkurā brīdī
var aizsūtīt savus čekus EDS. Tie nonāks čeku krātuvē (EDS
atrodas sadaļā “Attaisnoto izdevumu dokumenti”), un jums
vairs nebūs jāraizējas, ka tie varētu pazust vai izbalēt.
Turklāt, fotografējot čekus mobilajā lietotnē, fotogrāfija
vienmēr būs EDS piemērotā izmērā.

Mobilā lietotne “Attaisnotie izdevumi” ir pieejama uzstādīšanai
bez maksas vietnēs Google Play, App Store, Microsoft Store.

Pieslēdzoties EDS, ekrānā ir sadaļa “Gada ienākumu dekla-
rācija”. EDS sākumlapā ir norāde, uz kuras ir divas “pogas” –
“Atvērt”, kur var apskatīties iepriekšējo gadu deklarācijas un
attaisnoto izdevumu dokumentus, kur arī tiek pievienoti čeki,
kvītis u. c. dokumenti. Ir vērts apskatīties arī sadaļu “Atvērt”,
jo iesniegt var arī iepriekšējos gados neiesniegtās gada
ienākumu deklarācijas. Ja tagad sūta attaisnoto izdevumu do-
kumentus, tie atrodas visi vienkopus un līdz pat brīdim, kad
nolemj iesniegt deklarāciju, tie EDS ir apskatāmi, labojami,
dzēšami.

Ja ir lejuplādēta mobilā aplikācija, tajā ir jāautorizējas, iz-
mantojot VID piešķirto lietotājvārdu un paroli vai lietotāja
EDS profilā pieejamo QR kodu. Katrs čeks ar mobilo ierīci jā-
nofotografē, kā arī jāieraksta par čeku prasītā informācija: do-
kumenta nosaukums, datums, samaksātā summa, pakalpojums,
jānorāda pakalpojuma sniedzējs/reģistrācijas numurs.

Ja sūta ģimenes locekļa čeku, tas ir jānorāda kopā ar
radinieka datiem: vārdu, uzvārdu, personas kodu un radniecības
pakāpi. To nosūta, nospiežot “Saglabāt”.

Informācijai aizpildītajos laukos jāatbilst tai, kas ir norādīta
čekā. Jārēķinās, ka tiks pārbaudīts, vai rakstiskā informācija
sakrīt ar “bildi” (čekā redzamo). Ja radīsies šaubas, VID var
lūgt paskaidrojumu, un tas attālinās naudas atmaksas brīdi.

Deklarācija būs pieejama, sākot ar 1.martu, taču nosūtīt at-
taisnojuma dokumentus EDS ir ieteicams jau tagad. Tie
glabāsies īpaši šim nolūkam EDS izveidotā sadaļā – “Attaisnoto
izdevumu dokumenti” jeb čeku krātuvē – līdz brīdim, kamēr
cilvēks iesniegs deklarāciju, kur tie automātiski ar visām
summām nonāks viņa attaisnoto izdevumu sadaļā.

Sagatavoja Anita Auziņa.
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Centrālā vēlēšanu 
komisija reģistrē
iniciatīvas grupas 

parakstu vākšanai par 
13. Saeimas atsaukšanu

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) 2019.gada 14. no-
vembrī reģistrējusi iniciatīvas grupas – biedrību “Varu
Latvijas tautai” un politisko partiju “Centra partija” –,
kuras uzsākušas vākt parakstus tautas nobalsošanai
par 13. Saeimas atsaukšanu.

Parakstīties par šo iniciatīvu vēlētāji varēs 12
mēnešus elektroniski portālā  www.latvija.lv vai
apliecinot parakstu pie zvērināta notāra, dzīvesvietas
deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā, kura veic
notariālas darbības, vai novadā pie pagasta vai pilsētas
pārvaldes vadītāja. Parakstu vākšanas termiņš ir
noteikts no  2019. gada 15. novembra   līdz 2020.
gada 14. novembrim.

Latvijas Republikas Satversme paredz, ka ne mazāk
kā vienai desmitajai daļai vēlētāju ir tiesības ierosināt
tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu. Lai iz-
mantotu šīs tiesības, CVK jāpiereģistrē iniciatīvas
grupa, kurai 12 mēnešu laikā jāsavāc un jāiesniedz
CVK ne mazāk kā vienas desmitās daļas (154  865)
vēlētāju paraksti.

Ja likumā noteiktajā termiņā tautas nobalsošanas
ierosināšanai nepieciešamais parakstu skaits tiek
savākts, jānotiek tautas nobalsošanai par šo
jautājumu.  Atbilstoši Satversmei, ja tautas nobalsošanā
par Saeimas atsaukšanu nobalso vairākums no
balsotājiem un vismaz divas trešdaļas no pēdējās
Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita, tad
Saeima uzskatāma par atsauktu.

Parakstīšanās notiek atbilstoši CVK izstrādātajai
instrukcijai „Kārtība, kādā apliecināmi vēlētāju paraksti
likumu ierosināšanai”.

Izmantojot iespēju parakstīties pašvaldības dzīvesvietas
deklarēšanas iestādēs, bāriņtiesā vai pagasta pārvaldēs,
jāievēro, ka tas ir maksas pakalpojums. Parakstītās
veidlapas vēlētājiem pašiem ir jānogādā  iniciatīvas
grupām, t.i. biedrībai „Varu Latvijas tautai” vai Centra
partijai. Šis nosacījums neattiecas uz gadījumiem, kad
vēlētājs parakstās elektroniski portālā Latvija.lv.

Iniciatīvu grupu adreses un kontaktinformācija atrodas
CVK mājas lapās sadaļā „Reģistrētās iniciatīvas”.

Vairāk informācijas par parakstu vākšanas kārtību
– Centrālās vēlēšanu komisijas interneta
vietnē www.cvk.lv sadaļā “Vēlētāju iniciatīvas”.

Mainīsies tarifs par
nešķirotu sadzīves 

atkritumu noglabāšanu 
poligonā “Daibe”

Dabas resursu nodokļa likums nosaka, ka no
2020.gada 1.janvāra tiks paaugstināts dabas resursu
nodoklis par sadzīves atkritumu noglabāšanu
poligonos. Nodokļa kāpums, kā arī nepieciešamās
izmaiņas tehnoloģiskajā procesā, lai veiktu atkritumu
priekšapstrādi un sagatavošanu apglabāšanai, kā
arī pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamās teh-
nikas un tehnoloģisko iekārtu nomaiņa un moderni-
zācija, rada izmaiņas sadzīves atkritumu apglabāšanas
tarifā. 

2019.gada 5.decembrī Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija apstiprināja jauno sadzīves
atkritumu apglabāšanas tarifu poligonā “Daibe”.
Tas stāsies spēkā ar 2020.gada 5.janvāri. Apstiprinātais
tarifs ir 66.79 eiro par tonnu - tas ir 27% pieaugums
salīdzinājumā ar 2019.gada tarifu. Tarifā ietverts
arī valstī noteiktā dabas resursu nodokļa palielinājums
no 43 eiro par tonnu uz 50 eiro par tonnu. 

SIA “ZAAO” izpilddirektore Ieva Barutina:
“Poligons “Daibe” darbojas jau 15 gadus. Sākotnēji
tehnika darbu veikšanai tika iegādāta par Eiropas
savienības fondu līdzekļiem, infrastruktūra attīstīta,
piesaistot ārējo finansējumu, taču šobrīd tehnika ir
nokalpojusi un vairākas iekārtas ir jāremontē un jā-
modernizē par uzņēmuma līdzekļiem. Esam uzsākuši
tehnikas nomaiņu. Specializētā tehnika maksā ļoti
dārgi, jaunākā tehnikas vienība ir kompaktors, kas
blietē atkritumus, lai atkritumu krātuve kalpotu
maksimāli ilgāku laika periodu. Tā iegādes cena,
veicot iepirkumu, sastādīja 281 000 eiro. Attiecībā
uz dabas resursu nodokļa likmi, likums paredz tā
pieaugumu gadu no gada. Ir iecerēts, ka nodokļa
pieaugums ietekmēs iedzīvotāju paradumu maiņu,
stimulēs iepakojuma nodošanu pārstrādei un palīdzēs
samazināt noglabājamo atkritumu daudzumu”.

Ņemot vērā, ka sadzīves atkritumu apglabāšanas
tarifs ir iekļauts sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksā, tad no 2020.gada 5.janvāra izmaiņas būs arī
attiecībā uz summu, kāda jāmaksā, norēķinoties
par saņemtajiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumiem. Maksa sadārdzināsies vidēji par
11%, kas nozīmē, ka par 240 litru konteinera vien-
reizēju tukšošanu būs jāmaksā aptuveni 54 eiro
centi vairāk, tas ir vidēji 5.50 eiro par viena 240
litru konteinera tukšošanas reizi.

Lai samazinātu individuālos tēriņus par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu, ZAAO aicina iedzīvotājus
izmantot uzņēmuma nodrošināto dalītās atkritumu
vākšanas infrastruktūru – EKO laukumus, EKO
punktus, kā arī sešās pilsētteritorijās pieejamo indi-
viduāli dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumu privātmājām.

ZAAO ir pašvaldību uzņēmums, kas nodrošina
atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, ap-
strādi, pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības
izglītošanas aktivitātes 27 novadu teritorijās.

Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste
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Gads tuvojas noslēgumam, tāpēc jautāšu, kā
pildās nodokļu ieņēmumi.

Nodokļu ieņēmumi, saskaņā ar budžetu,
Jaunpiebalgas novadā šajā gadā plānoti 1 209 724
eiro apmērā, tajā skaitā iedzīvotāju ienākuma
nodoklis (IIN) 1  074  524, to pašvaldībai pārskaita
VID no darba ņēmēju samaksātā iedzīvotāju ienākumu
nodokļa. Savukārt IIN sadalās šādi – 80 % pašvaldībai,
kurā cilvēks ir deklarēts, 20 % valstij. Īpašuma
nodokļi ir 135,2 tūkst. eiro jeb 11 % no kopējās
nodokļu ieņēmumu summas. Īpašuma nodokli
saņemam  par zemi, par ēkām un mājokļiem. 

Ja runā par nodokļu izpildi, tad  iedzīvotāju
ienākumu nodokļa izpildi garantē valsts un VID pār-
skaita pēc noteikta grafika iekasētās summas
vienmērīgi visa gada laikā. IIN izpilde mums ir 89 %,
īpašuma nodokļi ir iekasēti 95,3 % apmērā no
plānotā.  Taču te nav jādomā, ka izpilde ir par
kārtējo gadu, jo, piemēram, nekustamā īpašuma no-
doklis par zemi apmēram 10 % no iekasētā ir
iepriekšējo gadu parādi. Līdzīga situācija ir arī par
ēkām un mājokļiem. Šogad nesamaksātā summa
kopā ar soda procentiem tiks plānota nākamā gada
budžetā kā ieņēmumu daļa. 

Nodokļu ieņēmumi ir tikai 36 % no pašvaldības
budžeta. Savukārt no valsts budžeta pašvaldībai nāk
tā saucamie transferti  - 1 355 tūkst. 601 eiro, no
kuriem vairāk kā  puse ir dotācijas izglītībai, un arī
ES finansētajiem projektiem, kā ERASMUS u.c., bet
dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
ir 550 358 eiro. Kā zinām, tad no pašlaik esošajām
119 pašvaldībām tikai 10 -12 pašvaldības maksā šajā
fondā, pārējās – naudu saņem. Vēl ir pašvaldību
budžetu transferti no citām pašvaldībām – par viņu
skolas vecuma bērniem, kuri mācās mūsu izglītības
iestādē. Arī mūsējie mācās citās pašvaldībās, tad
summa izlīdzinās. 

Paldies visiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem, kuri
apzinīgi un laikā veic maksājumus! 

Ko var pateikt par gaidāmo budžetu 2020. ga-
dam?

Pašreiz vēl konkrēti nevaram runāt. Situācija ar
nākamā gada budžetu no valsts puses ir līdzīga kā
šogad, nedaudz varbūt ieņēmumu sadaļa ir lielāka.
Šajā gadā esam saimniekojuši saprātīgi, uz 1.decembri
ir pietiekami liels konta atlikums, no tā būs atkarīgs,
ko nākamgad darīsim un kādas prioritātes izvēlēsimies.
Atlikums ir lielāks divu iemeslu dēļ – struktūrvienības
strādā pietiekami taupīgi, kā arī ir daži projekti,
kuri šogad bija jārealizē, bet diemžēl vairāki
iepirkumi beidzās bez rezultāta. Ietaupītie līdzekļi
nekur nezudīs, bet pāries uz nākamo gadu. 

Par ko ir gandarījums, atskatoties uz 2019.
gadā paveikto?

Joprojām ir liels prieks, ka konkurētspējīgi ir
mūsu uzņēmēji, īpaši lielie ražotāji – SIA “Piebalgas
alus” un SIA “Wenden Furniture”, tāpat stabili
strādā SIA “Mežogles”. Apsveicama ir SIA “Gaujas

Kalns” iniciatīva atvērt sabiedriskās ēdināšanas
iestādi Jaunpiebalgā, paldies uzņēmējiem par risku
un vēlmi uzņemties to darīt. Lai veicas!  Noteikti
gribu uzteikt mūsu lauksaimniekus, priecē nopļautie
lauki, sakoptās zemes, izcirstie krūmi. 

Visi esam priecīgi, ka pēc daudzu gadu ilgās gaidī-
šanas tika veikta Gaujas ielas un ceļa posma līdz
Gulbenes novada robežai rekonstrukcija. Trotuārs
kopā ar sakārtoto ielu rada labu un, galvenais, iedzī-
votājiem drošu vidi, kurā pārvietoties. Priecē arī sa-
kārtotais garais krogs un tā apkārtne, kas arī rada
skaistu, sakoptu vidi Jaunpiebalgā. 

Ir veikta aptiekas rekonstrukcija, veiksmīga
veselības aprūpes jautājumu risināšana.

Diemžēl turpina samazināties deklarēto  (arī
faktiski dzīvojošo) iedzīvotāju skaits, un izsludinātās
reformas nav tas labākais līdzeklis, lai ar optimismu
raudzītos nākotnē. Tādēļ prieks par ikvienu, kurš
nopērk vecās mājas vai atjauno dzimtu īpašumus, re-
montē  un atgriežas dzīvot.

Tāpat gandarījums par vidusskolas un mūzikas
un mākslas skolas audzēkņu sasniegumiem, par
skolu piedāvāto kvalitatīvo izglītību. 

Gads bijis interesants ar dažādajiem kultūras un
sporta pasākumiem. Jau gada sākumā interesentus
pulcēja slēpojums Vanagkalnā, cerams, ka gaidāmajā
ziemā būs sniegs un tradīcija turpināsies. Tāpat
veiksmīgi noritēja MTB kalnu divriteņu maratons,
kā rezultātā ir izveidoti velo maršruti arī ikdienas
lietošanai. Mūsu uzdevums tomēr ir uzturēt šīs
trases, lai neaizaug. Arī tradicionālais velomaratons
septembrī. Savukārt pirms valsts svētkiem kupls da-
lībnieku pulks – apmēram 500 dalībnieku - piedalījās
Brīvības rogaininga sacensībās.

Ja runājam par kultūras norisēm, tad mūsu cent -
rālais pasākums ir izstāde – gadatirgus “Izvēlies
Piebalgu!” augustā. Arī šogad – labi apmeklēta,
atstājot labu iespaidu. 

Zinu, ka iedzīvotāji ir gandarīti, ka visas Latvijā
jaunuzņemtās filmas ātrā laikā tiek rādītas arī
Jaunpiebalgā, pie tam dažkārt uzaicināti arī filmu
veidotāji. Strādājot pie nākamā gada budžeta,
jādomā, lai radītu saprātīgu kultūras un atpūtas pa-
sākumu piedāvājumu, ņemot vērā iedzīvotāju aptaujā
saņemtos secinājumus, piedāvājot kvalitatīvus
kultūras pasākumus, organizējot sporta un aktīvās
atpūtas pasākumus mūsu iedzīvotājiem.

Kāds būtu vēlējums iedzīvotājiem gadu mijā?
Šajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā aicinu izvērtēt

padarīto aizvadītajā gadā un kalt plānus nākamajam
gadam. Nenoslēgties savās sētās, dzīvokļos, bet gan
rosināt lietas, kuras varam darīt kopīgi, lai šeit,
Jaunpiebalgā, būtu patīkami dzīvot. Lai visiem veik-
smīgs, veselīgs un izdevies Jaunais – 2020.gads!

Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju
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Lauku ziņas

Piešķirts viss no akcīzes
nodokļa atbrīvotais

dīzeļdegvielas apjoms
Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem ir piešķirts

atlikušais no akcīzes nodokļa atbrīvotais dīzeļdegvielas
apjoms. Līdz 30. novembrim lauksaimnieki bija tiesīgi
iegādāties dīzeļdegvielu ne vairāk kā 90% no kopējā
piešķirtā daudzuma, šobrīd pieejams viss apjoms.

Lauku atbalsta dienests atkārtoti izvērtēja lauk-
saimniecības produkcijas ražotāja atbilstību noteiktajām
prasībām. Ja tika konstatēts, ka piešķirtais dīzeļdegvielas
daudzums ir mainījies, tika nosūtīts atkārtots lēmums
par piešķirto degvielas apjomu. Izlietotās degvielas
daudzumam un pieejamajam atlikumam var sekot
līdzi dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā un
Mobilajā aplikācijā.

Degvielu ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu var
iegādāties pie tirgotājiem, kuri reģistrējušies šādas
degvielas tirdzniecībai. Saraksts ar degvielas tirgotājiem
publicēts dienesta mājaslapā sadaļā „Dīzeļdegviela
lauksaimniekiem”.

Svarīgi ņemt vērā!
No 2020. gada tiek palielinātas prasības attiecībā

uz ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas vai
akvakultūras produkcijas ražošanas, neieskaitot
saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu,
atbilstoši Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajai gada
ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam
par iepriekšējo taksācijas gadu.

Ja līdz šim tie bija vismaz 285 eiro no hektāra, tad
nākamgad tie būs 350 eiro. Saimniecībām, kas
atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauk-
saimniecību ir sertificētas bioloģiskās saimniecības,
tie bija vismaz 200 eiro no hektāra, bet būs 210 eiro.

Par izmaiņām liellopu
gaļas pārraudzības

veikšanai
Lauksaimniecības datu centrs atgādina, ka no

2020. gada 1. janvāra liellopu gaļas pārraudzības datu
iegūšanas veids būs tikai svēršana (kilogramos).

Pārraudzības datu iegūšanas veids krūškurvja ap-
kārtmēra un ķermeņa slīpā garuma mērīšana (centi-
metros) pēc 2020. gada 1. janvāra vairs nebūs spēkā.

Pamatojums izmaiņām ir Ministru kabineta
noteikumi Nr. 227 “Gaļas liellopu pārraudzības un
snieguma pārbaudes kārtība”.

Ja pēdējo 2 gadu laikā svari ir iegādāti vai
verificēti, bet tas nav paziņots Datu centram, tad
jāatsūta dokumenta kopija, kas apliecina svaru iegādi
vai verifikāciju uz e-pastu: ldc@ldc.gov.lv.

Atgādinām, ka svaru verifikācija jāveic ik pēc 2
gadiem. Ja verifikācijas termiņš beidzies, gaļas

liellopu pārraudzību nedrīkst veikt. Pārraudzības uz-
devumi netiks izsniegti!

Telefons papildu informācijai: 67095058.

Vietējās pārtikas 
produkcijas kataloga

izveidošana
SIA ”Latvijas lauku konsultāciju un izglītības

centrs” ir sācis darbu pie vietējās pārtikas produkcijas
kataloga izveides – “Novada garša”, kurā apkopoti
vietējās izcelsmes pārtikas ražotāji un pārstrādātāji
ar mērķi popularizēt vietējo pārtiku un tās atpazīstamību
Latvijā un pasaulē, kā arī rīkot reģionālus pasākumus
Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē, Latgalē un noslēguma
pasākumu Rīgā Latvijas iedzīvotājiem un viesiem,
kas parādīs, ka katrā Latvijas reģionā ir īpaši
pārtikas produkti un to gatavotāji, ka “Novada garša”
spēj būt katram sava, bet tomēr visiem viena -
Latvijas garša.

Katalogā varēs reģistrēties šādas
saimniecības/uzņēmumi, kuru produkti audzēti,
ražoti un pārstrādāti Latvijā:

1. lauksaimniecības produkcijas audzētājs;
2. kooperatīvs;
3. pārtikas pārstrādātājs.
Kvalitātes zīmes:
1. bioloģiskie – ir sertifikāts;
2. integrētie;
3. zaļā karotīte – ir sertifikāts ( nacionālās pārtikas

kvalitātes shēmas produkti un to ražotāji);
4. GlobalG.A.P – ir sertifikāts;
5. mājražotāji – kuri vismaz 70% izejvielas, ko šis

uzņēmējs izmanto savā produktu ražošanā, ir vietējās
izcelsmes (Latvijā iegūtas).

Cienījamie piebaldzēni! Par vēlmi veicināt
savu produktu noietu un piedalīties Latvijas
produktu katalogā lūdzu zvanīt pa tālruni
29131170. Pasākums ir apmaksāts no projekta.

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

Lolita Zariņa
Jaunpiebalgas novada domes

Lauksaimniecības organizatore
Tel. 29131170

E - pasts – lolita.zarina@jaunpiebalga.lv
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Skolas ziòas
Vidzemes debašu turnīrā kā laika tiesnesis

piedalījās
Melisa Ābelniece (11.kl.) – pateicība. Debašu

trenere un tiesnese I. Elksne.
Apvienoto novadu skolu dzejas konkursā

“Manas dzīves skolotājs” piedalījās
Ēriks Ralfs Blaubergs (10.kl.) – atzinība.

Skolotāja Z. Althabere.
Biedrības “Ascendum” un Latvijas Bērnu un

jauniešu literatūras padomes rīkotajā dzejas
konkursā “Garā pupa” piedalījās

Ēriks Ralfs Blaubergs (10.kl.), Dārta Berķe
(9.kl.), Endija Romanova (9.kl.), Lāsma Slaidiņa
(9.kl.), Daniela Macola (9.kl.), Elīna Zariņa (9.kl.),
Elena Lana Brīvmane (9.kl.), Kristiāna Beķere
(9.kl.), Sintija Bukša (9.kl.), Gundega Pētersone
(9.kl.). Skolotāja Z. Althabere.

Apvienoto novadu krievu valodas olimpiādē
piedalījās

Daniels Millers (8.kl.) – atzinība, Emīls
Markuss Morozs (8.kl.), Nauris Kristaps Metums
(8.kl.), Daniela Macola (9.kl.) – 1.vieta, Gundega
Pētersone (9.kl.) – 2.vieta, Kate Smilga (9.kl.),
Aleksandrs Grigorjevs (11.kl.) – 1.vieta. Skolotāja
I. Balode.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas
organizētajā radošo darbu konkursā “Dzīve
manā telefonā” piedalījās

Elīna Zariņa, Aleksa Paula Pallo, Kate Smilga,
Endija Romanova, Lāsma Slaidiņa ( visas 9.kl.).
Skolotāja Z. Althabere.

Ieva Ciekurzne
direktora vietniece izglītības jomā

7.decembrī Jaunpiebalgas kul-
tūras namā notika vidusskolas
12.klases Žetonu vakars. Žetona

gredzenus saņēma un 70. skolas iz-
laidumam vasarā gatavojas: 

Karīna Azace, Gunda Glāzere,

Alīna Krēvica, Nora Marija
Misiņa, Kristaps Ozols, Samanta
Plinta, Liene Zaķe. Klases au-
dzinātāja Lelde Grobiņa.

Šī gada 12. klases Žetonu vakarā
tika iestudēta A. Niedzviedža ko-
mēdija “Viņa ir īstā, muterīt”.

Paldies atraktīvajai režisorei
Janai Kalniņai un kultūras nama
vadībai, jo īpaši Mudītei Šnē par
mēģinājumu laiku menedžēšanu!
Paldies fotogrāfei Unai Gailei un
filmētājam Jānim Smilginam!

Paldies skolotājiem un skolas
darbiniekiem, jo īpaši Inesei Vīķelei
- kā mazais gariņš Tu bur un rūpē-
jies. Paldies 11. klasei un audzinā-
tājai Jolantai Glāzerei par noskaņas
radīšanu!

Paldies 12. klases vecākiem par
to, ka jūsu jaunie cilvēki ir tik ta-
lantīgi!

Lelde Grobiņa 

Foto: Una Gaile

Žetonu vakars 

No 11.novembra līdz 15.novem-
brim deviņi Jaunpiebalgas vidus-
skolas skolēni – Endija Romanova,
Elīna Zariņa, Daniela Macola,
Aleksa Paula Pallo, Sandis Pajats,
Krista Marta Kundrate, Aleksandrs
Grigorjevs, Gunda Glāzere, Kristaps
Ozols - kopā ar skolotājām Lienu
Vaļģi, Daigu Rubeni, Gunitu
Kundrati un šī projekta koordinatori
Velgu Zariņu – Romanovu viesojās
Itālijā projektā Erasmus+ 4C –

Communication, Collaboration,
Creativity, Critical thinking.

Šajā projektā piedalās piecas
valstis: Latvija, Dānija, Anglija,
Portugāle un Itālija. Itālijā mūs
uzņēma skola Liceo Scientifico
Antonio Pacinotti, kas atrodas pil-
sētiņā La Spezia, mazu pārsteigumu
radīja tas, ka viņiem skola ir jāap-
meklē no pirmdienas līdz sestdienai
un stundas ilgst no 8.00 līdz 12.00
vai 13.00.

Šajā projektā vairāk pievērsāmies
komunikācijai un sadarbībai, taču
nevarējām iztikt arī bez radošuma
un kritiskās domāšanas, jo tika iz-
veidotas dažādas grupas, kur bija
divi galvenie uzdevumi: izveidot
grafiti, kas palīdzētu padarīt labāku
apkārtējo vidi, kurā dzīvojam, otrs
uzdevums bija izveidot prezentāciju
par to, kā mēs varētu saudzēt vidi
un samazināt plastmasas nonākšanu
tajā. Daži veidoja plakātus, pre-

Projekta Erasmus+ „4C” aktivitātes Itālijā
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zentācijas vai video, taču tika iz-
veidota arī mājaslapa https://ma-
tildemuzio.wixsite.com/notoplastic.
Brīvajā laikā cits citam mācījām
dažādus savas valsts valodas vārdus
vai spēlējām kāršu spēles.

Devāmies ekskursijās uz pilsēti-
ņām Porto Venere, Lerici, apskatījām
arī pašu La Spezia, taču visvairāk
pārsteidza Cinque Terre, kur pa-
viesojāmies trijos no pieciem cie-
matiņiem.  Pats lielākais piedzīvo-
jums bija, dodoties no piektā cie-
matiņa uz ceturto, jo to darījām,
kāpjot kalnā un ejot pa dažādām
kalnu takām, – dažu šaurāku, citu
stāvāku. Kopumā nogājām kādas
divas stundas, taču tas bija skatu
vērts, apbūra dzidrais, tirkīzzilais
jūras ūdens, kalnā dzīvojošie savvaļas
kaķi, kā arī corbezzolo jeb latviski
– zemeņkoks, kura augļi izskatās
un garšo pēc zemeņavenēm.

Nobaudījām arī dažādus Itālijai
raksturīgus ēdienus, kā frittura di
pesce – fritētas jūrasveltes, gelato –
saldēts deserts, kas ir līdzīgs saldē-
jumam, kā arī nekur neiztikām bez
pastas un picas! Interesanti bija
redzēt, ka pie ģimenes vakariņu
galda kā neatņemama sastāvdaļa
bija TV raidījums Caduta libera!,
kuram līdzi juta un centās pārbaudīt
savas zināšanas katrs ģimenes lo-
ceklis.

Projekta pēdējā dienā kopīgi tika
izvēlēts „4C” logo, ko katra valsts
bija sagatavojusi iepriekš kā mā-
jasdarbu, laimīgā loze tika Portugāles
logo. Kopīgi tika uzspēlēta spēle
„Viena balta vista skaita savus
cāļus, to ir ...”, pārbaudītas zināšanas
Kahoot spēlē un uzņemti kopīgi
foto.

Šajā braucienā esam ieguvuši
lielisku pieredzi, jaunus draugus,

iepazinuši itāļu kultūru un tradīcijas,
protams, arī viesmīlību, kā arī ie-
mācījušies daudz ko jaunu. 

Liels pluss bija tas, ka visas
dienas mūs lutināja patīkami lai-
kapstākļi, kas atļāva izbaudīt visas
piedāvātās iespējas.

Itālija  noteikti ir vieta, kur at-
griezties un krāt jaunus spēkus,
iegūt fantastisku pieredzi un vien-
kārši izbaudīt vilinošo ainavu, kal-
nus, jūru!

Vislielākais paldies skolotājai un
šī projekta koordinatorei Velgai
Zariņai – Romanovai par lielisko
iespēju iepazīt Itāliju, jo bez viņas
mēs šādu pieredzi nebūtu ieguvuši!

Gunda Glāzere
12.klases skolniece

Attēlā: Jaunpiebalgas vidusskolas
skolēni un skolotājas, viesojoties
Porto Venere, Itālijā.

Patriotisko dziesmu festivāli un koncerti ieguva po-
pularitāti 20.gs. 70. gados. Laika gaitā ir nomainījušās
paaudzes, esam atguvuši Latvijas valstiskumu, taču pa-
triotiskās dziesmas mērķis ir palicis tāds pats - veicināt
jauniešu aktivitāti, dzimtenes mīlestību, varonību.

Jebkura vienkārša dziesma var pārtapt patriotiskajā,
ja to izmanto ar noteiktu mērķi. Tā  tas  bija arī
Jaunpiebalgas vidusskolā dzirdētajā koncertā, kas
šogad tika veidots Raiņa “Spēlēju dancoju” zīmē.
“Spēlēju dancoju” enerģiskā mūzika pirms un pēc kon-
certa izpildītājiem un skatītājiem lika sasparoties,
enerģētiski uzlādēties. Koncertā skolēni dziedāja
ikdienā iemīļotas dziesmas. Katra klase bija padomājusi,
lai viņu dziedātā dziesma kļūtu par īstu kocertuzvedumu.

Patīkami, ka noslēgumā žūrija katrā priekšnesumā
atrada ko uzteicamu. 

Vairīdamies no skaļiem vārdiem, ar kuplo dalībnieku
skaitu, dziedātprieku dalībnieki kārtējo reizi man lika
pārliecināties, ka mūs stiprus dara dziļā vienotības
apziņa: kopā ar mani, pirms manis, aiz manis…

Paldies klašu kolektīviem un viņu audzinātājiem
par ieguldīto darbu, lai šāds koncerts varētu notikt.
Paldies, protams, organizatorei Inetai Elksnei, kura
deva man iespēju koncertu noklausīties  un padarīja
manu patriotu nedēļu iespaidiem bagātāku.

Silvija Bērziņa
Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas bibliotekāre

Patriotu nedēļas tradīcija - dziesmu
koncerts Jaunpiebalgas vidusskolā
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6. decembrī Jaunpiebalgas
Mūzikas un mākslas skolā norisi-
nājās Valsts konkursa Latvijas
profesionālās ievirzes mūzikas iz-
glītības iestāžu izglītības program-
mas Stīgu instrumentu spēle -

ģitāras spēle audzēkņiem I kārta,
kurā piedalījās visi pieci ģitāras
klases audzēkņi – Mikus Brencis,
Samanta Keita Barkāne, Toms
Zariņš, Daniela Bormane un Rolands
Oļševskis. Dalībniekus vērtēja žūrija

un piešķīra vairākus diplomus. II
pakāpes diplomu saņēma 4. klases
audzēkne Daniela Bormane. III pa-
kāpes diplomus saņēma 1. klases
audzēknis Mikus Brencis un 2.
klases audzēkne Samanta Keita
Barkāne. 

Pēc konkursa skolēniem un skolas
pedagogiem bija iespēja dzirdēt
mūziķa un ģitārista Andra Grīnberga
lielisko ģitāras spēli un improvizā-
cijas, iepazīstot dažādas ģitāras
spēles tehnikas, kā arī darboties
pašiem ģitāras spēles meistarklasē
Andra Grīnberga vadībā.

Tas ir brīnišķīgi, ja tik nopietns
pasākums kā konkurss var pārvēr-
sties radošā NOTIKUMĀ. Paldies
visiem dalībniekiem un skolotājiem
Andrim Grīnbergam, Jānim
Žagariņam un Mārai Vīksnai!

Aija Sila
Jaunpiebalgas Mūzikas un

mākslas skolas direktore

Attēlā: konkurss Stīgu instru-
mentu spēle – ģitāras spēle.

Skolā skan ģitāras

Mūzikas un mākslas skolā

Projekts „Vidzemes ganiņš”

28.novembrī ar prezentācijas koncertu noslēdzās
projekts „Vidzemes ganiņš”. Koncertā Jaunpiebalgas
folkloras kopas „Piebaldzēni” dalībnieki ar stāstiem
un dziesmām ilustrēja ganiņa pirmo ganu dienu ar ru-
mulēm, agros ganu rītus, pastāstīja par ganiņa darba
pienākumiem,  ganiņa izskatu, iepazīstināja ar senu
ganu dziedāšanas veidu – gavilēm, gavilēšanu, sniedza
ieskatu daudzveidīgajās ganiņa brīvā laika aktivitātēs,
satikšanos ar vilku, Jāņu dienas pienākumiem un
ganiņa jokiem un nedarbiem. Paldies mūsu uzmanīgajiem
klausītājiem - Jaunpiebalgas sākumskolas skolēniem
un skolotājām, vecākiem un īpaši mammām par sarū-
pētajiem ganu tērpiem.

Informāciju par ganu dienām ieguvām no piebaldzēnu
anketām un 10 īpašajiem ganiem, kas sniedza plašāku
informāciju intervijās. Lielais paldies Laimai
Kazerovskai, Valdai Denei, Vēsmai Johansonei,
Agrim un Mārītei Baķiem, Veltai Pētersonei,
Dainai Pētersonei, Zinaidai Kušķei, Ausmai
Kļaviņai, Veltai Cvetkovai.

Intervijas un anketas nodosim Latvijas folkloras
krātuvei, lai bagātinātu tur jau esošo  piebaldzēnu fol- Lauma Bērza ar dziedātājām.
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Tajās sendienās bērnības laikā…
…arī ziemas toreiz, tālajā senatnē,

bija citādas – dziļi sniegotas, kupenas
milzīgas. Daža ziema siltāka, pa
retam arī kāda auksta, kas atkārtojās
pēc vairākiem gadu desmitiem. Tālu
caur piesnigušajiem mežiem stiepās
iebrauktas ragavu sliedes, jo zirga
pajūgs bija galvenais un vienīgais
satiksmes līdzeklis, kā teikt – pie
radiem, draugiem, uz veikalu,
baznīcu, kapsētu, meža darbā un uz
tālo pļavu siena šķūņiem pēc siena.

Un tā – lēnām tuvojās
Ziemassvētki – 24. decembris, svētku
sestdienas vakars, kad jau agri,

līdz pusdienai, tika veikti visi sma-
gākie dienas darbi… Tika cepti
pīrāgi, vārīta un šmorēta cūkgaļa,
sautēti kāposti, ceptas dažādas mai-
zes, maizītes, atnesta zaļā mežā
skaistule eglīte vai arī tikai kāds
egļu zars ar čiekuriem. Laikus tika
padarīti visi saimnieciskie darbi,
iets pirtī vai vannā, kā nu kuram
bija iespējams, tad, tīri ģērbtam, –
svinīgais baznīcas brauciens ar zva-
niņu pie ilkss. Ragavu slieces
dziedāja savu ziemas vakara dziesmu.
Pēc baznīcas svinīgā miera brauca
mājās, ēda sātīgas svētku vakariņas,

pateicās Dieva svētībai, kas vadījusi
ikviena zemes dzīves ceļus esošajā
gadā. Bet aiz loga gandrīz vienmēr
krita lielas, tīras pārslas un visur
valdīja brīnumainais svētku miers.

Bet istabā, lēni gaismodamas,
dega svecītes, eglītes zaļajos zaros
izplatīdamas savdabīgo Ziemassvētku
smaržu kopā ar piparkūkām, kas
brūnoja lielajā māla šķīvī.

Cilvēki, nolikuši darbdienu steigu,
baudīja gada visgaišāko svētku
nakts prieku, dvēseles skaidrību un
dziedāja “Klusa nakts, svēta nakts”.

(Turpinājums 12. lpp.)

kloras mantojuma pūru. Labprāt turpināsim iesākto
un esam atvērti uzklausīt jaunu ganu stāstus, jo
katra intervija ir liela vērtība. Paldies Zinaidai
Kušķei par fotogrāfijām, ja kādam piebaldzēnam,
mājas albumu šķirstot, ir kādas ar ganiem saistītas
bildes, priecāsimies tās pārfotografēt.

Ganu dziesmas brīnišķīgajās dziedāšanas meistar-
klasēs mācīja etnomuzikoloģe Lauma Bērza. Apguvām
dziesmas no tādām Vidzemes vietām kā Lejasciems,
Vestiena, Vējava, Jaungulbene, Madona, Ērgļi un,
protams, Jaunpiebalga. 

Projektā piedalījās 19 bērni, pateicoties projektam,
varbūt kāds no viņiem reiz sava prieka pēc ievilks
elpu un uzgavilēs Vidzemes ganiņa saucienu – pār
Piebalgas pakalniem pāri noskanēs garš eū....! Vai
tas nebūtu pats brīnišķīgākais rezultāts mūsu
Vidzemes kultūras un dabas skaņu ainavai? Netverams

un mums pat, iespējams, nezināms, bet šī projekta
veicināts!

Paldies atbalstītājiem, Jaunpiebalgas novada domei.
Projekta vadītāja Ieva Damroze

Foto no Zinaidas Kušķes albuma.  

Lielie un mazie  ganiņi!
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***
Šai pasaulē, ko mēs par dzīvi saucam,
Kur nemierā un steigā soļi zib,
Mēs bieži nomāktību sevī nesam,
Bet dvēsele – tā kaut ko gaišu grib.

Šai pasaulē, ko mēs par dzīvi saucam,
Ne katrreiz drauga rokas balstu jūt,
Tu dzīves vējos tiec tā liekts un locīts,
Ka liekas taisnis nevarēsi mūžam būt.

Šai pasaulē, ko mēs par dzīvi saucam,
Mums ienākt tīriem, gaišiem ļauts,
Bet apraksts tas, ko veidojam mēs gados,
Ne katrreiz vairs ir krāsā gluži balts.

Šai pasaulē, ko mēs par dzīvi saucam,
Lai nebūtu mums sodītājiem būt,
Lai varētu ar labestību dzīvot
Un gara veldzei gaišas domas gūt.

Šai pasaulē, ko mēs par dzīvi saucam,
Ir nepatiess un patiess gandrīz viss,
Lai vienmēr mūsos mājo spēka daļa,
Kur mīlēt prieks nav sirdī pazudis.

***

Šai pasaulē, ko mēs par dzīvi saucam,
Lai biežāk satikšanās svētkos braucam
Un mūža ikdienai
Klāt prieka dzirksti jaucam!

Dzidra Kuzmane

Foto: Baiba Kalniņa – Eglīte

Pēc vasaras var ļauties pārdomām.
Vai atminējāt, par ko gribu rakstīt?
Gan jau no fotogrāfijām, atpazīstot
tajās mūsu Dzidru, skaidrs, ka par
Ķencīti.

Aizvadīta vēl viena vasara, kad
Dzidra atkal un atkal no jauna sa-
tikās ar sava talanta cienītājiem.
Šogad ekskursanti no Alūksnes
un Cēsīm, no Preiļiem un Talsiem…
Paldies, Dzidra, ka, uzrunājot
Tevi, Tu vienmēr atradi spēku
sevī izvietot materiālus un ar
sirdsdegsmi stāstīt par savu iziešanu
tautās 46 gadu garumā.  Šad tad

pieminēji, ka bildēju un bildēju
tevi, bet bilžu kā nav, tā nav.
Lielākā daļa no tām apkopojumā,
bet dažas fotogrāfijas no jauna ra-
dušās šajā vasarā.

Lai Tev gaišs un mierīgs
Ziemassvētku laiks un turpmāk
arī lai piepildās Tavs teiktais: ”Bez
manas apskaidrošanas vis, kā sacīt
jāsaka, par Piebalgu skaidrā būšanā
netiks.”

Vēsma Johansone

Paldies, Dzidriņa, par Tavu at-
saucību, rakstot ikmēneša pārdomas

mūsu avīzītei! Turpināsim arī nā-
kamgad! Lai Tev veselīgs, veiksmīgs,
dzīvespriecīgs Jaunais gads!

Aija Ķīķere

Attēlā: Ķencītis – Dzidra
Kuzmane – šovasar kopā ar dau-
dzajiem ekskursantiem.

Satikt, uzmundrināt, iepriecināt!
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Latvijas mēnesis

Kultūras ziņas

Tāds bija aizvadītais novembris arī Jaunpiebalgā.
Jau pašā mēneša sākumā  pie mums nonāca piebal-
dzietes Liesmas Liģeres - Uķes krāšņi noformētais
dzejoļu krājums „Rozīte tvīkst” ar romantisma
piepildītiem vārdiem: „ ...es aizveru acis, un tavas
tumšās redzu. Ko viņas man sacīs, kad sapni sirdī
sedzu...”. 

Tās pašas dienas vakarā bija iespēja noskatīties
Džona Patrika lugu „ Dīvainā misis Sevidža”
mūsu pašu novadnieku izpildījumā. Lugu autors ir
sarakstījis pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados,
un tā ir tikusi izrādīta ne tikai uz Ņujorkas teātru
skatuvēm, bet arī visā pasaulē, tai skaitā arī mūsu
zemes amatierteātros. Tas ir pasaulslavens darbs,
kurā gandrīz kā pasakā sadzīvo šķietami normāli
cilvēki ar nenormāliem. Skatītājiem pat grūti izprast,
kur beidzas prāts un sākas ārprāts. Izrādās, ka
reizēm jukušajiem jāpalīdz veselajiem tik pie pareizā
risinājuma. Ar mūsu zemīti lugu saista gan tikai te-
matika par naudas postošo iedarbību uz cilvēku
prātiem. To savulaik jau redzējām Rudolfa Blaumaņa
lugā „Ļaunais gars”. 

Jāuzteic  visu mūsu aktieru izaugsme tēlošanas
meistarībā, bet sajūsmu izraisīja galvenās varones
misis Eteles Sevidžas tēls, kuru lieliski atveidoja
Valda Žukovska. Vienreizēji spēlēja arī Ineta Elksne
un Anna Mackeviča, kuras ar saviem Hannas un
misis Pedi tēliem varētu iederēties jebkurā tāda tipa
ārstniecības iestādē kā „Klusais klosteris”. Jolantas
Glāzeres tēlotā medicīnas māsa Villi un daktere
Emmeta Ingunas Āboliņas izskatā pārsteidza ne
tikai ar iespaidīgiem auguma parametriem, kādi pie-
nākas šādas iestādes darbiniekiem, bet arī ar iejūtīgu,
dziļu, pārdzīvojumu pilnu tēlojumu. Grūts pienākums
bija Egilam Johansonam, iejūtoties Džefsa lomā, jo
visu izrādes laiku viņam labā roka bija jātur pie
galvas, nu gluži kā Staļinam, noraugoties tautas ma-
nifestācijās, bet tam zem mēteļa esot bijis iemontēts
kāds palīgmehānisms. Superaktīva, kā vienmēr, bija
Velta Ciekurzne ar savu Feri tēlu, kuru varēja
uzskatīt vai nu par traku, vai sevišķi apdāvinātu.
Galu galā, iespējams, tas būtu viens un tas pats. No
vīriešu lomu tēlotājiem jāatzīmē Jānis Ciekurznis,
kura veidotais senators Tits tik centīgi meklēja
miljonus, kā kādreiz tie četri jaunie cilvēki Piebalgā.
Visā visumā laba izrāde, tomēr Latvijas mēnesī
latviešu skatītājus vairāk iepriecinātu kāds  mūsu
tautiešu darbs. Par to gan jādomā režisorei.

Patīkami bija raudzīties Lāčplēša dienas pasākumos.
Lapu gājiens ar daudzu jauniešu piedalīšanos, simtiem
svecīšu, kuras izgaismoja baznīcas apkārtni, un,
galvenais, sakoptas LOK kavalieru atdusas vietas
Jaunpiebalgas kapos. Pirmo reizi tika pieminēti arī tie
piebaldzēni, kuri  nepārnāca no Pirmā pasaules un ne-
atkarības kara. Tomēr labāk būtu, ja lāpu gājiens
sāktos no kapu kalniņa, kur jaunieši pie varoņu
piemiņas vietām iepazītos ar viņu devumu mūsu
brīvības izcīnīšanā. 

Par godu Latvijas Republikas Proklamēšanas
dienai 18. novembrī Cēsu Kultūras biedrības namā
tika atklāta Piebalgas mākslinieces Astrīdas
Raso -Mājenieces gleznu izstāde. Atklāšanā kopā
ar cēsiniekiem tika dziedāta valsts himna un citas
patriotiskas dziesmas. Savas dzejas lasīja gan pašu,
gan viesu autori, un Cēsu gleznotāju kurators Leons
Staris vienu dzejoli uzdāvināja arī piebaldzēniem.
Atliek tikai piebilst, ka kopā ar Cēsīm arī Piebalgai
ir nākotne.

22. novembrī mūsu kultūras namā bija iespēja no-
skatīties līdz šim labāko latviešu spēlfilmu „Dvēseļu
putenis” un tikties ar tās operatoru. Filmā varējām
sekot līdzi latviešu karavīru gaitām Pirmajā pasaules
karā, Krievijas pilsoņu karā un Latvijas neatkarības
karā. Skaudrs ir bijis latviešu „sarkano” strēlnieku
liktenis, kuri karoja Krievijas plašumos un panāca,
ka netika atjaunota Krievijas impērija, jo tad
Latvijas neatkarības ideja būtu zudusi. No aptuveni
30 tūkstošiem strēlnieku, kuri piedalījās kaujās
Krievijā, mājās atgriezās tikai ap 11 tūkstošiem, bet
tos, kuri palika dzīvot šai valstī, iznīcināja Staļina
režīms. Par viņiem dzejnieks Aleksandrs Čaks saka
šādus vārdus: „...un kuru zēni, no krievietēm
maigām, pie Volgas, iebrūnās  sādžās, dzen zosis uz
upēm, mācās ģitāri spēlēt, nezin kas tēvs tiem, un
latviski neprot ne vārda...”.

Skumji, bet šodien ne tikai Krievijā, bet jau visā
pasaulē klīst cilvēki ar latviskiem gēniem. Vai viņi
apzinās, kur ir viņu etniskā dzimtene?  Daudz tiek
runāts par cilvēktiesībām un pat mēģināts piespiest
uzņemt imigrantus no citām zemēm, bet aizmirstas
latviešu tiesības dzīvot uz savas zemes un savās
mājās. Ja mūsu valsts to spētu nodrošināt, tad arī
aizbraucēju nebūtu, daudzi atgrieztos savās tēva
mājās, ja tās vēl nebūtu pārdotas ārzemniekiem vai
mūsu pašu pārpircējiem.

Jānis Mājenieks

Astrīdai Raso
Paletē zaigo Piebalgas krāsas,
Gleznās ir jūtams mākslas gars.
Ēnu un gaismas rotaļu spēlēs
Uz Cēsīm  atvests košuma 

dārzs.

Ar Balgas ūdenī mērcētu otu,
No dārzu ziediem paņemtais 

prieks.
Tam piejaucot klāt debesu zilgmi,
Dzimst Piebalgas puses brīnumu 

stāsts.
Astrīdas gleznās ar ainavām jaukām

Bagātāks kļuvis mums kultūras 
klāsts.

Vēlam, lai Cēsīs noskaņas gūtās
Ir tavu jaunu iedvesmu stāsts!

Cēsu gleznotāju vārdā  
Leons Staris

(Turpinājums 14. lpp.)
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“Būtība”
7.decembrī Jaunpiebalgas kultūras nama

izstāžu zālē „Velves” tika atklāta Emīlijas un
Inas Treiliņu grafikas un gleznu izstāde “Būtība”.

“Cilvēks ir mainīgs un dažāds, tas, ko mēs
parasti uzskatām par savu būtību, ir tikai mūsu
izvēlētais ceļš. Mūsu būtība ir tikai sajūtās, viss
pārējais ir tas, kas ir radies apkārtējās pasaules
iespaidā.” (Ina Treiliņa)

Emīlija Treiliņa ir absolvējusi Jaunpiebalgas
Mūzikas un mākslas skolu. Emīlija patlaban mācās
Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, apģērbu
dizaina apakšprogrammā 1.kursā. Paralēli mācībām
Emīlija kopā ar mammu Inu Treiliņu ir izveidojušas
zīmolu „TREI.D”, kurā uzsākta mākslinieciskā
darbība.

Attēlos: Astrīdas Raso – Mējenieces  gleznu izstāde
Cēsu Kultūras biedrības namā.
Astrīda Raso – Mājeniece un amatierteātra “Triksteri”
aktrise Valda Žukovska.

23. novembrī Priekuļu kultū-
ras namā norisinājās amatier-
teātru skate. Visas dienas garumā
ar interesi varēja vērot piecas da-
žādas izrādes. Skatē piedalījās arī
Jaunpiebalgas novada Zosēnu kul-
tūras un sabiedriskā centra ama-
tierteātris “Intermēdija” ar V.
Pumpures lugu “Spietu laiks”, reži-
sore Līga Kalniņa, un Jaunpiebalgas
kultūras nama amatierteātris
“Triksteri” ar  Dž. Patrika izrādi
“Dīvainā misis Sevidža”, režisore
Aina Damroze.

Teātrus vērtēja nopietni ļaudis
no teātra mākslas vidus – Ilze
Kļaviņa un Jānis Jurkāns. Pēc pār-
runām un diskusijām rezultāti bija
šādi: 2.pakāpe – Zosēnu kultūras
nama amatierteātrim “Intermēdija”,
1.pakāpe (45 punkti) Jaunpiebalgas
amatierteātrim “Triksteri”. Šogad
daudzi amatierteātra „Triksteri”
dalībnieki izpelnīja atzinību par
spožu aktierspēli. Martā mūsu

teātris piedalīsies Vidzemes reģiona
amatierteātru skatē, kura notiks

Smiltenē.
Lai veicās arī turpmāk!

Mudīte Šnē

Amatierteātru skatē

Attēlā: Emīlija un Ina Treiliņas izstādes atklāšanā.
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Bibliotēkas ziņas

Izstādes „Būtība” ietvaros ir eksponēti astoņi
Emīlijas lielformāta zīmējumi, no kuriem četri darbi
ir no diplomdarba, kas tapa skolotājas Zandas
Liedskalniņas vadībā (2017.g.). Zīmēšana ir Emīlijas
iecienītākā tehnika, kurā viņa runā vizuālajā valodā.
Emīlija teic, ka cilvēku ķermeņu līniju, formu un
apjomu attēlošana viņu vilina jau no mazotnes.

Ina Treiliņa ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo
augstāko izglītību, vides dizainera kvalifikāciju
Rēzeknes Augstskolā Izglītības un dizaina fakultātē
(2013.). Ieguvusi bakalaura grādu mākslā un interjera
dizainera kvalifikāciju (2016.), kā arī maģistra grādu
dizainā, apakšprogrammā Grafiskais dizains Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmijā (2019.). Šobrīd Ina strādā
Gulbenes mākslas skolā Rankas klasēs, paralēli

veicot individuālo māksliniecisko darbību, strādājot
kā māksliniece noformētāja, vides dizainere, vada da-
žādas radošās darbnīcas.

Izstādes „Būtība” ietvaros ir eksponēti 12 grafiku
darbi, kas apkopoti mākslas kalendārā. Ina ar savas
vizuālās valodas stāstu gada garumā atspoguļo likum-
sakarības, cilvēka ceļu no bērnības, jaunības, līdz brie-
dumam un viedumam, kas saskan ar gada ritējumu no
jaunā uz veco ar virzību bezgalīgā apļa ritējumā.

“Cilvēka būtības meklējumi ir viena no lielā-
kajām filozofiskajām problēmām, un katrs cilvēks
kaut reizi dzīvē pats sev ir uzdevis šo jautājumu -
kāda tad īsti ir mūsu būtība?” (Dace Linde)

Mudīte Šnē 
Kultūras darba organizatore

Kā ilgāk nodzīvot ar gaišu prātu?
5.novembrī visi, kas apmeklēja psiholoģes Ingas

Dreimanes vadīto semināru “Prāta treniņa tehnikas”,
guva atziņu, ka jaunība mūsdienās ilgst līdz 55 - 60 gadu
vecumam. Skaidra prāta loma ir palielinājusies, jo pieaug
dzīves mobilitāte un dinamika, bet daudzi ikdienas
paradumi prātu nedarbina. Izrādās, ka mērens stress
palīdz saglabāt asu prātu un ir veselīgi laiku pa laikam
izkāpt no savas komforta zonas, darīt ko neikdienišķu,
piemēram, doties ceļojumā. Atmiņa ir jātrenē katru
dienu, tas ir regulārs darbs. Neatlaidība un mērķtiecība
ir svarīga jebkurā treniņā. “Kad liekas, ka vairs nevari,
pacenties un izdari vēl divas reizes!” novēlēja lektore.

Enkaustika – īsta krāsu terapija Enkaustika ir glezniecības tehnika, kurā kā krāsu pig-
mentu saistvielu izmanto karstu, kausētu vasku. Mūsdienās
enkaustiku izmanto galvenokārt tikai restaurācijā.

20.novembrī Tamāra Gončoronoka dalījās ar savām
prasmēm šajā mākslas novirzienā un iedvesmoja
pulciņu piebaldzēnu. Šajā tumšajā, drūmajā rudens
laikā nodarbība bija kā īsta krāsu terapija. Nākamā
nodarbība paredzēta 10.decembrī. 

Attēlos: darbi enkaustikas gleznošanas tehnikā.

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa

Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa (ZLN) ir projekts,
kuru jau 23. reizi organizē Ziemeļu Ministru padomes
birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bērnu literatūras centru un biedrību Norden Latvijā.
Mūsu valstī  projekts norisinājās  22. reizi. Nedēļas
galvenais  uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un
kultūras iepazīšana. Tās laikā bibliotēkās, skolās un
citviet notika lasījumi, stāstu stāstīšana, literatūras
izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi.   

Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos publis-
kajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas
valstīs vienlaicīgi tika iedegtas sveces un kopīgi
lasītas izvēlētās grāmatas.  

Šogad Ziemeļvalstu literatūras nedēļa notika no 11.
līdz 17. novembrim. Šā gada tēma “Ziemeļvalstu
svētki” vēlējās pievērst uzmanību kopienai un draudzībai. 

(Turpinājums 16. lpp.)
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11. un 12. novembris bija lielā lasīšanas diena Jaunpiebalgā. To
organizēja Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka sadarbībā ar sākumskolu. 2.-
4.klasē notika Rīta stunda. Bērni iepazinās ar zviedru rakstnieces A.
Lindgrēnas “Grāmatu  par Pepiju Garzeķi”. Lasījām fragmentu par Pepijas
dzimšanas dienas svinībām un pārrunājām svētku norisi un tradīcijas
Latvijā. Bērni aktīvi iesaistījās atrakcijās un labprāt diskutēja par šo tēmu. 

Veselīgas
attiecības
mūsdienu
sabiedrībā

5.decembrī daudzi interesenti
ieradās uz iedvesmojošu tikšanos ar
krišnaītu, sabiedrībā populāro vē-
disko filozofu un attiecību konsul-
tantu Uģi Kuģi, lai noklausītos
lekciju  par veselīgām attiecībām
mūsdienu sabiedrībā. 

“Šaubas un nemitīga cīņa ar
sevi ir mūsu ikdiena. Tas ir stāsts
par balto un melno suni. Kuru ba-
rosi, tas arī izaugs. Vienā dienā
par svēto nevar kļūt. Ir daudz
jālasa, daudz kur sevi jāpiespiež,
jālauž, lai pēc daudziem gadiem
parādītos īstā dzīves garša. Esmu
ceļā uz to,” lekcijas beigās teica
Uģis Kuģis.

Decembra beigās klajā nāks
viņa ilgi lolotā grāmata “Pāris”. Uģis
Kuģis cer, ka tā cilvēkiem palīdzēs
būvēt stipras attiecības. 

Baiba Logina

Jaunpiebalgas
pagasta

bibliotēkā
plānotie

pasākumi
4 6.janvārī. plkst. 17. 00 domu

biedru tikšanās “Teātra afišā”.
4 13.janvārī  plkst.17. 00 lasītāju

klubiņš “Lasītprieks!”
Laipni aicināti visi interesenti!
Vairāk informācijas pa tālruni

64107903; 29230240; 
e-pasts: baiba.logina@jaunpie-

balga.lv 

Lasīšanas diena 2.klasē

Lasīšanas diena 3.klasē

Lasīšanas diena 4.klasē Baiba Kalniņa-Eglīte
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Jaunpiebalgā 
13. 12. plkst.17. 00 – 20. 00 Ziemassvētku 
dāvanu tirdziņš un svētku kafejnīca.
Iepriecināsim dāvinātājus un dāvanu 
saņēmējus, baudīsim gardumus un brīnišķīgu kafiju
svētku kafejnīcā!
14. 12. plkst. 18. 00 Ziemassvētku koncerts “Tev
tuvumā”
Jaunpiebalgas Svētā Toma evanģēliski luteriskajā
baznīcā.
Artūrs Skrastiņš, Aija Andrejeva, Marts
Kristiāns Kalniņš un grupa “Putnu Balle”
izpildīs  latviešu komponistu skaistākās
Ziemassvētku dziesmas. 
Ieejas maksa: 15.00 EUR
Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas,
neaizņemot sēdvietu.
Biļetes iespējams iegādāties novada domes kasē,
www.bilesuparadize.lv
21. 12. plkst. 18.00
Ziemassvētku koncerts “Ceļā uz
Ziemassvētkiem”.
Jūs priecēs vokālais ansamblis “Žagariņi”.
Radīsim sajūtas kopā!
Ieeja bezmaksas.
26. 12. plkst. 11.00
Jaunpiebalgas novada pirmsskolas 
vecuma bērnu eglīte.
Izrāde visai ģimenei “Ziemassvētku 
pārsteigumi Čučumuižā”.
Jaunpiebalgas novada bērnus pieteikt
pasākumam līdz 20.decembrim -
tālr. 26449732 (Egita), 26538154 (Dzidra).
27. 12. plkst. 14.00
Ziemassvētku eglīte novada senioriem “Iededz
gaismu savā sirdī”.
Gaismu sirdīs iedegs latviešu dziedātājs Nikolajs
Puzikovs.

Ziemassvētku apsveikumi un pārsteigumi. Kopīga
vienošanās dziesmās un dejā.
Par transporta nepieciešamību informēt  
līdz 23.decembrim -
tālr. 26538154 (Dzidra), 26449732 (Egita).
28. 12.  plkst. 19.00
Filma “Jaungada taksometrs 2”.
Ieejas maksa: 3,00 EUR
1.01. plkst. 00.30. Jaungada balle kopā ar grupu
“Zemeņu iela”. 
Ieejas maksa: 5,00 EUR

Pasākuma plānā iespējamas izmaiņas
un papildinājumi. Lūdzu, sekojiet informācijai 

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

Tālrunis  uzziņai – 26449732 (Egita) 
26144234 (Mudīte)

Zosēnos
26. 12.    Novada pirmskolas bērnu eglīte
Jaunpiebalgas kultūras namā.
Zosēnu māmiņas, piesakiet savus bērniņus    pie
Dzidras, m.t. 26538154, zvaniet arī transporta nepie-
ciešamības gadījumā.
27. 12.    Novada senioru Ziemassvētku eglīte -
Jaunpiebalgas kultūras namā:
l pusakustiskais koncerts - Nikolajs Puzikovs;
l Ziemassvētku apsveikumi un pārsteigumi;
l kopīga vienošanās dziesmās un dejā.
Zosenieši - vienosimies kopīgam izbraukumam uz
Jaunpiebalgu. Transporta nepieciešamības gadījumā
zvaniet Dzidrai, m.t. 26538154. Vēlams pieteikties.
28. 12.    Vecgada balle - šajā īpašajā Vecgada
ballē jums muzicē Ēriks Budēvics - dziedātājs
un mūziķis no grupas ,,Hameleoni” un šarmantā
Indra Raila.
Ieeja - 4.00 EUR, galdiņu rezervācija – Dzidra, m.t.
26538154

Kultūras pasākumi

24. decembris –
Ziemassvētku 
priekšvakars

Jaunpiebalgas Svētā
Toma ev. lut. baznīcā

pulksten 18.00
Kristus piedzimšanas 

svētvakara 
dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.

Vēlamies informēt, ka
2020. gadu Jaunpiebalgas

doktorāts sāks
jaunās telpās Gaujas ielā 
6 – 19 (ieeja kopā ar aptieku).

Iespējams, pāreja uz
jaunajām telpām notiks

jau agrāk.
Lūdzam sekot informā
cijai doktorāta šī brīža 

atrašanās vietā
Rūpniecības ielā 2a!

Iespējams, ka pārdomājot, kas at-
rodas dzimtas vēsturē, jums atrastos
Artura Dulbes fotogrāfijas. (tās viegli
atpazīt ar zīmogu vai gadu). Priecātos
par jebkuru kultūrvēsturisku noti-
kumu vai citu fotogrāfiju (skolu
ēkas, tilti, saimnieciskā darbība,
būves, pasākumi, klašu izlaidumi,
ģimeņu grupu bildes utt.). Katra fo-
togrāfija raksturo laiku, kurā dzīvoja,
arī to, kā ģērbās. Fotografēšanās
bija liels notikums. Svarīgi apzināt,
novērtēt un sniegt jaunajai paaudzei
priekšstatu par 20. gs.

Protams, muzeja fondā ir daudz
bilžu. Vidusskolniece (K.K.) gatavo
zinātniski pētniecisko darbu par kul-
tūrvidi 20. gs. Tas viņai būtu vērtīgs
papildinājums ar jaunatradumiem
no jūsu, tieši no jūsu albuma.

Lūdzam zvanīt Kristai - 27806178
vai Vēsmai – 26615072. Katra foto -
grāfija tiks atdota atpakaļ!
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Jaunpiebalgas novada domes izdevums Redakcija: Aija Íîíere tâlr. 64162437 (darbâ), 26409543 (mob.), 
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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”. 

Trūkst tavas balss,
Tik mīļa mums ikvienam.
Trūkst tavu čaklo roku,
Tavas siltās sirds.

Izsakām līdzjūtību Dainai,
no brālīša Ulda atvadoties!

Gaujas ielas 27A kaimiņi

==

Mīļš cilvēks aizgājis
Uz klusēšanas pusi.
Viss aizgājis, kas izdzīvots
un bijis,
Vien paliek atmiņas ar mī-
lestības vārdiem.
Nu dvēselīte debesīs sev
jaunu ligzdu vij.

Izsakām dziļu līdzjūtību
Zanei Althaberei ar ģimeni,

pavadot māmiņu uz 
Balto kalnu!

Kolēģi Jaunpiebalgas
vidusskolā

==

Mums zināms ir tāds neliels
vārdiņš: turies! 
To saka tad, kad lieki citi
vārdi, 
Kad ceļā pēkšņi uznākusi
tumsa, 
Uz pagātni ir aizcirtušies
vārti!

Šajā skumjajā brīdī izsakām
visdziļāko līdzjūtību klases

audzinātājai
Zanei Althaberei,

pavadot mammu aizsaulē!

9. klases skolēni un vecāki 

No sirds tavas prasa
Viskošāko gaismu.
Es zinu,-
Tu vari to dot.
Un tu zini, kā -
Mīlot.

Novēlu skolēniem, vecākiem, vidusskolas kolektīvam un visiem
novada iedzīvotājiem, lai Ziemassvētku gaidīšanas laiks nāk ar

mirdzumu acīs  un dvēselē, lai atliek brīvs brīdis zvaigžņu 
vērošanai un skaitīšanai, lai ikvienam izdodas ieraudzīt 

mīlestības zvaigznes katram brīdim!
Lai Jaunajā gadā mēs sajūtam savu sargeņģeli uz pleca, 

lai baltām domām un baltiem darbiem piepildīts nākamais gads!
Arnis Ratiņš, Jaunpiebalgas vidusskolas direktors

Ieklausies brīnumā, ieklausies!
Pazudis nav tas nekur!
Zvaigžņotu taku šovakar
Viņš uz pleca tev tur.

Ieklausies brīnumā, ieklausies!
Rūpes kā pārslas lai kūst,
Dvēselē atkal sengaidītais
Debesu svētbrīdis plūst.

Novēlam katram piedzīvot
savu brīnumu šajos svētkos!

Jaunpiebalgas doktorāta 
kolektīvs

Lai skaistākos sapņus 
piepildītu

Un kvēlākās lūgšanas 
uzklausītu, -

Lūgsim eņģeļiem dvēseles 
gaismu,

Dzīvei spēku no debesīm...
Dvēseliskus, priecīgus un 

gaišus Ziemassvētkus!
Dāsnu, veiksmīgu un 

labvēlīgu Jauno gadu!

Jaunpiebalgas pagasta 
bibliotēka

Katru mirkli arvien tuvāk
debess gaisma klusi nāk,
un tik balti un tik dziļi
sirdī dziesma skanēt sāk.
Skan par bērnību un mājām,
skan par to, kas tāls un plašs.
Skan kā zvārgulītis dzidrs,
san kā ziemeļvējš jo ašs.
Lai ar baltām sniega pārslām
apsnieg viss, kas pelēks, drūms

un ar baltu gaismu sirdīs -
Ziemassvētki atnāk mums.

Gaišus, sirsnīgus,
Ziemassvētkus,

radošu, skanīgu un krāsainu
Jauno 2020. gadu!

Jaunpiebalgas Mūzikas un
mākslas skolas kolektīvs

Daiļās piebaldzietes! Čaklās rokdarbnieces!

19.decembrī 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 (tālr. 29230240)


