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Septembrī
12. 09. Velotūre “Pāri

Piebalgas pakalniem”.

13. 09. Tēva diena.

Oktobrī
03. 10. Rudens koncerts Svētā Toma ev.

lut. baznīcā, veltīts komponistam Emīlam
Dārziņam.

04. 10. Skolotāju diena.
10. 10. Rudens tirgus Jaunpiebalgā -

tirgus laukumā “Zem Ķenča cepures”.

Izstādē – gadatirgū “Izvēlies Piebalgu!” radošā studija “Baltie darbi” ieguva sertifikātu
lietot preču zīmi “Izvēlies Piebalgu!”, bet 19.augustā pasākumā “Vidzemes veiksmes stāsti

2020” saņēma balvu kategorijā mājražotājs/amatnieks.
Foto: Santa Sinka

Vairāk par šo notikumu lasiet 7. lpp.!
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- Pārdomas

Kādā sporta raidījuma reklāmā
dzirdēju ļoti labu teicienu –
vasarai bija Useina Bolta kājas.
Trāpīgi! Kur gan paskrējuši va-
saras mēneši, gaišās un saulainās
dienas? Lai gan -  ir daudz kas
jauks un patīkams piedzīvots,
apskatīts, sajusts, samīļots, iz-
smaržots…

Tā uzreiz jau nav iespējams
atgriezties rudenī, gribas vēl un
vēl pakavēties jaukajās atmiņās
par aizvadīto vasaru, pārskatīt
fotogrāfijas. Arī šajā avīzītes nu-
murā, kā ierasts, atskatīsimies
uz svētku mirkļiem mūsu novadā
– cik piesātināta un interesanta
bija “Izvēlies Piebalgu!” program-
ma, cik sirsnīga  atmosfēra valdīja
“Baņutas” simtgades svinībās
Zosēnos, kur skatītājus priecēja
jauno mūziķu vokālais sniegums,
lepojamies ar Valsts prezidenta
vizīti Jaunpiebalgā, jo nu arī viņš
redzējis mūsu skaisto baznīcu un
mūzikas un mākslas skolu, pa-
viesojies pie jaukajiem un darbī-
gajiem “Mazvieķu” saimniekiem. 

Ja pavasara puse bija pilna
neziņas par to, kā un vai vispār
notiks kāds kultūras pasākums
šovasar, tad vasaras pēdējais mē-
nesis kliedēja šaubas un aicināja
baudīt gan izcilu mākslinieku
sniegumu, gan ne mazāk vērtīgu
mūsu pašu talantīgo mūziķu uz-
stāšanos. 

Ko darīt rudenī? Pamazām
ļauties skumjām par aizejošo va-
saru? Nē, ne tikai vasarā mūs
priecēja krāšņās rozes, lilijas, bet
arī tagad, rudens pusē, var doties
apskatīt, piemēram, hortenziju
dārzus, kur dažam labam saim-
niekam ir teju 300 šķirņu šo
skaisto puķu. Kāds, kurš pabijis
šādā hortenziju paradīzē Sējas
novada Lojā, atzīst, ka lai visas
skaistules redzētu, starp iekārto-
tajām takām un dobītēm noteikti
jāklīst vai visu dienu. Ir apbrīno-
jams saimnieku neatlaidīgais
darbs un mīlestība pret augiem!

Protams, pašlaik zied un acis
priecē vēl daudzas citas rudens
puķes, notiek rosība dārzos, lai
novāktu izaudzēto ražu. Darba
pilnas rokas, lai jaukas dienas
un skaista, saulaina atvasara!

Aija Ķīķere

Novada domē
2020. gada 13. jūlija novada domes

sēdē nolemts
Apstiprināt par projekta izstādes – gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!”

vadītāju Egitu Zariņu.
Apstiprināt iesniegtos Jaunpiebalgas novada domes 2020.gada

13.jūlija saistošos noteikumus Nr.13 “Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr.1 „Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets un
ziedojumu budžets 2020.gadam” apstiprināšanu”.

M. K., personas kods dzēsts, deklarēto dzīvesvietu dzēsts, anulēt.
M. K., personas kods dzēsts, deklarēto dzīvesvietu dzēsts, anulēt.
M. K., personas kods dzēsts, deklarēto dzīvesvietu dzēsts, anulēt.
L. K., personas kods dzēsts, deklarēto dzīvesvietu dzēsts, anulēt.
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma “Asari”, zemes

vienības ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0161 – 11,2 ha platībā,
atdalot zemi ēku īpašumiem Gaujas iela 2;4;6;8;10;12;14;16;18 ar kopējo
platību apmēram 3,0 ha.

Veikt grozījumus Jaunpiebalgas novada domes 20.01.2020. lēmumā
Nr.14 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam
īpašumam “Kalna Ķenči” un “Vecurles” robežu pārkārtošanai, Zosēnu
pagasts, Jaunpiebalgas novads, un labot kļūdu lēmuma 2.punktā un
grafiskā daļā, labojot kadastra apzīmējumu 4298 002 0090 uz kadastra
apzīmējumu 4298 002 0127.

Īpašumā “Vecroci” ar kadastra Nr.4256 007 0119, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads, izveidotām zemes vienības daļām
noteikt zemes lietošanas mērķi zemes nomas līgumu noslēgšanai: zemes
vienības daļai “Mazpentuļi” ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0119
8001 – 1,18 ha platībā – zemes lietošanas mērķis – zeme uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); zemes
vienības daļai “Lielpentuļi” ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0119 8002
– 1,33 ha platībā - zemes lietošanas mērķis - zeme uz kuras galvenā
saim nieciskā darbība ir lauksaimnieciska (kods 0101); zemes vienības
daļai “Plūmītes” ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0119 8003 - 0,70 ha
platībā – zemes lietošanas mērķis - zeme uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

Zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu 4256 010 0012 un ēkām uz
tās ar kadastra apzīmējumu 4256 010 0012 001 un 4256 010 0012 002
mainīt adresi “Zeltiņi 1”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads,
LV- 4125, uz jaunu adresi “Jurīši” Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads, LV-4125.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – zemesgabala ar kadastra
apzīmējumu 4256 006 0423, Pureņu ielā 5, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 0,2416 ha, slēdzot pirkuma līgumu
ar R. K., personas kods dzēsts.

Atsavināt pašvaldības nekustamajā īpašumā – ar kadastra Nr.4298
004 0074, kurš atrodas “Lielsilakalns”, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov.,
LV- 4125, ietilpstošajā zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 4298 004
0074, atrodošās cirsmas nogabalus Nr.20; Nr.24; Nr.25; Nr. 36; Nr.37;
Nr.38; Nr.28; Nr.18; Nr.7; Nr.35; Nr.32; Nr.15; Nr.4; Nr.6; Nr.10; Nr.11;
Nr.14; Nr.19; Nr.21; Nr.22; Nr.23; Nr.27; Nr.44, slēdzot pirkuma līgumu
ar SIA “Meža Bites”, reģ. Nr.44103092103, par pirkuma maksu 56
500,00 EUR.

Atsavināt pašvaldības nekustamajā īpašumā – ar kadastra Nr.4298
004 0074, kurš atrodas “Lielsilakalns”, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov.,
LV- 4125, ietilpstošajā zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 4298 004
0077, atrodošās cirsmas nogabalus Nr.50; Nr.33; Nr.34; Nr. 35; Nr.32;
Nr.15; Nr.14; Nr.8; Nr.4; Nr.54; Nr.10; Nr.2; Nr.1; Nr.21; Nr.22; Nr.23;
Nr.26; Nr.39; Nr.40; Nr.41; Nr.42; Nr.47; Nr.27; Nr.28; Nr.29; Nr.36;
Nr.37; Nr.45 un Nr.46, slēdzot pirkuma līgumu ar SIA “Grantiņi 1”, reģ.
Nr.44601002817, par pirkuma maksu 117 500,00 EUR.

Precizēt 2019.gada 17.jūnija sēdes lēmumu Nr.101 “Jaunpiebalgas
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novada domes Par piedalīšanos Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.
gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu at-
jaunošana lauku apvidos” ar projektu “Jaunpiebalgas
novada pašvaldības autoceļa “Kalna Pentuļi -  Meža
Naukšēni” pārbūve”, papildinot lēmumu ar 4.punktu:
“Aizņēmuma atmaksu garantējam ar Jaunpiebalgas
novada domes budžetu”.

Ņemt papildus aizņēmumu 2020.gadā Valsts kasē

Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta “Jaunpiebalgas
novada pašvaldības autoceļa “Kalna Pentuļi – Meža
Naukšēni” pārbūve” īstenošanai 280 305 EUR apmērā
uz 15 (piecpadsmit) gadiem ar Valsts kases noteikto
procentu likmi ar atlikto pamatsummas maksājumu
1.gadā.

Piešķirt biedrībai “RAMS PIEBALGA”, reģ.
Nr.40008287790, līdzfinansējumu 2500,00 EUR apmērā
riteņbraukšanas sacensību rīkošanai 2020.gada 12.sep-
tembrī Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas
nov.

Apstiprināt iesniegtos Jaunpiebalgas novada domes
2020.gada 17.augusta saistošos noteikumus Nr.14
“Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1
„Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets un zie-
dojumu budžets 2020.gadam” apstiprināšanu”.

Noteikt speciālo piemaksu par tiešu piedalīšanos
ugunsgrēku dzēšanā un avāriju seku likvidēšanā
100.00 EUR apmērā par izsaukuma reizi.

Piešķirt D. Z., personas kods dzēsts, pabalstu
333,22 EUR apmērā komunālo pakalpojumu parāda
apmaksai, sedzot iesniedzēja faktisko komunālo pa-
kalpojumu parādu.

Apstiprināt projekta konkursa „Biznesa ideju
konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai
Jaunpiebalgas novadā” nolikumu.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma
“Mežāres” sadalīšanai, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas
novads, saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4298 003
0082, tiek atdalīta lauksaimniecības zeme no meža
zemes, veidojot divus īpašumus.

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Kalna Bērzi”,
kadastra Nr.4256 006 0020, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķas neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0298
– 0,949 ha platībā un 4256 014 0021- 6,3 ha platībā.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4256 006
00276 – 0,1637 ha platībā, ir zemes starpgabals un at-
bilstoši “Publiskas personas mantas atsavināšanas li-
kuma” 1.panta 11.punkta b daļā noteiktajam un
likuma „Par valsts un pašvaldības zemes īpašuma tie-
sībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktam ierakstāma zemesgrāmatā uz
Jaunpiebalgas novada domes vārda.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4256 007
0150 – 2,17 ha platībā ir zemes starpgabals un
atbilstoši “Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma” 1.panta 11.punkta b daļā noteiktajam un
likuma „Par valsts un pašvaldības zemes īpašuma tie-
sībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktam ierakstāma zemesgrāmatā uz
Jaunpiebalgas novada domes vārda.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4256 006
0380 – 0,25 ha platībā ir starpgabals un atbilstoši
“Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma”
1.panta 11.punkta b daļā noteiktajam un likuma „Par
valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgramatās” 3.panta otrās daļas
4.punktu ierakstāma zemesgrāmatā uz Jaunpiebalgas
novada domes vārda.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4256 006
0354 – 4,27 ha platībā piekrīt Jaunpiebalgas novada
domei un ir nepieciešama personisko palīgsaimniecību
vajadzībām, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašval-
dības zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 5.punktu
ierakstāma zemesgrāmatā uz Jaunpiebalgas novada
domes vārda.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – ze-
mesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0401,
kurš atrodas Gaujas iela 15B, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV- 4125, ar
platību 0,8097 ha, slēdzot pirkuma līgumu ar
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību
“Piebalga”, reģ. Nr.44103039314, par nosolīto pirkuma
maksu 3 900,00 EUR.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašuma – ar ka-
dastra Nr.4256 008 0114, kurš sastāv no zemesgabala
ar kadastra apzīmējumu 4256 008 0114, kurš atrodas
“Liepas 1”, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov.,
ar platību 3,67 ha, slēdzot pirkuma līgumu ar
sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Piebalgas Avoti”,
reģ. Nr.44103098163, par nosolīto pirkuma maksu 4
100,00 EUR.

Noteikt īpašumā “Tīrumjānēni” ar kadastra apzī-
mējums 4256 010 0051 apbūves tiesību teritorijām -
plānotām zemes vienības daļām - zemes lietošanas
mērķi un apbūves tiesību platību.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 “Grozījumi
Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 13.jūlija sais-
tošajos noteikumos Nr.17 “Par sabiedrisko kārtību
Jaunpiebalgas novadā””, ņemot vērā VARAM iebildu-
mus.

Lūgt Autotransporta direkciju atvērt jaunu sabiedriskā
transporta maršrutu “Jaunpiebalga-Ranka-Jaunpiebalga”
2x dienā darbdienās mācību periodā, nodrošinot
skolēnu nokļūšanu mācību iestādē, kā arī iespēju ie-
dzīvotājiem nokļūt darba vietās.

Apstiprināt velofestivāla „Pāri Piebalgas pakalniem
2020” nolikumu.

Slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “Ceļinieks 2010”, re-
ģistrācijas Nr.44103059132, juridiskā adrese Lielā
iela 2, Smiltene, Smiltenes novads, LV- 4729, par ceļa
seguma pārbūvi Priežu ielā, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas
pagastā, Jaunpiebalgas novadā, par summu 147
874.63 EUR bez PVN, PVN 21% 31 053.67, kopējā lī-
gumsumma 178 928.30 EUR.

Sagatavoja Anita Auziņa.

2020. gada 17. augusta novada domes sēdē nolemts
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Klāt septembris, sācies skolas laiks, šogad
citāds nekā ierasti.

Sveicu ar jaunā mācību gada sākumu – skolotājus,
skolēnus, vecākus. Vēlu pacietību, neatlaidību, sav-
starpējo sapratni un cieņu. Šogad mācības sākas pie-
tiekami sarežģītos apstākļos – tiek ieviesta kompetenču
pieeja mācību saturā, gan arī Covid -19 apdraudējumu
dēļ. Gribas cerēt, ka viss tomēr noritēs veiksmīgi, jo ir
izstrādāti noteikumi, kā rīkoties šajā situācijā,
sagādāts pietiekami daudz individuālās aizsardzības
līdzekļu gadījumam,  ja tie būs nepieciešami. Te gan
jāteic, ka  atbildība ir gaidāma gan no mums
personīgi, gan  no sabiedrības kopumā – kontakti ar
ārzemniekiem, ceļošana un atgriešanās no ārzemēm,
tam sekojošas pašizolācijas ievērošana, testu veikšana,
pozitīva testa gadījumā – stingra izolācija. Ne mazāk
svarīgas joprojām ir ierastās lietas – higiēna, roku
mazgāšana un dezinfekcija, distances ievērošana. Ja
to ievērosim, tad apdraudējums tomēr ir mazāks. 

Runājot par vasarā paveikto, tad ir veikts ieguldījums
skolas materiālajā bāzē, iespēju robežās ņemot vērā
skolotāju un skolas vadības priekšlikumus par nepie-
ciešamajiem uzlabojumiem mācību programmu materiālās
bāzes pilnveidošanā. Nevaram būt droši, ka turpmāk,
esot lielā novadā, varēs pretendēt uz šādiem līdzekļiem.
Tāpēc centāmies izdarīt maksimālo. Tika veikta skolas
apkures sistēmas modernizācija, teju septiņdesmitgadīgo
radiatoru un cauruļu nomaiņa, ir noslēgts līgums ar sil-
tumenerģijas piegādātāju, iepirkuma rezultātā tā ir
līdzšinējā firma, cerēsim, ka darbs tiks veikts apzinīgi,
nebūs siltumapgādes pārtraukumu.

Jāatzīst, ka šodien dzīvojam dinamiski  mainīgā pa-
saulē gan pandēmijas dēļ, gan, līdz ar to, arī ekono-
miskajos un sociālajos jautājumos, jebkurā brīdī jābūt
gataviem izmaiņām, atbilstoši un saprātīgi reaģējot
uz situāciju, lai nodrošinātu izglītības procesu un
sargātu  veselību. 

25. augustā Valsts prezidents Egils Levits, tur-
pinot Latvijas kultūrvēsturisko zemju apmeklējumu
un diskusiju ciklu par identitātes jautājumiem
pirms likuma iniciatīvas iesniegšanas Saeimā,
viesojās Piebalgā – Vecpiebalgā un Jaunpiebalgā.
Daudziem bija neizpratne, ka šoreiz tas nebija
plaši reklamēts.

Jā, šoreiz informācijas bija mazāk, jo minētā vizīte
nebija klasiskā prezidenta vizīte kā iepriekšējās
Latvijas Valsts prezidentu vizītes. Šis bija pēc Valsts
prezidenta iniciatīvas  rīkots pasākums sakarā ar to,
ka administratīvi teritoriālās reformas likumu
prezidents vērtē neviennozīmīgi. Valsts prezidentam
ir divas iniciatīvas – pirmā, kā saglabāt lielajos
novados kultūrvēsturisko novadu mantojumu. Šādas
lietas pie mums iepriekš netika risinātas, taču par to
runā mūsu kaimiņi igauņi un lietuvieši, arī zviedri.
Piebalga ir novads, kurš ieguvis vēl papildus
popularitāti ar romānu “Mērnieku laiki”. Būtu labi, ja
tāds likums taptu par to, kā šos kultūrvēsturiskos no-
vadus stimulēt ne tikai  administratīvi un deklaratīvi,
bet - kā praktiski atbalstīt kultūras mantojuma,
amatniecības, vietējās identitātes saglabāšanu. Te vēl
daudz neskaidrību, gaidīsim septembra beigas, kad
parādīsies likumprojekts. Tad varēs iesniegt savus
priekšlikumus, ierosinājumus, arī mūsu novadam  ir

tāda iespēja saistībā ar Latvijas Pašvaldību savienību. 
Otra lieta, veidojot lielos novadus, visticamāk

pazudīs mazo pagastu, vietējo kopienu pārstāvniecība
jaunajā domē. Jāteic, ka kopš dzimtbūšanas atcelšanas
laikiem nav bijis tā, ka pagastos nebūtu bijusi vietējā
vēlētā vara tādā vai citādā formā. 2021.gada pašvaldību
vēlēšanas notiks jaunajos novados (tātad mēs vēlēsim
lielā Cēsu novada domi), un deputātu kandidātu sa-
rakstus varēs iesniegt tikai reģistrētas politiskās
partijas. Diemžēl ir pienācis laiks, ka pēc reformas
daudzu lauku pagastu iedzīvotāji domē var nebūt pār-
stāvēti. Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, domāju, ka
60-80 % deputātu būs no Cēsīm vai piepilsētas. Tāpēc
ir prezidenta iniciatīva, ka vajadzētu veidot vietējo
pašpārvaldi vietējo problēmu lemšanai un risināšanai.
Protams, svarīgi arī tas, cik aktīvi vietējā sabiedrība
gribēs risināt savas problēmas. 

Tātad - šo vizīti organizēja Valsts prezidenta
kanceleja, kurā galvenais mērķis bija publiskā
diskusija. Diemžēl sakarā ar Covid -19 ieviestajiem ie-
robežojumiem Vecpiebalgas kultūras nama zālē
drīkstēja atrasties noteikts cilvēku skaits no katra no-
vada. Pēc diskusijas mēs piedāvājām apskatīt
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolu, kas ir gan
izglītības iestāde, gan darbojas Lietišķās mākslas
studija, var redzēt, kā šīs kultūras tradīcijas ar
izglītības procesu tiek nodotas jaunajai paaudzei.
Prezidents apskatīja Jaunpiebalgas Svētā Toma ev.
lut. baznīcu, nolika ziedus pie pieminekļa brīvības
cīņās kritušajiem, kā arī viesojās zemnieku saimniecībā
“Mazvieķi”, kas nodarbojas ar tradicionālo lauksaim-
niecību. Gan Valsts prezidents, gan kancelejas
darbinieki bija apmierināti ar redzēto.

Savukārt 8. augusta pēcpusdienā, izstādes – ga-
datirgus “Izvēlies Piebalgu!” dienā, valsts prezidents
sagādāja pārsteigumu, ierodoties tirgū un arī uz
Ievas Bērziņas grāmatas “Atmiņu atspulgi Ņevā”
atvēršanas svētkiem novada domes zālē.

Šī prezidenta ierašanās mūsu svētku laikā nebija
kā vizīte, Valsts prezidents tajā laikā atradās atvaļi-
nājumā un, viesojoties pie draugiem, savā sestdienas
maršrutā bija iekļāvis Jaunpiebalgu. Viņš gan izteica
nožēlu, ka nav bijis pie mums dienas sākumā. Tātad –
sava atvaļinājuma laikā Valsts prezidents var
parādīties jebkurā Latvijas vietā, radot patīkamu pār-
steigumu iedzīvotājiem.

8.septembrī paredzēta vēsturiskā Cēsu rajona
septiņu novadu vadītāju sanāksme.

Līdz jaunās teritoriālās reformas spēkā stāšanās
brīdim ir daudzas lietas, kuras ar likumu uzticētas
risināt apvienotā jaunā novada apvienotajai finanšu
komitejai, kuru veido apvienojamā novada pašvaldību
vadītāji līdz nākamā gada 1.jūnijam un kur balsu
skaits ir proporcionāls attiecīgajā teritorijā dzīvojošo ie-
dzīvotāju skaitam. Ir jāpieņem atbilstoši ar reformu
sais tītajiem normatīvajiem aktiem kopīgi lēmumi par
pašvaldību saistībām, īpašumu atsavināšanu, arī par
nomas tiesību piešķiršanu un citi. Otra lieta – ir
jāizstrādā apvienošanās projekts, kurā jāsaplāno, kāda
būs jaunā novada struktūra, kā tiks nodrošināta paš -
valdības pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem, kāda
būs pārvaldes struktūra, izglītības, kultūras, komunālo
un sociālo pakalpojumu saņemšana. Vai tas būs tikai

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju
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Cēsīs? Mēs, pārējie 6 novadi, tā nedomājam. Likumā
jau nekas skaidri nav noteikts. Pēc ministra J. Pūces
domām tieši jaunie ievēlētie deputāti arī pieņems lē-
mumus. Tam gan īsti nevar piekrist, ka nākamā gada
1.jūlijā jaunie deputāti šīs lietas uzreiz sāks risināt.
Tāpēc jāizstrādā apvienošanās projekts, ko un kā
darīt. 8.septembrī paredzēta pirmā nopietnā sanāksme,
lai vienotos par stratēģiskajiem virzieniem, struktūru. 

Tātad – nav arī skaidrs, kuri darbinieki būs
šeit, Jaunpiebalgā, pēc jaunā novada izveides?

Pagaidām nē, bet, kā jau teicu, ir jāizveido jaunajā
novadā tāda pārvaldes struktūra, kas vienlīdz sekmīgi
un kvalitatīvi spētu nodrošināt pašvaldības funkciju
izpildi un pakalpojumu sniegšanu visā jaunā novada
teritorijā, neveidojot nomales. Reāli dome strādā līdz
vēlēšanām jūnija sākumā, savukārt darbinieki kopā
ar izpilddirektori nodrošina pašvaldības darba nepār-
trauktību un lietu nodošanu pēc 1.jūlija, tad sākas
reorganizācijas process. Tāpēc ir nepieciešams jau mi-
nētais apvienošanās projekts. 

Kādas atsauksmes pēc izstādes – gadatirgus
“Izvēlies Piebalgu!”?

Esmu saņēmis  daudz  atzinīgu vārdu. Domes dar-
binieki paralēli savam tiešajam darbam noorganizēja
šo skaisto pasākumu. Te daudz ko dod iepriekšējo

gadu kopīgā komandas darba pieredze, jo katrs zina
savus pienākumus. Bija arī daudz jaunu un radošu
ideju. Ir izveidojusies brīnišķīga radošā komanda
Egitas Zariņas vadībā. Katrs no viņiem darīja visu ne-
pieciešamo, lai pasākums izdotos. Domāju, ka
programma bija piesātināta visas dienas garumā,
vakara koncerts ar Intaru Busuli pulcēja jo īpaši lielu
skatītāju skaitu. Ir saņemti atzinīgi vārdi no ciemiņiem,
ka Jaunpiebalga ir sakopta, skaista, bijis latvisks
tirgus, kādam tam arī jābūt. Protams, arī laika
apstākļi palutināja, kas nav mazsvarīgi.

Kā brīnišķīgs akcents svētku programmā noteikti
bija Aijas Silas vadībā izveidotās grāmatas “100
Piebalgas tautasdziesmas” atvēršanas svētki mūzikas
un mākslas skolas parkā. Tāpat skaists un sirsnīgs
koncerts baznīcā.

Lieli palīgi šovasar un arī pirms svētkiem
8.augustā bija skolēni, kuri divus mēnešus
strādāja dažādus darbus novadā, ko atbalstīja
Nodarbinātības valsts aģentūra.

Jā, liels paldies par paveikto bērniem un arī
vecākiem, kuri ir iemācījuši viņiem darba tikumu. No
visiem darbu vadītājiem ir saņemti vislabākie vārdi. 

Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

Izstāde – gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!”
aizvadīta

Spītējot mainīgajai situācijai valstī un pasaulē,
2020.gada 8.augustā jau 15.reizi norisinājās izstāde –
gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!”, vadoties pēc Ķenča
tēla radītājas Dzidras Kuzmanes vārdiem: “Sevi caur
svētkiem vest….”.

Visa diena un vakars bija piesātināts ar plašu
kultūras programmu, ko papildināja plašais apmeklētāju
pulks un skaistais, saulainais laiks.

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

Informatīvajā sadaļā stāstīt par aktualitātēm un
interesējošiem jautājumiem svētku apmeklētājus bija
ieradušies konsultanti no Lauksaimniecības datu
centra, Lauku atbalsta dienesta, Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centra, Pārtikas un veterinārā
dienesta un  Valsts augu aizsardzības dienesta.

Līdz ar rīta gaismu apmeklētājus priecēja brangs
vietējo un tālāku amatnieku, mājražotāju tirgus, kurā
varēja atrast gandrīz visu, ko sirds kāro un ko ikdienā
veikala plauktos neieraudzīt.  

Svētku atklāšana norisinājās ar skaistu svētku
gājienu, ar  Čangalienas galvenā runas vīra Ķenča uz-
runu, jaundzimušo jaunpiebaldzēnu sumināšanu,
amatierkolektīvu uzvedumu. Tradicionāli notika
zīmola “Izvēlies Piebalgu!” piešķiršanas ceremonija,
šogad preču zīmi ieguva “Balto darbu darbnīca”, kura
balto darbu radošajā studijā rada lina un dažādu citu
audumu nakts tērpus, kleitas, tautiskās blūzes,
apakšsvārkus, lakatus, dvieļus, priekšautus, cepures
un citus tekstilizstrādājumus, kuros tiek ietverts lat-
viskais kultūras mantojums mūsdienu dizainā.

Par lustīgu tirgus  noskaņojumu gādāja  tautā
iemīļotie mākslinieki  Guntis Skrastiņš, Olga Rajecka,
Rikardions un Kristīne Šomase.

Protams, neiztika 15.jubilejas svētki arī bez goda

mielasta, kad galdā tika celta smeķīga jēra zupa un
Piebalgas gardās kūkas.

Mazākajiem tirgus apmeklētājiem Jaunpiebalgas
kultūras namā bija iespēja redzēt jautru izrādi “Māja
zem varavīksnes”. Grāmatu atvēršanas svētki
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas parkā un
Jaunpiebalgas novada domes zālē.

Visas dienas garumā tika piedāvātas iespējas
baudīt dažādas aktivitātes - izstāžu zālē “Velves” bija
apskatāma mākslas plenēra “Izglezno Jaunpiebalgas
novadu 2020” mākslinieku radošā izstāde, varēja
smelties gudrības, apskatot tuvākas un tālākas
Jaunpiebalgas novada āres, pa Gauju izbraukt  ar
laivu vai SUP dēli, bērniem radošas, izzinošas un
aktīvas nodarbes, jauniešiem – autosportista Kārļa
Nebara meistardarbnīca, kā arī pie Cieres kalna nori-
sinājās pludmales volejbola turnīrs “Ķenča kauss”.

Pēc visām aktivitātēm Sv. Toma baznīcā varēja
klausīties koncertu “Sudrabota gaisma”, kurā mūsu
novada  mākslinieki atskaņoja novadnieku – jubilāru
Emīla Dārziņa, Marģera Zariņa un citu latviešu kom-
ponistu mūziku.        

Izskaņā - brīvdabas estrādē “Taces” lustīga svētku
svinēšana līdz pusnaktij ar krāšņu uguņošanu kopā
ar Intaru Busuli & Abonementa orķestri, grupu
“Mākoņstūmēji” un DJ Robertu Lejasmeijeru.

Esam lepni un pateicīgi ikvienam novadniekam,
svētku dalībniekam, sadarbības partnerim par
līdzdalību, atbalstu svētku organizēšanā un veidošanā! 

Paldies iedzīvotājiem, svētku viesiem par smaidu
un svētku noskaņu! Ceram uz tikšanos arī nākamgad!

Signe Rupaine
Sabiedrisko attiecību speciāliste/

Iepirkumu tehniskā sekretāre
Foto 6. lpp., autores Andra Annemarija, Santa Sinka
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Lauku ziņas

Vasaras izskaņā, 19.augustā, Gulbenes novada
Stāmerienas pilī Vidzemes plānošanas reģions devīto
gadu dārza svētku pasākumā pulcēja uzņēmējus un
pašvaldību pārstāvjus no Vidzemes novadiem, lai arī
šogad izceltu 26 uzņēmēju pieredzi un panākumus.

Vidzemes veiksmes stāsti ir Vidzemes plānošanas
reģiona iedibināta tradīcija, kas atklāj aktīvus,
radošus un uzņēmīgus vidzemniekus – produktu ražo-
tājus, pakalpojumu sniedzējus un mājražotājus,
apzinot Vidzemes pašvaldības, lai apzinātu tos uzņē-
mējus, ko tās vēlas šogad īpaši izcelt. 

Vairāku mēnešu garumā Vidzemes plānošanas
reģiona komanda devās viesos pie katra no uzņēmējiem,
izzinot to pieredzi un veidojot par katru īpašu video
stāstu.

Uzņēmēji tika godināti, balstoties uz dažādām te-
matiskajām kategorijām – inovatīvs uzņēmējs, tūrisma
uzņēmējs, atbildīgs uzņēmējs, saimniecība, debija,
eks portspēja, mājražotājs/amatnieks, entuziasts.

Šogad no Jaunpiebalgas novada kategorijā mājražo-
tājs/amatnieks balvu saņēma “Balto darbu darbnīca”.

Apģērbu zīmolu “Baltie darbi” Jaunpiebalgā radījusi
tērpu dizainere Ilze Prūse. Dizaina atslēga un moto –
senatnīgums mūsdienu izpildījumā. Jau trīs gadus ra-
došajā studijā top grezni senatnīgi nakts tērpi, lina
kleitas, tautiskas blūzes un krekli, svārki un
apakšsvārki, dvieļi, galdauti un citi tekstilizstrādājumi.
Tos raksturo lins, mežģīnes un izšuvumi, kuru dizaina
ietverti elementi no latviska kultūras mantojuma.

Sveicam, vēlot vēl daudz radošu ideju 
un panākumus!

Signe Rupaine
Sabiedrisko attiecību speciāliste/

Iepirkumu tehniskā sekretāre

Attēlā: šogad no Jaunpiebalgas novada kategorijā
mājražotājs/amatnieks balvu saņēma “Balto darbu
darbnīca”, apģērbu zīmolu radījusi tērpu dizainere
Ilze Prūse (vidū).

“Vidzemes veiksmes stāsti 2020” – 
Balto darbu darbnīca

Par projekta konkursu „Biznesa
ideju konkurss komercdarbības

uzsākšanai vai attīstībai
Jaunpiebalgas novadā”

Ar 2020.gada 17.augusta sēdes lēmumu Nr.136
(Protokols Nr. 12; 4§) ir apstiprināts atkārtots
projektu konkursa „Biznesa ideju konkurss komerc -
darbības uzsākšanai vai attīstībai Jaunpiebalgas
novadā” nolikums. 

Biznesa ideju konkursa mērķis ir veicināt uzņēmēj-
darbības attīstību Jaunpiebalgas novadā, tādā veidā
rosinot Jaunpiebalgas novada iedzīvotājus savas uz-
ņēmējdarbības uzsākšanai vai esošās uzņēmējdarbības
attīstībai.

Konkursa īstenošanai piešķirtais finansējums
3000.00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi).
Projekta realizācijas laiks noteikts līdz 2021.gada
30.jūnijam.

Pieteikumu iesniegšana no 2020.gada 1.sep-
tembra līdz 2020.gada 01. oktobrim plkst.16.00.

Esošos un topošos uzņēmējus aicinu iepazīties ar
konkursa nolikumu Jaunpiebalgas novada domes
mājas lapā www.jaunpiebalga.lv vai pie lauksaimniecības
organizatores L. Zariņas, tel. 29131170

Atbalsts lauksaimniecības
dzīvnieku ģenētisko resursu

saglabāšanai (LDGRS)

No 2020.gada 1.septembra līdz  30.septembrim var
pieteikties atbalstam lauksaimniecības dzīvnieku ģe-
nētisko resursu saglabāšanai (LDGRS). Šo valsts
atbalsta maksājumu var saņemt vietējo nozīmīgo
lauksaimniecības šķirņu - Latvijas brūnās un Latvijas
zilās šķirnes govju, Latvijas baltās šķirnes cūku,
Latvijas tumšgalves šķirnes aitu, Latvijas zirgu
šķirnes braucamā tipa zirgu, Latvijas vietējās kazu
šķirnes audzētāji.

Lai saņemtu atbalstu, pretendentam Lauku atbalsta
dienestā līdz 2020.gada 30.septembrim ir jāiesniedz
iesniegums, kā arī Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku
audzētāju organizācijas atzinums par dzīvnieku
atbilstību šķirnes aprakstam. Iesniegumu var  iesniegt,
tikai izmantojot Lauku atbalsta dienesta elektronisko
pieteikšanās sistēmu.

Atbalsta mērķis ir saglabāt lauksaimniecības
dzīvnieku ģenētisko resursu nozīmīgākās vietējās
cilmes sugas atbilstoši   Dzīvnieku audzēšanas un
cilts darba likumam.

Pieteikties var augstāk minēto dzīvnieku au-
dzētājs:
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l kura ganāmpulks un lauksaimniecības dzīvnieki
ir reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauk-
saimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu
reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzī-
mēšanu;

l kurš par katru atbalstam pieteikto dzīvnieku uz-
ņemas saistības uz pieciem gadiem, sākot ar pirmo
maksājuma apstiprināšanas gadu, vai tās turpina sa-
skaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas
Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, ad-
ministrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas
uzlabošanai.

Atbalsts dalībai bioloģiskās
lauksaimniecības un nacionālajā

pārtikas kvalitātes shēmā

Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības
un nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā
atbilstoši sertificēto produktu skaitam pare-
dzēts:

Primāro produktu, tai skaitā biškopības produktu,
ražotājam, kas realizē fasētus, marķētus sertificētus
produktus, kuru marķēšanā izmanto bioloģiskās lauk-
saimniecības un nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas
zaļās krāsas norādi:

l 110 euro apmērā – par divu sertificētu primāro
produktu ražošanu;

l 120  euro  apmērā – par trīs sertificētu primāro
produktu ražošanu. Ja pretendents ražo vairāk nekā
trīs sertificētus primāros produktus, par katru nākamo
sertificēto primāro produktu atbalsta summu palielina
par 10  euro, bet ne vairāk kā līdz 160  euro  vienam
pretendentam.

Lai saņemtu atbalstu, pretendents laikposmā no
kārtējā gada 1.septembra līdz 1.oktobrim Lauku
atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā
(EPS) iesniedz :

l iesniegumu un ieņēmumus apliecinošu dokumentu
kopijas vai to kopsavilkumu; 

l papildus Valsts ieņēmumu dienesta EDS sistēmā
jāaizpilda un jāiesniedz De minimis uzskaites
veidlapa un veidlapas identifikācijas numurs jānorāda
projekta pieteikumā.

Atbalstu piešķir piecus gadus.

LAD izmaksā ārkārtas atbalstu
piena lopkopjiem un liellopu

audzētājiem

Lauku atbalsta dienests izmaksā ārkārtas atbalstu
piena lopkopjiem un liellopu audzētājiem. Tas ir vien-
reizējs valsts pabalsts ienākumu stabilizēšanai šajās
nozarēs.

Par katru slaucamu govi lauksaimnieki saņem 86
eiro, ja no 2020. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam bijušas
vismaz 3 slaucamas govis un piens pārdots piena pār-
strādātājam. Par gaļas šķirnes liellopu saņem 137
eiro, par piena vai piena - gaļas šķirnes bulli - 96 eiro,
ja tie realizēti no 2020.gada aprīļa līdz jūnijam.

Pabalstu izmaksā, jo noteiktās lopkopības nozarēs
ir konstatēts ieņēmumu samazinājums. Samazinājuma
apmērus jūlijā publicēja Zemkopības ministrija. 2020.
gadā no aprīļa līdz jūnijam piena ražošanā kopējie ie-

ņēmumi bija samazinājušies par 9,1% salīdzinājumā
ar nozares ražotāju kopējiem ieņēmumiem laikposmā
no aprīļa līdz jūnijam vidēji iepriekšējos trijos gados,
savukārt liellopu audzēšanā tie bija samazinājušies
par 26,8% salīdzinājumā ar nozares ražotāju kopējiem
ieņēmumiem laikposmā no aprīļa līdz jūnijam vidēji
iepriekšējos trijos gados.

Plašāka informācija par atbalstu pieejama dienesta
mājaslapā izvēlnē “Atbalsts ienākumu stabilizēšanai
noteiktām lopkopības nozarēm”.

2020.gada lauksaimniecības
skaitīšana

Līdz 22.12.2020. visā Latvijā notiek lauksaimniecības
skaitīšana. Lauku saimniecību īpašnieki anketu var
aizpildīt elektroniski e.csb.gov.lv vai no 01.10. līdz
22.12.2020. uzņemt intervētāju savā lauku saimniecībā.

Lauksaimniecības skaitīšanā no respondentiem
iegūs tikai tos datus, kas nav pieejami šādos adminis-
tratīvajos datu avotos: 

l Lauku atbalsta dienesta (LAD) Integrētās admi-
nistrēšanas un kontroles sistēmas ES Tiešo maksājumu
datubāze;

l LAD informācija par atbalstu lauku attīstībai;
l Lauksaimniecības datu centra (LDC)

Lauksaimniecības dzīvnieku reģistrs;
l LDC Bioloģiskās lauksaimniecības informācijas

sistēma;
l LDC Novietņu infrastruktūras reģistrs.
Ja kādu iemeslu dēļ nevarat iesniegt veidlapu elek-

troniski, informāciju varat sniegt, zvanot pa tālruni
80202808, vai arī aizpildītu veidlapu nosūtīt pa pastu
uz adresi: Centrālā statistikas pārvalde, Lāčplēša iela
1, Rīga, LV-1301. 

Atbalstu un konsultācijas par 2020. gada lauksaim-
niecības skaitīšanas informācijas iesniegšanas iespējām
sniedz arī CSP reģionālie datu savākšanas un apstrādes
centri, kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centra (LLKC) lauku attīstības speciālisti.

Informācija sagatavota, pamatojoties uz SIA “Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centra”, Centrālās
statistikas pārvaldes un Lauku atbalsta dienesta pub-
licēto informāciju.

Lolita Zariņa
Jaunpiebalgas novada domes

Lauksaimniecības organizatore 
Tel. 29131170

E-  pasts – lolita.zarina@jaunpiebalga.lv
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Skolas ziòas

Es ieeju rudenī
Dāliju un gladiolu smaržās, 
Gājputnu klaigās 
Un savā skolā.
Ir sācies kopīgais ceļš, pa kuru mums jāiet kopā –

skolēniem, pedagogiem un  vecākiem. Gribu novēlēt,
lai šis ceļš ir interesants, veiksmīgs, radošs, draudzīgs
un bagāts ar pozitīvām emocijām.

Jaunais mācību gads vienmēr atgādina par to, cik
svarīga ir izaugsme, attīstība, zināšanas un izvirzītie
mērķi. Rakstnieks un skolotājs Reinis Kaudzīte ir
teicis: “Zināšanas ir manta, un mācības – šīs mantas
atslēga.” Lai izdodas iegūt šīs vērtības, kas ir neatņe-
mama bagātība ikvienam! Lai darba prieks visa
mācību gada garumā gan skolēniem, gan pedagogiem,
gan vecākiem!

Jaunpiebalgas vidusskolas lielākā vērtība ir 360
skolēni, viņu vecāki, pedagogi un darbinieki. Skolas
lielākie ieguvumi, sagaidot jauno mācību gadu, ir labi
rezultāti centralizētajos eksāmenos, renovēta apkures
sistēma skolas lielajā ēkā, jauna datorklase ar
datoriem skolēniem un skolotājiem sākumskolā, mūs-
dienīga tāfele –ekrāns dabaszinību priekšmetu
mācīšanai 5.- 12. klasei, kā arī digitālā frēze
tehnoloģiju un dizaina mācību priekšmetu apguvei 5.-
12. klasei. 

Šajā mācību gadā jaunie klašu kolektīvi un
izlaiduma klases ar audzinātājām ir šādi: 1. klasē mā-
cīsies 21 skolēns, audzinātāja Lelde Grobiņa,  5. klasē
– 24 skolēni, audzinātāja, mūzikas skolotāja Laila
Legzdiņa, 9. klasē – 32 skolēni, audzinātāja, angļu
valodas skolotāja Gunita Kundrate, 10. klasē – 18
skolēni, audzinātāja, latviešu valodas un literatūras
skolotāja Zane Althabere, 12. klasē – 13 skolēni, au-
dzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Jolanta Glāzere.

Skolā darbu uzsāk arī jauni pedagogi: Arnita
Rēdmane – logopēds, Valija Brence mācīs matemātiku,
Agnese Žuravļova – pirmskolas skolotāja, Agita
Alksnīte – pirmskolas skolotāja palīgs.

Paldies par  darbu sakām Jaunpiebalgas vidusskolas
pirmskolas visu iemīļotajai skolotājai Dacei Avotiņai!

Skolotāju ikgadējā konferencē Zaubē ar Amatas
novada apvienotās izglītības pārvaldes pateicības
raks tiem apbalvoti mūsu pedagogi Māra Brasava,
Lelde Grobiņa, Aivars Stankevičs, savukārt IZM
atzinības rakstu saņēma direktora vietnieks informāciju
tehnoloģiju jomā Jānis Šāvējs.

Ir gandarījums, ka būsim līderu skola vairāku
projektu īstenošanā:

Erasmus+ , Skola 2030, Skolas soma, Pumpurs,
Karjeras izglītība, Veselību veicinoša skol, e-twining,
Individuālo kompetenču attīstība, Bērnam draudzīgs
bērnudārzs.

Šajā mācību gadā būsim ceļā uz XII Skolēnu
dziesmu un deju svētkiem un Jaunpiebalgas vidusskolas
75 gadu jubileju.

Paldies pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem
par skolas sagatavošanu jaunajam mācību gadam!

Paldies par atbalstu un finanšu ieguldījumu
izglītības attīstībā Jaunpiebalgas novada domei, de-
putātiem un priekšsēdētājam Laimim Šāvējam!

Neviens nečukst pareizās atbildes,
neviens nepasaka priekšā ne ceļu, ne laipu,

ne vārdus, ko runāt, ne brīdi, kad jāpaklusē -
tomēr visas atbildes atrodamas
mazītiņā tikšķošā kamoliņā -

sirds pusē.
Meklēsim vārdus savā sirds pusē un dāvāsim tos

citiem!
Arnis Ratiņš

Jaunpiebalgas vidusskolas direktors

Attēlos: ar Amatas novada apvienotās izglītības
pārvaldes pateicības rakstiem apbalvoti pedagogi
Māra Brasava, Aivars Stankevičs, Lelde Grobiņa,
IZM atzinības rakstu saņēma direktora vietnieks in-
formāciju tehnoloģiju jomā Jānis Šāvējs.

Pēc gājiena no brīvdabas estrādes līdz vidusskolai
skolēni veidoja ziedu ornamentu – skolas zvanu.
12.klasei un klases audzinātājai Jolantai Glāzerei šis
ir pēdējais kopā pavadītais 1.septembris vidusskolā.

Foto: Iveta Bērziņa, Vēsma Johansone

Sācies jaunais mācību gads
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Pirms Jaunpiebalgas vidusskolas basketbola komanda
devās uz savu otro treniņu nometni šovasar (augusta
beigās), devos uz tikšanos ar jauniešiem un viņu
treneri, sporta skolotāju Aivaru Stankēviču. 

Treneris Aivars pastāstīja: “Pēc ilgā pārtraukuma
no marta vidus līdz maija beigām treniņus atjaunojām
jūnijā, nodarbības vasaras laikā bija divas reizes
nedēļā – trešdienās un piektdienās no pulksten 14.00
līdz 16.00. Skolas laikā arī pirmdienās nāksim kopā
un trenēsimies. Protams, vasaras laikā bērniem jāveic
arī dažādi darbi mājās, taču ir prieks, ka viņi tomēr ie-
plāno laiku un apmeklē treniņnodarbības. Daži var
atnākt kājām, citi brauc ar velosipēdu, paldies
vecākiem, kuri atrod laiku un bērnus atved, kā arī
daži atbrauc no Variņiem ar autobusu. Treniņos tiek
apvienoti basketbola elementi ar fiziskajiem, ir
jāpierod pie bumbas, jāatstrādā metieni. Vienreiz
šovasar jau pabijām nometnē un tagad, augusta
beigās, atkal dodamies uz 4 dienu nometni Variņos.
Tur ik dienu mums ir rīta rosme, treniņš, tad vēl otrs,
vakarā – metienu treniņš. Vasarā piedalījāmies
strītbola sacensībās Smiltenē, trijos posmos bijām
trešie, pēdējā – pirmie. 

Mums ir jāiespēlējas, jāgūst pieredze. Kādi turpmākie
plāni? Brauksim uz A. Kraukļa gadskārtējo piemiņas
turnīru basketbolā Rīgā, kas šogad noritēs jau
29.reizi, tas ir atpazīstams kā starptautisks pasākums,
uz kuru ierodas komandas no daudzām valstīm, taču
šogad pandēmijas dēļ būs mazāk dalībnieku – laikam
tikai no Lietuvas. 

Kas attiecas uz rudens sezonu, tad atlikušie gada
mēneši arī ir saplānoti – spēlēsim Jaunpiebalgā,
Siguldā, Līvānos, Cēsīs, Limbažos, Rīgā.

Gribu nosaukt visus spēlētājus: Nauris Lazda,
Emīls Lazda, Nauris Metums, Reinis Dravants,
Aleksandrs Stepanovs, Ralfs Stačs, Rinalds Akmentiņš,
Arvis Tentelis, Toms Zariņš, Kristers Elmanis,
Rihards Ansbergs, Emīls Ērglis, Kārlis Bišeris –
Valdemiers, Ernests Grišjānis. Deviņi skolēni veido
pamatu komandai, pārējiem – jācīnās par vietu
komandā, viss atkarīgs no ieguldītā darba treniņos.

Protams, arvien gaidām jaunus spēlēt gribētājus.
Savukārt 11.klases skolniece Ance Urbāne fiksēs re-
zultātus un rakstīs spēļu protokolus.

Tāpat būsim pateicīgi par jebkādu finansiālu
atbalstu, jo ir ļoti nepieciešami turnīri, taču, lai uz
tiem tiktu, ir vajadzīga nauda.”

Ko saka paši jaunieši, kas viņus piesaista basketbolā?
Īpaši runīgi puiši nav, bet atzīst, ka interesanti un
jautri ir nometnēs, arī turnīri patīk, īpaši, ja gūst
uzvaras, tas dodot pārliecību par savu varēšanu. Tā
strītbolā Smiltenē patīkama bijusi uzvara pēdējā
posmā. Kas attiecas uz treniņiem, tad neviens nespiež
te nākt, galvenais – pašu griba. Protams, nav paticis
un bijis garlaicīgi laikā no marta vidus līdz mācību
gada beigām, kad mācības noritēja attālināti, nebija
treniņu.

Paldies jauniešiem un trenerim par sarunu! Lai iz-
dodas visas ieceres, lai panākumi un uzvaras!

Aija Ķīķere

“Jaunpiebalgas Ķenči” turpināja
trenēties arī aizvadītajā vasarā

Mūzikas un mākslas skolā
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņi koncertē Cēsīs kopā ar Vidzemes

kamerorķestri koncertā “Vidzemes talanti 2020”
Tradīcijas mūs vieno, iedvesmo radošām izpausmēm,

kā arī stiprina mūsu pārliecību, ka esam tur, kur
vēlamies būt, un darām to, ko patiesi vēlamies darīt.
“Vidzemes talanti” skolas audzēkņiem un pedagogiem
ir kā ļoti gaidīts notikums, kurš nu jau daudzu gadu
garumā atklāj mūsu muzikālās darbības jaunās
sezonas sākumu. Esam patiesi lepni par mūsu skolas
talantīgo audzēkņu panākumiem, jo tiem tika dota
lieliska iespēja 30. augusta pēcpusdienā uz lielās kon-

certzāles “Cēsis” skatuves muzicēt kopā ar Vidzemes
kamerorķestri Andra Veismaņa vadībā. Mūsu skolu
šajā koncertā pārstāvēja četri audzēkņi, kuri guvuši
panākumus dažādos konkursos, – Aleksa Vīķele (2.
fagota klase), Rasa Sila (4. klavieru – ērģeļu klase),
Lauris Normunds Kromanis (2. trompetes klase) un
Tīna Rukmane (6. flautas klase). 

Ar savām sajūtām dalās Aleksa: “Tajā dienā, kad es
uzzināju, ka tiku izvēlēta spēlēt kopā ar šo orķestri, es
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biju satraukta un priecīga reizē. Man koncertā patika
piedalīties. Bija neliels uztraukums, bet kopumā -
nekas traks. Galvenais uz skatuves ir uznākt ar
smaidu un pārliecību!” Lauris: “Man koncertā patika
tas, ka diriģents parādīja, kad man ir jāsāk spēlēt.
Man bija arī ļoti liels uztraukums un trīcēja kājas, jo
tur bija daudz klausītāju. Īsti nepatika tas, ka mani
filmēja un fotografēja, jo tas traucēja koncentrēties
priekšnesuma laikā.” Rasa par koncertu saka: “Man
ļoti patika. Sākumā tas šķita pat neiespējami, bet,
kad uzgāju uz skatuves, es sapratu, ka varu dot
prieku sev un citiem, man kā akmens novēlās no
pleciem. Šis koncerts man bija liels ieguvums
nākamajām uzstāšanās reizēm.” Savukārt Tīna atzīst,
ka šāda iespēja nav kuram katram: “Man šī bija jau
otrā reize, kad uzstājos “Vidzemes talantos” un guvu
vienreizēju pieredzi. Sajūtas, spēlējot kopā  ar
Vidzemes kamerorķestri uz lielās skatuves, ir
brīnišķīgas. Ir liels prieks dzirdēt, kā skaņdarbs skan
kopā ar orķestri, un tieši man ir dota tāda iespēja.
Tāpēc saku lielu paldies manai flautas skolotājai un
mūzikas skolas direktorei par piedāvāto iespēju,
ieguldīto darbu un atbalstu.”

Rasas skolotāja Inga Eihentāle uzskata, ka koncertēt
kopā ar kamerorķestri vienmēr ir satraucoši gan au-
dzēkņiem, gan viņu ģimenēm. Tas ir kopīgs darbs,
kopīgi laimes un satraukuma brīži. Ir patīkami vērot,
kā ģimene atbalsta jauno mākslinieku, novērtē viņa
sasniegumus. Arī atbalsts, kuru bērni saņem aizkulisēs
no profesionāliem mūziķiem, tiem dod lielu drosmi un
uzdrīkstēšanos ar prieku kopā muzicēt.

Patiess gandarījums, ka starp 21 Vidzemes talantu
uz skanīgās skatuves izskanēja arī mūsu jauno
mūziķu instrumentu skaistās skaņas! Lielu paldies
sakām audzēkņu pedagogiem Ingai Eihentālei, Jānim
Žagariņam un Tālivaldim Narvilam! Paldies sakām
arī bērnu vecākiem, novada pašvaldībai un mūsu
skolas direktorei Aijai Silai!

Lai skanīgi skan šis mācību gads mums visiem!
Flautas spēles skolotāja  Aija Silakalne

Attēlos: Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolu
“Vidzemes talantu” koncertā pārstāvēja Aleksa Vīķele,
Rasa Sila, Lauris Normunds Kromanis, Tīna Rukmane.

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas pedagogi,
uzsākot jauno mācību gadu.

Tautasdziesma – spēka dziesma, stiprie vārdi, pie-
derības sajūta  savai zemei un tautai - tā iedvesmo,
spēcina, bagātina, vieno. Tautasdziesma mūsu senčus
pavadīja ikdienas darbos, dabas procesos, gadskārtu
griežos, priekos, bēdās, no dzimšanas brīža līdz
aiziešanai mūžībā. Tautasdziesma – neatņemama
dzīves daļa, katram novadam sava, nozīmīga, unikāla.

Kopīgiem spēkiem ir radīts unikāls materiāls -
grāmata “100 Piebalgas tautasdziesmas”, kas sevī
ietver Piebalgā pierakstīto tautas dziesmu izdevumu
nošu formātā, ko ilustrējuši Jaunpiebalgas Mūzikas
un mākslas skolas mākslas programmas audzēkņi.
Grāmatā apkopota daļa Piebalgas pusē pierakstītās
tautasdziesmas un tā tika veidota kā kopīgs skolas
projekts. Grāmata  ir baudāma gan kā mākslas darbs,
gan arī materiāls, ko varēs izmantot audzēkņi,
pedagogi mācību procesā, apgūstot latviskās tradīcijas,
kā arī ikviens, kam tuvas mūsu tautas latviskā manto-

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā 
tapis projekts GRĀMATA 

“100 PIEBALGAS TAUTASDZIESMAS”
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juma vērtības, tādējādi turpinot izkopt un uzturēt
dzīvas vietējās tradīcijas.

Iedvesmu projekta tapšanai deva Latvijas 100.
dzimšanas dienas svinības. Mēs vēlējāmies atstāt
kaut ko paliekošu nākamajām paaudzēm – mūsu
dāvanu Latvijai dzimšanas dienā, mūsu novada
tautas dziesmu apkopojumu skaistā grāmatā –
mākslas darbā. 

Grāmata tapa veselus divus gadus. Sākotnēji vēlē-
jāmies, lai Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas
bērni labāk iepazītu Piebalgas novada tautasdziesmas.
Tās iekļāvām dažādos mācību uzdevumos gan
mūziķiem, gan māksliniekiem. Un tad sapratām, ka
viss, kas mums ir, – ir atsevišķas mapītes bez
struktūras un secības.  Tādēļ nolēmām veidot
grāmatu, kura būtu gan mācību līdzeklis, gan mākslas
darbs, gan daļa mūsu novada vēstures. 

Uzsākām tautas dziesmu apkopošanu. Šo darbu ar
ļoti lielu rūpību veica mana mamma un mūzikas
teorētisko priekšmetu skolotāja Sarma Petrovska.
Tika apzinātas ap simts tautasdziesmas, kas pierakstītas
Piebalgā un tās tuvākajā apkaimē, zinot, ka senāk
Piebalgas novada robežas bija citādas, daudz plašākas.
Tālāk turpinājās darbs pie savāktā materiāla struktu-
rēšanas pa tēmām un blokiem, līdz nonācām pie četrām
sadaļām, kas sasaucas ar Latvijas četriem gadalaikiem. 

Mākslas programmas audzēkņi, skolas gada tēmas
ietvaros visu iepriekšējo periodu veidoja ilustrācijas
grāmatai – viņiem palīdzēja skolotājas Zanda
Liedskalniņa, Maija Apsīte un Rasa Ontužāne.
Mūzikas programmās tautasdziesmas esam iekļāvuši
mācību uzdevumos, dziedot tās koncertos, konkursos,
izmantojot kā mācību materiālu ikdienas darbā.

Visas savāktās tautasdziesmas no rokrakstiem ir
pārrakstītas datorrakstā, ko paveica skolotāja Sandra
Briede, un ir veikta audzēkņu radīto ilustrāciju pār-
fotografēšana, lai tās varētu izmantot grāmatā.

Grāmatā apkopota tikai neliela daļa no tautas-
dziesmām, kuras pierakstītas Piebalgas pusē. Tās at-
spoguļo Piebalgas dabu, tās ritējumu, norises cilvēku
dzīvē visos četros gadalaikos, tādējādi parādot vietējās
kopienas tradīcijas un vērtības. Grāmatas ideja
izvērtās kā vienots projekts visai skolai. Mūziķi
dziesmas iekļauj mācību darbā, apgūst tās un izmanto
savā koncertpraksē, savukārt mākslas programmas
audzēkņi, zīmējot ilustrācijas šīm tautasdziesmām,
apguva ilustrāciju kā vienu no vizuālās mākslas teh-
nikām.

Rakstījām projektus, lai dabūtu finansējumu
grāmatas drukāšanai un maketēšanai, jo visu lielo
darbu paveicām saviem spēkiem. Kad sapratām, ka
VKKF projektu Vidzemes reģiona konkursā esam sa-
ņēmuši finansējumu, sākās pats spraigākais noslēguma
etaps – grāmatas maketēšana, vizuālā koptēla veido-
šana un visa kopīgā materiāla rediģēšana. Šeit mani
palīgi bija mūsu skolas skolotāja, Vizuāli plastiskās
mākslas programmas vadītāja un māksliniece Sandra
Strēle, kura izveidoja grāmatas vizuālo koptēlu
tādu, kāds tas šobrīd ir baudāms. Savukārt datordi-
zainere Lauma Neretniece visas mūsu piezemētās
un arī trakās idejas salika digitālajā formātā, lai grā-
matu varētu nodrukāt. Ar Sandru un Laumu nepār-
trauktā saziņā strādājām gandrīz divas nedēļas gan
agros rītos, gan vēlos vakaros, lai laikā paspētu
grāmatu nodot drukāšanai. Droši varu teikt, ka mēs
trīs modāmies un gulēt gājām ar domām par
grāmatu. 

Milzīgs atbalsts bija arī no mūsu sadarbības part -

neriem – tipogrāfijas “ADverts”, kas atsaucās visām
pēdējā brīža izmaiņām un mākslinieciskajām idejām.
Par to paldies projektu vadītājai Agitai Kupačai. 

Līdz šim nav publicēts neviens izdevums, kur būtu
apkopotas Piebalgas pusē pierakstītās tautasdziesmas.
Tādēļ, veidojot šo grāmatu, vēlamies izcelt tieši mūsu
novadam raksturīgo latviešu folkloras mutvārdu
daiļradi – piebaldzēnu vērtības un tradīcijas tautas-
dziesmās.

Grāmatas tapšanā ir ieguldīts milzīgs kopdarbs un
liels emocionāls atbalsts, par ko esmu no sirds
pateicīga saviem kolēģiem mūzikas un mākslas skolā,
kā arī Jaunpiebalgas novada domei. Bez tik nopietnas
komandas šāds projekts nemaz nebūtu iespējams! 

Mana radošā komanda:
Tautasdziesmas apkopoja un sakārtoja: Sarma

Petrovska;
Māksliniece: Sandra Strēle;
Datordizains: Lauma Neretniece; 
Nošu materiālu digitalizēja: Sandra Briede;
Grāmatu ilustrēja: Jaunpiebalgas Mūzikas un

mākslas skolas VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS
PROGRAMMAS audzēkņi  (skolotājas Zanda
Liedskalniņa, Maija Apsīte, Rasa Vilka, Sandra
Strēle);

Foto: Samanta Eihentāle.
Atbalstīja:
Latvijas valsts meži un Valsts kultūrkapitāla fonds

Vidzemes kultūras programmas 2020. gada projektu
konkursa ietvaros 

Jaunpiebalgas novada dome 

Paldies saku arī Andrim Ērglim, Jurim Pīčam,
Vēsmai Johansonei,
Agitai Kupačai un
ikvienam mūsu at-
balstītājam un drau-
gam, kas palīdzēja
tapt grāmatai.

Izdevējs: Jaun -
piebalgas Mūzikas
un mākslas skola.

Tiražētājs: TI-
POGRĀFIJA “AD -
verts”.

Projekta idejas
un realizācijas

autore Aija Sila

Projekta idejas un
realizācijas autore
Aija Sila

Foto: Andra
Annemarija
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Tautasdziesmu apkopotāja un sakārtotāja Sarma
Petrovska 

Foto: Andra Annemarija

Nošu materiālu digitalizētāja Sandra Briede
Foto: Andra Annemarija

Datordizainere Lauma Neretniece
Foto: Andra Annemarija

Grāmata “100 Piebalgas tautasdziesmas” 8. augustā
tika dāvināta Valsts prezidentam Egilam Levitam

Foto: Aivars Damroze

Grāmatas atvēršanas svētkos 2020. gada 8.augustā 
Foto: Andra Annemarija
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Valsts prezidents Jaunpiebalgā
25. augustā Piebalgas apmeklējuma laikā Valsts

prezidents Egils Levits Vecpiebalgas kultūras namā
tikās ar iedzīvotājiem diskusijā par piebaldzēnu kul-
tūrvēsturisko un mūsdienīgo identitāti un tās
attīstību nākotnē. Saruna Piebalgā turpināja E.
Levita aizsākto diskusiju ciklu Latvijas kultūrvēstu-
riskajās zemēs pirms rudenī gaidāmās Valsts
prezidenta likuma iniciatīvas iesniegšanas Saeimā.
Līdz šim šādas diskusijas notikušas jau Sēlijā un
Alsungā.

Atklājot diskusiju un uzsverot, kas veido piebaldzēnu
pievilcību, Valsts prezidents sacīja: “Man ir tiešām
liels gods un prieks šodien uzklausīt jūsu domas un
diskutēt par jautājumiem, kas ir svarīgi gan šeit,
Piebalgā, gan visai Latvijai. Man šķiet, ka Piebalga
ir ļoti īpaša un blīva Latvijas kultūrvēsturiskā daļa,
kas teritorijas un iedzīvotāju skaita ziņā nav
pārmērīgi liela, taču ir ļoti daudz devusi latviešu
tautai, nācijai un visai Latvijas valstij. Tāpēc ir
jādomā, kā šo devumu turpināt nākotnē. Mēs zinām,
ka 18. gadsimtā Piebalga bija tieši tā Latvijas vieta,
kur latvieši sāka sevi apzināties vairāk nekā tikai ģi-
menes un ciema vai pagasta līmenī. Šeit latvieši
sāka sevi apzināties kā sabiedrību. Proti, līdz ar
hern hūtiešu darbību cilvēki sāka apzināties, ka ir
jādara kaut kas vairāk nekā tikai savai ģimenei,
mājai un sētai, lai visi – līdz ar to arī paši – dzīvotu
labāk. Piemēram, šeit pastāvēja antialkohola kustība,
hernhūtieši pirmo reizi sanāca kopā publiskos pasā-
kumos, ko neviens neuzspieda  no augšas. Un tie
principā ir demokrātijas pirmsākumi, jo demokrātija
nozīmē cilvēku, pilsoņu pašorganizēšanos. Tā arī
vienlaikus bija latviešu pašorganizēšanās, jo latvieši
tolaik nebija dominējošā tauta Latvijas teritorijā.
Līdz ar to tas bija arī latviešu nācijas emancipācijas
pirmsākums. Tolaik gan latviešu tauta šo vārdu ne-
lietoja, bet de facto jau pastāvēja iedīgļi, kas vēlāk,
jaunlatviešu laikā, tika noformulēta kā latviešu
tautas prasība pēc emancipācijas. 

Līdz ar to es varu teikt, ka latviešu tauta savā ap-
zinātajā dimensijā ir sākusies tieši šeit, Piebalgā, jo
piebaldzēni bija pirmie, kuri pašorganizējās. Un tas
ir jūsu atšķirīgais moments, kas turpinās arī šodien.
Proti, ja mēs paskatāmies, kā Piebalga attīstās mūs-
dienās, mēs redzam, ka šeit ir daudz dažādas
iniciatīvas un interesanti projekti, arī ražošana, kas
attiecīgi veicina to, ka Piebalga ir ļoti pievilcīga dzī-
vesvieta. Būtībā mēs redzam, ka Piebalga veido
vienu īpašu kultūrtelpu Latvija kontekstā, kas
pieprasa mērķtiecīgu rīcību, lai to uzturētu un attīs-
tītu.”

Diskusijā kopā ar Valsts prezidentu piedalījās
Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Indriķis
Putniņš, Somijas Tirdzniecības kameras Latvijā
valdes priekšsēdētājs Arnis Pooku, dizaina
biroja  H2E līdzīpašniece Ingūna Elere, Piebalgas
porcelāna fabrikas izveidotājs un īpašnieks Jānis
Ronis, Jaunpiebalgas novadpētniecības muzeja
vadītāja Vēsma Johansone un Jaunpiebalgas
novada uzņēmuma “Wenden furniture” īpašnieks
Normunds Brēmers. Visi bija vienisprātis, ka
Piebalgas kods ir paši piebaldzēni, kuri šeit dzīvo,

kopj tradīcijas, čakli strādā, rada daudz ko jaunu un
nodrošina Piebalgas potenciālu nākotnē.

Dizaina biroja  H2E līdzīpašniece Ingūna Elere
piebilda, ka “Valsts prezidenta likumprojekta iniciatīva
ir liels solis kultūrvēsturiskajiem novadiem, jo ir jā-
novērtē to daudzveidība, kas ir Latvijas ilgtspējas
pamatā”, bet Jaunpiebalgas novadpētniecības muzeja
vadītāja Vēsma Johansone uzsvēra, ka “likumprojekts
palīdzēs nepazaudēt piebaldzēnu identitāti”. Kāda
kundze no diskusijas klausītāju vidus pateicās
Valsts prezidentam par likuma iniciatīvu, sakot, ka
“tā mobilizē cilvēkus kultūrvēsturiskajos novados,
taču gribētos, lai likumprojektā būtu iekļauts punkts,
ka bērniem skolā ir jāmāca sava novada vēsture”.
Bet kāds kungs atzina Valsts prezidenta iniciatīvu
par ļoti vērtīgu ne tikai no identitātes aspekta, bet
arī no demokrātijas.

Noslēdzot diskusiju, Valsts prezidents sacīja:
“Paldies visiem par šo diskusiju! Paldies par intere-
santajām domām, kas man ir ļoti svarīgas, lai likum-
projektā savilktu kopā visu to, kas iedzīvotājiem ir
nozīmīgi! Es domāju, ka viena no šīs dienas būtiskā-
kajām atziņām ir tā, lai cilvēki šeit dzīvotu labi un
kvalitatīvi, vide ir jāveido un jāattīsta arī pašiem.
Šodien mēs dzīvojam nevis industriālajā, bet postin-
dustriālajā laikmetā, kad centrālais ir jautājums par
vērtību. 

Piemēram, mūsdienās ir nepieciešams nevis krekls,
kas silda, bet gan krekls, kas labi izskatās un kam ir
subjektīva vērtība. Proti, liela vērība ekonomikā
šodien tiek piešķirta kulturālajam elementam.
Domāju, ka Piebalga ir uztvērusi šo pasaules globālo
tendenci, jo arī amatniecības tradīcija Piebalgā, kas
ir pārdzīvojusi vairākus gadsimtus, ir nonākusi līdz
postindustriālajam laikmetam. Tāpat vēlos vēlreiz
uzsvērt, ka Piebalgas mantojums izceļas ar divu ele-
mentu apvienojumu – kultūras un pašorganizēšanās.
Ja mēs skatāmies uz Latvijas karti kopumā no vēs-
turiskās dimensijas, Piebalga ir latviskuma pirmavots,
jo šeit kultūra apvienojas ar pašiniciatīvu, pašorga-
nizēšanos, pašpārvaldi un demokrātiju. Tas arī ap-
liecina, ka ir ļoti svarīgi, lai ATR gaitā nepazūd šīs
pašnoteikšanās vienības.”

Valsts prezidenta kancelejas informācija

*  *  *
Valsts prezidents Egils Levits pēc diskusijas

Vecpiebalgas kultūras namā  apmeklēja Vecpiebalgas
muižas parka teritoriju Inešos un tikās ar Piebalgas
porcelāna fabrikas, “Gardenia Eco” sveču ražotnes
un bišu kosmētikas ražotnes SIA “ApiMI” īpašniekiem,
viesojās Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna memo-
riālajā muzejā “Jāņaskola”.

Savukārt Jaunpiebalgā Valsts prezidents ap-
meklēja Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolu
un Jaunpiebalgas Lietišķās un tēlotājas mākslas
studiju “Piebaldzēni”, Jaunpiebalgas Svētā Toma ev.
lut. baznīcu, nolika ziedus pie pieminekļa Brīvības
cīņās kritušajiem, kā arī viesojās zemnieku saimniecībā
“Mazvieķi” pie Laimas un Gunāra Ciekuržņiem.

Valsts prezidenta kancelejas foto
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Tūrisma stendi
izstādē - gadatirgū  “Izvēlies Piebalgu!”

Šogad pirmo gadu izstādē - gadatirgū “Izvēlies
Piebalgu!” tika prezentēts Jaunpiebalgas tūrisma in-
formācijas stends ar tūrisma informāciju, kas atrodas
Jaunpiebalgā, Latvijā un Igaunijā. Minētajā stendā
varēja iepazīties ar  Jaunpiebalgas novada tūrisma
apskates objektiem, velo maršrutiem un grāmatām
par Jaunpiebalgu. Tika prezentēts video par jauno
velo maršrutu ģimenēm ar bērniem “Jaunpiebalga -
Viņķu kalns”. 

Par video izveidi liels paldies sakāms Eduardam
Vīķelim - velosipēdu sagatavošana, Henrijam Eglītim
– video montāža, Lībai Kapustei - mūzika, Jurim un
Velgai Rubeņiem ar bērniem – velo braucēju ģimene.
Kā arī liels paldies tūrisma apskates objektu saimnie-
kiem, kas iekļauti šajā velo maršrutā: kupolmājas ke-
ramikas darbnīcai “puuceStudio”, personīgi Annai
Kristīnai  Pirktiņai par keramikas izstrādes prezentāciju
un Vēsmai Johansonei par novadpētniecības muzeja,
sviesta kulšanas un rakstītprasmes prezentēšanu.
Vairāk informācijas par šo jauno maršrutu var atrast
mājas lapā visit.jaunpiebalga.lv un YouTube interneta
vietnē, uzrakstot 17.km Velo maršruts “Jaunpiebalga
- Viņķu kalns”  vai https://youtu.be/xx3YcVyPq4N4 . 

Uz izstādi tika aicināti arī blakus novadu tūrisma
informācijas centri (TIC), lai jaunpiebaldzēni un
izstādes apmeklētāji varētu tuvāk iepazīties ar citu
novadu tūrisma maršrutiem, kas atrodas tepat,
Latvijā. Šogad atsaucās Alojas, Salacgrīvas, Limbažu,
Saulkrastu un Carnikavas novadu tūrisma TIC.
Vienotā “Saviļņojošā Vidzeme - labā piekraste” stendā
apmeklētājiem tika piedāvāta informācija par atpūtas
iespējām novados, informācija par pārgājienu maršrutu
gar Latvijas un Igaunijas piekrasti, Latvijas Zaļo ceļu
asociācijas Latvian Green Ways Association maršrutiem,
novadu pasākumu kalendāri u.c. informācija. Paldies
viņiem par atsaucību! 

Šobrīd ir izstrādātas jaunas brošūras par Jaunpiebalgas
novadu krievu un angļu valodā, kas ir kā prezentatīvs
materiāls. Mums ir iespēja sniegt informāciju par
Jaunpiebalgu arī ārpus Latvijas, tāpēc, lūdzu,
izmantojiet to, ja viesojaties vai strādājat citās valstīs. 

Visu informāciju par iespējamiem tūrisma maršrutiem
var iegūt Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4,
pie Eduarda Vīķeļa Tūrisma informācijas centrā,

Gaujas ielā 21, interneta vietnē, visit.jaunpiebalga.lv
un zvanot pa tālruni 27343990.

Vēlu jums pavadīt jauku, ar tūrisma ceļojumiem
bagātu vasaras nogali, izbaudiet jauno velo maršrutu
“Jaunpiebalga - Viņķu kalns”.

Tūrisma speciāliste Ilze Prūse
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ESI RADOŠS!
Jauno sezonu uzsāk Jaunpiebalgas

Lietišķās un tēlotājas mākslas studija
“Piebaldzēni”

Vasara nemanot aizsteigusies. Drīz kokiem  krāsosies
lapas un daba ieies mierā. Arī cilvēks. Kad tiks
novākti dārzi, vakari kļūs garāki, būs pienācis laiks
sev. Ja esi viens no tiem, kuram patīk kaut ko radīt ar
savām rokām,  radošās darbnīcas piedāvā apzināt un
izkopt kādu no taviem talantiem.

Studijas “Piebaldzēni” darbības mērķis ir kopt
TRADICIONĀLĀS AMATA PRASMES ar mērķi, lai
Jaunpiebalgā atjaunotos amatniecības tradīcijas.
Piebalga ir bagāta ar savu atstāto kultūrmantojumu.
Kas ir tās lietas un kā mēs tās varam apzināt,
darbināt un nodot tālāk no paaudzes paaudzē?

Valsts Nacionālā kultūras centra vadībā visā Latvijā
darbojas liels skaits studiju, kas savā darbībā gādā par
to, lai tiktu kopts atstātais kultūrmantojums un uz tā
bāzes mijiedarbībā ar DABU un VĒSTURI šodien
notiek jaunu vērtību radīšana. Top skaistas lietas,
sadzīves priekšmeti. Tiek darināti tērpi un rotas, kopta
mājas vide un pagalms. Caur zināšanām un izpratni
veidojam KOPĒJĀS KULTŪRTELPAS KVALITĀTI.

Katrs pats varam tik daudz skaistu lietu ap sevi
radīt! Individuāli izgatavota MĀJU NORĀDE, oriģināla
PASTKASTĪTE, krāsaini noausta VILLAINE, pašausts
BRUNCIS, raibu raibais LUPATU DEĶIS, skaists
MĀLA TRAUKS  uz tava galda, BALTIE DARBI dā-
vanām ģimenes godos, īsti, rakstaini CIMDI un
ZEĶES -  spēka lieta valkātājam, PĒRLĪŠU darinājumi
un METĀLA ROTASLIETAS - paša priekam, ar ko
greznoties un citus iepriecināt.

Apzināta piederība savai ZEMEI, TAUTAI, MĀJĀM
veido identitātes un pēctecības izjūtu, kas atradēju
dara atbildīgāku sev atvēlētā laika priekšā. Varbūt
tieši tu esi kāda jauna ceļa sākumā? Mēs piedāvājam
apgūt ZINĀŠANAS UN PRASMES.

TEKSTILA DARBNICĀ

Tuvojas rudens, un Jaunpiebalgas studijas “Piebaldzēni”
aušanas darbnīca aicina jaunas dalībnieces un
dalībniekus savā pulkā. Tiek aicināti gan tie, kuri jau ir

draugos ar aušanu, gan tie, kuri vēlas to iemācīties.
Mēs palīdzēsim apgūt aušanas teoriju un prasmes.

Jauno sezonu sākam jau 12.septembrī plkst.10
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā.”

Irita Lukšo, tel. 26597372

METĀLAPSTRĀDES DARBNICĀ

Metālapstrādes darbnīcā apgūsiet rotu kalšanas
pamatus, stiprināsiet un papildināsiet jau esošās zi-
nāšanas un iemaņas, izgatavojot arheoloģiskās rotas
un realizējot savas radošās ieceres metālā - rotaslietas,
tautastērpu rotas, dizaina priekšmetus, galda piede-
rumus, mākslas objektus u.c.

Oskars Rozenblats, tel. 28781942

KERAMIKAS DARBNICĀ

Keramikas darbnīca aicina jaunus interesentus!
Esmu patiesi priecīga par iespēju vadīt keramikas
darbnīcu pieaugušajiem! Tiksimies uz pirmo nodarbību
jau 17.septembrī. Iepazīsimies, parunāsimies, pastrā-
dāsim un kopā veidosim vīziju,   uz ko virzīties. Es
ticu, mums kopā izdosies attīstīt savas mālošanas
prasmes, pilnveidoties un radīt brīnišķīgus darbus!

Uz tikšanos! 
Marika Šube, tel. 29295435

KULTŪRMANTOJUMA  RADOŠAJĀ DARBNICĀ

Programmā paredzēts  PĒTĪT -  IZZINĀT - RADĪT: 
l individuāls darbs ar autoriem un amatniekiem,

kuriem interesē padziļinātas zināšanas par BALTU
ZĪMJU, ORNAMENTA, ROTĀJOŠĀ RAKSTA pielie-
tojumu savos darbos;

l KOMPOZĪCIJAS pamati, to pielietojums darbā
ar izvēlēto materiālu vai tēmu;

l KRĀSU MĀCĪBA - veidot izpratni par krāsu
nozīmi, to iedarbību uz vidi un cilvēku;

l SIMBOLU VALODA - nozīme, simbolu pielietojums
radošajā darbā.

Sandra Strēle, tel. 29466717

Uzdot interesējošos jautājumus un pieteikties pie
darbnīcu vadītājiem varat, aizpildot pieteikuma an-
ketu.

Dalības maksa 7,00 EUR mēnesī.
Vēlu jums visiem radošiem darbiem bagātu sezonu!

Sandra Strēle
studijas “Piebaldzēni” vadītāja
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Operas “Baņuta” simtgades svinības Skrāģu krogā
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Operas “Baņuta” simtgade nosvinēta
8.Profesionālās mākslas dienas Zosēnos pie Skrāģu

kroga šogad bija veltītas pirmajai latviešu nacionālajai
operai “Baņuta” – pirms 100 gadiem – 1920. gada 29.
maijā – Latvijas Nacionālajā operā notika tās
pirmizrāde. Operas komponists Alfrēds Kalniņš,
libreta autors – Artūrs Krūmiņš. Skrāģu kroga
īpašnieks un “Baņutas” muzeja izveidotājs, Artūra
Krūmiņa brāļa mazdēls Guntis Gailītis, uzrunājot
klausītājus, uzsvēra, ka nevienā citā valstī nav
izveidots tāds muzejs, kas būtu veltīts pirmajai nacio-
nālajai operai.

Svētku programma patiešām plaša, interesanta un
daudzpusīga, visas dienas garumā.

Jau dienas pirmajā pusē Skrāģu krogā pulcējās in-
teresenti, lai apskatītu “Baņutas” muzeja ekspozīciju,
viesmākslinieku darbu izstādi brīvā dabā, arī
iesaistītos sarunās ar tiem. Senajā klētī varēja
apskatīt izstādi “Artūrs Krūmiņš -arhitekts” un
“Līgo Zosēnos”, kā arī redzēt “Baņutas” vēsturiskās
brīvdabas skatuves vietu.

Savukārt akustiskajā koncertšķūnī uzmanību
saistīja izstāde, veltīta Starptautiskā Baltijas Baleta
festivāla 25. jubilejai, kā arī saruna ar Litu Beiris.

Pasākumā bija iespēja noskatīties režisores Laimas
Žurginas dokumentālo filmu par SBBF sākumu
Kopenhāgenas  Tivoli koncertzālē Dānijā 1996.gadā
un Verdi operas “Dons Karloss” iestudējumu  LNO

1988.gadā, veltītu operas solista Kārļa Zariņa 90.
dzimšanas dienai. 

Apmeklētājus ieinteresēja arī piemiņas zīmes at-
klāšana ornitologam - “Putnu Jānim” - Jānim
Brikmanim.

Vēlāk dažādi pasākumi risinājās “Baņutas” muzejā
- “Latvijas Pasta” 2020.gadā izdotās pastmarkas pre-
zentācija - par godu pirmās latviešu nacionālās operas
“Baņuta’’ 100. dzimšanas dienai un saruna ar māksli-
nieci  Liliju Dineri; Alfrēda Kalniņa kamermūzikas
koncerts, solo dziesmas izpildīja  Laima Krīgere,
Kalvis Kalniņš, pie klavierēm prof.  Ventis Zilberts;
piemiņas goda zīmju atklāšana “Baņutas “ muzeja at-
balstītājiem un saruna ar viņiem; “Cita dzeja” –
izskanēja dzejas lasījumi no ‘’Baņutas’’ teksta, libreta
autora Artūra Krūmiņa literārā mantojuma pūra, ak-
trises Anitas Grūbes sniegumā; jaunās tūkstošgades
līgo akmens piemiņas zīmes svinīga atklāšana
Tirgskalnā, kurā piedalījās Latvijas zemessardzes
koris “Stars’’ - diriģents un mākslinieciskās daļas va-
dītājs Ārijs Škepasts.

Vakara programma noritēja Baņutas muzeja akus-
tiskajā koncertšķūnī - operas “Baņuta’’ koncertuzvedums,
kas pulcēja jo īpaši kuplu apmeklētāju skaitu. Tajā
piedalījās jaunie Latvijas Nacionālās operas solisti
–  Laima Krīgere, Tatjana Kopača,  Kalvis Kalniņš,
Edgars Ošleja, Juris Jope, Dainis Kalnačs. Operas no-
tikumus, caurvijot tos vienotā libreta secībā, vēstīja
aktieris Gundars Āboliņš. Skatītājus patiesi sajūsmināja
koncertuzvedums un jauno mākslinieku varējums. 

Vakara noslēgumā - atskaņas no jaunākās latviešu ki-
nofilmas “Dvēseļu putenis”  radošā procesa – saruna
ar radošā procesa dalībniekiem un darba process do-
kumentos.

8.profesionālās mākslas dienas aizvadītas, apmeklētāji
gandarīti par svētku programmu, uz tikšanos nākam-
gad!

Aija Ķīķere

Foto: Anna Strode, Egils Johansons

Grāmata, kura iedrošina nebaidīties
piepildīt savus sapņus

8.augustā izstādes- gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!”
ietvaros notika Ievas Bērziņas sastādītās grāmatas
“Atmiņu atspulgi Ņevā” atvēršanas svētki. Šajā iz-
devumā apkopoti bijušo Sanktpēterburgas (arī Pēterpils,
Pēterburga, Petrograda, Ļeņingrada) studentu un
viņu laikabiedru atmiņu stāsti.  

Ieva Bērziņa grāmatu, kura aptver baltiešu vēstījumu
par studijām 40 mācību iestādēs, izdošanai ir
sagatavojusi viena gada laikā. Rakstniece no Tirzas to
uzskata par visnozīmīgāko sava mūža literāro devumu.
“Es esmu lepna, ka man izdevās! Šis ir labākais, kas ir
sanācis. Es centos, lai ir par visu, lai ir dažādi, lai ir in-
teresanti. Lai paliek vēsturē - kad elektrība nodzisīs
un visi datori būs atslēgušies, paliks drukātais vārds.”

Par apjomīgā izdevuma nozīmi un veidošanu
pastāstīja Vītola izdevniecības vadītāja Ilona Vītola.

Šī ir grāmata, kurā lasām arī pašas Ievas Bērziņas at-
miņas par studiju laikiem. Bijušo studentu vēstījums
izceļ studiju gados iegūto un dzīvē paveikto, aicinot
tagadējo jaunatni būt neatlaidīgiem un censties
pārvarēt visas grūtības. Dažos vārdos par studentu
dzīvi Ļeņingradā pastāstīja  Makarova Jūras akadēmijas
absolvents Austris Adumāns. 

Grāmatas sastādītāja apgalvo, ka Jaunpiebalga ir
tipiskākais Latvijas novads, no kura visvairāk ļaužu
studējuši Pēterburgā 19. un 20. gadsimtā. Tāpēc pasā-
kuma apmeklētāji iepazinās ar Jaunpiebalgas pagasta
bibliotēkas un novadpētniecības muzeja izveidoto pre-
zentāciju par tiem novadniekiem, kuri strādājuši vai
mācījušies Pēterburgā, lai ar tur iegūtajām zināšanām
un prasmēm vēlāk aktīvi darbotos savas dzimtenes
mākslas, kultūras un zinātnes jomās.
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Neaizmirstams un saviļņojošs bija tas brīdis, kad
pasākumu negaidot apmeklēja Latvijas Valsts prezidents
Egils Levits. Ieva Bērziņa viņam uzdāvināja jauno
grāmatu ar veltījumu. E. Levits pastāstīja, ka atrodas
kārtējā atvaļinājumā un šī vizīte ir neoficiāla. Pēc
klāt esošo lūguma prezidents teica nelielu uzrunu.
Viņš priecājās par skaisto dabu, par to, ka protam ne
tikai strādāt un radīt, bet arī priecāties un svētkus
svinēt, ka apzinām kultūrvēsturisko mantojumu un
kopjam tradīcijas. 

Pasākuma noslēgumā mūsu novadnieks, bijušais
politiķis un sabiedriskais darbinieks Raitis Apalups
apgalvoja, ka prezidents ir izvēlējies Piebalgu, lai
smeltos spēku un gara gaišumu.

Lielu paldies sakām Danielai Macolai par muzikālo
noformējumu un Aleksandram Grigorjevam par
grāmatas fragmentu lasījumu!

Grāmata “Atmiņu atspulgi Ņevā” ir Jaunpiebalgas
pagasta un Zosēnu pagasta bibliotēku krājumā, kā arī
nopērkama grāmatnīcās.  

Nebaidieties piepildīt savus sapņus!

Baiba Logina
Attēlos: Grāmatas autore Ieva Bērziņa

Neaizmirstams un saviļņojošs brīdis, kad pasākumu
negaidot apmeklēja Latvijas Valsts prezidents Egils
Levits.

Teātra afiša “Akmentiņos”
Mēs, teātra mīļi, nebijām tikušies kopš marta

sākuma. Pavasaris pagāja bez kultūras pasākumu ap-
meklēšanas. Protams, teātra izrādes varēja skatīties
televīzijā un internetā, taču, mūsuprāt, tas ir kā baudīt
iekonservētu mākslu. Lai arī ierastās izklaides  vairs
nebija pieejamas, izrādījās, ka pastāv vēl daudz citu
skaistu lietu, interesantu vietu un aizraujošu notikumu.
No jūnija, kad atsākās kultūras pasākumu norise
klātienē, centāmies tos apmeklēt, cik vien daudz varējām. 

Augusta vidū beidzot satikāmies un visu piedzīvoto
salikām kopā. Izrādījās, ka vasara ir bijusi raibu raibais
notikumu kaleidoskops. Lūk, skaistākie, atmiņā paliekošākie
un emocionālākie pasākumi: 15. izstāde- gadatirgus
“Izvēlies Piebalgu!”, Smiltenes 100-gadei veidotā nakts
pastaigu taka ”Teiksma par gaismas bruņinieku”, Andra
Ērgļa koncerts Rankas muižā, Jura Hirša koncertprogramma
“Brīnumi notiek”, D. Petrenko iestudētā D. Makmilana
luga “Elpa”, Valda Liepas veidotās košās izstādes
“Vaļasprieki laimes darbnīcā “Lieli podi, mazi podi”“
atklāšana “Jāņaskolā”, koncerts “Tauriņa samtainā
smarža”  baznīcā un vēl, un vēl. Paldies visiem pasākumu
un svētku organizētājiem! Jūsu darbs ir nenovērtējams, jo
izraušanās no ikdienas rutīnas ir vajadzīga ikvienam, lai
smeltos prieku, enerģiju, iedvesmu un pozitīvas emocijas.

Uz “Teātra afišas” jaunās sezonas pirmo pasākumu
savās mājās “Akmentiņos” mūs uzaicināja Sigita. Tur
esam viesojušās vairākkārt un katru reizi mūsu tikšanās
ir rūpīgi pārdomātas. Šoreiz katru pasākuma dalībnieci

sagaidīja skaisti noformēts veltījums dzejā. Man pēc ne-
jaušības principa tika veltītas M. Freimaņa rindas:

“es mīlu rītus
rīti tie ir pilni ar spītu
jo ikreiz kad vakarā

tu acis aizver
tu gaidi tikai vienu

vēl vienu skaistu dienu”.
Saistošas sarunas un kopīgi dziedātas dziesmas ģi-

tāras pavadījumā iesniedzās vēlā vakarā, jo tās ir
lietas, kas ir mūsu laika un enerģijas vērtas, tās
veldzē mūsu dvēseles.

Labi, ka ir tādi domubiedri, kuriem esi nepieciešams
tāpat kā tu viņiem, kuri iesaka pasākumus, pamudina
iegādāties biļetes un aicina līdzi. 

Paldies Sigitai par viesmīlību un sirsnīgo tikšanos!

“Teātra afišas” dalībnieču vārdā - Silvija

Bibliotēkas ziņas
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Foto akcija
„Dzejas dienu

noskaņas”
Man rozes skaistu skaistas -

Ak, skaistas!
Viss dārziņš ziedos laistās -

Viss laistās,
Tā vien tik laistās, laistās!

(Rainis “Rozīte”)

Jau 55 gadus Dzejas dienas ir
viens no nozīmīgākajiem septembra
notikumiem Rīgas un Latvijas kul-
tūras dzīvē. Arī šogad Dzejas dienas
pulcē dzejniekus un dzejas cienītājus,
ļaujot baudīt gan tradicionālus
Dzejas dienu pasākumus, gan pie-
dāvājot jaunus formātus, kādos
klausīties un uztvert dzeju.

Arī ar fotoaparāta objektīva palī-
dzību var iemūžināt un attēlot visda-
žādākās lietas – sajūtas, dabas vēro-
jumus, dziļu domu, tādēļ Jaunpiebalgas
pagasta bibliotēka piedāvā iespēju
ikvienam interesentam attēlot dzeju
ar fotomākslas palīdzību.

Līdz 2020.gada 1.oktobrim jūs
tiekat aicināti iesniegt 1 - 3 foto -
grāfijas ar klāt pievienotām dzejas
rindām elektroniskā formātā, sūtot
uz e-pastu: baiba.logina@jaunpie-
balga.lv vai fotogrāfiju veidā personīgi
Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā,
Gaujas ielā 4. 

Iesniedzot fotogrāfijas ar infor-
māciju, jūs piekrītat personas datu
apstrādei un fotogrāfiju publicēšanai
Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas
vajadzībām.

Sūtot e-pastu, lūdzam norādīt:
3 fotogrāfa vārdu, uzvārdu;
3 tālruņa numuru;
3 fotogrāfijas nosaukumu – kādas

dzejoļa rindas atbilst attēlam, no
kura dzejoļa ņemts izvēlētais citāts
un kas ir tā autors.

Prasības fotogrāfijām:
3 JPG formāts;
3 minimālais izmērs 1600x1200

(2 Mega) pikseļi;

3 nedrīkst būt izmantota dator-
grafika;

3 nedrīkst būt datumi, uzraksti,
logotipi (izņemot tos, kas ir redzami
pašā fotogrāfijā) vai paraksti;

Lūgums nesūtīt sliktas kvalitātes
fotogrāfijas!

No interesantākajām un veik-
smīgākajām fotogrāfijām tiks veidota
izstāde “Mans foto ir kā dzeja”,
kura būs apskatāma Jaunpiebalgas
pagasta bibliotēkā no 2020.gada
oktobra līdz decembrim.
Interesantāko fotogrāfiju autori
iegūs pārsteiguma balvas. 

Akcijas rezultāti tiks paziņoti
Jaunpiebalgas novada interneta
mājas lapā www.jaunpiebalga.lv,
Jaunpiebalgas novada avīzē „Avīze
Piebaldzēniem”, kā arī Jaunpiebalgas
pagasta bibliotēkas sociālo tīklu
www.draugiem.lv un www.face-
book.com kontos. Kontaktpersona
– Baiba Logina, tālr.: 64107903;
29230240.

***
5. oktobrī  plkst. 17.00

Jaunpiebalgas pagasta biblio-
tēkā lasītāju klubiņa

“Lasītprieks!” tikšanās:
3 jaunāko grāmatu apskats;
3 Dzejas dienu atskaņas;
3 diskusija par izlasītajām grā-

matām.
***

12.oktobrī plkst. 17.00 domu
biedru tikšanās “Teātra afišā”. 

Laipni gaidīti visi interesenti!
***

Sakarā ar pieredzes mācību
braucienu un semināru, 

17. un 24.septembrī
Jaunpiebalgas pagasta 

bibliotēka būs slēgta.
Baiba Logina

Nākamā pieteikšanās 
mācībām pieaugušajiem

sāksies 22. septembrī

Šī gada 22. septembrī sāksies
pieteikšanās mācībām ES fondu
pieaugušo izglītības projekta
“Nodarbināto personu profe-
sionālās kompetences pilnveide”
piektajā kārtā, kurā strādājošie
iedzīvotāji varēs izvēlēties mā-
cības 12 dažādās nozarēs. 

Pieteikšanās piektajā mācību
kārtā ritēs līdz 2020. gada 22. ok-
tobrim, aizpildot pieteikumu tiešsaistē
www.macibaspieaugusajiem.lv. Arī
piektajā kārtā mācībām varēs pie-
teikties strādājoši un pašnodarbināti
iedzīvotāji, kuri ir vecumā no 25 ga-
diem ar nepabeigtu vai pabeigtu iz-

glītību, jaunie vecāki, kas atrodas
bērna kopšanas atvaļinājumā un ir
saglabājuši darba attiecības, kā arī
strādājošie pensionāri.

Katrs strādājošais projekta laikā
mācīties var divas reizes neatkarīgi
no pieteikšanās kārtu skaita, taču
jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams
mācīties tikai vienā izglītības pro-
grammā. Ja mācības uzsāktas un
kādu iemeslu dēļ pārtrauktas, at-
kārtoti var pieteikties ne ātrāk kā
6 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas
dienas. Vairāk par pieteikšanās
nosacījumiem: macibaspieaugusa-
jiem.lv/ka-notiek-pieteiksanas.

Sākot ar piekto kārtu, mācību
izmaksas 95% apmērā profesionālās
tālākizglītības programmas apguvei,
kas dod iespēju iegūt profesiju,
sedz ES fondi un valsts. Mācoties
kādā no tālākizglītības programmām,
iedzīvotājs var saņemt arī atbalstu
ceļa izdevumu segšanai uz kvalifi-
kācijas prakses vietu un atpakaļ.
Tālākizglītības programmas apguvei
strādājošā līdzmaksājums ir 5%.
Pārējo izglītības programmu apguves
izmaksas ES fondi un valsts sedz
90% apmērā un strādājošā līdz-
maksājums ir 10%. Līdzmaksājumu
var segt arī darba devējs vai kāda
cita fiziska vai juridiska persona. 

Piektajā pieteikšanās kārtā mā-
cības būs pieejamas 12 tautsaim-
niecības nozarēs:

l būvniecība;
l drukas un mediju tehnoloģijas;
l elektronisko un optisko iekārtu

ražošana, informācijas un komuni-
kācijas tehnoloģijas;

l ēdināšanas pakalpojumi un tū-
risms; 

l enerģētika; 
l kokrūpniecība; 
l ķīmiskā rūpniecība; 
l metālapstrāde, mašīnbūve un

mašīnzinības; 
l pārtikas rūpniecība un lauk-

saimniecība; 
l tekstilizstrādājumu, apģērbu,

ādas un ādas izstrādājumu ražošana; 
l transports un loģistika; 
l uzņēmējdarbība. 
Kad tiks izsludināta pieteikšanās

piektajā kārtā, apstiprināto mācību
programmu saraksts būs pieejams
publiski mājaslapā www.macibas-
pieaugusajiem.lv. Aicinām sekot in-
formācijai arī Valsts izglītības at-
tīstības aģentūras (VIAA) sociālajos
tīklos Facebook, Twitter un Draugiem.

Baiba Logina
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Zāle kā zāles
Gultā vingroju ik rītu -
Apgāžu es zāļu mītu.
Izstaipos kā kaķene,
Zāli lasu kā zaķene.

Pārstaigāju pagalmu,
Salasu sev brokastis.
Septiņas nātrītes,
Sešas raudenes,
Trīs skābenes,
Trīs melismētras,
Salviju, tad piparmētras,
Struteni un pelašķi,
Vēl ceļmallapa, raspodiņš,
Vībotne un estragons,
Un dille, pētersīlis, selerija.

Šo dabas mātes velti
Ar pateicību pieņemu
Un biezpieniņā iemīcu -
Ik rītu zāles par velti.

Liesma Liģere - Uķe

Lūgums
rudenīgām dienām
Nelielies, rudenīti,
Košas krāsas mētādams,
Ne tu viens izaudzēji
Šī gadīna devumīnu.
Vasarīna izaudzēja,
Saules dienas sijādama,
Zemei spēku iedodama,
Laukā ražu audzēdama.
Tev palika mazs darbīns –
Visu vākt briedējot,
Vēl tam pāri pārkaisīt
Daudzu krāsu seģenīti.

Es tev lūdzu, rudenīti,
Dod vēl daudzas saules dienas,
Lai sirsnīna nenosalst,
Zemes darbus padarot,
Zemes darbus padarot,
Atvasaru sagaidot.
Es tev lūdzu, rudenīti,
Valdi lietus mākonīšus,
Lai tie velti neliedēja
Šīs vasaras audzējumu.
Lai nemirka tupenīši
Slapjajā tīrumā,
Lai neslīka kviešu vārpa,
Aiz mitruma nenopļauta.
Pavasaris, vasarīna
Daudz jo daudz pastrādāja,
Lai ikkatra ziemas daļa
Būtu labi izauguse.
Tev tik vajag atturēt
Lietus dienas lijumiņu,
Lai varēja visu sausu
Zem jumtīna saglabāt.
Tad ziemīnas garo dienu
Iztikuši vadīsim.

Dzidra Kuzmane

KULTŪRAS PASĀKUMI
Jaunpiebalgā

11. septembrī plkst. 19.00 “Mirkļa sajūtas” - Egila
Johansona gleznu izstādes atklāšana izstāžu zālē “Velves”.

12. septembrī Velofestivāls “Pāri Piebalgas pakal-
niem”.

19. septembrī plkst. 17.00 Slēģu Jāņa dzejas
krājuma “Draugiem un dzimtenei” atvēršanas svētki.
Dzeja un dziesmas ar autora tekstiem. Piedalīsies
Piebalgas dzejnieki.

26. septembrī plkst.16. 30 - 19.00  tirgus laukumā
“Zem Ķenča cepures” šeptīgas izdarības piebaldzēnu
garā “Kā pa Miķeļiem…” Amatnieku, mājražotāju
andele. Krāšņa Miķeļdienas iegriešana ar muzikantiem
un dancotājiem no Rīgas, Cēsīm, Priekuļiem, Madonas
un Piebalgas.

3. oktobrī plkst.17.00 Jaunpiebalgas ev. lut. Sv. Toma
baznīcā - Rudens koncerts, veltīts komponista Emīla
Dārziņa 145 gadu atceres jubilejai.  Latvian Voices
“Gaismas koncerts”, īpašais viesis Jānis Strazdiņš.

Ieejas maksa: 8,00 EUR
10. oktobrī Rudens tirgus.
17. oktobrī “Vēstules tālajai zvaigznei” – muzikāla

dzejas izrāde ar Ā. Elksnes dzeju. Jaunpiebalgas ama-
tierteātra “Triksteri” pirmizrāde. Režisore Aina
Damroze.

23. oktobrī plkst.18.00 “Prāta spēles” Latvijas kauss.
Tas ir izklaidējošs komandu erudīcijas turnīrs, kurā

pārbaudīt savas zināšanas un vienkārši labi pavadīt laiku ar
draugiem, kolēģiem vai ģimeni.

Dalība bez maksas.
Piesakies mājaslapā www.prataspeles.lv
Pasākuma plānā iespējamas izmaiņas un papildinājumi.

Lūdzu, sekojiet informācijai mājas lapā www.jaunpiebalga.lv
un Jaunpiebalgas kultūras nama Facebook lapā. Tālrunis
uzziņām – 26449732 (Egita), 26144234 (Mudīte)

PALDIES 
Agitai
Alksnītei,
Lienei
Lorencei,
Aleksandram
Grigorjevam

par grāmatu dāvinājumiem
Jaunpiebalgas vidusskolas 

bibliotēkai!

PAZIŅOJUMS

Sakarā ar ūdensapgādes  iekārtu 
dezinfekciju  Jaunpiebalgā un  
Zosēnu pagasta Melnbāržos

2020.gada 15. septembrī  
iespējams ūdenim būs veselībai 
nekaitīga neliela hlora piegarša 

turpmākajās 4 dienās.
Atvainojamies par sagādātajām

neērtībām!

Jaunpiebalgas novada 
komunālā saimniecība

Salvis Krūmiņš
Tel. 29182807
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Gleznošanas plenēra “Izglezno Jaunpiebalgu 2020”
mūsu novada mākslinieku darbi 

Astrīda Raso

Ilze Ferstere

Laura Klapare

Valdis Liepa

Vineta Pogule

Maija Kārkliņa

Kitija Daija

Egils Johansons

Foto: Egils Johansons
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vie dok li.  Pârpub licçðanas vai citçðanas gadîjumâ at sau ce ob ligâta. Ie spiests SI A „Lat ga les dru ka”. 

Ir skumjas, kas acīs asaras rieš,
Ir atmiņas, kas visu dzīvi silda.

Pēc Jaunpiebalgas
Dzimtsarakstu nodaļas 

reģistra datiem
mūžības ceļu gājis

Voldemārs Gutbergs.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Lai tēva mīla paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku
smelt!

Izsakām līdzjūtību Oskaram
Rubiķim,

tēvu mūžībā aizvadot!

SIA “Piebalgas alus” 
kolektīvs

Likās, ka tu dzīvot spētu
Vēl trīs mūžus, māmulīt,
Ka tu aiziet nevarētu
Tur, kur tikai klusums mīt.

Visdziļākā līdzjūtība tev,
Gunita,

māmiņu mūžībā pavadot!

Jaunpiebalgas 
vidusskolas kolektīvs

2020. gada 18. septembrī
plkst. 14.30 Jaunpiebalgas

kultūras namā
Dr. med. Andris Skride,

P. Stradiņa KUS kardiologs,
uzstāsies ar lekciju – sarunu
“Sirds slimību profilakse  un

ārstēšana”.
Laipni aicināti 
visi interesenti!


