
5 (230) 2017. gada maijs Jaunpiebalgas novada izdevums

Aprīļa beigās Jaunpiebalgas amatierteātris
“Triksteri” rādīja savu veikumu – Monikas Zīles lugu 

“Trīs košas dāmas”.  
Režisore Aina Damroze.

Maijā
20.05. Muzeju nakts. Tūrisma akcija 

“Tava diena Piebalgā”.

Jūnijā
01.06. Starptautiskā bērnu 

aizsardzības diena.

03.06. Pašvaldību vēlēšanas Latvijā.
04.06. Vasarsvētki. 
14.06. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.

Ņem no laimes vainadziņa
Pa vienam ziediņam,
Lai pietika katru dienu,
Visu mūža gājumiņu!

2017.gada aprīlī pasaulē
nāca

Edgars Azacis 28.aprīlī,
Edijs Grants 30.aprīlī. 

Apsveicam laimīgos
vecākus un vecvecākus!

2017.gada
3.jūnijs -

PAŠVALDĪBU
VĒLĒŠANAS

Vēlētāju apvienības Mūsu no-
vads - mūsu mājas - mūsu at-
bildība, vēlētāju apvienības
Mūsu tauta ir mūsu novads
un Nacionālās apvienības „Visu
Latvijai!”-”Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”

DEPUTĀTU KANDIDĀTU
TIKŠANĀS 

AR NOVADA
IEDZĪVOTĀJIEM:

23.maijā plkst. 17.00
Jaunpiebalgas kultūras namā
(adrese: Gaujas ielā 2A,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads);

24.maijā plkst. 17.00 Zosēnu
kultūras namā (adrese:
„Jūrnieki”, Melnbārži, Zosēnu pa-
gasts, Jaunpiebalgas novads).
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- Pārdomas
Viena no lietām, kas tiek itin ak-

tīvi apspriesta ikdienas sarunās,
ir laika apstākļi. Jau martā saju-
tām pavasara elpu, tāpēc gribējās,
lai aprīlis iepriecina ar sauli un
kaut vai mērenu siltumu. Diemžēl
pavasarim nācās cīnīties ar aizejošo
ziemu. Kā secinājuši meteorologi,
tad aprīļa otrajā pusē gaisa tem-
peratūra nepārtraukti bija zem nor-
mas, pat noslīdot 7 grādus zem ap-
rīlim ierastā līmeņa. 

Tas, ka siltums šopavasar nāk
tik gausi, kavē lauku darbu uz-
sākšanu, zemniekiem visi darbi būs
jādara reizē. Arī mazdārziņu kopēji
pauž bažas, ka ierastie sēšanas vai
stādīšanas darbi būs darāmi vēlāk
nekā parasti. Arī maijs rādās diez-
gan kaprīzs, te bija vasarīgi siltas
dienas, te atkal stipri vēss laiks.

Ja laika apstākļi skumdina, tad
to var kompensēt un gūt labas emo-
cijas, apmeklējot kādu no dau-
dzajiem pasākumiem, kuri notika
aprīļa beigās. Jau Lieldienās mūs
priecēja novadnieka, aktiera Jāņa
Paukštello koncerts, sirsnīgs un
emocionāls bija deju skolotāja Otto
Vāliņa simtajai dzimšanas dienai
veltītais koncerts “Aug liepiņa kal-
niņā…”, kurā piedalījās gan vie-
tējie, gan viesu deju kolektīvi. Kā
ierasts, aprīlī skatītājus priecēja vi-
dusskolas pavasara koncerts, šo-
gad tā nosaukums “Piebalgas pa-
vasara toņi un pustoņi”. Tajā savu
dziedātprasmi, dejotprasmi, runas
māku, spēlēt prasmi demonstrēja
visi – sākot ar pašiem mazākajiem,
līdz 12.klases skolēniem. Neierasti
kupls apmeklētāju skaits! 

Savukārt mūsu amatierteātris
“Triksteri” rādīja paveikto rudens
un ziemas vakaros – jauno izrādi
“Trīs košas dāmas”. Un atkal – ap-
meklētāju daudz, jo visi vēlas re-
dzēt savējo veikumu. 

Labas atsauksmes par Senioru
un viņu draugu satikšanās pēc-
pusdienu Zosēnos – kā vienmēr -
sirsnīgi, mīļi, interesanti.

Kas sagaida maijā? Šķiet, inte-
resanta būs tūrisma akcija “Tava
diena Piebalgā” 20.maijā, bet va-
karā - Muzeju nakts pasākumi.

Lai mums visiem beidzot silts un
saulains pavasaris!

Aija Ķīķere

2017. gada 10.aprīļa novada domes sēdē nolemts:
Atbrīvot no Nodibinājuma „Solis Piebalgā” valdes locekļa amata pienā-

kumu pildīšanas Jāni Antonu, personas kods dzēsts, deklarētā dzīves vie-
ta dzēsts. Iecelt Nodibinājuma „Solis Piebalgā” valdē par valdes locekli Agitu
Soloveiko, personas kods dzēsts, deklarētā dzīves vieta dzēsts, tiesības no-
dibinājumu pārstāvēt tikai kopīgi ar 1 valdes locekli vai valdes priekšsēdētāju.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2017.gada 10.aprīļa Saistošos
noteikumus Nr.6 „Par grozījumiem 2016.gada 25.janvāra Saistošajos no-
teikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un
ziedojumu budžetu 2017.gadam”.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.6 Rūpniecības
ielā 3A, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., kadastra Nr.
4256 900 0267, nosakot ieguvēja izvēli publiskā izsolē (mutiska izsole ar aug-
šupejošu soli).

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.5 Rūpniecības ielā
3A, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar kadastra Nr.4256
900 0266, slēgt pirkuma līgumu ar I. S., personas kods dzēsts, noteikt, ka paš -
valdības nekustamā īpašuma pirkuma maksa ir 700,00 EUR.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.9 Gaujas ielā 27A,
Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar kadastra Nr.4256 900
0261, slēgt pirkuma līgumu ar L. E., personas kods dzēsts, noteikt, ka pašval-
dības nekustamā īpašuma pirkuma maksa ir 1800,00 EUR.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli “Mācītājmuiža 9” -
1, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar kadastra Nr.4256 900 0280 un
572/1157 domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0152
007, un ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0152 008, slēgt pirkuma līgumu
ar A. S., personas kods dzēsts, noteikt, ka pašvaldības nekustamā īpašuma
pirkuma maksa ir 900,00 EUR.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli “Dzelmes” Nr.18
Melnbāržos, Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā, ar kadastra Nr.4298 900
0020, nosakot ieguvēja izvēli publiskā izsolē (mutiska izsole ar augšupejošu soli).

Atļaut O. Z., personas kods dzēsts, sadalīt nekustamo īpašumu „Strauti” ka-
dastra Nr.4298 001 0025, Zosēnu pagasts, atdalot no tā atsevišķu zemes vie-
nību ar kadastra apzīmējumu 4298 001 0025 - 6,4 ha platībā.

Noteikt VAS “Latvijas Dzelzceļš” lietošanā esošai zemes vienībai ar kadas-
tra apzīmējumu 4256 001 0086, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads,
34,0966 ha platībā zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras ze-
mes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (šifrs 1101).

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ar kadastra
Nr.4256 008 0015, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 4256 008 0015 sadalīšanai - atdalīt zemes ga-
balu 10 ha platībā.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada bāriņtiesas ētikas kodeksu. Apstiprināt
Jaunpiebalgas novada bāriņtiesas ētikas komisiju.

Noteikt A. B., p.k. dzēsts, rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību limitu
– 30 metru tīklu.

Apstiprināt par Jaunpiebalgas novada vēlēšanu komisijas locekli Inesi
Blūmu, personas kods dzēsts, iekļaut vēlēšanu komisijas locekļu kandidā-
tu sarakstā Initu Koļesņikovu, personas kods dzēsts.

Piedalīties projektā “Sporta un atpūtas laukuma izveidošana Jaunpiebalgas
novada Jaunpiebalgas ciemā” kā projekta realizētājam, kur kopējās projekta
izmaksas ir 20 918,48 EUR, tai skaitā attiecināmās izmaksas: EUR 16428,00
EUR, publiskais finansējums 90% no attiecināmām izmaksām 14785.20 EUR.

Piedalīties projektā „Ar Gauju no Alauksta līdz jūrai” kā projekta realizētā-
jam, kur kopējās projekta izmaksas ir 16 838,00 EUR, tai skaitā attiecināmās
izmaksas: EUR 13 915,70 EUR, publiskais finansējums 90% no attiecināmām
izmaksām 12 524,13 EUR.

Piedalīties projektā “Skatuves gaismu aprīkojuma iegāde un uzstādīšana
Jaunpiebalgas kultūras namam sniegto pasākumu pilnveidošanai” kā projek-
ta realizētājam, kur kopējās projekta izmaksas ir 27 604,38 EUR, tai skaitā at-
tiecināmās izmaksas: EUR 17 000,00 EUR, publiskais finansējums 90% no at-
tiecināmām izmaksām 15 300,00 EUR.

Anita Auziņa

Novada domē
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Mūsu novads - mūsu
mājas - mūsu atbildība
Laimis Šāvējs
Lolita Zariņa
Aija Sila
Andis Bārdiņš
Ilva Grauze
Edgars Kļaviņš
Māra Miesniece
Jānis Ciekurznis
Dzidra Prūse
Daiga Rubene
Uldis Nedēļa
Raimonds Dombrovskis

Priekšvēlēšanu programma
Vīzija mūsu novadam 
Jaunpiebalgas novads – ekoloģiski

tīrs lauku novads ar attīstītu ražo-
šanu un kvalitatīvu izglītības, kul-
tūras, sporta, sociālo pakalpojumu,
medicīnas iestāžu pieejamību un sa-
kārtotu infrastruktūru un pārvaldi. 

Mūsu mērķis - saimnieciskā at-
tīstība un novada iedzīvotāju lab-
klājības līmeņa celšana, izveidotās
infrastruktūras saglabāšana un
efektīva izmantošana.

Mūsu darbības pamats – profe-
sionalitāte, sapratne un atbildība. 

Darbības prioritātes 
Uzņēmējdarbība un lauk-

saimniecība 
• sniegt informāciju uzņēmējiem

un zemniekiem par aktualitātēm;
• nodrošināt lauksaimniecības or-

ganizatora darbību Jaunpiebalgas no-
vadā; 

• veicināt mājražošanas un amat-
niecības attīstību, organizējot mācību
seminārus; 

• organizēt domes darbu tā, lai
katrs iedzīvotājs, uzņēmējs, zemnieks
justos gaidīts un varētu saņemt sev
vēlamo pakalpojumu; 

• rīkot tikšanās ar novada uzņē-
mējiem, lai uzklausītu viedokli un
pārrunātu aktualitātes.

Izglītība
• turpināt profesionālās ievirzes

un mūžizglītības darbu; 
• pakāpeniski nodrošināt brīv-

pusdienas pirmskolas grupiņu bēr-
niem; 

• nodrošināt pedagogu zināšanu,
prasmju pilnveidošanu atbilstoši
mūsdienu tehnoloģiju iespējām un
konkurētspējas paaugstināšana kva-
litatīva mācību procesa nodrošinā-
šanai; 

• atbalstīt skolēnu nodarbinātību
vasaras brīvlaikā.

Sociālā aprūpe un sabiedrības
iesaiste 

• rīkot darba grupas sociāli ne-
aizsargātiem iedzīvotājiem, pie-
saistot atbilstošus speciālistus (psi-
hologu, narkologu u.c.); 

• aicināt iedzīvotājus iesaistīties
veselības veicināšanas pasākumos un
rūpēties pašiem par savu veselību; 

• paplašināt mājas aprūpes pie-
dāvājumu vientuļajiem pensionā-
riem; 

• uzlabot un paplašināt jauniešu
centra darbību; 

• atbalstīt novada sabiedrisko or-
ganizāciju un iniciatīvas grupu
darbību un iesaistīt tās projektu iz-
strādē un realizācijā; 

• popularizēt brīvprātīgo darbu.

Komunālā saimniecība, ceļi un
teritorijas labiekārtojums 

• aicināt iedzīvotājus iesaistīties
vides sakopšanas darbos; 

• veicināt iedzīvotājus sakopt sa-
biedriski nozīmīgu ēku apkārtnes, sa-
glabāt dabas un kultūrvēsturiskos re-
sursus; 

• sadarbībā ar NVO sakopt
Gaujas krastu posmā no novada do-
mes līdz brīvdabas estrādei „Taces”,
izveidojot iedzīvotājiem un tūristiem
atpūtas vietu; 

• turpināt darbu pie apdzīvoto te-
ritoriju labiekārtošanas(publiskā
tualete, soliņi, atkritumu urnas); 

• rekonstruēt trotuāru
Jaunpiebalgas ciemā, lai nodrošinātu
gājēju un velosipēdistu drošību; 

• labiekārtot teritoriju pie Zosēnu
pagasta pārvaldes; 

• turpināt darbu pie pašvaldības
ceļu kvalitātes uzlabošanas ar bu-
džeta līdzekļiem un piesaistot ES
struktūrfondus.

Kultūra, tūrisms 
• saglabāt un attīstīt tradicionā-

los kultūras un sporta pasākumus; 
• veicināt iedzīvotāju interesi ap-

gūt prasmes un zināšanas Lietišķās
un tēlotājas mākslas studijā
„Piebaldzēni”; 

• atbalstīt tūrisma nozares attīs-
tību (TIC vai tūrisma speciālists, in-
formācijas uzlabošana, koordinācija); 

• izveidot velomaršruta taku
Jaunpiebalgā; 

• organizēt interesentus kultūras

un sporta pasākumus dažādām ve-
cuma un interešu grupām, kā arī pa-
sākumus ģimenēm. 

Sports 
• pilnveidot sporta iespēju dažā-

došanu Jaunpiebalgā – daudzfun-
kcionāla sporta laukuma izveidoša-
na pie sākumskolas, skeitborda lau-
kuma izveidošana; 

• izveidot un uzturēt regbija un
futbola laukumu Melnbāržu ciemā,
Zosēnu pagastā; 

• veikt Jaunpiebalgas v-skolas
sporta laukuma rekonstrukciju. 

Savā darbībā esam atvērti sarunai
ar iedzīvotājiem, īstenojot atklātības
un atbildības principus, saskaņojot uz-
ņēmējdarbības un sabiedrības inte-
reses, nodrošinot līdzsvarotu ekono-
misko, sociālo, vides un kultūras at-
tīstību, aicinot iesaistīties visus novada
iedzīvotājus šo mērķu sasniegšanā.

Mūsu tauta 
ir mūsu novads

Mārtiņš Smilgins
Mārcis Jukēvics
Pēteris Zivtiņš
Atis Bruņinieks
Haralds Ivanovs
Mārtiņš Dravants
Mārtiņš Morozs
Intars Ozols

Priekšvēlēšanu programma
Mūsu mērķis rūpēties par savu no-

vadu, tās iedzīvotājiem, radot sa-
kārtotu dzīves telpu, lai ikviens no-
vada iedzīvotājs ir lepns par savu no-
vadu. Mums svarīga novada attīstī-
ba, vienlīdzīga attieksme pret visu
un visiem, lai novada domē pilnībā
tiktu īstenoti labas pārvaldības prin-
cipi.

Pašvaldība
Jaunpiebalgas novada domē dar-

bu organizēt tā, lai tiktu nodrošinātas
novada iedzīvotāju vajadzības, lai tās
darbība būtu praktiska, atklāta un
pretimnākoša, lai tā strādātu kon-
krētam mērķim un rezultātam, kas
attaisnotu tās pastāvēšanu. Aktīvi
pārstāvēsim pašvaldības intereses
LR ministrijās un Saeimā. 

Budžets
Mūsu mērķis izveidot efektīvu va-

dības un kontroles sistēmu, lai lietde-
rīgi veiktu Budžeta plānošanu un izpildi

Kandidātu saraksti
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novada iedzīvotāju interesēs.
Nepieļausim svarīgu jautājumu izlem-
šanu, ignorējot sabiedrības viedokli.

Uzņēmējdarbība
Nodrošināsim regulāru sadarbību

starp pašvaldību un uzņēmējiem jau-
nu darba vietu radīšanā, kā arī ielu,
ceļu un citu svarīgu infrastruktūras
objektu būvniecību un rekonstruk-
ciju. Uz konkrētu rezultātu orientētu
lauku konsultanta darbu. Palīdzību
konkrētu projektu pieteikumu sa-
gatavošanā. 

Sociālā aizsardzība 
Kā viena no pašvaldības darba

prioritātēm ir ģimene un tās vērtības.
Sniegsim atbalstu bērnu rotaļu un
sporta laukumu izveidē, sekmējot ak-
tīvu dzīves veidu jau no mazotnes.
Nodrošināsim plašāku pakalpojumu
klāstu un iedzīvotāju pieejamību no-
vada sociālo pakalpojumu centros (ve-
ļas mazgāšana, dušas). Koordinēsim
novada iestāžu darbu, lai sekmētu ve-
selīgu un aktīvu dzīves veidu. 

Izglītība 
Attīstīsim novada izglītības iestāžu

materiālos un cilvēku resursus,
mērķ tiecīgi izmantojot novada budžetu
un maksimāli piesaistot valsts in-
vestīcijas, kā arī ES fondu līdzekļus.

Kultūra, sports 
Turpināsim novada bibliotēku

pilnveidošanu, izmantojot informā-
cijas tehnoloģiju un interneta pa-
kalpojumus attālinātā darba iespē-
ju radīšanā, mūžizglītības veicinā-
šanā. Atbalstīsim pašdarbības ko-
lektīvu un citas iedzīvotāju iniciatī-
vas, kas veicina sabiedrības dzīves
daudzveidību. Attīstīsim esošo no-
vada sporta zāles un laukumu dar-
bību, nodrošinot bezmaksas pieeju
novada iedzīvotājiem. Finansiāli at-
balstīt Jaunpiebalgas novadā rīko-
tos sporta pasākumus un sportistus,
kuri piedalās dažāda mēroga sa-
censībās ārpus novada teritorijas.

Nevalstisko organizāciju darbība
Rīkosim regulāras tikšanās ar no-

vada nevalstiskajām organizācijām.
Organizēsim aptaujas, izsludināsim
projektu konkursus. Informēsim
par iespējām piesaistīt pašvaldības
un citu fondu finansējumu, sniegsim
atbalstu projektu izstrādē.

Komunālā saimniecība
Sakārtot ūdenssaimniecības ob-

jektus, lai tie nodrošinātu kvalitatīvu
pakalpojumu sniegšanu iedzīvotā-

jiem. Pārskatīt spēkā esošos ūdens
tarifus atbilstoši ūdensapgādes sis-
tēmas jaudām un faktiskajiem lie-
totājiem. Palielināt pieslēgumu
skaitu. Pārskatīt spēkā esošos no-
tekūdeņu novadīšanas tarifus at-
bilstoši notekūdeņu attīrīšanas ietaišu
projektētajai jaudai un faktiski no-
vadītajiem notekūdeņiem. Sakārtot
siltumapgādes sistēmu daudzdzīvokļu
mājām. Sniegt palīdzību dzīvokļu jau-
tājumu risināšanā, ēku apsaimnie-
košanā. Veiksim Jaunpiebalgas no-
vada teritorijas labiekārtošanas dar-
bus, ņemot vērā novada iedzīvotāju
ieteikumus, kā arī pašvaldības ielu,
ceļu, trotuāru un laukumu uzturē-
šanu  Kontrolēsim, lai valsts ceļi tik-
tu uzturēti atbilstoši drošai transporta
līdzekļu braukšanai.

Nacionālā apvienība
„Visu Latvijai!” –

„Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”

Dainis Šulcs
Lelde Grobiņa
Ainārs Sils
Madara Intenberga
Ieva Pilskalliete
Mikus Spalviņš
Kristaps Bedeicis
Leo Ābelnieks
Līga Kalniņa
Jānis Dzintars Mājenieks

Priekšvēlēšanu programma
PAR MUMS 
Nacionālās apvienības komanda

Jaunpiebalgā ir aktīvi, patriotiski un
gudri cilvēki, kuri sevi pierādījuši
darbos. Mūsu mērķis ir palielināt lab-
klājību Jaunpiebalgas novadā, kam
jākļūst par mūsdienīgu, taisnīgu, lat-
visku un atpazīstamu. Mūsu priori-
tātes ir demogrāfija, uzņēmējdarbī-
bas un tūrisma veicināšana, paš -
valdības pakalpojumu pieejamība,
kultūras pasākumi un sakopta
vide. Pārdomāta saimniekošana
ļauj ietaupīt, aktīva rīcība dod iespēju
iegūt vairāk - tā ir mūsu pārliecība.

MŪSU DARĀMIE DARBI
Pakāpeniski nodrošināsim brīv-

pusdienas skolēniem līdz 7.klasei,
skolēniem no maznodrošinātām un
daudzbērnu ģimenēm. Samazināsim
nekustamā īpašuma nodokli daudz-
bērnu ģimenēm un uzņēmējiem, kuri
rada vismaz trīs jaunas darba vietas.
Samazināsim nekustamā īpašuma
nodokli tiem, kas izpilda Kultūras

pieminekļu izpētes, glābšanas un res-
taurācijas programmā ieteiktos pa-
sākumus. Aktīvi meklēsim iespējas un
izmantosim pašvaldību likumiskās tie-
sības Latvijas un Eiropas mērogā, pie-
saistot Eiropas Savienības fondu fi-
nansējumu vides aizsardzības un re-
sursu izmantošanas efektivitātes,
mazo un vidējo komersantu konku-
rētspējas veicināšanas, infrastruk-
tūras sakārtošanas, kā arī izglītības
jomā. Nodrošināsim profesionālu,
efektīvu un atbildīgu Jaunpiebalgas
novada pārvaldi, kur deputāti iedzi-
ļinās risināmajos jautājumos un lē-
mumus pieņem, uzklausot iedzīvo-
tājus. Savlaicīgi nodrošināsim ak-
tuālas informācijas pieejamību novada
iedzīvotājiem. Būsim atvērti kons-
truktīvam dialogam (arī elektronis-
kā vidē) ar jebkuru novada iedzīvo-
tāju. Iestāsimies pret padomju laika
stila koruptīvu, uz pazīšanos balstī-
tu, lēmumu pieņemšanu. Pārskatīsim
domes administratīvo izmaksu pa-
matotību. Nodrošināsim jaunajiem uz-
ņēmējiem jurista un grāmatveža kon-
sultācijas, kas palīdzēs konkurēt dar-
ba tirgū. Nodrošināsim profesionālu
speciālistu konsultācijas tiem, kuri ir
gatavi uzņemties novada teritorijā no-
tiekošu projektu vadību.

Nodrošināsim jauniešu iniciatīvu,
kas jauniešiem sniegs jaunas iemaņas
un veselīgu izklaidi, īstenošanu. Lai vei-
cinātu jauniešu, kuri vecāki par 18 ga-
diem, palikšanu novadā, iesaistīsim arī
viņus dažādos projektos. Atbalstīsim
jaunsardzi. Sadarbosimies ar Latvijas
Transatlantisko organizāciju, lai no-
vada jauniešiem būtu iespējas pieda-
līties tās veidotajos projektos.

Popularizēsim Jaunpiebalgas no-
vadā saražoto produkciju un prak-
tiski atbalstīsim novadā uzņēmumu
produkcijas popularizēšanu ārpus no-
vada robežām. Praktiski atbalstīsim
“Piebalgas vēstniecības” darbību, lai
veicinātu Jaunpiebalgas kā zīmola
un novadā saražotās atpazīstamību
Latvijā un novada uzņēmēju iespē-
jas tirgot savu produkciju.

Atbalstīsim kultūras un māksli-
niecisko jaunradi, īpaši izceļot lat-
visko. Veicināsim mūzikas un māk-
slas skolas audzēkņu dalību dažādos
konkursos. Apbalvosim labākos sko-
lēnus. Sniegsim finansiālu atbalstu
labākajiem sportistiem dalībai starp-
tautiskās sacensībās. Nodrošināsim
skolēniem tikšanās ar darba devējiem
par aktualitātēm darba tirgū.
Atbalstīsim skolēnu iesaistīšanos
starptautiskos projektos. Saglabāsim
un popularizēsim novada kultūras un
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sporta tradīcijas. Izveidosim sporta
centru, kur notiks vasaras nometnes
sportistiem.

Sniegsim atbalstu tiem, kuri vei-
do patriotiskus kultūras pasākumus
un kopj varoņu – leģionāru, nacionālo
partizānu – piemiņas vietas. Politiski
represētām personām un vientuļa-
jiem pensionāriem nodrošināsim at-
laides Jaunpiebalgas kultūras namā
notiekošo pasākumu apmeklēšanai.

Labiekārtosim 4 Jaunpiebalgas no-
vadā Gaujas malā esošās peldvietas.
Nodrošināsim vides inspektoru rei-
dus cīņā pret maluzvejniekiem
Jaunpiebalgas novada ūdenstilpēs.
Sadarbosimies ar dabas aizsardzības
biedrībām. 

Sniegsim praktisku atbalstu, lai
Jaunpiebalgā būtu sabiedriskās
ēdināšanas uzņēmums. 

Paplašināsim sociālās palīdzības

pakalpojumu saņēmēju loku.
Nesolām neiespējamo. Jaunpie -

balgai nav jābūt parādu jūgā.
Strādāsim konstruktīvi, lai
Jaunpiebalgas novada iedzīvotāji šeit
jūtas kā mājās – latviskā, taisnīgā
vidē, drošībā un labklājībā.

Informācija sagatavota, izman-
tojot Centrālās vēlēšanu komisijas
datus (CVK.lv https://www.cvk.lv/ )

Jaunpiebalgas novada vēlēšanu iecirkņu ad-
reses:

l Vēlēšanu iecirknis Nr. 373
Gaujas iela 2A, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts,

Jaunpiebalgas novads,
LV – 4125 (Jaunpiebalgas kultūras nams)
tel. 29453129, 28004439
l Vēlēšanu iecirknis Nr. 391
„Jūrnieki”, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas

novads, LV - 4133
tel. 26159700, 64129690
Sākot no šā gada 29.maija līdz 3.jūnijam,

Jaunpiebalgas novada vēlēšanu iecirkņu komisijas
pieņems vēlētāju rakstveida pieteikumus balso-
šanai vēlētāju atrašanās vietā, kuri veselības stā-

vokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī vēlē-
šanu dienā 3.jūnijā.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiki:
29.maijā no plkst. 16.00 līdz 20.00, 
30.maijā no plkst. 9.00 līdz 13.00.
Iepriekšējā balsošana notiks:

31.maijā no plkst. 17.00 līdz 20.00, 
1.jūnijā no plkst. 9.00 līdz 12.00, 

2.jūnijā no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Vēlēšanu dienā:

3.jūnijā no plkst. 7.00 līdz 22.00.

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Valdis Gansons,
tel. 29453129

2017. gada 3.jūnijs -
JAUNPIEBALGAS NOVADA DOMES VĒLĒŠANAS

Šī gada aprīlī tādu pavasarīgu siltumu nemaz nesa-
gaidījām, ja nu tikai kādā atsevišķā dienā. Vēss, nokriš-
ņu daudz – laiks nemīlīgs, tāpēc arī āra darbi nevilina,
vienīgi apkārtnes sakopšana. Tāda maza atpūta pirms īsto
pavasara darbu sākuma. Piemērots brīdis, lai vēl baudī-
tu kultūras pasākumus, koncertus, apmeklētu kādu teāt-
ra izrādi ( arī mūsu pašu aktieru veikumu), kā arī atnāktu
uz tikšanos ar mūsu novada domes deputātiem un dar-
biniekiem, kuri bija gatavi stāstīt par paveikto darbu, at-
bildēt uz jautājumiem par komunālo saimniecību, sociā-
lo darbu. Tikšanās bija paredzētas gan Jaunpiebalgā, gan
Zosēnos. Diemžēl tikai daži iedzīvotāji atsaucās aicinā-
jumam un ieradās uz tikšanos. Žēl, ka tā. Kā teica kāda
apmeklētāja Zosēnos, tad pēc tikšanās gan dažs labs ar
interesi vaicās, par ko tad tajā runāja. 

Jaunpiebalgas iedzīvotājus visvairāk nodarbina un uz-
trauc ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifu izmai-
ņas, jo, sākot ar 1.aprīli, tie nedaudz tika paaugstināti (tie
nebija mainīti kopš 2013.gada). Par šo tarifu maiņas ne-
pieciešamību rakstījām marta avīzītes numurā sarunā ar
novada domes priekšsēdētāju. 

Tikšanās reizē tika skarts problemātiskais jautājums
par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu, par sabiedriskās
tualetes nepieciešamību – bet kurā vietā tā atrastos?
Izskanēja laba ideja par profesionāla dārznieka nepie-
ciešamību Jaunpiebalgā, kurš vasaras sezonas laikā rū-
pētos par apstādījumu kopšanu, arī, piemēram, iestādī-
to liepiņu apgriešanu Gaujas ielā u.tml. Joprojām iedzī-
votāji jautā, kad tiks uzsākti darbi 3,5 kilometrus gara-
jā ceļa posmā uz Ranku – projekts gan šim posmam, gan
arī Gaujas ielas rekonstrukcijai visā tās garumā pašlaik
ir saskaņošanas nobeiguma fāzē, var cerēt uz darbu sā-
kumu 2018.gadā.  

Tika runāts arī par pašvaldības budžetu. Zinām, ka no
nākamā gada valdība gatavo izmaiņas nodokļu jomā, pro-
ti, samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokli no 23% līdz
20%, kā arī paaugstināt ar nodokli neapliekamo minimumu,
tādēļ tieši pašvaldības savā budžetā iztrūkumu izjustu vis-
sāpīgāk, jo tās saņem 80% no šī nodokļa, ko samaksā paš -
valdības teritorijā deklarētie cilvēki. Šobrīd valdība pie-
dāvā pašvaldībām garantēt 19,5% no valsts budžeta ie-
ņēmumiem, lai tām kompensētu ieņēmumu kritumu pēc
iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazināšanas, taču paš -
valdības pieprasa 19,6 %. Redzēs, kāds būs iznākums.

Gan Jaunpiebalgā, gan Zosēnos cilvēki interesējās par
novadu nākotni, par iespējamām reformām. Pašlaik gan
nekas konkrēts par to nav zināms. 

Zosēnos iedzīvotājiem joprojām aktuāla ūdens kvali-
tāte, jau daudzus gadus viņi jautā par iemesliem šai prob-
lēmai, par iespējām to risināt, ir bijuši dažādi solījumi,
ka ūdens kvalitāte būs labāka, diemžēl nekas reāli nav
mainījies. Šoreiz komunālās daļas vadītājs Juris
Belasovs sniedza kompetentu skaidrojumu problēmai, kā
arī izstāstīja par jau notiekošajiem darbiem un vēl gai-
dāmajiem, lai ūdens kvalitāti uzlabotu. Vēl Melnbāržu cie-
ma iedzīvotājiem sasāpējis jautājums par kanalizācijas
aku tīrīšanu individuālajās mājās. Arī šai jautājumā tika
dots skaidrojums un iespējamā rīcība. 

Zosēnos notiek regbija laukuma sakārtošana, kā arī tam
līdzās paredzētā bērnu rotaļlaukuma ierīkošana.
Zosēniešus interesē Pēterskolas ēkas tālākais liktenis, bet
ļoti skumdina centrā esošais grausts – vecā veikala ēka. 

Jaunpiebalgas novada domes darbinieki pateicas tiem
dažiem atsaucīgajiem iedzīvotājiem Jaunpiebalgā un Zosēnos,
kuri atrada laiku un interesi, lai atnāktu uz tikšanos.

Aija Ķīķere

Jautājumi, kas aktuāli novada iedzīvotājiem
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Svarīgi atcerēties!

22. maijs – pēdējais datums, kad var pieteikties 2017.
gada platībmaksājumiem bez atbalsta apjoma sama-
zinājuma.

30. maijs – pēdējais datums, kad papuves platībai
pirmo reizi ir jābūt mehāniski apstrādātai, ja iepriek-
šējā gadā šajā laukā bija ilggadīgais zālājs.

01. jūnijs – datums, līdz kuram iedzīvotājiem, ku-
riem reģistrēta saimnieciskā darbība, jāiesniedz gada
ienākumu deklarācija.

01. jūnijs – datums, kad beidzas pieteikšanās prog -

rammai “Dīzeļdegviela lauksaimniekiem”.
01. jūnijs – datums, kad beidzas pieteikšanās pa-

sākumam “Atbalsts biškopības nozarei”.
15. jūnijs – pēdējais datums, kad var pieteikties pla-

tību maksājumiem ar atbalsta samazinājumu (sama-
zinājumu sāk piemērot no 23. maija).

26. jūnijs – pēdējā diena, kad lauksaimnieki bez sank -
cijām var iesniegt labojumus par pārklājumiem, par ku-
riem ziņojis Lauku atbalsta dienests.

Novada lauku attīstības konsultante 
Maija Ķīķere, 
mob. 29131170

Lauku ziòas

Laiks pieteikties
kompensācijām!

Kompensācijas par zaudējumiem, kas saistīti ar
nemedījamo un migrējošo dzīvnieku sugu no-

darītajiem postījumiem

Līdz ar pavasara iestāšanos Latvijā atgriežas gājputni.
Ja vairums Latvijas iedzīvotāju tos sagaida ar prieku,
tad daļa zemnieku uz šo laiku raugās ar bažām, jo pēc
tālā ceļa dzērves, gulbji un zosis atgūst spēkus, labprāt
mielojoties labības laukos, tādējādi to saimniekiem sa-
gādājot zaudējumus. 

Latvijā par šāda veida postījumiem ir iespēja saņemt
kompensāciju. To regulē Ministru kabineta 2016. gada
7. jūnija noteikumi Nr. 353 “Kārtība, kādā zemes īpaš-
niekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmē-
ri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu
un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem pos-
tījumiem, un minimālās nepieciešamo aizsardzības pa-
sākumu prasības postījumu novēršanai”.

Jāatzīmē, ka kompensācijas iespējams saņemt ne ti-
kai par nemedījamo migrējošo putnu nodarītajiem zau-
dējumiem augkopībā, kas ir būtiski tagad, pavasarī.
Saskaņā ar augstāk minēto noteikumu 3. punktu, zau-
dējumus nosaka, ja:

l postījumi nodarīti augkopības, akvakultūras, lop-
kopības vai biškopības nozarē;

l nodarīto zaudējumu apmērs pārsniedz vienas val-
stī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru;

l postījumu platība augkopībā konkrētajā zemes vie-
nībā nav mazāka par 0,05 hektāriem;

l postījumi akvakultūrai nodarīti zivju dīķos, un kat-
ra zivju dīķa platība nav mazāka par 0,1 hektāru;

l postījumus akvakultūrai nodara būtiskākās ziv-
jēdāju putnu sugas – gārņi (zivju gārnis (Ardea cinerea)
vai lielais baltais gārnis (Egretta alba), ķīri (lielais ķī-
ris (Larus ridibundus) vai mazais ķīris (Larus minutus)),
jūras krauklis (Phalacrocorax carbo), zivju ērglis (Pandion
haliaetus), jūras ērglis (Haliaeetus albicilla), kā arī ūdrs
(Lutra lutra).

Kompensācijām var pieteikties:
l augkopības nozarē – pavasara un rudens migrā-

cijas sezonas laikā, bet ne biežāk kā vienu reizi katras
sezonas laikā;

l akvakultūras nozarē – ne biežāk kā reizi gadā;

l lopkopības vai biškopības nozarē – par ikreizējiem
nodarītajiem postījumiem.

Jāņem vērā, ka kompensāciju var saņemt tikai
tad, ja zemes īpašnieks vai lietotājs postījumu vie-
tā ir veicis šajos noteikumos minētos aizsardzī-
bas pasākumus postījumu novēršanai.

Lai pretendētu uz kompensāciju, pieteikums par tās
saņemšanu pēc postījumu konstatēšanas nekavējoties
jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē vai izmantojot
Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā
(www.latvija.lv) pieejamo tiešsaistes formu.

Pirms pieteikuma iesniegšanas noteikti jāiepazīstas ar
visiem priekšnosacījumiem tā saņemšanai: https://liku-
mi.lv/ta/id/282681-kartiba-kada-zemes-ipasniekiem-vai-
lietotajiem-nosakami-to-zaudejumu-apmeri-kas-saistiti-
ar-ipasi-aizsargajamo-nemedijamo.

Kompensācijas par saimnieciskās darbības 
ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijās un mikroliegumos

Kompensāciju izmaksu administrē divas institūcijas
– Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) un Lauku atbal-
sta dienests (LAD). Iesniegums katru gadu jāiesniedz
DAP līdz 15. maijam un LAD - līdz 22. maijam.
Piesakoties LAD, jāiesniedz vienotais iesniegums LAD
elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

DAP jāvēršas, ja:
l zemes īpašums atrodas īpaši aizsargājamā dabas

teritorijā (ĪADT), kas nav Natura 2000;
l zemes īpašums vai tā daļa ar platību  mazāk kā

1 ha  atrodas mikroliegumā ārpus Natura 2000,
kur:
l meža zemēs ir aizliegta jebkāda saimnieciskā dar-

bība, koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas cirtē, koku
ciršana galvenajā cirtē vai koku ciršana kailcirtē;

l lauksaimniecības zemēs aizliegta uzaršana un kul-
tivēšana vai aizliegta visu veidu saimnieciskā darbība.

Kompensāciju – ikgadējo atbalsta maksājumu meža
zemēs - piešķir tad, ja mežaudze ir sasniegusi vismaz
20 gadu vecumu.

Kompensāciju nepiešķir dabas pieminekļu – īpaši aiz-
sargājamo koku un akmeņu teritorijās.

Sīkāka informācija, t.sk., ĪADT, kas nav NATURA
2000 teritorijas, saraksts :
https://daba.gov.lv/public/lat/pakalpojumi/kompensa-
cijas/.
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LAD jāvēršas, ja zemes īpašums vai tā daļa, kas nav
mazāka par 1ha (meža zeme, izņemot purvu):

l atrodas NATURA 2000 teritorijā;
l atrodas mikroliegumā,
kur:
l aizliegta mežsaimnieciskā darbība;
l aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;
l aizliegta galvenā cirte;
l aizliegta kailcirte.
Sīkāka informācija:

http://www.lad.gov.lv/files/ladNewsItemFile/50/2017_
info_materials_04apr2017_16_30.pdf.

(Informatīvais materiāls platību maksājumu sa-
ņemšanai 2017.,  19.nodaļa  “KOMPENSĀCIJAS MAK-
SĀJUMS PAR NATURA 2000 MEŽA TERITORIJĀM”,
52.lpp.).

Izmaksāto kompensāciju apmērs

Sandra Bērziņa padomniece vides aizsardzības
jautājumos, Latvijas Pašvaldību savienība

Kompens ciju apm rs (euro/ha)Saimniecisk s darb bas 
aizliegums DAP LAD

Aizliegta lauksaimniecisk  
darb ba: lauksaimniec bas 
zem s aizliegta uzaršana un 
kultiv šana vai aizliegta visu 
veidu saimniecisk  darb ba

44 -

Aizliegta jebk da 
mežsaimniecisk  darb ba vai 
aizliegta koku ciršana 
galvenaj  cirt  un kopšanas 
cirt ; 

157 160

Aizliegta koku ciršana 
galvenaj  cirt

128 120

Aizliegta koku ciršana 
kailcirt

45 43

Apvienoto novadu augstlēkšanas sacensībās pie-
dalījās:

Elena Kondrahova, Karolīna Pogule, Agnija
Ziedāre, Alise Anete Apsīte, Agneta Sorokina ( vi-
sas 5.kl.), Sentis Fiļipovs (7.kl.) – 4.vieta, Līga Rusova
(7.kl.) – 1. vieta, Tīna Beāte Kurzemniece, Liene
Zaķe, Salvis Lazda, Toms Drulle, Dāvis Staškevičs
(visi 9.kl.), Artis Peilāns (10.kl.) – 4.vieta, Valts
Pabērzs (10.kl.), Edžus Nedēļa (11.kl.). Skolotāji S.
Vlodare, A. Stankevičs.

Konkursā “Zaļais restarts” piedalījās 8. klases
skolēni:

Krista Marta Kundrate, Anna Marija Kārkliņa,
Ernests Damroze, Kristaps Eihentāls, Elīna Elva
Prīse, Elizabete Kalniņa, Aleksandrs Grigorjevs,
Lotārs Jānis Dzenža, Harita Auziņa, Samanta
Terēze Spirģe.

Skolotājas L. Lorence, J. Glāzere.

Vidzemes novadu 8. klašu komandu ģeogrāfi-
jas olimpiādē piedalījās un ieguva 2.vietu:

Laura Dapševiča, Elizabete Kalniņa, Aleksandrs
Grigorjevs. Skolotāja I. Jerumāne.

Apvienoto novadu vispārizglītojošo skolu jauk-
to koru skatē piedalījās un 2.pakāpes diplomu ie-
guva:

Zanda Loginova, Karolīna Pogule, Viviāna
Loreta Tomaša, Agnija Ziedāre, Kate Marta Vīksna
( visas 5.kl.), Annija Bedeice, Karlīna Lazda, Lāsma
Ciekurzne, Rēzija Blūma, Elīna Zariņa, Kate
Katerīna Ruņģe, Kate Smilga, Kristiāna Beķere
( visas 6.kl.), Ksenija Krūmiņa (7.kl.), Dana Pelše
(10.kl.), Sabīne Ābelniece, Anna Marija Gajevika,
Ance Krūmiņa, Ivanda Ķīķere, Jūlija Postolati,
Kristiāna Annija Spirģe, Egita Vētra-Blauberga,
Emīls Denis, Rūdolfs Dolmanis - Dravants, Edžus
Nedēļa, Mareks Varzilovs, Jānis Aldis Prīsis,
Roberts Ruško ( visi 11.kl.), Amanda Zariņa,
Armanda Azace, Ivanda Keiša ( visas 12.kl.). Skolotāja
L. Vaļģe.

J. Sudrabkalnam veltītajā miniatūru konkur-
sā piedalījās:

Samanta Seržāne (7.kl.), Ance Urbāne (7.kl.),
Laura Dapševiča (8.kl.) – 2.vieta, Krista Marta
Kundrate (8.kl.) – 3.vieta un žūrijas specbalva,
Harita Auziņa (8.kl.) – atzinība, Liene Slaidiņa (8.kl.),
Ance Venediktova (8.kl.), Vjačeslavs Rudiņecs (8.kl.),
Kristiāna Pogule (10.kl. ) – 1.vieta, Izabella Kvecko
(10.kl.) – 2./3.vieta, Marta Marika Irša (10.kl.) – at-
zinība, Elīna Millere (10.kl.), Dagnija Goldberga
(10.kl.). Skolotāja J. Glāzere.

Radošo darbu konkursā “Aicini amatpersonu
runāt latviski” piedalījās:

Amanda Zariņa (12.kl.) – 1.vieta, Alise Lazdiņa
(12.kl.) – atzinība. Skolotāja Z. Althabere.

Swedbank rīkotajā konkursā “Puzura iedves-
moti” piedalījās un laureātu skaitā iekļuva

Armanda Azace (12.kl.).  Skolotāja Z. Althabere.

Apvienoto novadu futbola sacensībās pamatsko-
lām piedalījās un abas komandas ieguva 1.vietu

Zēnu komanda: Ralfs Rubenis, Vjačeslavs
Rudiņecs, Egmonts Ērglis, Sentis Fiļipovs, Dāvis
Staškevičs, Kristaps Ozols, Dikijs Zariņš. Skolotājs
R. Dūmiņš.

Meiteņu komanda: Agnija Ziedāre, Alise Anete
Apsīte, Zanda Loginova, Karlīna Lazda, Veronika
Monika Stūriška, Vendija Traupele (arī trenere),
Karolīna Pogule. Skolotāja S. Vlodare.

Apvienoto novadu futbola sacensībās vidus-
skolām piedalījās un ieguva 2.vietu:

Kristers Leimanis, Mārcis Klapars, Valts
Pabērzs, Roberts Brikmanis, Mareks Varzilovs.
Skolotājs R. Dūmiņš.

Arnis Ratiņš

Skolas ziòas
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Attēlā: 5.,6.klašu meiteņu futbola komandai – 1.vie-
ta apvienoto novadu futbola sacensībās pamatskolām;
meitenes kopā ar saviem faniem no Priekuļu vidusskolas.

Attēlā: 7.- 9.klašu zēnu futbola komandai – 1.vieta
apvienoto novadu futbola sacensībās pamatskolām.

Jaunpiebalgas vidusskolas
gada koncerts - 

tautisko deju skate

,,PIEBALGAS PAVASARA
TOŅI UN PUSTOŅI”

28.aprīlī
Koncertu kopā ar skolēniem sagatavoja skolotāji:
Baiba Kalniņa - Eglīte - koncerta vadīšana un prog -

rammas salikums;
Laima Kazerovska - dzejas runātāji no 1.klases;
Judīte Beķere - 4.klases uzvedums ,,Piebalgas vēs-

tules”, autore - Dace Dzerkale;
Juta Pūpola - vismazākie pirmsskolas dejotāji; 
Ieva Damroze - folkloras kopa, tautasdziesmu kon-

kursa ,,Lakstīgalas” priekšnesums; 

Lāsma Skutāne - tautisko deju kolektīvs,, Piebaldzēni”:
5- gadnieki, 6- gadnieki, 1., 2., 3., 4., 5.- 6.kl. un 6.-8.kl.de-
jotāji, koncertmeistare - Daira Alksnīte;

Māra Vīksna - zēnu koris;
Liena Vaļģe - jauktais koris;
Aija Sila- 1.- 4.kl. meiteņu koris;
Jānis Žagariņš - mūziķi;
Dzintars Vīksna - sākumskolas ritma grupa - per-

kusionisti.
Tā kā koncerts vienlaicīgi bija arī tautisko deju ska-

te, tad pateicība deju kolektīvu virsvadītājam - skolo-
tājam Mārim Brasliņam par vērtējumiem un iespēju de-



9

jot Jaunpiebalgā, lai lie-
lais deju kolektīvs ,,
Piebaldzēni” nav jāved uz
skati citā vietā.
Vērtējumi bija labi, tei-
cami un izcili. Īpaši par
vērtējumu priecājās 6.-
8.klases dejotāji, kurus
maija vidū gaida tautis-
ko deju festivāls Velsā.
Vislielākais dejotāju
skaits mācību gada no-
slēgumā piedalīsies fes-
tivālā ,,Latvju bērni dan-

ci veda” Kuldīgā. 
Pateicība vecākiem, vecvecākiem un dejojošo  klašu

audzinātājām no sākumskolas un lielās skolas par pa-
stāvīgām rūpēm! 

Koncertu apskaņoja Mārtiņš Smilgins, video iemū-
žināja Jānis Smilgins, tehnoloģijas pārvaldīja Jānis Šā-
vējs.   Paldies BJIC „Tagad” vadītājai Leldei Grobiņai
par  rotaļām ar mazajiem bērniem koncerta laikā!

Paldies novada domei par atbalstu interešu izglītī-
bai! Paldies kultūras nama vadībai un darbiniekiem!

Jaunpiebalgas vidusskolas direktore 
Ulla Logina

Nepateiktie vārdi
Izskanējuši divi skaisti, dziesmoti mirkļi, kurus iz-

baudījām ar Jaunpiebalgas vidusskolas 5.-12.klašu  jauk-
to kori. Viens bija – vispārizglītojošo skolu jaukto koru
skate, kurā, veiksmīgi startējot, ieguvām II pakāpes dip-
lomu, un otrs – skolas gada noslēguma atskaites kon-
certs. 

Man kā kora vadītājai un diriģentei šis ir debijas gads,
tomēr sajūtas ir tādas, it kā mēs jau daudzus gadus būtu
bijuši kopā. Jaunieši tik viegli atsaucās uz maniem žes-
tiem un vēlmēm, radot mūziku, kuru varējām visi kopā
izbaudīt!

Tādēļ gribēju viņiem pateikt paldies par šiem skais-
tajiem mirkļiem un viņu mirdzošajām acīm, kurās va-
rēja redzēt to īsto mūzikas mīlestības dvēseli! Gribētos
arī novēlēt, lai mums kopā vēl izdotos piedzīvot daudz

tādu mirkļu, pēc kuriem varētu teikt – tas bija pa īs-
tam! 

Tāpat lielu paldies gribu teikt  arī šo jauniešu vecā-
kiem par to, ka viņi bija tie, kas iedeva savam bērnam
mūzikas mīlestību, darba apziņu un arī talantu. Ļoti
ceru, ka vecāki nepiekusīs atbalstīt savu bērnu gan brī-
žos, kad atkal būs jāpoš kārtējam koncertam, gan nā-
kot uz mēģinājumu ārpus skolas dienām. 

Liels paldies ir jāsaka arī skolas vadībai un kolēģiem
par atbalstu un pretimnākšanu kora dziedātājiem un
man. 

Kā skolas koncerta noslēgumā novada vadītājs L. Šā-
vēja kungs teica – es mīlu Piebalgu, es mīlu
Jaunpiebalgas vidusskolu,  tad es ar atvērtu sirdi varu
teikt – esmu laimīga un lepna strādāt Jaunpiebalgas
vidusskolā!

Liena Vaļģe

Pieredzes apmaiņa Anglijā
Laika posmā no 22. līdz 28. februārim Erasmus+ pro-

jekta “Playing and Acting Learning Towards Science”
ietvaros pieci Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāji  pie-
dalījās  pieredzes apmaiņas braucienā Anglijā - Sera
Džozefa Viljamsa Matemātikas skolā. Šajā reizē tikās
skolotāji no Itālijas, Spānijas, Latvijas un Anglijas. 

Tā galvenokārt ir zēnu skolā, kurā mācās vien da-
žas meitenes. Šajā skolā matemātika tiek mācīta pa-
dziļināti, lai tajā varētu mācīties, skolēniem nemitīgi
sevi jāpierāda vairākos eksāmenos katru gadu. Tie, kuri
tos nokārtot nespēj, no skolas tiek atskaitīti. Šī brau-

ciena mērķis bija vērot stundas, mācīties no angļu ko-
lēģiem, dalīties pieredzē un analizēt savu darbu un mā-
cīšanas metodes, lai šeit, Latvijā, savā skolā, mēs sko-
lēniem varētu piedāvāt pēc iespējas labāku, kvalitatī-
vāku izglītību.

Skolā tikām uzņemti ļoti laipni, skolēnu pavadībā ap-
skatījām skolu. Viņi labprāt pastāstīja par savu ikdie-
nu, bija interesanti dzirdēt viņu domas par noteikumiem
skolā, attieksmi pret mācībām, ar stundām saistīto dar-
bu. Bija patīkami redzēt skolēnus skolas formās, lai arī
pašu skolēnu viedoklis par to dalījās. Skolēni ļoti atklāti
un tajā pašā laikā ļoti droši. Jau, ieejot skolā, tiek dota
uzturēšanās atļauja. Uzzinām, ka bērni skolā var iekļūt
tikai ar sava pirkstu nospieduma palīdzību, ievietojot
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pirkstu īpašā ierīcē, tiek dots signāls un vārti atveras.
Drošība vienmēr pirmajā vietā.

Mūs pārsteidza tas, ka skolēni ļoti daudz darīja paši.
Patstāvīgi pildīja uzdevumus, patstāvīgi centās mek-
lēt atbildes uz skolotāja stundas sākumā uzdotajiem
jautājumiem. Skolotāji neskaidro mācību vielu tā, kā
mēs to darām. Viņi tikai konsultē, ja  skolēns kaut ko
nesaprot, viņam ir jāprot izskaidrot, ko tieši viņš ne-
saprot, citādi konsultāciju skolēns nesaņem un ir jā-
turpina pašam meklēt atbildes, kamēr spēj skolotājam
definēt, ko tieši viņš nesaprot. Stundas beigās skolo-
tājs ar klasi salīdzina pareizās atbildes, nesniedzot sī-
kāku skaidrojumu, kā to esam paraduši darīt mēs.
Skolēni ļoti ciena skolotājus, attiecības formālas. Skolas
dzīve sakārtota, organizēta, bez stresa. Visi zina, kas
katram jādara. Pārsteidza tas, ka skolotāji drīkst bēr-
nus izraidīt no stundas un atstāt uz pēcstundām par
dažādiem pārkāpumiem (piemēram, ja nav līdzi mā-
cību grāmatas vai pierakstu). Klasēs ļoti daudz vīrie-
šu kā skolotāju, arī gados jaunu skolotāju. Interesanti,
ka stundu sākumu neiezvana zvans tā kā pie mums,
bet zvans noskan tikai stundas beigās, skolēni tūdaļ

dodas uz nākamo klasi, kur uzreiz arī sākas stunda. 
Brauciena laikā guvām daudz atziņu un bieži vien

nācās secināt, ka pie mums ir labāk, tikai ne vien-
mēr to protam novērtēt. Mums ir daudz sakoptākas,
vizuāli pievilcīgākas klašu telpas, skolotāji daudz vai-
rāk strādā ar skolēniem individuāli, vairāk lietojam
modernās tehnoloģijas, esam pieejamāki skolēniem.
Protams, guvām arī jaunas atziņas, kā uzlabot mā-
cīšanas metodes, kā likt skolēniem noticēt sev, vei-
dot motivāciju mācīties. Apmeklējām 5 mini lekci-
jas par Anglijas izglītības sistēmu, mācību motivā-
cijas uzlabošanu, bērnu tiesībām u.c.

Pabijām arī Londonā un Keneburijā. Londonā  ap-
skatījām Trafalgāra laukumu, Pikadīlija cirku, Šekspīra
Globe teātri, Lielo Benu, Londonas aci u.c. Pārsteidza
cilvēku pilnās ielas Londonā, angļu nesteidzīgais dzī-
vesveids, dzīves uztvere. Ir daudz, ko pārdomāt, par ko
aizdomāties… Galvenais - šis brauciens ir devis iespē-
ju paskatīties uz savu darbu no malas, motivāciju uz-
labot savu darbu, pilnveidot sevi. 

Velga Zariņa - Romanova

Profesionālā pilnveide
Portugālē

Mums, četriem Jaunpiebalgas vidusskolas skolotā-
jiem -Velgai Zariņai –Romanovai, Gunitai Kundratei,
Jolantai Glāzerei, Jānim Šāvējam -, bija  lieliska iespēja
apgūt jaunas zināšanas saulainajā Portugāles pilsētā
Almadā kopā ar Polijas, Austrijas, Horvātijas, Turcijas,
Islandes, Slovēnijas kolēģiem. Priecājāmies, ka kursi, kas
notika no 6. līdz 10. aprīlim  projekta ,,Moderna sko-
la“ ietvaros, projekta numurs    2016-1-LV01-KA 101-
022471, organizēti ļoti pārdomāti, viss precīzi saplānots
- gan laiks jaunu zinību apguvei, gan ekskursijām. 

Jau pašā kursu sākumā tikām sadalīti 5 grupās tā, lai
nevienā nebūtu divu vienas valsts pārstāvju. Katrai gru-
pai bija uzdevums izveidot filmu par Portugāli un kopā
pavadīto laiku, kā arī dalīties pieredzē ar praktiskiem
uzdevumiem, ko izmantot mācību procesā. Jāatzīst, ka
filmas veidošanai bija diezgan maz laika, taču kursu no-
slēgumā tas bija lielisks atskats uz paveikto.

Viesojāmies  arī dažās skolās. Portugālē skolēniem bija
Lieldienu brīvdienas, tāpēc satikām tikai skolotājus un
apskatījām klašu telpas. Sapratām, ka strādājam līdzī-
gi, tikai mūsu skola patiešām ir gan skaistāka, gan teh-
niski labāk nodrošināta. Žēl, ka ne vienmēr to protam no-
vērtēt.

Skaidrs ir viens - nākotnē skolēnu un skolotāju sa-
darbība mācību stundās notiks, izmantojot mobilos te-
lefonus, planšetdatorus un dažādas tajos pieejamās ap-
likācijas. Arī mums bija iespēja apgūt dažas no tām.
Interesanti un aizraujoši! Tikām iepazīstināti arī ar
Microsoft skolu, kur strādā 47 skolotāji, bet mācās 550
audzēkņi. Šīs skolas lepnums ir nākotnes klase, kuras
vadītājs ir atraktīvs, gudrs un enerģisks skolotājs. Ar prie-
ku pārliecinājāmies, ka mūsu skolā jau daudz kas no re-
dzētā tiek izmantots, piemēram, interaktīvās tāfeles, pro-
jektori, digitālie mikroskopi. Jāatzīst, ka Latvijā inter-
neta ātrums patiešām krietni labāks un stabilāks nekā
daudzviet Portugālē.

Portugālē agrs pavasaris, bet zied kreses, kallas, īri-
si, pīpenes, mimozas, strelīcijas un dažādi košumkrūmi,
laiks silts un saulains- no 24 līdz 27 grādiem pēc Celsija.

No ekskursijām, šķiet, visiespaidīgākais bija brau-
ciens pa Sesimbras nacionālā  parka teritoriju, virzo-
ties pa serpentīnveidīgu ceļu arvien augstāk un augstāk
(ap 500 metru virs jūras līmeņa), kamēr sasniedzām
Atlantijas okeānu. Kāds plašums, skaistums un vare-
nība! Un saulriets okeāna piekrastē...

Apmeklējām arī Portugāles galvaspilsētu Lisabonu,
kur apskatījām  piemiņas zīmi jūrasbraucējiem buru kuģa
veidolā. Tā pakājē no marmora flīzēm izveidota pasaules
karte, kurā atzīmēti konkrētu vietu atklājēju vārdi un
gada skaitļi. Tūristu apskatei novietota arī lidmašīna,
ar kuru pirmoreiz no Portugāles sasniegta Brazīlija. Un
pēc pastaigas pa pilsētu garšas kārpiņu lutināšana ar
slavenajām portugāļu pašteldinatām jeb kūciņām no kār-
tainās mīklas, kas pildītas ar vārīto krēmu. Siltas tās
garšoja vienreizēji!

Kursu laikā esam ieguvuši vērtīgu pieredzi, kurā da-
līsimies ar kolēģiem; esam iepazinuši  mazu daļiņu no
skaistās Portugāles un sapratuši, ka tur ir vērts aizbraukt
vēl kādreiz.

Jolanta Glāzere

Attēlā: skolotāji Jānis Šāvējs, Jolanta Glāzere, Velga
Zariņa – Romanova un Gunita Kundrate saulainajā
Portugālē, lai apgūtu jaunas zināšanas. 
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„Medus garša skābai
dzērvenei, kas no tēvu 

zemes ciņa.”
(J. Sudrabkalns)

Trešo gadu miniatūru konkurss veltīts Tautas dzej-
niekam Jānim Sudrabkalnam, trešo gadu noslēgums
Jaunpiebalgas Jāņaskolā.

Vecpiebalgas muzeju apvienības „Orisāre” vadītāja
Līva Grudule raksturo Jāni Sudrabkalnu kā dzejnieku,
kurš  atstājis nākamajām paaudzēm bagātu mantoju-
mu dzejā, prozā, kritikā un publicistikā.  Uztvēris pa-
sauli ar emocijām, tā radusies intīmā dzeja. „Pirmā mīla
Tu man un vienīgā, vienīgā būsi”, paliek nepiepildīta.
Mīļā aktrise un dzejniece Biruta Skujeniece nodzīvo īsu
mūžu, bet plosoša sāpe dvēselē paliek. 

Atgādinu  Sudrabkalna teikto: ”Neviens nevar uztvert
un paturēt pasauli pilnībā.” Tomēr, atspoguļojot savu
pārdzīvojumu pasauli, miniatūras rakstīja 17 skolēni
(7.,8. un 10.,11.klašu grupās), kuri piedalījās novad-
niekam veltītajā konkursā. Šogad dalībnieki no trim sko-
lām – Inešu pamatskolas (skolotāja Sarmīte Balode),
Jaunpiebalgas vidusskolas (skolotāja Jolanta Glāzere)
un Vecpiebalgas vidusskolas (skolotājas Vizbulīte Kalniņa
un Vita Lapiņa). Konkursa darbus vērtēja neatkarīga
žūrija: Edīte Eglīte, Andris Ērglis, Rūta Kārkliņa, Ilga
Prīse, Valda Žukovska. Pasākumā klātesošos uzrunā-
ja visi miniatūru vērtētāji. 

Vistālāko ceļu mērojuši Rūta Kārkliņa un Andris Ērglis
- no Krišjāņa Barona muzeja Rīgā. Šoreiz arī viņu teik-
tais. Andris: ” Mīlestību pret Tēvzemi jāmācās izteikt
arī vārdos. Jānis Sudrabkalns to prata brīnišķīgi savās
miniatūrās. Mums jāmācās ne tikai tās izlasīt, bet iz-
just no sirds.” Rūta: ”Lieliski, ka man dzīvē nācās sa-
tikties ar dzejnieku. Un ne tādu - pompozu, nepieeja-
mu, bet vecu, klusu, bezgala kautrīgu savās dzīvokļa dur-
vīs- vilnas zeķītēm kājās...”

Ierosinājums: varbūt kādā no nākamajiem konkur-
siem līdzās miniatūrām varētu būt arī humora dzejo-
ļi, tulkojumi, jo dzejnieks taču to visu prata.

Cienīsim Jāni Sudrabkalnu, neskatoties uz to, kāds,
sabiedriskajām formācijām mainoties, viņš bija...TAM
BIJA SAVI, DZIĻI PERSONĪGI IEMESLI. DZEJNIE-
KAM ir jāredz savi darbi, jāizjūt mīlestība.”

Jaunpiebalgas vidusskolas valodu metodiskās ko-
misijas vadītāja, latviešu valodas un literatūras skolo-
tāja Jolanta Glāzere, uzrunājot klātesošos, rezumēja kon-
kursa rezultātus, sveicot dalībniekus.  7.- 8. klašu gru-
pā par labāko tika atzīts Inešu pamatskolas skolnieces
Līvas Beātes Vozņesenskas darbs, bet 10.- 11. klašu gru-
pā- Jaunpiebalgas vidusskolas 10. klases skolnieces
Kristiānas Pogules miniatūra.  Žūrijas pārsteiguma bal-
vu saņēma Krista Marta Kundrate no Jaunpiebalgas.
Pateicībā par darbu visi dalībnieki un skolotāji saņē-
ma miniatūru grāmatiņu ar zilajām vizbulītēm uz vāka. 

Kā vienmēr - paldies Jaunpiebalgas vidusskolas di-
rektorei Ullai Loginai, kura ir pasākuma krustmāte -
idejas autore. 

Siltums tika saņemts no vārdiem, kuri izskanēja ša-
jos mirkļos, no mūzikas, ko mums atskaņoja Elizabete
Zariņa, Adrians Vīķelis, Kristaps Eihentāls, siltums no
mīļas sagaidīšanas un Guntas kurinātām krāsnīm mu-
zejā. 

Skolotāja Jolanta Glāzere saka paldies kolēģēm par
finansiālu atbalstu, paldies SIA “Nodus” un Ilzei
Ontužānei personīgi par sarūpētajiem kārumiem. 

„Vai ziema jau galā? Priekšpavasaris untumains kā
jauns zirgs. Vēl vakar straumēm lija lietus un sniega
paliekas kusa un dila acu priekšā, un, lūk, ūdeņiem at-
kal pārvelkas caurspīdīga plēve,” rakstījis Jānis
Sudrabkalns. Ikviena ziņā lasot saprast, vai tikai da-
bas atmoda raksturota, vai varbūt raksturots nemierīgais
laiks politiskajā dzīvē? Tāds laiks arī šodien. Citam tas
medaini salds, citam - skābs kā dzērvene  mūsu Tēvzemē
Latvijā.

Vēsma Johansone

Attēlā: J. Sudrabkalnam veltītā miniatūru konkur-
sa dalībnieki  noslēguma pasākumā Jāņaskolā.

Trīs klases ZZ Čempionāta finālā

Attēlā: 8.klases komanda. Attēlā: 9.klases komanda.
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ZZ Čempionāts ir gada lielākais un gaidītākais no-
tikums Latvijas skolēnu vidū, kuru jau 11. gadu orga-
nizē Zelta Zivtiņa. Tās ir aizraujošas sacensības, kurās
tiek  pārbaudītas fiziskās spējas, drosme un cīņasspars,
erudīcija, atjautība, komandas gars un radošums. 

No Jaunpiebalgas vidusskolas šogad čempionātam
pieteicās  piecas klases -5., 8.,9., 10., 11.-, un visām bija
iespēja cīnīties par iekļūšanu finālā, kas notiks 27. mai-
jā Jūrmalā. Ceļazīmi uz finālu ieguva  8., 9. un 10. kla-
se. Trīs klases no mūsu skolas finālā - tas ir nebijis no-
tikums! 11. klase  turpina piedalīties digitālajā pusfinālā.
Cerēsim, ka arī viņiem veiksies.

Jolanta Glāzere Attēlā: 10.klases komanda.

2017.gada februārī Jaunpiebalgas
vidusskolā tika veikta vecāku pa-
domes rīkota aptauja vecākiem, kuru
bērni mācās no 1. līdz 12.klasei.
Anketas mērķis bija noskaidrot si-
tuāciju kopumā – kā vecāki redz sko-
lu, savu bērnu tajā, tās vidi, izglītī-
bas kvalitāti, saziņu un citus svarī-
gus viedokļus.  No 1. līdz 12. klasei
skolā mācās 284 bērni. Aptaujas an-
keta tika aizpildīta par 155 bērniem
jeb aptuveni 55%.  38% vecāki izvē-
lējās anketu aizpildīt interneta
vidē, bet anketas papīra formātā aiz-
pildīja 62% vecāku. 

Veidojot anketu apkopojumu, lai
labāk izprastu analizējamo infor-
māciju, bieži anketas tika dalītas 2
grupās – par sākumskolas bērniem
un par “lielās skolas” bērniem no 5.
līdz 12.klasei. 

Apskatot vecāku aktivitāti sā-
kumskolā ( 1.- 4. klašu grupā),  pie-
dalījās 55,88 % vecāku, kur tika sa-
ņemtas 57 anketas no 102 iespēja-
majām. Visaktīvākie bija 1. un 2. kla-
ses vecāki.

Savukārt no 5.- 2.klasei aptaujā pie-
dalījās 98 vecāki no iespējamajiem 182
jeb 54%.  No 10. līdz 12.kl. skolēnu ve-
cākiem  aptaujā piedalījās  37%. 

Anketēšanas ietvaros visi aptau-
jātie vecāki atzīmēja 2 līdz 3 peda-
gogus, kas, viņuprāt,  ir pelnījuši ti-
tulu “pati/-s labākā/-ais”. Apkopojot
anketu rezultātus,  vairāki pedago-
gi  saņēma  atzinīgu vērtējumu no da-
žādu klašu vecākiem, ne tikai no au-
dzināmās klases.  Visaugstāk no-
vērtētie  skolotāji tiks paziņoti
31.maijā.

Analizējot visas sadaļas – bērna
attieksme pret skolu un skolas at-
tieksme pret bērnu, izglītības kva-
litāte skolā, skolas vide, skolas snieg-
tais papildus atbalsts un sadarbība
ar vecākiem, kā arī informācijas ap-
rite – kopumā vecāki ir apmierinā-
ti ar dažiem izņēmumiem, kur ir gan

ļoti liela apmierinātība ar notieko-
šo, gan  arī ne tik liela. Detalizētāku
apkopojumu par katru minēto sadaļu
varat redzēt  e-klase.lv,
Jaunpiebalgas vidusskolas mājas
lapā (www.jvdc.edu.lv) un arī
www.jaunpiebalga.lv.  Apkopojumā
vēl redzams labo lietu uzskaitījums,
vecāku aktivitāte pasākumu ap-
meklēšanā, vecāku ieteikumi, prob-
lēmas, ar kurām vecāku padome jau
iepazīstinājusi  skolas vadību, un tā
ir sniegusi savu redzējumu – atbil-
di, ieteikumu, risinājumu.

Pievienojam dažus ieteikumus un
problēmsituācijas no vecāku puses
ar skolas vadības atbildi (pilns ma-
teriāls redzams  iepriekš minētajās
interneta vietnēs):

·    Skolēns – vecāks – skolotājs:
darbs  pieklājības normu ievērošanā,
etiķete. 

Šī joma ir katras ģimenes spogu-
lis, ko skola cenšas spodrināt.
Ikdienā skola ir saistīta ar darbu pie-
klājības normu ievērošanas atgādi-
nāšanā. Darbs prasa neatlaidību un
katra mūsu sabiedrības pieaugušā
cilvēka ikdienas paraugu. 

·         Prasme risināt problēmsi-
tuācijas gan iekšējā skolas kolektīvā,
gan sadarbībā ar vecākiem.
Sadarbības pilnveidošana ir ļoti ak-
tuāla, un tās nekad nevar būt par
daudz. Strādāsim kopā!

·         Skolēnu ar zemākām sek-
mēm pozitīva motivēšana „atrast
sevi”, integrētās nodarbības, mācību
vielas sasaiste ar dzīvi, stundas brī-
vā dabā, ja laika apstākļi to ļauj.

Tas jau notiek, mūsuprāt, samē-
rīgi. Arī bez teorētiskām zināšanām
nav iespējami rezultāti, īpaši Latvijas
izglītības sistēmā, kas paredz valsts
pārbaudes darbus, beidzot attiecīgo
izglītības pakāpi. Jau šajā mācību
gadā skola ir iesaistījusies projektā
“Kompetenču pieeja mācību saturā”,
kurā tad arī kopā domāsim par jēg-

pilnu mācīšanos un citām mūsu ve-
cāku ierosinātām lietām. Pašlaik 240
eksperti Latvijā strādā pie  mācību
satura un mācību standarta piln-
veides. Problēma ir visā Latvijā.
Varbūt vairāk laika varēsim atvēlēt
stundām brīvajā dabā.

·         Aktuāls jautājums par die-
nasgrāmatu lietošanu – tās netiek pil-
dītas. Vai ir vajadzīgas?

Saziņai ar vecākiem skolā noteikti
2 veidi: e-klase un dienasgrāmata, jo
e-klasi izmanto tikai apmēram ¼
daļa vecāku. Katras klases audzi-
nātāja, pārzinot situāciju savā au-
dzināmā klasē, nosaka saziņas lī-
dzekli ar katra konkrēta skolēna ve-
cākiem. 2017./2018.m.g. iespējami die-
nasgrāmatu varianti. Dienasgrāmatā
VISIEM būs skolas informācija, kon-
takti, skolas vēstures īsais kurss, pa-
matdati par Latviju. Katrs skolēns
dienasgrāmatā jau tradicionāli krāj
savus labos darbus. 

·         Garāki starpbrīži.
Par to ir domāts, bet šī brīža si-

tuācijā izlemts, ka starpbrīži netiks
pagarināti. Tas paildzinātu jau tā
garo skolas dienu. Jāņem vērā, ka
jaunākā skolas vecuma bērnu mācību
stundu darbā ir iekļautas dinamis-
kās pauzītes, kas veltītas skolēnu at-
pūtai, kādai aktīvai darbībai.
Dinamiskās pauzes laiku un ilgumu
mācību stundā nosaka skolotājs.

·         Ēdamzāles un garderobes
remonts – lielākā daļa no vecākiem
min, ka tieši šis ir visnepieciešamā-
kais uzlabojums. Neapmierina arī
ēdiena garša, garās rindas. Garderobē
mitrs – drēbes pievelkas ar pelējuma
smārdu, apavi kļūst mitri.

Šīs vasaras laikā tiks veikts plā-
notais kapitālais remonts gan ēdam-
zālē, gan garderobē. Ceram, ka tas
atrisinās minētās problēmas. Ēdiena
garša nekad neapmierinās VISUS.
Aicinām vecāku padomi nogaršot
ēdienu un dot savus ierosinājumus.

Vecāku anketas kopsavilkums
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·         Dzeramā ūdens nepiecieša-
mība.

Pēc Jaunpiebalgas ūdenssaim-
niecības projekta īstenošanas veselī-
bas inspekcija, pamatojoties uz
ūdens analīzēm, ir atzinusi krāna ūde-
ni par atbilstošu lietošanai. Lūgums
vecākiem dot līdzi bērnam   kādu pie-
mērotu trauku ūdens dzeršanai.

·         Taciņa no sporta zāles uz
skolu – uzlabot.

Taciņa netiks betonēta vai bru-
ģēta, tas  neiederētos  ainavā, bet sko-
la centīsies segumu uzlabot.

·         Vairāk atkritumu urnu gai-
teņos. 

Šis ierosinājums jau ir ņemts vērā,
un papildus atkritumu urnas ir iz-
vietotas.

Paralēli vecāku anketēšanai tika
aptaujāti arī skolotāji. Šeit varat ie-
pazīties ar dažiem skolotāju pado-
miem vecākiem  (pilns ieteikumu ap-
kopojums redzams iepriekš norādī-
tajās interneta vietnēs).

Bērns teiks par visu paldies, kad
būsim no sirds bijuši kopā ar viņu.
Tomēr jutīsim, ko vajag katram ve-
cumam. Kļūdīties var arī tikai, akli
dodot un dodot vai arī īpaši ierobe-
žojot. Ja mēs, pieaugušie, pārlieku kri-
tizējam, arī bērns var izturēties no-
raidoši. Ļausim kļūdīties. Nedarīsim
bērna vietā to, ko var veikt pats!

Sargiet un mīliet bērnus!
Pavadiet laiku kopā ar saviem

bērniem saturīgi, rādiet priekšzīmi
labajam, lai viņiem ir, kam līdzi-
nāties. Bērni izaug ātri, tāpēc no-
vērtējiet laiku!

Mīliet savus bērnus un dāvājiet
viņiem savu dārgāko - laiku!

Sadarbosimies kopā bez aizvai-
nojumiem un lepnības, jo tikai kopā
un ar labestību varam palīdzēt viens
otram un mūsu bērniem.

Vecāku padome saka lielu paldies
visiem, kas atrada laiku un piedalī-
jās aptaujā – mums ir liels prieks, ka
jums interesē savs bērns/-i un sko-
las nākotne. Tāpat paldies skolas va-
dībai – Ullai Loginai un Laimai
Upmalei par aktīvu dalību, ieinte-
resētību un operatīvu atbilžu snieg-
šanu uz vecāku uzdotajiem jautāju-
miem, ieteikumiem.

Vecāku padomes vārdā
Ieva Pilskalliete

Paldies vecākiem par ieteikumiem,
labajiem vārdiem, norādījumiem!

Paldies vecāku padomei par dar-
bu anketu apkopošanā un interesanto
diskusiju dažādo jautājumu risinā-
šanā!

Laima Upmale

Pateicos Jaunpiebalgas vidus-
skolas vecāku padomei Ievas
Pilskallietes vadībā par ierosināju-
mu veikt aptauju un tās īstenošanu.
Paldies vecākiem, kas piedalījās ap-
taujā,  un tiem vecākiem, kuri palī-
dzēja anketas un ierosinājumus ap-
kopot! Tas ir liels, apjomīgs un svē-
tīgs darbs mūsu bērnu labā. Lai vi-
siem veiksmīgs šī mācību gada no-
slēgums! 

Direktore 
Ulla Logina

Zvaigznes

Kad lūkojos es zvaigznēs,
Es varu tikai domāt
Par to, kas tikai notiks,
Un to, kas ir jau bijis.
Es lūkojos ne tikai tāpat,
Es vēlos ieraudzīt,
Es vēlos ieraudzīt nākotni,
Es vēlos ieraudzīt sevi.
Palūkojos zem zvaigznēm,
Redzu baltu klajumu,
Palūkojos uz visu balto
Un cenšos saskatīt labo.

Ksenija Krūmiņa, 
7.klases skolniece

Ir vērtības, kuras nekādi un nekad mums neviens ne-
spēs atņemt, un viena no tām noteikti ir izglītība. Cilvēki
ir raduši cīnīties saviem spēkiem, pašaizliedzīgi virzo-
ties pa izvēlēto dzīves ceļu, tādējādi reizēm ir grūti pie-
ņemt citu palīdzību un atzinību, nesniedzot neko pretī.

Uz jautājumu, vai ir grūti izcili mācīties, vienmēr būt
apzinīgai un mērķtiecīgi sekot savam aicinājumam, ne-
gaidot varētu atbildēt - jā. Taču iegūtā pieredze, katra
grūtība sniedz spēku turpmākajai dzīvei un pārliecību,
ka arī es ar savām zināšanām un prasmēm reiz spēšu
palīdzēt citiem sasniegt iecerēto, sniedzot vērtīgu pa-
domu un atbalstu. Kārtējo reizi paldies jāsaka
Jaunpiebalgas vidusskolas skolotājiem, kuri man vien-
mēr ticēja un neliedza atbalstu un gudru padomu jeb-
kurā situācijā, kā arī palīdzēja virzīties pa manis izvēlēto
ceļu, sniedzot savas zināšanas. 

Man kā Vītolu fonda stipendiātei bija iespēja uzklausīt
siltus un atzinīgus vārdus no mecenāta Edvīna Samuļa,
kurš ir gandarīts par stipendiātu sasniegumiem, tādēļ
viņš  savu atzinību pauž, piešķirot izcilības stipendijas.  

6. aprīlī mecenāts aicināja mūs - 15 jauniešus - uz ko-
pīgu sarīkojumu ,,Stipendija par izcilību’’ Tautas tēr-
pu centrā “Senā klēts“. Gides pavadībā mums bija ie-
spēja apskatīt vairāk nekā 50 tautas tērpu izstādi, ko
veido gan arheoloģiskie, gan etnogrāfiskie tautas tēr-

pi no dažādiem Latvijas novadiem. Stipendiātiem tika
dāvāta iespēja iepazīt latviešu kultūrvēsturisko man-
tojumu, pateicoties ziedotājiem Ansim un Montai
Grasmaņiem. Pēc ekskursijas norisinājās svētku pus-
dienas restorānā “Salve”. 

Mecenāta Edvīna Samuļa dibinātās stipendijas sa-

Pasniegtas mecenāta Edvīna Samuļa 
izcilības stipendijas

Attēlā: mecenāts Edvīns Samulis, Vītolu fonda val-
des priekšsēdētāja Vita Diķe un mēs – “Stipendijas par
izcilību” ieguvēji.
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ņem dažādu augstskolu jaunieši ar izcilām sekmēm mā-
cībās. Par sasniegumiem mācību darbā 2017. gadā sti-
pendijas saņēma 15  studenti no Latvijas Universitātes,
Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa uni-
versitātes, Ventspils Universitātes, Daugavpils
Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un
Latvijas Kultūras akadēmijas, kuru vidējā atzīme ir aug-
stāka par 9 ballēm. 2.kursa studenti saņēma stipendi-
jas 150 eiro apmērā, 3.kursa studenti – 200 eiro apmērā,
bet man bija tas gods būt šogad vienīgajai stipendiātei,
kura ir spējusi parādīt izcilu sniegumu mācībās 4 gadu

garumā, un saņemt stipendiju 250 eiro apmērā.
“Ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu nā-

kotnē palīdzēt citiem!” – tieši ar šiem vārdiem vēlu veik-
smīgi iegūt vidējo izglītību 12.klases skolēniem, parei-
zo izvēli izdarīt 9.klases skolēniem, un jau laicīgi domāt
par sava izglītības ceļa gājumu visiem, kuri vēlas, lai
Latviju nākamajā simtgadē pavada veiksmīgi un izglītoti
ļaudis. 

Lauma Makare
Vītolu fonda stipendiāte,

Jaunpiebalgas vidusskolas absolvente

Aprīlis un mūzika
Aprīļa mēnesis mūzikas skolas audzēkņiem bijis no-

tikumiem un panākumiem bagāts. Skolas audzēkņi un
pedagogi ir piedalījušies vairākos skolu un pagastu rep-
rezentējošos pasākumos gan tepat, skolā, gan citviet.

07. aprīlī  - 1. ģitāras spēles klases audzēkne DA-
NIELA BORMANE piedalījās ģitāras spēles konkur-
sā “Kur tad tu nu biji” un savā vecuma grupā ieguva I
vietu. Paldies skolotājam Jānim Žagariņam!

11. aprīlī – pūšaminstrumentu spēles vecāko klašu
audzēkņu metodiskajā dienā Cēsu Mūzikas vidussko-
lā  piedalījās 6. flautas spēles klases audzēkne ELI-
ZABETE ZARIŅA. Paldies skolotājai Sandrai
Briedei un koncertmeistarei Ingai Eihentālei!

20. aprīlī  - Rīgā norisinājās XVIII starptautiskais K.
Štrāla konkurss “Jaunais flautists”, kurā veiksmīgi pie-
dalījās 3. flautas spēles klases audzēkne  TĪNA RUK-
MANE. Paldies skolotājai Sandrai Briedei un kon-
certmeistarei Ingai Eihentālei!

21. aprīlī – III Ziemeļvidzemes mūzikas skolu
Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā Salacgrīvā

skolu pārstāvēja 1. eifonija klases audzēknis ALEKS
BRUNO KROMANIS un ieguva 3. vietu savā grupā,
kā arī 2. flautas spēles klases audzēkne KEITA RUK-
MANE. Paldies skolotājiem Jānim Žagariņam,
Sandrai Briedei un koncertmeistarei Ievai Damrozei!

21.  aprīlī – 3. klavieru klases audzēknes KEITA
ANNA GRĪNBERGA un ANCE LILIĀNA LAZDIŅA
piedalījās II Jauno ērģelnieku festivālā “Eņģeļu stabules”
Aglonā. Meitenes gatavoja skolotāja Aija Sils.

26. aprīlī - Ulbrokā norisinājās 1. Mazpilsētu un lau-
ku mūzikas skolu konkurss Flautas spēles audzēkņiem,
tajā veiksmīgi piedalījās 2. klases audzēkne  KEITA
RUKMANE un ieguva ATZINĪBU. Paldies skolotā-
jai Sandrai Briedei un koncertmeistarei Ingai
Eihentālei!

Gribu pateikties visiem, kuri nenobijās no aukstā lai-
ka un 22. aprīlī LIELĀS TALKAS DIENĀ palīdzēja
savākt atkritumus un sakopt skolas teritoriju! Jo īpa-
ši Keitai Rukmanei, Nikolai Karīnai Karpai, Kristai
Gabrielai Karpai, Katei Katerīnai Ruņģei, Līgai Džīnijai
Rubenei, Elīnai Zariņai, Jūlijai Liedskalniņai un kolē-
ģiem – Sarmai, Zandai, Mārai, Raisai, Dainai.

Skolas direktore Aija Sila

Valsts konkurss Mākslas programmā
alsts konkurss, kurā piedalās profesionālās ievirzes

mākslas skolu audzēkņi, ir gada lielākais mākslas sko-
lu pasākums. Konkursu katru gadu organizē Latvijas
Nacionālais kultūras centrs ar mērķi apzināt to, kā tā-
lāk attīstīties mākslas skolām Latvijā, vienlaikus izvērtēt
arī audzēkņu mācību sasniegumus. Valsts konkursa tēma
katru gadu mainās, un tiek izvēlēts virziens, kas būtu
aktualizējams mācību procesā.

Šajā mācību gadā konkursa tēma bija grafikas di-
zains. Jau otro gadu konkurss notika trīs kārtās. Pirmajā
kārtā, kas norisinājās skolā, visiem audzēkņiem tika dots
uzdevums izstrādāt grafisko risinājumu iesaiņojumam
un veidot aprakstu noteiktam produktam. Jaunākā gru-
pa (7- 10 gadi) veidoja grafisko noformējumu konfektēm,
vidējā grupa (11- 13 gadi) - iepakojuma dizainu smūti-
jam, vecākā grupa (14- 16 gadi) - sukādēm vai žāvētiem
augļiem. Lai iepazītu grafikas dizaina tēmu un īstenotu
konkursa uzdevumu, skolēni skolotāju vadībā pētīja ie-
saiņojumus un veidoja tos gan konkrētiem, gan izdo-
mātiem produktiem. Piedaloties šādu praktisku uzde-
vumu izpildē, bērni guva priekšstatu, ka dizains nav ti-
kai abstrakti skaistas lietas, bet gan reālas  ikdienas
dzīves sastāvdaļa.

Otrajai kārtai (pusfinālam) no skolas tika izvirzīti divu
audzēkņu darbi no katras vecuma grupas. Konkursa žū-
rija Rīgā pēc dažādiem kritērijiem- darba grafiskās kva-
litātes un burtu lietojums, radošā izdoma, darba apraksta
un izpildījuma kvalitāte, kopējā darba kompozīcija - at-
zinīgi novērtēja Ances Dārziņas, Keitas Annas
Grīnbergas, Lāsmas Slaidiņas, Justīnes Skutānes,
Elīnas Milleres un Haralda Šrēdera veikumu. Liels
prieks bija saņemt ziņu, ka Keita ieguvusi II vietu jau-
nākajā grupā! 

Uz konkursa trešo kārtu, kas notika Valmieras
Mākslas vidusskolā, tika aicināti visi mūsu skolas II kār-
tas dalībnieki, jo bijām to skolu vidū, kuras kopvērtē-
jumā ieguvušas augstāko punktu skaitu. Konkursa fi-
nālā katra vecuma grupa, strādājot pārī, veidoja afišu
mākslas skolas audzēkņu izstādei un grafikas dizainu
reklāmas suvenīram - šokolādes tāfelītei, zīmulim un
skiču bloka vākam. Arī šeit jaunpiebaldzēni pierādīja
sevi kā radošus un prasmīgus jaunos dizainerus, kas go-
dam pārstāvēja savu skolu. Ļoti lepojamies ar jums! 

Lai rastos priekšstats - pavisam Latvijā ir 164 māk-
slas un mūzikas skolas, un 102 no tām audzēkņi apgūst
mākslu. Valsts konkursā piedalījās 100 mākslas sko-

Mūzikas un mākslas skolā
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las, tātad 200 audzēkņi katrā vecuma grupā.
Konkurence milzīga, tāpēc īpaši liels prieks par mūsu
jaunākajām dalībniecēm - Valsts konkursā Ance
Dārziņa un Keita Anna Grīnberga ieguva II vie-
tu! Ar svinīgu “Oskaru” pasniegšanu sirsnīgā pasāku-
mā Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā Rīgā tika
godināti konkursa laureāti un viņu pedagogi.

Konkursa noslēgumā Madonā norisinājās Latvijas
mākslas skolu pedagogu gadskārtējais lielākais pasā-
kums - profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu
valsts konkursa izvērtējums. Tā ietvaros notika semi-
nāri, diskusijas, izstādes Jāņa Simsona Madonas Mākslas
skolā, Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā,
Madonas kultūras namā, piedaloties 200 mākslas pe-
dagogiem no visas Latvijas. 

Līdz 28. maijam Madonas Novadpētniecības un māk-
slas muzejā skatāma izstāde “VISI KOPĀ”. Tajā ek-
sponēti Latvijas mākslas skolu audzēkņu – Valsts kon-
kursa dalībnieku darbi. Aicinu apmeklēt, jo ir ļoti in-
teresanti un pamācoši skatīt bērnu un jauniešu radītā
iepakojuma projektus. Lai arī jūs pārsteidz izstādes ap-
joms, darbu daudzveidība, asprātība un radošums!

Zanda Liedskalniņa
Mākslas programmas skolotāja

Attēlos: Ance Dārziņa  un skolotāja  Zanda
Liedskalniņa Valsts konkursa laureātu un pedagogu
apbalvošanas pasākumā Dekoratīvās mākslas un dizaina
muzejā.

Ance Dārziņa un Keita Anna Grīnberga pie sa-
viem II kārtas darbiem.

Elīna Millere,  Ance Dārziņa,  Justīne
Skutāne,  Lāsma Slaidiņa,  Keita Anna
Grīnberga, Haralds Šrēders Valsts konkursa III kār-
tā Valmierā.

Vārdi - akmenī kaltie
Pirmajā maija svētdienā Lielmežā tika atklāts pie-

mineklis  1948.gada 6. jūlija kaujā Slieķu purvā kri-
tušajiem latviešu nacionālajiem partizāniem. Par to
mums turpmāk atgādinās akmenī iecirstie vārdi:  Kārlis
Zamars „Launags”, Aldonis Pinka „Kaņepājs”, Pēteris
Spolītis „Kalējs”, Uldis Presis „Ezītis”, Jānis Zariņš
„Briesmīgais”, Laimonis Kļaviņš „Laimonis”. Pieminekļa
autors  ir Ivars Feldbergs, tā izgatavošanu finansiāli at-

balstīja Nacionālā apvienība, Kultūras ministrija un kri-
tušā partizāna Pētera Spolīša  radinieks Guntis Spolītis. 

Iepriekšējā dienā  Lielmežā nometni izveidoja
Jaunpiebalgas jaunsargi un zemessargi. No Rīgas iera-
dās ap trīsdesmit jauniešu no biedrības „Augsim Latvijai”,
kuri piedalījās meža stādīšanas talkā. Pēcpusdienā no-
metnē notika apmācības šaušanā ar pneimatiskajiem ie-
ročiem un apgūtas alpīnisma iemaņas Vēlāk par latvie-
šu nacionālo partizānu vēsturi stāstīja un  fotouzņēmu-
mus demonstrēja vēsturniece no Cēsīm Elīna Kalniņa. 
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Vakara krēslā visi sāka gatavoties nakts pārgājienam
„Pa nacionālo partizānu takām”, kas tika izplānots kā
mācību kaujas operācija.  Ap  vienpadsmitiem vakarā
dalībnieki noklausījās pasākuma vadītāja virsleitnan-
ta  Dzintara Puķītes instruktāžu un zosu gājienā devās
pa Tirzas upes labo krastu uz augšteci. Gājienu ap-
grūtināja kritušie koki, gravas un kraujas, kā arī nakts
tumsa.  Jau pēc dažiem kilometriem pārgājiena dalīb-
niekiem uzbruka „nosacīts pretinieks”, kurš izmanto-
ja mācību munīciju, mācību granātas un gaismas raķetes.
„Nosacītajiem partizāniem” vajadzēja izretoties un pa-
slēpties. Pēc „kaujas” atkal sapulcēties un pārskaitīties,
lai izvērtētu, vai visi var turpināt ceļu. Pēc aptuveni se-
šiem bezceļa kilometriem pārgājiena dalībnieki iznāca
uz Lielmeža ceļa un virzījās atpakaļ uz nometni. Viņi,
visi sveiki un veseli, ap trijiem naktī atgriezās nomet-
nē un iekārtojās apsildāmās teltīs atpūsties. 

Pēc rīta trauksmes, kuru radīja mācību granātu trok-
snis, un rīta rosmes jaunieši devās uz  nacionālo par-
tizānu kaujas vietu „Slieķu purvs” , kur viņus ar kau-
jas norisi iepazīstināja tās liecinieks Jānis Mājenieks.
Divpadsmitos dienā jaunieši pulcējās Lielmeža ceļa malā,
lai piedalītos kritušo partizānu pieminekļa atklāšanā.
Pieminekli atklāja Nacionālās apvienības Saeimas de-
putāts, piebaldzēns Aleksandrs  Kiršteins, iesvētīja mā-
cītājs  Gundars Ceipe. Pieminekļa atklāšanā piedalījās
un klātesošos uzrunāja ģenerālis Raimonds Graube, pir-
mais atjaunotās Latvijas Republikas aizsardzības mi-
nistrs Tālavs Jundzis, kā arī Edvīns Kide un pazīsta-
mais cēsinieks Māris Niklass, vēsturnieks Zigmārs
Turčinskis un Jaunpiebalgas novada  domes priekšsē-
dētājs  Laimis Šāvējs. Jāatzīmē, ka Aleksandrs Kiršteins,
Tālavs Jundzis un Edvīns Kide bija to LR Augstākās
padomes deputātu vidū, kuri pirms 27 gadiem nobal-
soja par Latvijas neatkarību. 

Pēc tam visi klātesošie tika uzaicināti nobaudīt „par-

tizānu pusdienas” un apmeklēt Jaunpiebalgas kultūras
namu, baznīcu un vidusskolu. 

Liels paldies viesiem no Rīgas par pasākuma muzikā-
lo noformējumu un visiem, kuri mūs atbalstīja gan mate-
riāli, gan morāli. Cerams, ka nākamās novada pašvaldī-
bas deputāti atbalstīs pieminekļa izveidi Jaunpiebalgas cen-
trā, veltītu iedzīvotāju nacionālai pretošanās kustībai, kurā
piedalījās nacionālie partizāni, leģionāri, barikāžu aizstāvji
un visi, kuri palīdzēja sagraut nīsto padomju iekārtu ar de-
vīzi: „Piebaldzēnu pretestības un uzvaras gribai”.

Uz tikšanos nākamajās „partizānu apmācībās”!                   

Jānis Mājenieks  

Attēlos: 7.maijā Lielmežā tika atklāts piemineklis
1948.gada 6. jūlija kaujā Slieķu purvā kritušajiem lat-
viešu nacionālajiem partizāniem.

Jānis Mājenieks, mācītājs Gundars Ceipe un
Nacionālās apvienības Saeimas deputāts, piebaldzēns
Aleksandrs  Kiršteins.

Foto: Egils Johansons

Kamēr vien dzīvos deja, „Aug lie-
piņa kalniņā”, tikmēr  būs piemi-
ņa Otto Vāliņam kā dejas horeo -
grāfam. 

Bet visu pēc kārtas. Izdzīvojam
deju, atmiņu mūžam. Uz skatuves
simboliska liepiņa. Scenārijs veidots
ar vairākiem stāstiem par dzīvi.

Koncertu iesāk „Rikši” ar „ Šūpļa
dziesmu”.

Mēs visi šajā pasaulē  ienākam, lai
mācītos mīlēt. Mācāmies mīlestību
visās tās izpausmēs. Mīlēt cilvēkus,
dabu, dzimto zemi un galu galā dar-
bu, kuru dari. Otto Vāliņš šajā mī-
lestības skolā ieradās Praulienas

pusē un to savā sirdī turēja gaišu un
mīļu visu savu dzīvi. Pats viņš, rak-
stot autobiogrāfiju, teicis, ja viņā esot
kaut kas labs, tad tas no mātes. Ar
patiesu prieku un mīlestību viņš pie-
ņēma dzīvi tādu, kāda tā ir, un caur
to spēja savā dzīvē vairāk dot nekā
ņemt. 

Aug liepiņa kalniņā
Koncerts – veltīts  Otto Vāliņa 100 gadu jubilejai  un mums pašiem
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„Kā lapas mēs esam –
Iesākumā tik pavasarīgi zaļi,
Iznākuši gaismā
Un palaisti savā vaļā.
Lietus un vēju bliezieni
Raksta uz mums savas piezīmes,
Vasaras rokrakstu slīpo
Rudens lasa un strīpo,
Līdz paliek vien tik,
Cik uzrakstīts katram uz spār-

niem.” (Anda Līce)
Darbs, dejošana. Guntai un

Vasilijam Leimaņiem katram sava
atmiņa. Guntai par skolotāju, kurš
mācīja vācu valodu, tad deju skolo-
tājs un kolēģis Piebalgas skolā.
Vasilijs atceras, kā vedis Oti gan uz
bērnības zemi Praulienu, kur, nemaz
vēl netuvojoties, Atis ar saviem ne-
beidzamajiem stāstiem varējis runāt
un runāt, zinājis, kas dzīvo pa ceļam
esošajās mājās. Vienā liels dejotājs,
citā kāds draugs vai paziņa. Ar kādu
jautru stāstu vai anekdotisku gadī-
jumu pa vidu. Pēc Raitā soļa “Es
mācēju danci vest”, Balgas „Raibie
cimdi” un Vidzemes „Pie Daugavas”
sarunu par  skolu un jauniešiem
turpina skolotāja Laima Kazerovska.
Viņai Otto Vāliņš bijis ne tikai deju
skolotājs, bet arī padomdevējs, kurš
iedrošinājis deju mākslā.
Turpinājumā sevi parāda piebaldzēni-
gan mazie, gan lielākie dejotāji: 5. kla-
se ar „Kas dārzā”,  gan Kande ska-
tuvi pierībina ar „Ābrama polku”.

Sadzīvē skolotāju Otto Vāliņu
raksturo Mārīte Apsīte un Egils
Stūriška. Neizpalika stāsts par
lustēm un čigānu ierašanos Egila
kāzu dienā. Tad   “Piebaldzēni” ” Pēc
polkas” un “Miķelis” „Netīšām es ap-
skāvu” laiž vaļā lustīgu dejošanu.

Draugi. To skolotājam Vāliņam
bijis daudz.  Būdams daudzu
Dziesmu un deju svētku dalībnieks
Rīgā un Cēsīs, iemantoja no kolēģiem
cieņu un mīlestību. Uz deju lauku-
ma esot, ja vadītāji gribēja kaut ko
pamainīt, piebaldzēnu iziešanā ne-
nosauca deju kolektīva nosaukumu
„Piebalga”, Ķencis” , bet gan sauca:
„Vāliņa dejotāji, jums jāiet....”, tur-
pinājās teksts, kur tad piebaldzēniem
jāstājas lielajā estrādē. Uz mūsu ska-
tuves dejo draugi – “Miķelis”,
“Mudurainis” un “Piebaldzēni”.
Lāsma Skutāne pirmizpildījumā,
salaizdama kopā jaunpiebaldzēnus ar
vecpiebaldzēniem. Bija labi, skatītājs
nevarētu noticēt, ka nav mēģināts
pirms tam. Skolotājam Otto Vāliņam
stipri draugi un labs turpinājums dejā! 

Alīna. Te stāsts par izpalīdzīgiem,
vienkāršiem, sirsnīgiem cilvēkiem.
Alīna dzīvoja līdzi dejai un dzīvei, dzī-

vei un dejai. Sabiedrības centrā Atis,
bet mājās rūķītis Alīna paveica ne-
redzamo. Jaunpiens, skābēti kāposti,
galerts un šmoris, cūku ādiņas vai
cits našķis cepeškrāsnī. Un visus vīra
draugus Alīna uzņēma ar smaidu un
mīlestību, ar tukšu vēderu nevienu
prom nepalaida, naktsmājas deva, lu-
tināja...

Par vērtībām.
Daudzas atmiņas neizstāstītas.

Gan par mīlestību, dejošanu un sko-
lu, draugiem, sadzīvi... Atmiņas tur-
pināsies dejās, arī  jaunajās liepiņās,
jo liepiņu stādi  tika dāvināti katram
deju kolektīvam. Varbūt dažiem ti-
kai zināms vārds paliks – Otto Vāliņš
- horeogrāfs dejai „Aug liepiņa kal-
niņā”. Jaunības dienās piedzīvotais
kopā ar diženo piebaldzēnu paliks
prātā Mārim Brasliņam, deju ko-
lektīva “Miķelis” vadītājam. 

Daudzi mazie un lielie skolotāju
Vāliņu iepazīst no stāstiem. Tā arī
kultūras nama mākslinieciskās da-
ļas vadītāja Agnese Zēbolde: „Sveiks,
Otto! Te Agnese ar Tevi runā. Mēs
neesam tikušies dzīvē un varētu

teikt, ka es Tevi nezinu, tomēr Tu
man esi kļuvis ļoti pazīstams. Vai zini
kā? Šeit apkārt ir tik daudz cilvēku,
kas nebeidz liecināt par Tevi - tie
stāsta, ka esi bijis dāsns, ka ļoti mī-
lēji savu darbu un pašaizliedzīgi tam
nodevies, ka ļoti mīlēji un turēji rūpi
par sev apkārt esošajiem cilvēkiem,
kuri juta Tavu sirds gudrību, iejūtību,
draudzību, labo humora izjūtu. Par
to, ka Tu dzīvoji līdzās šajā pasau-
lē var teikt paldies daudzas ģimenes,
draugi, kaimiņi, kolēģi, dejotāji... Arī
es ņēmu piemēru no šiem stāstiem
par Tavām nebeidzamajām darba
spējām un cilvēcību, kad kļuva grū-
ti gatavoties Tavas simts gadu ju-
bilejas pasākumam. Tāpēc ceru, ka
šis koncerts ir kļuvis par labu godi-
nājumu Tavam garam un darbam...
un par labu atgādinājumu mums, šai
saulē dzīvojošajiem, par vērtībām, ku-
ras atstāji aiz sevis un kuras mums

jākopj tālāk. Zini, par vienu lietu gan
Tu samelojies... Tu teici, ka „gribē-
ji apsēt lielu, plašu druvu, bet ir stū-
rīša lāga nepaguvi...“ Man šķiet, mēs
šodien redzam, cik neizmērojams
Tavs stūrītis daudzu cilvēku sirdīs.“

Vēsma Johansone

Attēlos: Guntai un Vasilijam
Leimaņiem katram savas atmiņas
par Otto Vāliņu.

Laimai Kazerovskai Otto Vāliņš
bijis ne tikai deju skolotājs, bet arī
padomdevējs, kurš iedrošinājis deju
mākslā.

Skolotājam Otto Vāliņam stipri
labs turpinājums dejā – deju skolo-
tāja Lāsma Skutāne un jaunie de-
jotāji. 

Foto: Vēsma Johansone
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Mūsu ceļojums sākās 22. marta naktī, no sākumskolas
izbraucām plkst. 4.00 no rīta. Salikām čemodānus ēr-
tajā autobusā, un brauciens varēja sākties, tajā devā-
mies 7 pieaugušie un 28 bērni. Ceļā pavadījām aptu-
veni 18 stundas ar vairākām pieturām, kamēr nokļu-
vām viesnīcā „Hotel Centrum”. Tajā mums piešķīra is-
tabiņas, katrā pa trīs četriem cilvēkiem. 

Pēc nakts atpūtas otrā rītā paēdām garšīgās viesnī-
cas brokastis un sēdāmies autobusā, lai dotos ekskursi-
jā pa Krakovas vecpilsētu. Krakova, kādreizējā Polijas
galvaspilsēta, daudzās tūristu aptaujās atzīta par iecie-
nītāko galamērķi valstī. Tā mūs valdzināja ar bagāto vēs-
turi, ne velti to dēvē par Polijas Romu. Šai pilsētai pie-
mīt īpaša aura un skaistums – paši poļi to uzskata par
savas valsts sirdi un lepnumu. Devāmies arī uz Krakovas
centrālo laukumu jeb veco Tirgus laukumu. Tas ir vis-
plašākais laukums Eiropā – četrus hektārus liels. To ie-
skāva vēsturiskas celtnes, pilis un baznīcas. Izstaigājām
arī Vadmalu tirgus ēku, kura celta renesanses stilā. Agrāk
tā bijusi audumu tirgotava un ir iekļauta UNESCO
Pasaules mantojuma objektu sarakstā. Arī mēs tur sev
un mājiniekiem par piemiņu iegādājāmies tautas amat-
nieku darinājumus un rotaslietas. Nofotografējāmies pie
milzīgās cilvēka galvas skulptūras, sauktas par „Eros
Bandato”. Pabijām arī Krakovas karaļa pilī Vāvele, kura
gadsimtiem ilgi bijusi pilsētas politiskais un kultūras
centrs. Pils ir Polijas kultūras un vēstures piemineklis.
Karaļa pils izcēlās ar vērtīgajiem 16. gs. gobelēniem.

Dienas noslēgumā devāmies uz akvaparku, par ko bēr-
ni bija īpašā sajūsmā. Liela daļa no viņiem akvaparku
apmeklēja pirmo reizi.

Nākošajā dienā jau mūs gaidīja deju mēģinājumi un
pats koncerts. Tas turpinājās 3 stundas, un mums bija
iespēja vērot arī citu valstu kolektīvu priekšnesumus.

Pēdējā dienā devāmies ekskursijā uz Veļičkas sāls rak-
tuvēm, kuras darbojas jau kopš 13. gs. Mūsdienās gan
šajā vietā populārāks ir muzejs nekā sāls ieguve – ik
gadu vairāk nekā 1,2 miljoni ceļotāju apmeklē šo ne-
parasti mirdzošo pazemes valstību. Arī raktuves jau 1978.
gadā iekļautas UNESCO pasaules kultūras mantoju-
ma sarakstā. Šajā apakšzemes ceļojumā uzzinājām gan
par sāls ieguvi, gan ekipējumu, kāds nepieciešams rak-
tuvju darbiniekiem rakšanai un drošībai. Vērojām pa-
sauli zem zemes, kur zīmes un skulptūras, kā arī leģendas
stāsta par laikiem, kad Polijā valdīja vareni karaļi, kam
piederēja milzu dārgumi.

Turpinājumā ar autobusu devāmies uz 100 km attālo
Zakopanes pilsētiņu, Tatru kalniem. Tie mūs pārstei-
dza ar savu varenumu. Mums visiem tas bija piedzī-
vojums, kā ar pacēlājiem un pēc tam ar  kājām devā-
mies kalnu virsotnēs!

Arī bērni dalījās savos iespaidos:
Regnārs Šteins: “Ceļš uz Krakovu Polijā bija ļoti garš.

Devāmies cauri, manuprāt, trijām pilsētām – Rīgai,
Kauņai un Varšavai. Viesnīcā „Hotel Centrum” iera-
dāmies aptuveni 23.00.”

Lelde Ješkina: “Man visvairāk patika, kā mēs baro-
jām baložus... Tad, kad es iegāju akvaparkā, no tā brī-
ža man sāka likties, ka esmu neticamā sapnī... Tā kā
es nemācēju peldēt, es tur to iemācījos. Es lielu PAL-
DIES saku skolotājiem, direktorei, šoferīšiem, vecākiem,

draugiem. Man ļoti patika šis brauciens!”
Karolīna Pogule: “Pēc vecpilsētas apskates un balo-

žu barošanas mēs braucām uz akvaparku. Tā bija die-
nas labākā daļa.”

Annija Zivtiņa: “Man ļoti patika akvaparks. Un, kad
mēs braucām uz klintīm, pavērās ļoti skaisti skati.”

Madara Rappa: “Man vislabāk patika akvaparks, jo
tur bija daudzas trubas un tās bija lielas un ļoti aiz-
raujošas, un interesantas. Trubās skanēja pat mūzika...
Arī sāls raktuves bija ļoti foršas un arī interesantas, bet
arī bailīgas. Man likās, ka viss man uzkritīs virsū. Man
patika, kā skolotāja Marija tulkoja mikrofonā. Man arī
ļoti patika koncerts. Mēs ar draudzeni satikām jaunus
draugus, ar viņiem sarunājāmies angliski. Paldies sko-
lotājai Lāsmai un Dairītei, ka viņas mums iemācīja skais-
tas dejas. Viņas ir labākās deju skolotājas pasaulē. Es
novēlu katram tik labas skolotājas!”

Gundega Kalašinska: “Kalnos bija ļoti skaisti skati.
Es nekad nebiju redzējusi tik lielus kalnus. Ļoti gribē-
tu vēl braukt šādos ceļojumos.”

Reinis Dravants: “Kalnos man patika staigāt pa ak-
meņiem un vērot skaistos skatus.”

Kristers Ozols: “Bija jauki pavadīt laiku kopā ar drau-
giem. Pirmo reizi es redzēju tik lielus un skaistus kal-
nus. Vēlos pateikt paldies šoferīšiem, skolotājām un, pro-
tams, paldies vecākiem par atbalstu.”

Agnija Ziedāre: “Polija bija ļoti skaista...”
Mikus Ļuļēns: “Sāls raktuvēs bija ļoti forši, tur va-

rēja nogaršot sāli. Es vēl joprojām nesaprotu, kā varē-
ja izgrebt tās sāls skulptūras.”

Kerija Ekerte: “Mani pārsteidza tas, ka no sāls var
uztaisīt tik daudzas lietas.”

Karlīna Miška: “Man visas ekskursijas pa Poliju pa-
tika. Gribētu atkārtot šo braucienu.”

Anete Ciekurzne: “Es pirmo reizi savā mūžā biju tik
lielā ekskursijā ārpus Latvijas robežām. Esmu sajūs-
mināta par šo iespēju.”

Agnija Pogule: “Man ļoti patika šīs piecas dienas!”
Evelīna Brikmane: “Man viss ļoti, ļoti patika. Man

šķiet, šī bija lieliska iespēja tikt uz ārzemēm.”
Līga Kīne: “Es gribētu vēl braukt tādos ceļojumos.”
Vendija Traupele: “Šī ekskursija bija vislabākā ek-

skursija manā dzīvē.”
Paldies par atbalstu gribam teikt Jaunpiebalgas no-

vada domei un īpašu paldies par šo iespēju mūsu sko-
las direktorītei Ullai Loginai!

Sanda Pogule
Attēlā: Krakovā pie milzīgās cilvēka galvas skulptūras,

sauktas par „Eros Bandato”.

Starptautiskajā deju festivālā
„Travelling festival” Krakovā
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Zosēnu pagasta pārvaldes darbinieki 22. aprīlī pie-
dalījās Lielajā talkā „Latvijai BŪT zaļai“. Mūsu noru-
na bija tāda, ja nebūs sasnigusi bieza sniega kārta, tad
ejam talkā. 

Rīts atnāca ar saulīti. Diezgan stiprās vēja brāzmas,
dažas lietus piles un sniega pārslas mūs nebaidīja, un
mēs sakopām pagasta ievērojamākās piemiņas vietas. 

Sākām ar Zosēnu pagasta robežzīmi pie ozola.
Nogrābām lapas, novācām nokritušos zarus, kā arī sa-
lasījām atkritumus. Jāteic, ka šogad bija daudz mazāk
tukšo pudeļu un citu atkritumu. Sakopām arī apkārtni
pie Ķenča un Pāvula piemiņas akmeņiem, kā arī se-
lekcionāra, agronoma Viļa Gaujera piemiņas vietu. Visi
bijām priecīgi par padarīto un par kopā būšanu. 

Īpaši priecājamies, ka mums piebiedrojās novada iz-
pilddirektore Lolita ar savu dēliņu. Paldies arī talci-
niekiem Ilzei, Sandim, Zitai, Zinaidai, Irenei, Aldai!

Zosēnu bibliotēkas vadītāja 
Irene Prīse

Attēlos: Zosēnu pagasta pārvaldes darbinieces Lielajā
talkā. Sakoptās vietas – pagasta robežzīme pie ozola,
pie Ķenča un Pāvula piemiņas akmeņiem un selekcio-
nāra, agronoma Viļa Gaujera piemiņas vieta.

Talkojām  Zosēnu  pagastā

Mācību sezona drīz beigsies. Vēl
tikai prmdienās plkst.18.00 Māra
Pirktiņa vadībā notiek Aktīvas sa-
runas par un ar ķermeni.

21.05. plkst. 15.00 Dievišķās
Gudrības skolas nodarbības.

16.05. plkst. 17.00 domubiedru
tikšanās “Teātra afišā”.

Dzīvē nav nejaušu tikšanos

Latvijas bibliotēku nedēļā
Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka
piebaldzēnus aicināja uz tikšanos ar
rakst nieku, tulkotāju un izdevēju Vladi
Spāri, kurš dzimis 1953. gadā Rīgā lat-
viešu rakstnieces, mūsu novadnieces
Veltas Spāres un ukraiņu rakstnieka
Vladimira Kaņiveca ģimenē.

Vladis Spāre 1985. gadā absolvē-
jis Latvijas universitātes Filoloģijas
fakultāti, iegūstot žurnālista spe-

cialitāti. Beidzis izdevējdarbības
kursus Somijā. Bijis žurnāla „Avots“
galvenā redaktora vietnieks.
Dibinājis un vadījis vienu no pir-
majām atjaunotās Latvijas koope-
ratīvajām izdevniecībām „Atmoda“,
pēc tam grāmatu un žurnālu apgā-
du „Artava“. Bijis avīzes „Vakara
Ziņas“ direktors. Tulkojis prozu no
krievu un ukraiņu valodas.

Sarakstījis stāstu krājumu „Mēs
atradīsim“ (1987) un garstāstu
„Neprāta šarms“ (1992). Kopā ar līdz -
autoriem Lienīti Medni - Spāri un Juri
Zvirgzdiņu uzrakstījis romānu „Odu
laiks“, kura pirmā daļa laista klajā
1994. gadā. 2009. gadā darbs izdots
atkārtoti ar turpinājumu. 2015.
gadā “Zvaigznes ABC” apgādā nācis
klajā viņa romāns „Tu nevari dabūt
visu, ko gribi“, kurš pērn tika nomi-
nēts Literatūras Gada balvai. Šobrīd

Vladis Spāre raksta īso stāstu krā-
jumu „Vecrīgā aizmirstas sarunas“.

Kopā ar pasākuma apmeklētājiem
skatījāmies senas fotogrāfijas no
rakstnieku ģimenes albuma un
šķetinājām atmiņu pavedienus par
novadnieci Veltu Spāri, dzimušu
Klapari, cenšoties precizēt viņas
dzimtas radu rakstus. Atmiņās da-
lījās arī rakstnieka sieva Lienīte
Medne -Spāre. Interesanti, ka viņas
tēvs Otto Mednis savulaik ir ilustrējis
vairākas Veltas Spāres grāmatas. 

Kā zināms, Velta Spāre ir augusi
sociāldemokrātiski noskaņotā ģime-
nē. Rakstnieku talants viņu ģimenē
mantots no vecmāmiņas Emīlijas
Klapares (dzim. Eglīte), kura jaunī-
bā sarakstījusi lugu. Tā iestudēta un
izrādīta Jaunpiebalgā. Vecmāmiņa pa-
līdzējusi audzināt mazdēlus, bijusi lie-

Interešu un neformālā izglītība 
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la lasītāja, gudra, inteliģenta sievie-
te. Vladis Spāre atklāja, ka mamma
maz ir stāstījusi par kara šausmām,
kuras bija jāpiedzīvo jaunībā. Diemžēl
raksturu nesaderības, politiskās pār-
liecības un nacionālo atšķirību dēļ
Vlada vecāki izšķīrušies. No mammas
Vladis ir mantojis emocionalitāti, bet
no tēva - labo humora izjūtu.

Rakstniece zaudējusi darbu pēc
tam, kad presē kritizējusi valdības
lēmumu Latvijā audzēt kukurūzu.
Tāpēc viņas trīs dēli mācījušies in-
ternātskolās. Puišu  audžutēvs bijis
rakstnieks Roberts Akmens - labs,
jauks, sirsnīgs cilvēks. Veltai Spārei
nebija augstākās izglītības, tāpēc
rakstniece ar lielām šaubām piekri-
tusi strādāt par izdevniecības
“Liesma” redaktori. Velta Spāre drau-

dzējusies ar Vizmu Belševicu, un arī
Vlada draugu pulkā esot dzejnieces
dēls Jānis Elsbergs. 70. gados Veltas
Spāres mājās tikuši lasīti A.
Solžeņicina un citu disidentu darbi.
Viss mainās, arī cilvēku uzskati un
pārliecība. Politiskā skatuve cilvēku
dzīvēs ne tikai sniedz scenogrāfisko
bāzi katrai dzīves lugai tai atvēlētajā
laikā, bet ir tās galvenais dramaturgs.

Tikšanās laikā ikviens varēja gūt
sev vērtīgas atziņas, uzzināt svarī-
gas lietas, kuras jāzina literātiem.
Lūk, dažas no tām.

”Mums (latviešiem) vajag ling -
vistisko neatkarību.“

“Rakstniekam ir jāstāv pāri aiz-
spriedumiem, ir vienādi jāattiecas
pret saviem literārajiem varoņiem un
pret abiem dzimumiem.”

“Rakstniekam ir jāpanāk, lai la-

sītājs izjūt reālo laiku un nejūt lite-
rāro laiku.”

“Literatūra sākas ar atkāpi no li-
terārās normas.”

“Svarīga ir akcentu uzlikšana un
tas, kā literārajā darbā parādās tēli.”

“Lai teksts ir tik dzidrs kā logs, lai
var redzēt, kas ir aiz tā.”

“Rakstnieks var pieļaut tikai vie-
nu kļūdu.”

“Svarīga ir literārā dzirde.”
“Internets ir svaiga ūdens malks,

kurš sajaukts ar kanalizācijas no-
tekūdeņiem.”

Attēlos: rakstniece, mūsu no-
vadniece Velta Spāre.

Vladis Spāre un Lienīte Medne-
Spāre.

Baiba Logina

Ai, Piebalga!
Ai, Piebalga, tu daudzu sapņu zeme,
Kur cilvēkus tur kopā sīkstais māls.
Kur meži, lauki, pakalni un lejas,
Kur vasarā ir smaržīgs siena vāls.

Ai, Piebalga, tu mana dzimtā puse,
Tur tapis mūsu senču spēks un prāts.
Tur takas mina kājas, vīzēs autas,
Lai tautas gara mantu pūrs tiek krāts.

Ai, Piebalga, daudz cietusi šī zeme,
Šeit milzums asiņu un sviedru liets.
Šeit katra sēta visus soļus zina,
Kas gāja cīniņā, lai plauktu tautas zieds.

Ai, Piebalga, tu šūpulis daudz dzimtām,
Tās prāta gaismu tagad vairot prot.
Ir Latvija un dzimtene tām dārga,
Tās vienmēr atrod spēku nemelot.

Ai, Piebalga, tev pasaule nu vaļā,
Iet tavi dēli, meitas spēkus gūt.
Lai gadu simtiem latvju tauta brīvā
Par savu zemi nomodā var būt.

Slēģu Jānis

Pavasaris „Grāvniekos“



21

Kultūras pasākumi
Jaunpiebalgā

Maijs, jūnijs

20.05.  plkst. 10.00 - 17.00 tūrisma objektu apceļošanas akcija “TAVA DIENA PIE-
BALGĀ”. Pasākuma noslēgums – koncerts un balvu izloze – plkst. 18.00 at-
pūtas kompleksā “Chill Up” Alauksta ezera krastā.

03.06.  plkst. 22.00 ierībināsim estrādi “Taces” vasaras sezonai kopā ar grupu no
Ventspils “Zvaigžņu lietus”. Ieeja: 5,- EUR. 

20. 05. plkst. 10.00 – 17.00 tūrisma objektu apceļošanas akcija
„TAVA DIENA PIEBALGĀ“.

Pavadi aizraujošu dienu gleznainajā Piebalgas pusē, apceļo 12 tūrisma objektus
Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas novadā un piedalies īpaši sagatavotajās aktivitātēs.

Dodies piedzīvojumā - krāj apmeklēto objektu zīmogus dalībnieka kartē 
un piedalies balvu izlozē!

Reģistrēties akcijai un dalībnieka karti vari saņemt  
no plkst. 10.00 līdz 15.00   Jaunpiebalgas kultūras nama izstāžu zālē „Velves“,

Vecpiebalgas novada TIP un Kaives muižas parkā.
Plkst. 18.00 pasākuma noslēgums atpūtas kompleksā „Chill Up“ pie Alauksta 

ezera - koncerts un balvu izloze. Muzicēs Reinis Young (Reinis Jaunais).
Plkst. 19.00 – 01.00 muzeju nakts aktivitātes Piebalgas muzejos.

Pasākuma plānā iespējamas izmaiņas un papildinājumi.
Lūdzu, sekojiet informācijai mājas lapā www.jaunpiebalga.lv un 

Jaunpiebalgas kultūras nama Facebook lapā.

Zosēnu pagastā
13. 05. plkst. 17.00 Koncerts “Man jābūt’’ -  Ilze Laila Purmaliete, Jānis Krūmiņš.  

Koncerts Mātes dienas noskaņās.

Un vēl: Sesīļu poniji plkst. 16.00 - 18.00 izjāde vai izbrauciens ar ratiem (bezmaksas),
kā arī laba vēlējumi audžu mammām no LSK Zosēnu nodaļas.

Ieeja - 4.00 EUR, pensionāriem - 3.00 EUR
ģimenes biļete (sākot no 3 cilv. ) - 4.00 EUR 

27.05. plkst. 19.00 Zosēnu pagasta pašdarbības kolektīvu gada atskaites koncerts 
“Lauki pilsētā - pilsēta laukos’’. Ieeja uz koncertu - ziedi pašdarbniekiem.

Plkst. 22.00 Atpūtas vakars kopā ar grupu ‘’Tēva nams’’.
Ieeja - 5.00 EUR, galdiņu rezervācija pa tel. 26538154 (Dzidra)

Lai kaut ko nepalaistu garām, lūdzu, sekojiet informācijai novada mājas lapā!

Šī gada Latvijas Muzeju nakts
kopīgā tēma ir LAIKS. Kā devīze
Muzeju naktij izvēlēta Eduarda

Veidenbauma ( viņam šogad 150.
gadadiena) dzejas rinda:

„LAIKS ĀTRĀKI STEIDZAS
KĀ VILCIENA RATS“.

Muzeju nakts notiks 20. maijā
no plkst. 19.00 līdz plkst.01.00.

Arī Piebalgas muzejos runāsim
par laika tēmu.

Antona Austriņa 
„Kaikašos”- pasākums

„Kādreiz 
Skanuļu ciemā”

l Pastaiga pa Skanuļiem kopā
Lielo Kapūnieti.

l Interaktīva spēle „Kas meklē, tas
atrod”.

l Vecvārdu mīkla no „Puiškana”.

Muzeju nakts – 2017.gada 20. maijā
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Emīla Dārziņa „Jāņaskolā”-
pasākums „Mūzikas laiks” kopā

ar Jaunpiebalgas mūzikas
skolas audzēkņiem direktores

Aijas Silas vadībā.

l Aicinām apmeklētājus izvēlēties
vienu no sev tīkamākajiem apmek-
lējuma laikiem plkst. 19.00 vai 22.00,
lai baudītu muzikālus stāstus Emīla
Dārziņa mājās.

Kārļa Skalbes „Saulrietos”- 
pasākums „Kad Kārļa

Skalbes nebija mājās…”

l Pozitīvās bohēmas nakts pie ka-
mīna.

l Galda spēļu turnīri „Mūsu jaut-
rā riču račā paies visa nakts”.

l Pagalma spēles „Lecam pa ve-
cam”.

l Izstāde “”Saulrieti” tās dienas
acīm”.

Šajā naktī pavērsim padomju
laika priekškaru un atcerēsimies
to, kas „Saulrietos” notika padomju
gados. Ļoti priecāsimies un gai-
dīsim tos, kuri gājuši šeit bērnu-
dārzā, ciemojušies pie mākslinie-
kiem un katru, kuram ir atmiņas
pirms muzeja perioda „Saulrietos”.
Būsim ļoti pateicīgi katram, kurš
līdz Muzeju naktij uzticēs mums
kādas tā laika fotogrāfijas. Ja jūsu
krājumos ir kaut viena bildīte ar
„Saulrietiem” padomju laikā, lū-
dzu, sazinieties ar mums: Ilona,
mob.26494406. 

KĀRĻA SKALBES MĀJĀS 
„INCĒNI” 

Jauniešu centra „Balgas strops”
un Eiropas brīvprātīgo jauniešu

Vecpiebalgā piedāvātās 
aktivitātes.

Brāļu Kaudzīšu „Kalna
Kaibēnos” – pasākums

„Mērnieku laiks” kopā ar deju
kolektīvu „Mudurainis XO”

l Izrīkojums pēc komitejā propo-
nētas programmas ar kuratorijas pre-
zidenta un komitejas aktuarijusa, kā
arī asesora piedalīšanos.

l Vispārīga dancošana sentēvu
garā.

l Goda mielasts, atvests krokodilu
pūšļos, ar Nilupes zirgiem līdz ka-
ligrāfijai.

l Izstādīšanas „Mērniecības ins-
trumenti un zemes ruļļi” apmeklē-
šana katram, lai tas slātavietis, čan-
galietis vai cits kāds pušelnieks.

Uz tikšanos muzejos!

Līva Grudule
Piebalgas muzeju apvienība

“Orisāre”

Dažādas ziņas

Viesojoties
rehabilitācijas

centrā
Aprīlī apmeklējām mūsu puisi no-

dibinājuma „Solis Piebalgā“ reha-
bilitācijas centrā, lai pavadītu viņu
ceļā uz mājām sakarā ar Lieldienu
brīvdienām. Bija patiess prieks ie-
iet un redzēt centra telpu vizuālās
izmaiņas - svaigas, gaišas un krā-
sainas sienas un grīdas. Pats vēr-
tīgākais - bērni to veidojuši paši sa-
vām rokām, protams, pieaugušo va-
dībā. Tas vērtējams ļoti augstu. Arī
jauniešu personības izaugsmē jū-
tama dinamika.

Paldies centra vadībai, sociālajam
darbiniekam Jānim Platacim, re-
habilitācijas programmas vadītājai
Agitai Soloveiko, audzinātājiem
un visam kolektīvam par sadarbī-
bu un milzīgo ieguldījumu mūsu bēr-
nos! Izturību, pacietību un neno-
gurstošu optimismu! Mēs jūs at-
balstām!

I.Bērzkalna,
sociālā darbiniece

Lūgums atpazīt
Varbūt kāds atpazīst šajā bildē 1.rindā no kreisās 2. un 3. kundzi?

Gaidu ikviena atsaucību, ja ir kādas ziņas vai fotogrāfijas par amat-
niekiem dažādos laikos. Lūdzu sagatavot ziņas par sevi un savu dar-
bošanos tiem, kurus esmu jau uzrunājusi. 

Audējas, adītājas, galdnieki, kalēji u.t.t. - lūgums atsaukties! 
Paldies visiem, kuri par sevi deva kādu atmiņu, tas viss veidos pilnī-

gāku topošo apkopojumu.

Lūdzu zvanīt pa tālruni 26615072.
Vēsma Johansone
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A.god. Gaidim
Graudiņam!

Esot tālumā Vācijā, bet domās
un darbos Jūs esat Latvijā, arī
Jaunpiebalgā. Sveicienu rakstu
arī personīgi vēstulē, bet vēlos
pateikt publisku paldies par fi-
nansiālo atbalstu, paldies par pa-
ciņu ar našķiem!

Pateicoties Graudiņa kunga
atbalstam, atjaunots viens (9.
līdz 12. gs.) bronzas rokassprā-
dzes fragments un viens kakla-
riņķis, kā arī neliela artava to-
pošajam izdevumam. Saldumus
saņems skolēni gada noslēguma
pasākumā!

Paldies par uzticību!
Vēsma Johansone 

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka sa-
darbībā ar Jaunpiebalgas kultūras
namu izsludina fotokonkursu
“Piebalga, tu dzimtā zeme mana!“,
kurā aicina piedalīties ikvienu: gan pro-
fesionālu fotogrāfu, gan amatieri, gan
skolēnus, gan pieaugušos.

Konkursa mērķis un uzdevumi:
l rosināt iedzīvotāju sabiedrisko ak-

tivitāti;
l atainot Jaunpiebalgas novada da-

bas skaistumu un ainavu daudzveidību;
l rosināt konkursa dalībniekus

paust savu radošo attieksmi pret no-
vada vērtībām;

l izveidot fotoizstādi Jaunpiebalgas
kultūras namā 2017.gada augustā;

l papildināt Jaunpiebalgas pagas-
ta bibliotēkas novadpētniecības fondu
ar fotokolekciju „Piebalga, tu dzimtā
zeme mana!“.

Konkursa dalībnieki:
Fotokonkursā var piedalīties ikviens

fotogrāfs un interesents.
Konkursa norises laiks:
l no 2017. gada 1. jūnija līdz 25.jū-

lijam - fotogrāfiju iesniegšana;

l 2017. gada 26.jūlijā žūrija iesūtī-
tās fotogrāfijas izvērtēs un atlasīs la-
bākos darbus izstādei un publicēs tos
Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas so-
ciālo tīklu www.draugiem.lv un
www.facebook.com kontos;

l no 2017.gada 12. augusta labākās
fotogrāfijas varēs aplūkot izstādē
Jaunpiebalgas kultūras namā;

l 2017.gada 12.augustā izstādes-ga-
datirgus “Izvēlies Piebalgu” apmeklē-
tājiem būs iespēja nobalsot par izstā-
dē redzamajām fotogrāfijām.

Konkursa noteikumi:
l fotogrāfijas iesniedzējam obligā-

ti ir jābūt fotogrāfijas autoram;
l fotogrāfijas var būt krāsainas vai

melnbaltas;
l fotogrāfijām ir jāatbilst šādiem

nosacījumiem:
- attēls var būt uzņemts ar jebkādu

fotokameru, tomēr tam jābūt tehniski
kvalitatīvam,

- attēlam ir jābūt foto-reālistiskam,
- uz fotogrāfijas nedrīkst būt nekādi

datumi, logotipi vai paraksti.

l konkursa darbam jāpievieno šāda
informācija:

- ziņas par autoru: vārds, uzvārds,
vecums, dzīvesvietas adrese, tālruņa
numurs, e-pasta adrese. 

l viens autors var iesniegt līdz 3 fo-
togrāfijām;

l konkursam iesniegtie darbi var tikt
izmantoti publiskošanai.

Darbu iesniegšana:
l fotogrāfijas var iesniegt elektroniski

jpg formātā personīgi Jaunpiebalgas pa-
gasta bibliotēkā Gaujas ielā 4,
Jaunpiebalgā, vai nosūtot tās uz e-pasta
adresi: baiba.logina@jaunpiebalga.lv 

Vērtēšanas kritēriji:
l fotogrāfijas orģinalitāte un iz-

teiksmīgums;
l izvēlētās tehnikas veiksmīgs

pielietojums;
l atbilstība tēmai un noteikumiem.
Vērtēšana un apbalvošana:
l konkursa rezultāti tiks noteikti,

summējot žūrijas, izstādes apmeklētāju
un sociālo tīklu lietotāju vērtējumu;

ldarbu vērtēšana www.draugiem.lv
un www.facebook.com notiks līdz
2017. gada 10.augustam;

l konkursa rezultāti tiks publiskoti
www.jaunpiebalga.lv, www.facebook.com,
un www.draugiem.lv pēc 12.augusta;

l žūrijai ir tiesības piešķirt īpašo sim-
pātiju balvu;

l rezultātu paziņošana un apbal-
vošana notiks izstādes - gadatirgus
“Izvēlies Piebalgu!” laikā 2017. gada 12.
augustā.

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka
Tālr.: 64107903 ; mob.t.: 29230240

e-pasts:
baiba.logina@jaunpiebalga.lv
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22001177..//  22001188..  mm..  gg.. jaunus audz k us uz em 

sekojoš s profesion l s ievirzes izgl t bas programm s: 
 
M ZIK : 

  Tausti instrumentu sp le  - Klaviersp le 
                                                         r e sp le 

  St gu instrumentu sp le –      Vijo sp le 
(no 7 gadu vecuma, m c bu ilgums 8 gadi) 

 
  St gu instrumentu sp le –      it ras sp le 
  P šaminstrumentu sp le  -   Flautas, Klarnetes, Saksofona,  Fagota, 

Trompetes, Eifonija sp le 
(no 9 gadu vecuma, m c bu ilgums 6 gadi) 

 
Konsult cijas M ZIKAS PROGRAMM S  

30. maij  un 1. j nij  plkst. 16.00 – 18.00 
 (Br. Kaudz šu iel  10, Jaunpiebalg ) 

 
IEST JP RBAUD JUMI   06.06.2017. Plkst. 17.00 
(L dzi j b t b rna personu apliecinošam dokumentam) 

 
*** 

 
VIZU LI    PLASTISK S    M KSLAS   PROGRAMM : 

 1. klas  (no 9 gadu vecuma) 
 Aicin ti ar  vec ko klašu audz k i 

(M c bu ilgums 5 gadi) 
 

UZ EMŠANA 06.06.2017. Plkst. 17.00 
(L dzi j b t b rna personu apliecinošam dokumentam) 

 
 
Kontaktt lrunis: 64162465 ; m.t.26412878 
M jas lapa : www.jaunpiebalga.lv; e-pasts : muzikas.skola@jaunpiebalga.lv 

Fotokonkurss „Piebalga, tu dzimtā zeme mana!“



Jaunpiebalgas novada domes izdevums
Redakcija: Aija Íîíere tâlr. 64162437 (darbâ), 26409543 (mob.),  e-pasts: piebaldzeniem@jaunpiebalga.lv;

aija.kikere@gmail.com; Zinaida Ðoldre tâlr. 64129837 (darbâ), 22409419 (mob.)
Mâjas la pas ad re se http://www.jaunpiebalga.lv

Par skaitïu un fak tu pa reizîbu, kâ arî par slu dinâju mu tek stu at bild au tors. Pub licçtie ma te riâli ne vienmçr at spo guïo re dak ci jas
vie dok li. Pârpub licçðanas vai citçðanas gadîjumâ at sau ce ob ligâta. Ie spiests SI A „Lat ga les dru ka”. 

Šie pavasara vēji 
brāzmojošie

Ir tavu elpu pārrāvuši pušu,
Un zilās debesis un stari 

spožie
No tavām acīm gaismu 
aiznesuši…

Mūžības ceļu gājuši:
Pēteris Balodis 
65 gadu vecumā,

Jānis Drulle 
89 gadu vecumā,
Evalds Vilnītis
77 gada vecumā.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka visdziļāko līdzjūtību

tuviniekiem!

Tavos gados ir viss – gan prieks, 
gan skumjas,

Viss, kas tikai tev šai dzīvē pieder.
Visam pāri silta mīlestība,
Kas tev sirdi līdz ar malām pieber –
Kā ar zvaigznēm – debess zilas naktis,
Kā ar puķēm jūnijs – pļavas…

Jūnija īpašie jubilāri

60 Maija Pāruma 27.06.1957. “Mazmauragi”
Lolita Štēbele 09.06.1957. “Kalna Ķīši”,

Zosēnu pagasts
65 Ilga Dzinēja 06.06.1952. Priežu iela 18

Jānis Kislijs 24.06.1952. Gaujas iela 33-1
70 Viesturs Ķīķeris 10.06.1947. “Pura Viekšeles”

Tālivaldis Puķīte 17.06.1947. Dārza iela 2-5
75 Ilze Brence 30.06.1942. “Jaunjēci”
80 Nellija Rubene 11.06.1937. Emīla Dārziņa iela 28
85 Pēteris Līpacis 01.06.1932. “Birzeskalns”
90 Elda Krastiņa 20.06.1927. “Ilzēni”

Valda Zoss 20.06.1927. “Lejas Augstāri”,
Zosēnu pagasts

92 Lidija Antone 27.06.1925. “Mazdruvnieki”

Jaunpiebalgas novada dome sveic jūnija jubilārus!

Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.

Mūsu vissirsnīgākā 
līdzjūtība 

JĀNIM BALODIM,
pavadot tēti dzimtajā 

kapu kalniņā!
Bijušie klases biedri 

un audzinātājs 
Jaunpiebalgas vidusskolā

Pacelties pāri ikdienai.
Ik rītu apsveikt sauli.
Miglas plīvurā nomazgāt muti
un rasas dimantos brist basām kājām.
Lai skan pasaules elpa ausīs
un smilgu dziesma dvēselē.

Viscilvēcīgākais PALDIES NMP brigādei - 
Ilvai, Līnai un šoferim Valdim! 

Patiesā cieņā - Irina ar ģimeni

Par meža ugunsnedrošo
laika posmu

Pamatojoties uz 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 238 “’Ugunsdrošības noteikumi” 412.pantu 

un hidrometeoroloģisko prognozi, noteikts 
meža ugunsnedrošā laika posma sākums 

visā valsts teritorijā, 
sākot ar 2017.gada  1.maiju.

Tīra vide ir viena 
zvana attālumā!

No 1. līdz 31.maijam notiks SIA “ZAAO”
organizēta akcija “EKO ZVANS!”, kuras lai-
kā, zvanot uz ZAAO biroju, var pieteikt ne-
izjauktas, nolietotas elektrotehnikas bez-
maksas savākšanu (iekārtas izmērs vismaz
60 x 40 x 40 cm). Pakalpojums tiks sniegts,
izbraucot uz klienta norādīto adresi, iepriekš
vienojoties par savākšanas dienu. Akcijas
laikā nolietotā elektrotehnika bez maksas
tiks vākta arī no juridiskām personām, iz-
sniedzot pieņemšanas – nodošanas aktu.

Pieteikumi tiek pieņemti pa tālruni
26132288. Saņemot neizjauktas, nolieto-
tas elektrotehnikas (televizori, ledusskap-
ji, plītis, trauku mazgājamās mašīnas, pu-
tekļu sūcēji, virtuves kombaini u.c.) sa-
vākšanas pieteikumu un pajautājot klien-
ta atļauju, ZAAO biroja darbinieks aizpil-
dīs akcijas kuponu. Visi kuponi piedalās iz-
lozē par balvām – iRobotu un jaunu mazo
virtuves sadzīves tehniku. Katrs klients var
veikt neierobežota skaita pieteikumus, par
katru reizi tiek aizpildīts viens kupons.
Akcijas nolikums pieejams uzņēmuma mā-
jaslapā www.zaao.lv. 


