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2016.gada 1.,2.jūlijā notika jaunpiebaldzēnu salidojums 
un vidusskolas 70 gadu jubilejas svinības. 

Svētku viesi  pēc koncerta Vēja zvanu spēles noskatīšanās.
Foto: Vēsma Johansone

Vairāk par šo notikumu lasiet 8.,9. lpp.!

Ielūdz Jaunpiebalgas valsts izrīcības komiteja
Izstāde – gadatirgus

„IZVĒLIES PIEBALGU!”
2016.gada 13. augustā

Jaunpiebalgā

Ak tu, mana Piebaldzīna,
Pašā Gaujas malīnā,
Ne tev trūka gaišu ļaužu,
Ne ar sena tikumīna.

/Ķencis/
ATNĀC!

Plašāka informācija 4.,5.lappusē!
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-Pārdomas
Pirmais vasaras mēnesis ne-

manot ir paskrējis, jau otrais pusē.
Jūnijs, kā ierasts, izlaidumu laiks,
tad Jāņi, šogad arī gatavošanās sa-
lidojumam aizņēma prātu un do-
mas daudziem. 

Šajā avīzītē atskatāmies uz jaun-
piebaldzēnu kopā sanākšanu, vie-
sošanos trijās skolās. Īpašs bija
skaistais, siltais, vasarīgais 2.jūli-
ja vakars un arī nakts, kad skola
mīļi sagaidīja ikvienu – absolven-
tus, kādreizējos un pašreizējos sko-
lotājus, ikvienu, kas te nāca. Visiem
tika dāvāts brīnišķīgs laiks, kad sa-
pulcēties savas skolas parkā jau-
najā estrādē uz koncertu un vēlāk
pašā skolā, lai pārrunātu, ko katrs
dara šodien un, protams, pakavē-
tos jaukajās skolas gadu atmiņās.
Tās taču mums katram ir īpašas,
neaizmirstamas, tie bija skaistie
jaunības gadi, kad visa dzīve vēl
priekšā. 

Katram no skolotājiem un dar-
biniekiem bija konkrēti pienākumi,
kas veicami, lai salidojums izdotos
tāds, kā iecerēts. Tādēļ, redzot, cik
skaists ir sakoptais skolas parks,
cik jauki izgaismota skolas ēkas fa-
sāde sarkani zilajās gaismās, cik
mīļi izskatās gaismiņas pie kokiem
– pārņēma prieks un lepnums par
mūsu visu izdomu un varēšanu.
Priecē viesu atsauksmes, kuras var
lasīt sociālajos tīklos. Lūk, dažas:
“Šajā salidojumā bijām dziļi patiesi
un laimīgi! Svēts vakars un visa
nakts! Esmu atkal skoliņā pēc 45
gadiem… lepnums un prieks, ka
esmu te mācījusies! Lai kurā pa-
saules malā mēs arī neatrastos, ja
ir vēlme satikties, atliek tikai at-
rast vienu vienīgo vietu kartē –
Jaunpiebalgu, un turpinās tik ļoti
savādais ģeogrāfijas kurss cauri ga-
diem! Vakarā braucām garām sko-
lai, tur bija tik skaisti!”

Vieni svētki aizvadīti, gaidām nā-
kamos 13.augustā.  Arī ar tiem va-
rat tuvāk iepazīties šajā avīzītē.
Domāju, ka viens no interesantā-
kajiem notikumiem būs vakara pro-
grammā - jaunā brīvdabas komē-
dija jeb TV šovs lauku sētā
“Saimnieks meklē saimnieci” ar labi
zināmu latviešu aktieru piedalī-
šanos. 

Gaidīsim svētkus, bet līdz tam
– izbaudīsim un priecāsimies par
vasaru! Un tad, sasmēlušies sauli,
tiksimies jau rudens pusē, sep-
tembrī!

Aija Ķīķere

2016.gada 6.jūnija novada domes sēdē
nolemts:

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

Norakstīt un izslēgt no uzskaites šādus debitoru parādus: J. Č., perso-
nas kods dzēsts, - parāds par nekustamā īpašuma nomu - 177,26 EUR; A.
O., personas kods dzēsts, - parāds par īri un sniegtajiem komunālajiem pa-
kalpojumiem -  252,20 EUR.

Apstiprināt sekojošus grozījumus Jaunpiebalgas vidusskolas Nolikumā:
Papildināt Nolikumu I nodaļu ar 6.1. punktu šādā redakcijā: “6.1. Papildus
adrese – Izglītības programmu īstenošanas vietai Piebalgas pamatskola,
Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, LV – 4125.

Atzīt par nenotikušu Jaunpiebalgas novada domes nekustamā īpašu-
ma – zemes gabala “Karjers”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads, ar kadastra numuru 4256 009 0056, platība 0,85 ha, 2016.gada 3.mai-
ja izsoli. Atļaut iznomāt pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes gabalu
“Karjers”, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā ar kadastra nu-
muru 4256 009 0056, platība – 0.85 ha, nosakot nomnieka izvēli publis-
kā nomas tiesību izsolē.

Atzīt par nenotikušu Jaunpiebalgas novada domes nekustamā īpašu-
ma – zemes gabala “Jaunpūķi 2”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads, ar kadastra numuru 4256 008 0112, platība 1,23 ha, 2016.gada
3.maija izsoli. Atļaut iznomāt pašvaldības nekustamo īpašuma - zemes ga-
balu “Jaunpūķi 2”, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā ar ka-
dastra numuru 4256 008 0112, platība – 1,23 ha, nosakot nomnieka iz-
vēli publiskā nomas tiesību izsolē.

Atzīt par nenotikušu Jaunpiebalgas novada domes nekustamā īpašu-
ma – zemes gabala “Lejas Abrupi 1”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads, ar kadastra numuru  4256 007 0248, platība 9.1 ha, 2016.gada 3.mai-
ja izsoli. Atļaut iznomāt pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes gabalu
“Lejas Abrupi 1”, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā ar kadastra
numuru 4256 007 0248, platība – 9.1ha, nosakot nomnieka izvēli publis-
kā nomas tiesību izsolē.

Atzīt par nenotikušu Jaunpiebalgas novada domes nekustamā īpašu-
ma – zemes gabala “Kalna Zaļkalns”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads, ar kadastra numuru 4256 007 0150, platība 2.17 ha, 2016.gada
3.maija izsoli. Atļaut iznomāt pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes ga-
balu “Kalna Zaļkalns”, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā ar
kadastra numuru 4256 007 0150, platība – 2.17 ha, nosakot nomnieka iz-
vēli publiskā nomas tiesību izsolē.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada pašvaldības mantas - nekustamā īpa-
šuma zemes gabala “Jaunzemi”, kadastra Nr.4256 003 0068, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads, nomas tiesību izsoles rezultātus.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada pašvaldības mantas - nekustamā īpa-
šuma zemes gabala “Lejas Abrupi 1”, kadastra Nr.4256 007 0247,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, nomas tiesību izsoles re-
zultātus.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada pašvaldības mantas - nekustamā īpa-
šuma zemes gabala “Raiņa iela 2A”, kadastra Nr.4256 006 0282,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, nomas tiesību izsoles re-
zultātus.

Pieņemt no G. G. dāvinājumu (ziedojumu) 5000.00 EUR (pieci tūksto-
ši euro un 00 centi) apmērā 2. jūlija svinību izdevumu segšanai, noslēdzot
dāvinājuma (ziedojuma) līgumu.

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Saulieši”, kadastra Nr.4256 006 0146,
ar kopplatību - 7,61 ha, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, at-
dalot atsevišķas zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0385 -
1,21 ha platībā.

Apstiprināt izmaiņas un piešķirt jaunas adreses dabā esošām būvēm

Novada domē
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īpašumā “Dzirnavas”, kadastra Nr.4256 006 0160,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4256 006
0446.

Papildināt un precizēt Jaunpiebalgas novada domes
2015.gada 14.decembra lēmuma Nr.248 “Par zemes ie-
rīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam
„Meža Zariņi” ar kadastra Nr.4256 011 0048,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads” -
3.punktu.

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Dārza Jānēni”,
kadastra Nr.4256 010 0014, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķas zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 4256 010 0017 - 8,1 ha platī-
bā.

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Zvaigznītes”, ka-
dastra Nr.4298 005 0057, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas
novads, atdalot atsevišķu zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 4298 005 0058 - 2,68 ha platībā.

Atbalstīt un piedalīties darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība“ prioritārā virziena
„Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni
visās nozarēs“ 4.2.2. specifisko atbalsta mērķi
„Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības pro-
grammām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu
un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldī-
bu ēkās“ īstenošanā.

Piešķirt novada domes priekšsēdētājam Laimim Šā-
vējam atvaļinājumu no 2016.gada 7.jūnija līdz
2016.gada 20.jūnijam – 14 kalendārās dienas par lai-
ka periodu no 15.11.2013. – 14.11.2014.

Piedalīties ES programmas „ERASMUS+: Jaunatne
darbībā“ 3.pamatdarbības – „Strukturētais dialogs: jau-
niešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projekta
,,Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde“ (turpmāk tek-
stā - Projekts) īstenošanā laika periodā no 2016.gada
septembra.

Sagatavoja Anita Auziņa.

- Jaunpiebalgas vidusskolā ēdnīcas telpās pa-
redzēts nopietns remonts. Diemžēl šajā vasarā dar-
bi netiks sākti?

- Jau tad, kad skola ierosināja šo jautājumu, bija
skaidrs, ka šajā vasarā minētie darbi nav veicami, tā
ir publiska ēka, lai darbus uzsāktu, vispirms nepiecie-
šams tehniskais projekts. Tas jau ir gatavs, tagad jā-
veic iepirkuma procedūra, tūlīt to arī sāksim, lai ie-
spējamo strīdu gadījumā, ja kādai no pusēm būs pamatoti
vai nepamatoti iebildumi, strīdus varētu  atrisināt.
Līgums jānoslēdz līdz nākamā gada maijam, lai jau 1.jū-
nijā būvnieki varētu sākt darbus. Tie nav vienkārši, jo
visas pagrabā ir nesošās konstrukcijas, tāpat ir jāpār-
būvē komunikācijas, kanalizācija, apkure, elektrība, ven-
tilācija, vārdu sakot, viss, kas šajā pagrabstāvā atrodas.
Līdzekļus darbu veikšanai meklēsim nākamā gada paš -
valdības budžetā. Kā jau esmu vairākkārt teicis, tad kādu
projektu piesaistīšanas iespēju mazajām pašvaldībām
tikpat kā nav. Uzskatu, ka arī lauku lielākajām skolām
ir nepieciešams valsts atbalsts šo skolu tīkla sakārto-
šanai, nepietiek ar to, ka ieguldīs miljonus 21+9 pilsē-
tu skolās. Vai tad visi aizbrauks uz tām mācīties? Starp
lielajām pilsētu skolām ir arī lielas un spēcīgas lauku
skolas, tostarp mūsējā, taču daudz jau tādu nav.

- Daudzi jau apskatījuši jaunās Mūzikas un
mākslas skolas telpas, acis priecē arī ārpuse. Ēka
mainījusies līdz nepazīšanai. Cik tas viss maksāja?

- Kopējās būvdarbu  izmaksas ir 575 409 EUR ( bez
PVN). Tā arī ir pašvaldības budžeta nauda. Iekšējā sko-
las ēkas platība ir 800 m2, tas nozīmē, ka vidējā viena
m2 izmaksa ir 718 EUR. Būvniecības vidējās izmaksas
publiskajos objektos ir virs 800 EUR uz vienu m2. Tātad
mums izmaksas ir zem vidējām. Izņemot āra sienas, visa
ēka ir uzbūvēta no jauna. Tas ir ieguldījums uz ilgiem
gadiem. Mūzikas un mākslas skola rada mūsu konku-
rētspēju, bērni no citiem novadiem izvēlas mācīties šajā
skolā, līdz ar to izvēlas arī mūsu vidusskolu, un otrādi. 

- 1. un 2.jūlijā notika jaunpiebaldzēnu sali-
dojums un skolas 70 gadu jubilejas svinības. 

- Brīnišķīgs pasākums! Salidojuma programma
“Skolas gadu spēles” bija veltīta Jaunpiebalgas skolām,

tā bija ideāla! Sākot no Mūzikas spēlēm Jāņa skolā, tad
viesošanās Pētera skolā, kur risinājās Senlaiku spēles,
savukārt Teātra spēles notika Pikurskolā jeb Mārtiņa
skolā. Pēcpusdienā Sv. Toma baznīcā apmeklētājus prie-
cēja mūzikas skolas absolventu koncerts un svētbrīdis.
Un, protams, vakars vidusskolā un skolas parkā – Vēja
zvanu spēles. Kolosāls noslēguma koncerts, smaidi, gaišs
svētku noskaņojums. Esmu saņēmis daudz atzinīgu vār-
du par redzēto un dzirdēto visās pasākumu vietās.
Neapšaubāmi, arī laiks mūs lutināja. 

Gribu teikt lielu paldies projekta vadītājai Lāsmai
Skutānei, skolas saimniekam Dainim Šulcam un visiem,
visiem skolas un domes darbiniekiem, kuri strādāja, lai
taptu šīs vienreizējais pasākums!

- Nu gaidām ikgadējo izstādi – gadatirgu
“Izvēlies Piebalgu!” 13.augustā.

- Aicinu visus lasīt afišu, iepazīties ar pasākuma pro-
grammu un, protams, piedalīties. Domāju, ka programma
ir paredzēta interesanta, mēģināsim piepildīt arī mūsu
estrādi, žēl jau, ka tikai dažas reizes sezonā kaut kas
tajā notiek. Estrādē vakarā, manuprāt, būs interesants
un aizraujošs pasākums – jaunā brīvdabas komēdija jeb
TV šovs lauku sētā “Saimnieks meklē saimnieci” ar labi
zināmu latviešu aktieru piedalīšanos. Visi laipni aici-
nāti gan uz dienas, gan vakara pasākumiem!

- Jāņi nosvinēti, daudzviet notika dažādi pa-
sākumi. Mums bija vasaras saulgriežu svinēšana
Viņķu kalnā, bet Zosēnos - Zāļu vakaru ieskan-
dināja “Skroderdienas Silmačos” Vecpiebalgas
amatierteātra izpildījumā.

- Paldies kultūras namu vadītājām, pasākumi iz-
devās, it īpaši Melnbāržos 22.jūnijā. Runājot par Līgo
dienas pasākumiem, tad esam konsultējušies šajā sa-
karā ar citu novadu kultūras speciālistiem. Citās paš -
valdībās īstajā svētku dienā ir kāds koncerts vai izrā-
de, tad balle, tādējādi ir iespēja kopīgai līgošanai.
Protams, jāpiedāvā kvalitatīvs pasākums, ne jau bufete
un diskotēka. Ja to visu organizē pašu cilvēki, tad arī
atsaucība, kā zinām, ir liela. Domāsim, ko un kā gribam
mēs, varbūt jau nākamgad varam aizsākt labu tradī-
ciju.

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju
Laimi Šāvēju
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- Kas vēl būtu piebilstams?
- Gribu vērst iedzīvotāju uzmanību uz izmaiņām elek-

troenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifos, sā-
kot ar 1.augustu. Sabiedrisko pakalpojumu regulēša-
nas komisija (SPRK) maijā apstiprināja AS “Sadales tīkls”
iesniegto elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpoju-
mu tarifu līdzsvarošanas projektu. Tas gan iedzīvotā-
jus skar mazāk, bet tomēr iepazīt tos vajadzētu. Ja kā-
dam pieslēguma jauda ir par lielu, tad to var mainīt,
slēdzot jaunu līgumu, lai nav nepatīkams pārsteigums
sakarā ar augstāku samaksu. Juridiskajiem klientiem
sadales tarifu struktūra tiks līdzsvarota, samazinot elek-
trības piegādes maksu un palielinot no pieslēguma jau-
das atkarīgo fiksētās maksas īpatsvaru. Izmaiņas bū-

tiski ietekmēs arī pašvaldību. Ja atļautā jauda ir liela,
bet to neizmanto visu laiku vienādi, tad jārēķinās, ka
tarifu pieaugums var būt pat par 20-30%. Skolās, kul-
tūras namos ziemas mēnešos elektrības patēriņš ir 100%,
bet vasarā tā nav, taču rēķina vidējo patēriņu uz visu
gadu. Ierosināju šo jautājumu Pašvaldību savienībā, pēc
divām nedēļām būs vēl viena sanāksme, kurā tad ru-
nāsim, ko darīt, lai samazinātu iespējamo sadārdzinā-
jumu, mums tas varētu būt apmēram 12 000 EUR gadā.
Domāju, ka radīsim risinājumus. (Plašāka un detalizētāka
informācija par minētajām izmaiņām maija “Avīzē
Piebaldzēniem”).

- Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

Katru gadu kaut
kas jauns! 

Gribēdams iet pa visiem ceļiem
reizē, neaiziesi ne pa vienu. Tāpēc
aicinām uz Jaunpiebalgu, kur vie-
nā no gaišākajiem Latvijas nova-
diem jau vienpadsmito reizi notiks
izstāde – gadatirgus „Izvēlies
Piebalgu!”.

Piebaldzēni nav savā pārticībā ie-
rāvušies, bet dalās labumā ar citiem.
Šogad izstāde – gadatirgus „Izvēlies
Piebalgu!” goda vietā cels SAIM-
NIEKU un gruntīgu saimniekošanu,
suminot lauksaimniecības pakalpo-
jumu kooperatīvu „Piebalga” 10 gadu
jubilejā! 

Par godu tam visas dienas garu-
mā grandioza andele un sevis izrā-
dīšana vidzemnieku garā:

4 saimnieku un gruntīgas saim-
niekošanas cildināšana;

4 saimnieciskas izdarības kopā ar
šeptīgajām latvju saimniecēm
Sarmīti Brūveri, Ilzi Briedi un Edīti
Kanbergu;

4 saimnieks Mārtiņš Jātnieks no
šova „Saimnieks meklē sievu”
brauks sievu lūkot tieši uz Piebalgu;

4 rēgāsies un andelēsies vietējie
un tāļu zemju mācekļi, fabrikanti un
amatnieki;

4 bērnīniem – rotaļas, spēles un
jautras izdarības „Trušu pilsētiņā”;

4 kultūras šķūnī – kapejas jūra
ar kūkeniem trīsdesmito gadu stilā;

4 konkursi un gaiša prāta vikto-
rīnas, kurās tirgus apmeklētājus ie-
raus pašmāju asprātīgo saimnieku
komanda „Krīzes skartie”, dodot ie-
spēju pārbaudīt savas prasmes un ie-
maņas;

4 ievērības izrādīšana „Piebalgas
precei - 2016” un zīmola „Izvēlies
Piebalgu!” piešķiršana;

4 gudreniecības uzņemšana mu-
zejos un saimnieku sētās, piedāvā-
jot iespēju izmest līkumu pa Piebalgu
gida pavadībā;

4 garīguma uzturēšana un kon-
certa baudīšana Jaunpiebalgas
Svētā Toma evaņģēliski luteriskajā
baznīcā.

Lai andele un tirgus šeptes labāk
rosītos, visus izklaidēs bagātīga svēt-
ku programma. Vispārīga dancoša-
na sentēvu garā un pušķotas kuplejas
piebaldzēnu vīzē, rādītas no varen
lustīgiem pašmāju un svešzemju mu-
zikantiem un dejotājiem.

Un visbeidzot - brīvdabas norā tra-
koti jautrs izrīkojums un lustīga dra-
sēšana līdz rīta gaismai.

Izrāžu apvienības PANNA
brīvdabas komēdija jeb TV šovs lauku
sētā „SAIMNIEKS MEKLĒ
SAIMNIECI”, uguņošana, grandioza
balle kopā ar grupu „Zvaigžņu lietus”
un DJ Robertu Lejasmeijeru.

Piebalgā, kā sacīt jāsaka, augstā
vērtē allaž bijis „gara gaišums” un lie-
līšanās, tādēļ aicinām tieši jūs pie-
dalīties izstādē – gadatirgū „Izvēlies
Piebalgu!” Pieteikumus gaidīsim līdz
š. g. 5.augustam, sūtot līgumu – pie-
teikumu uz dome@jaunpiebalga.lv. 

Sīkāka informācija: 
www.jaunpiebalga.lv, projekta

vadītāja Egita Zariņa – 
mob. 26449732, 
e-pasts: egitaza@inbox.lv
Un daži padomi:
4 jo mazāk ēdīsi, jo vieglāks pa-

liksi;
4 uz pasākumu ieradīsies – gud-

rāks tapsi;
4 ja naktī norā drasēsi – rīta rasu

redzēsi;
4 ja visu kopā baudīsi - nākošgad

atkal atbrauksi.
Gaidām uz andeli un sevis

izrādīšanu!
Izstāde – gadatirgus

„Izvēlies Piebalgu!”
gaida ikvienu!

Brauc pats un aicini citus! 
Vislabākā reklāma - 

no mutes mutē!

ATNĀC UN
IZBAUDI!

No rīta gaismas līdz rīta gaismai -
lielmanība un draudzība vienkopībā!

09.00 - 16.00 Rēgāsies un ande-
lēsies vietējie un tāļu zemju mācekļi,
zeļļi, fabrikanti un amatnieki.

10.00 Izstādes - gadatirgus
„Izvēlies Piebalgu“ atklāšana un
Lauksaimniecības pakalpojumu koo-
peratīvās sabiedrības “Piebalga -10“
godināšana.

11.00 Bērnīniem rotaļas, spēles un
jautras izdarības „Trušu pilsētiņā“.

11.30 Goda mielastā varen sme-
ķīgā jēra zupa ar dārzeņiem no
Piebalgas bioloģiskajām     saim-
niecībām.

12.30 Kultūras šķūnī - kapejas
jūra ar kūkeniem 30 gadu stilā.

13.30. Gudreniecības uzņemšana
muzejos un saimnieku sētās.
Ekskursija pa Piebalgas novadu, iz-
braukšana no kultūras nama, dalī-
ba 2,- EUR.

Esi gaidīts Čangalienā!
Tevi gaida izstāde - gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!”
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14.00 Ievērības izrādīšana „Piebalgas prece - 2016”
un zīmola „Izvēlies Piebalgu!“ piešķiršana.

17.00 Garīgās mūzikas koncerts Jaunpiebalgas Svētā
Toma evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Visas dienas garumā - saimnieku 
un gruntīgas saimniekošanas cildināšana

4 Saimnieciskas izdarības kopā ar šeptīgajām lat-
vju saimniecēm Sarmīti Brūveri, Ilzi Briedi un Edīti
Kanbergu.

4 Konkursi un gaiša prāta viktorīnas, kurās tirgus
apmeklētājus ieraus pašmāju asprātīgo saimnieku ko-
manda „Krīzes skartie“.

4 Saimniekiem iespēja iegūt draudzīgi gudrus pa-
domus no valsts iestāžu pārstāvjiem (VID, LAD, LDC,
LLKC, LBLA, PVD).

4 Vizināšanās vienkocē ar brašo Gaujas laivinieku.

Uzmanību, saimnieces!
Mārtiņš Jātnieks no šova „Saimnieks meklē sievu“

nolēmis sievu braukt lūkot tieši Piebalgā!

Un visbeidzot
Brīvdabas norā trakoti jautrs izrīkojums 
un lustīga drasēšana līdz rīta gaismai.

20.00 Izrāžu apvienības PANNA - 
brīvdabas komēdija „Saimnieks meklē saimnieci“. 

Krāšņa uguņošana.
23.00 – 04.00 varen lustīga balle kopā ar „Zvaigžņu

lietus“ muzikantiem un DJ Robertu Lejasmeijeru.

Biļešu cenas: 
pieaugušajiem 7,- EUR,
bērniem līdz 7gadiem - par brīvu, 
skolēniem no 8 līdz 16gadiem 5,- EUR
Biļetes iepriekšpārdošanā: 5,- EUR Jaunpiebalgas no-
vada domes kasē darba dienās no 9.00 līdz 16.00.

ATNĀC! GAIDĀM!

Izstāde - gadatirgus 
“Izvēlies Piebalgu 2016”

jaunajā desmitgadē

Nu jau aizvadīts izstādes – gadatirgus “Izvēlies
Piebalgu!” jubilejas gads. Ar šāgada pasākumu esam ie-
soļojuši jau nākamajā desmitgadē. 

Katru gadu pasākuma organizatori svētku plānā cen-
šas akcentēt kaut ko, kas ir tieši šajā gadā novadam no-
zīmīgs.  Šogad pasākuma galvenā tēma ir lauksaim-
niecība. Tam ir pietiekoši daudz iemeslu – joprojām tie-
ši lauksaimniecība ir galvenais dzīvesveids vairumam
novada iedzīvotāju. Mūsu zemnieki ir piedzīvojuši veik-
smīgākus un mazāk veiksmīgus gadus, ar piebaldzēna
spītu un gudrību pratuši pārvarēt grūtības, kuru bijis
ne mazums, un vēl joprojām to ir daudz, un varbūt tie-
ši šie ir viskritiskākie gadi piena lopkopības saimnie-
cībām. Te nu jāpiebilst, ka krietni vieglāk klājas LPKS
“Piebalga” biedriem, kuri kopīgiem spēkiem spēj notu-
rēties pie augstākām piena realizācijas cenām un izmanto
arī citas priekšrocības, ko dod kooperācija. Šogad pien -
saimnieku kooperatīvs ‘’Piebalga” svin 10 gadu pa-
stāvēšanas jubileju. Ar neatlaidību, gudrību, lielu uz-
ņēmību, tālredzību un ticību saviem spēkiem, ar pār-

liecību, ka uzsāktais ceļš ir pareizs, ka tas būs vajadzīgs
arī pārējiem piensaimniekiem, 2006. gadā sešas zem-
nieku saimniecības nodibināja piensaimnieku kooperatīvo
sabiedrību “Piebalga”. Kooperatīva izaugsmi raksturo
apgrozījuma pieaugums, realizētie projekti, iegādātā teh-
nika, pakalpojumu klāsts un biedru skaits, kas pieau-
dzis līdz 45 biedriem 2016. gadā.

Nenoliedzami, ka ES atbalsts zemniekiem ir ļoti no-
zīmīgs, un pamatotu un dažkārt nepamatotu prasību,
lai saņemtu atbalstu, ir ļoti daudz. Lai izpildītu visus
norādījumus, itin bieži nākas komunicēt ar dažādām
valsts iestādēm: PVD, VID, LAD, LDC, LLKC, sertifi-
kācijas institūcijām u.c. 

Tāpat kā pagājušajā gadā arī šogad ierastajā vietā -
pie ieejas domes ēkā - uz draudzīgu sarunu un kon-
sultāciju ir aicināti iedzīvotāji, viņus  gaidīs speciālis-
ti no Lauku konsultāciju centra, Lauksaimniecības
datu centra, Valsts ieņēmumu dienesta, Lauku at-
balsta dienesta, Pārtikas un veterinārā dienesta,
kā arī būs Bioloģiskās lauksaimniecības sertifi-
kācijas speciālists.

Vērtīgas tradīcijas saglabājas gadu no gada. Arī
šogad aicinu vietējos ražotājus – amatniekus, pārtikas
ražotājus, dārzeņu un stādu audzētājus un citus tirgo-
ties gribētājus  - 13. augustā piedāvāt savus ražo-
jumus. Iepriekšēja pieteikšanās nepieciešama, lai sa-
gatavotu tirgus vietas. Vietējie tirgotāji var pieteikties,
zvanot pa telefonu 29131170 (Maija). 

Maija Ķīķere
novada lauku attīstības konsultante 

Kapejas jūra ar kūkeniem
Svētki vairs nav iedomājami bez kapejas jūras ar kū-

keniem! Arī šogad plūdīs aromātiskā kapejas jūra, pil-
na ar brīnum gardiem kūkeniem!

Reizē, kad tiek cildinātas saimnieces, bez kūkām iz-
tikt nu nekādi, jo kūku cepšanas prasme ir saimnieces
goda lieta. Tāpēc nekautrējies un neturi sveci zem pūra!
Šis ir īstais brīdis  mest šaubas  un atturību pie malas
un ar savu pašcepto torti piedalīties „kūku parādē” -
13.augustā izstādē – gadatirgū „Izvēlies Piebalgu!” kul-
tūras namā improvizētā 30 gadu stila kafejnīcā.

Piesaki savu dalību  Gunai Leimanei pa tālruni
26114149!

Attēlā: viena no pagājušā gada tortēm izstādē - ga-
datirgū.
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Aktuāla informācija lauksaimniekiem

Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
uzņēmējdarbības uzsākšanai

Pieteikšanās atbalstam no 
25.07.16. līdz 24.08.16.

Atbalsta apmērs darījumdarbības plāna īstenoša-
nai ir 40 000 euro, kas tiek izmaksāts divās daļās at-
bilstoši darījumdarbības plānam.

Atbalsta pretendentam projekta iesniegšanas die-
nā ir jābūt saimniecības dibināšanas procesā.

Gada kopējais neto apgrozījums iepriekšējā no-
slēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas
vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlai-
des (SI) vērtība projekta iesnieguma iesniegšanas die-
nā (saskaņā ar noteikumu Nr.598 8.pielikumā noteik-
tām SI vērtībām) ir vismaz 15 000 euro, bet neviens no
rādītājiem nepārsniedz 70 000 euro. 

Atbalsta pieteicējs projekta iesnieguma iesniegšanas
dienā nav vecāks par 40 gadiem un ir ieguvis augstā-
ko vai vidējo profesionālo lauksaimniecības izglītību, ap-
gūstot lauksaimniecības priekšmetus vismaz 320 stun-
du apjomā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un
zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas
periodā, vai ir uzsācis mācības un izglītību iegūst 36 mē-
nešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par pro-
jekta iesnieguma apstiprināšanu.

Atbalsts mežsaimniecībā

Pieteikšanās atbalstam no 
27.06.16. līdz 27.07.16.

Meža ieaudzēšanai. 
Ieguldījumi mežu ekosistēmu noturības un ekoloģiskās

vērtības uzlabošanai.
Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu

mežaudžu atjaunošanai.

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību
nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

Pieteikšanās atbalstam no 
11.07.16. līdz 10.08.16.

Pasākuma īstenošanas vieta ir lauku teritorija –

Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un no-
vadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā
5000 iedzīvotāju.

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību
nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lau-
ku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību ne-
saistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienāku-
mu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku re-
ģionos.

Atbalsta intensitāte ir 25%, 35% un 40%.
Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes,

kas saistītas ar lauksaimniecību nesaistītu darbību at-
tīstību un dažādošanai, kā arī tūrisma aktivitāšu vei-
cināšana.

Detalizētāku informāciju par pieteikšanos šiem at-
balsta veidiem varat gūt Lauku atbalsta dienesta mā-
jas lapā:  http://www.lad.gov.lv

Ziņas lauksaimniecības datu centram

Lauksaimniecības datu centrā jāiesniedz ziņas par
ganāmpulka sastāvu 

uz 1. jūliju (mājputniem, kažokzvēriem, trušiem, ak-
vakultūru, savvaļas putniem un savvaļas dzīvniekiem,
ja tie tiek turēti nebrīvē).

Izstāde “Riga Food 2016”
No 7. līdz 10. septembrim Rīgā

Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā pārtikas
izstāde “Riga Food 2016”.

Aicina uzņēmumus pieteikties kopstendā izstādē “Riga
Food 2016”. Mazie pārtikas produktu ražotāji aicināti
pieteikt dalību novadu stendos.

Mazajiem pārtikas ražotājiem dalība izstādē ir bez
maksas. Dalībniekiem jānodrošina nokļūšana izstādē,
produkcija un nepieciešamais specifiskais aprīkojums
produktu uzglabāšanai vai prezentēšanai. Aicinām būt
radošiem un piedāvāt arī aktivitātes, kas padarītu in-
teresantāku kopējo atmosfēru un veicinātu jūsu produktu
prezentāciju!

Novadu stendi tiks organizēti reģionāli, tāpēc pie-
teikumi dalībai izstādē jānosūta elektroniski attiecīgā
reģiona pārstāvim līdz 18. jūlijam, pie kura iespējams
iegūt arī papildu informāciju:

Vidzeme: Daiga Siliņa, e-pasts: daiga.silina@llkc.lv,
mob. 29188612;

Maija Ķīķere
Jaunpiebalgas novada lauku attīstības konsultante 

Mob. 29131170

Projekts “Digitālo klavieru iegāde
Jaunpiebalgas 

Mūzikas un mākslas skolai”

Īstenots laika posmā no 2016. gada 1. marta līdz 15.
jūnijam ar KKF (Valsts kultūrkapitāla fonda) atbalstu. 

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola darbojas
kopš 1986. gada, un šo gadu laikā skolā ir izveidoju-
šās savas tradīcijas, kuras, neskatoties un dažādiem
šķēršļiem, mērķtiecīgi realizējam. Viena no tradīcijām,

kas ir neatņemama skolas mācību procesa sastāvda-
ļa, ir koncerti ārpus skolas. Tie notiek gan citās sko-
lās, gan muzejos, baznīcās, kultūras namos, koncertē-
jam arī tuvējā pansionātā – Gatartā un citās vietās.
Labprāt iesaistāmies projektos, kuros skolas audzēk-
ņiem ir iespēja uzstāties un pilnveidot savu koncert-
prasmi, pieredzi sevi pasniegt auditorijai, muzicēt kopā
– ansambļos. Lai varētu koncertēt ārpus skolas, ir sva-
rīgi, lai būtu pieejams kvalitatīvs instruments, ko pro-
jekta ietvaros arī iegādājāmies un jau esam ieskandi-

Mūzikas un mākslas skolā

Lauku ziòas
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nājuši koncertā Jaunpiebalgas ev. lut. Sv. Toma baznī-
cā šā gada 2. jūlijā.

Projekta mērķis - radīt iespēju muzicēt jebkurā
vietā un laikā, neierobežojot muzicēšanas formas. 

Šāds instruments rada iespēju mūziku aiznest līdz
klausītājam ikvienā vietā, apliecinot, ka klavieres un
mūzika var skanēt ne tikai koncertzālē vai klasē, bet
ikvienā vietā, kur ir klausītājs.

Projekta rezultāti
Projekta rezultātā skolai iegādātas kvalitatīvas di-

gitālās klavieres Yamaha P255 pilnā komplektācijā – ar
pedāļu bloku, statīvu un somu klaviatūras transportēšanai,
kas dod iespēju mūzikas skolas audzēkņiem koncertēt ār-
pus tradicionālās (skolas) vides neatkarīgi no tā, vai kon-
certa vietā ir pieejamas klavieres.

Projekta īstenotāji
Projekta īstenotājs ir Jaunpiebalgas novada dome sa-

darbībā ar Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolu.

Projekta ietvaros instrumentu iegādājāmies SIA „Mūzika”, kas piegādāja instrumenta pilnu komplektu.

Skolas direktore Aija Sila

JAUNO AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA 
JAUNPIEBALGAS MŪZIKAS 

UN MĀKSLAS SKOLĀ

2016./ 2017. m. g. jaunus audzēkņus uzņem
sekojošās profesionālās ievirzes izglītības

programmās:

MŪZIKĀ:
♪ Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle

Ērģeļspēle
♪ Stīgu instrumentu spēle –  Vijoļspēle
(mācību ilgums 8 gadi)

♪ Stīgu instrumentu spēle –     Ģitāras spēle
♪ Pūšaminstrumentu spēle - Flautas, Klarnetes,

Saksofona, Fagota, Trompetes, Eifonija spēle
(mācību ilgums 6 gadi)

♪ Pirmsskolas vecuma bērnus uzņem
Sagatavošanas klasē (no 5 gadu vecuma)

(mācību ilgums 1 - 2 gadi)

VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS
PROGRAMMĀ:

l sagatavošanas klasē (no 5 gadu vecuma)

l 1. klasē (no 9 gadu vecuma)
l aicināti arī vecāko klašu audzēkņi
(Mācību ilgums 5 gadi)

Konsultācijas – iestājpārbaudījumi
1. un 2. septembrī plkst. 12.00 – 18.00

(Br. Kaudzīšu ielā 10, Jaunpiebalgā)

Kontakttālrunis: 64162465 ; mob. 26412878
Mājas lapa : www.jaunpiebalga.lv; e-pasts : muzi-

kas.skola@jaunpiebalga.lv

* * *

Mūzikas un mākslas skola jaunās telpās!

Nākamais mācību gads skolai ir
30. JUBILEJAS GADS.

Aicinām ikvienu svinēt kopā!
Lielās svinības sāksim ar jaunās skolas

ēkas atklāšanu 
2016. gada 6. septembrī plkst. 16.00, 

Br. Kaudzīšu ielā 10.

Skolas direktore Aija Sila

Kopējais projektam piešķirtais VKKF finansējums – 1000,- EUR, līdzfinansējums ( Jaunpiebalgas novada
dome) – 605,- EUR, kopā – 1605,- EUR.

Jaunā Mūzikas un mākslas skolas ēka
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Ir pagājuši pieci gadi kopš iepriekšējā salidojuma
Jaunpiebalgas vidusskolā. Ievērojot tradīciju, nākamais
salidojums notika šogad, 2.jūlijā. Lai katrs no salidoju-
miem būtu neaizmirstams un paliktu absolventu atmi-
ņā, jāizdomā kaut kas tāds, kas tiešām aizrauj, ir inte-
resants un vēl nebijis. Šī gada salidojuma “Skolas gadu
spēles” idejas autore un režisore ir Lāsma Skutāne. Satikos
ar Lāsmu dažas dienas pēc pasākuma un iztaujāju, kā
vispār radās ideja, kā viss iecerētais izdevās.

Lāsma Skutāne: “Ideja šoreiz nāca ļoti grūti, var teikt,
pēdējā brīdī. Viens fakts bija tas, ka šim pasākumam bija
jābūt kā vidusskolas salidojumam, tad radās doma, ka
būtu labi, ja arī citās skolās būtu iespējams ierasties ab-
solventiem. Tad sapratu, ka skolas nevar būt tikai atslēgtas
un sakoptas, ir jābūt kaut kam vairāk. Cilvēkiem, kuri
pēc daudziem, daudziem gadiem brauc uz savu dzimto
skolu, tā ir atgriešanās bērnībā un jaunībā, viņi ierodas
pēc sajūtām. Mans uzstādījums tad arī bija iedot cilvē-
kam sajūtu, ka viņš šeit ir ļoti gaidīts, ka ir atgriezies savā
piederībā, savā bērnības zemē, viņam ir tikai pozitīvas
sajūtas, apmeklējot savu skolu.

Tas viss bija jāsaliek kopā kā vienots veselums, bet
tajā pat laikā katra vieta ir pati par sevi interesanta. Tā
radās nosaukums “Skolas gadu spēles”, jo katrai skolai
Piebalgā ir sava vieta, savs zīmols. Meklēju to, kas tad
katrai no tām varētu būt tas raksturīgais. Jāņa skolai
tā ir Emīla Dārziņa dzimta, tātad tā būtu muzikāla sko-
la, kur uz sadziedāšanos pulcētos dzimtas. Tātad – Mūzikas
spēles. 

Pikurskolai noteikti raksturīga ir teātra spēlēšana –
Teātra spēles.

Grūtāk bija ar Pētera skolu. Izlasīju grāmatiņu par to,
tad likās, ka Pētera skola varētu nest seno vēstījumu, kā-
das tad kādreiz bija skolas Piebalgā, tādēļ tika piedāvātas
Senlaiku spēles, lai radītu 19.gadsimta skolas sajūtu. 

Vidusskolas zīmols, manuprāt, ir skolas parks, kas visu
šo 70 gadu laikā izveidojies par ļoti skaistu vietu. Domāju,
ka paralēli visiem skolēnu sasniegumiem un visām pā-
rējām skolas aktivitātēm parks dzīvo savu dzīvi, tas ir
ne mazāk svarīgs kā olimpiāžu sasniegumi. To veidoju-
ši skolotāji, skolēni, vecāki un joprojām to kopj un piln-
veido. Tā radās Vēja zvanu spēles vidusskolā, kurā ap-
dziedājām parku. 

Domāju, ka idejiski viss labi veidojās, esmu apmieri-
nāta. Šoreiz apzināti nebija uzsvērts, ka tas ir pasaules
jaunpiebaldzēnu salidojums, jo uzskatu, ka tāds pasākums
jāizziņo vismaz gadu iepriekš, lai pasaules piebaldzēni
varētu rezervēt biļetes un sameklēt dzīvesvietas, kur pa-
likt, braucot uz šādu pasākumu. To nevar izziņot tikai
pus gadu vai dažus mēnešus iepriekš. 

Jācer, ka ikviens, kurš atbrauca uz pasākumu, spēja
izbaudīt Piebalgas sajūtu. Gribējās ikvienam iedot ne ti-
kai šo pasīvā skatītāja lomu, bet arī iesaistīt, lai jūtas kā
skolēni. Man visi ir teikuši tikai to labāko, domāju, ka
pasākums izdevās, esmu gandarīta. 

Liels paldies jāsaka vidusskolas kolektīvam – gan teh-
niskajiem darbiniekiem, skolotājiem, vadībai, viņi jau iz-
nesa svētku noslēguma pasākumu uz saviem pleciem.

Tāpat paldies Mārītei Apsītei, kura Pikurskolā vei-
ca milzīgu darbu, iekārtojot izstādi, izdekorējot zāli, vi-
ņai bija uzticēts teatrālais pasākums, arī Ligitai Vietniecei,
kura rūpējās par skolas sakopšanu, Guntai Leimanei, viņa
teica uzrunu kā pēdējā skolas direktore. 

Pētera skolā savukārt Dzidra Prūse bija atbildīgā par

pasākumu, iesaistot Emīlu Rusovu un Inetu Elksni skol-
meistaru lomās. Uģis Pīrs dāvināja īpašo ceriņu, kuru
iestādīja par godu Pēterim Ceriņam. Paldies Dzidras paš -
darbniekiem un palīgiem, kuri palīdzēja sakopt Pētera
skolu!

Jāņa skola bija uzticēta Agnesei Zēboldei. Viņa, Gunta
Misiņa un Ārija Ozola, Jāņa skolas darbinieces, arī Līva
Grudule rūpējās, lai viss izdotos neatkārtojami un skais-
ti, sanākot dzimtām kopā. Brīnišķīgi sadziedāšanos va-
dīja Andris Ērglis. Šoreiz kuplākās bija Šostaku, Damrožu,
Stauveru un Dzerkaļu ģimenes, Ērgļu - Cīpuru dzimta.
Cerams, ka nākamajā reizē arī citi sasparosies. 

Skaists un emocionāls bija koncerts baznīcā, kur Aija
Sila ar savām meitenēm- mūzikas skolas absolventēm
Zani Alksnīti, Sigitu Razminoviču, Klintu Āboliņu, Sandru
Briedi, kā arī skolotāju Jāni Žagariņu – sniedza koncertu.
Paldies arī Tamārai Gončoronokai, kura vienmēr rūpē-
jas, lai baznīca ir saposta. 

Vēl gribu īpaši uzteikt vidusskolas saimnieku Daini
Šulcu, kurš pasākuma sagatavošanā ielika milzu darbu,
liekas, ka beigās viņam pietrūka spēka pašam izjust svēt-
ku brīžus. Paldies arī Leldei Grobiņai, kura īstenoja ide-
jas, visu darot ar lielu atbildības sajūtu. Paldies sā-
kumskolas audzinātājām, bērnu vecākiem, paldies ab-
solventiem, kuri piekrita teikt uzrunas noslēguma pa-
sākumā! Paldies Zanei Althaberei par tekstiem! Paldies
par skaistajiem vēja zvaniem, kurus darināja Kristīne
Pirktiņa!

Paldies Maijai Ķīķerei un amatniekiem par amatnie-
ku tirdziņa organizēšanu un Gaujas fondam par ekspo-
zīciju, paldies Jaunpiebalgas novada domei un salido-
juma labvēļiem par finansiālu atbalstu Gaidim
Graudiņam un Tālavam un Jautrītei Jundžiem!”

Savukārt par to, kā veicās pasākumos Jāņa skolā, Pētera
skolā un Mārtiņa skolā, kā arī par koncerta organizēšanu
baznīcā, lai pastāsta šo pasākumu vadītājas.

Agnese Zēbolde, atbildīgā par pasākumu Jāņa
skolā: “Jāņa skola bija patīkams pārsteigums - kā zel-
ta maliņa negaisa mākoņiem, kas tovakar vilkās pār
Piebalgu. 

Lai gan mūsdienu steidzīgais un sadrumstalotais dzī-
ves ritms liedza daudzām Piebalgas ģimenēm un dzim-
tām piedalīties sadziedāšanās svētkos, svētki izdevās ļoti
piepildīti un sirsnīgi. Iepriecināja un pasākumam labu
gaisotni iedeva gan tās dzimtas un ģimenes, kas veido-
ja koncertu, gan paši skatītāji un skolas bijušie audzēk-
ņi, kas nu jau ļoti cienījamos gados. Ļaudis sadziedājās
ne vien ar balsīm, bet arī ar sirdīm, un pa vidu visiem -
Emīla Dārziņa muzikālais gars. Paldies Šostaku, Damrožu,
Stauveru un Dzerkaļu ģimenēm, Ērgļu - Cīpuru dzim-
tai un folkloras kopai par piedalīšanos! Paldies SIA
“Piebalgas alus” par atbalstu!”

Mārīte Apsīte, atbildīgā par pasākumu Mārtiņa
skolā (Pikurskolā): “Paldies visiem, kuri atrada laiku
šajā karstajā dienā atnākt uz mūsu Pikurskolu! Mana
sagatavotā uzruna paliek nepateikta, vārdi ķeras, kad,
ieraugot kādreizējo skolas bērnu sirmās galvas skolas zālē,
saprotu, ka viņi ir atnākuši uz SAVU, uz MŪSU
Pikurskolu, lai atgrieztos bērnības un skolas laiku sajūtās,
lai satiktos ar pirmajiem gūtajiem draugiem. 

Atmiņas, prieks, skumjas, emocijas… Laika straujais
ritējums…

Atceroties skolas gadu sajūtas
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“Mūsu laikā bija…” skanēja skolas gaiteņos, satieko-
ties dažāda gada gājuma bijušajiem audzēkņiem.

Šajā pasākumā reģistrējās 47 skolas absolventi un dar-
binieki, bet apmeklētāju pulkā bija arī citu skolu beidzēji. 

Īpaša pateicība viesiem, kas brauca pietiekami garus
ceļa gabalus, lai pabūtu šeit: no Latvijas otras malas –
Laucienas, no Krievijas. Visu cieņu 1955.gada skolas bei-
dzējiem!

Mans vēlējums tiem, kuri šogad neatrada laiku atnākt:
nākamreiz atnāciet! Ne jau tikai tāpēc, ka jūs gribat kādu
satikt, bet tāpēc, ka kādam varētu būt svarīgi satikt jūs!

Un vēl – nedaudzi atmiņu krikumiņi.
l “Tā tik bija vasara!” iesaucās Mikus un Māris

Leiputrijā, kad, sagaidījuši Kadriju, Punktiņu un Antonu,
Maiju un Paiju, atcerējās Toma Sojera piedzīvojumus un
notikumus Vāveru silā.

l Bija smiekli un asaras, kad izlēca runga iz maisa,
kad pabijām Greizo spoguļu karaļvalsts noslēpumaina-
jos labirintos.

l Bija visi prieki vējā, kad zelta putns – Lolitas brī-
numputns - ielidoja Kaķu namā. Taisni briesmas! Te var
palīdzēt tikai Laimes lācis!

l “Esmu dzimis neveiksminieks,” nodomāju, kad, iz-
dzirdis aiz muguras Alfon, pagaidi tikai, mēģināju tikt
zelta zirga mugurā.

l “Kas bēdas bīstas, neredz laimes īstas,” nolēma trīs
tēva dēli, pasauca Sprīdīti un devās pasaulē lūkot, ko pa-
vasaris nodarījis Sniega karalienei.

l Tikmēr princese Gundega un karalis Brusubārda kopā
ar Ērkšķrozīti un Salātlapiņu lūkoja, vai Vinnijs Pūks
nav iesprūdis medus podiņā. 

Šos atmiņu citātus pierakstīja un darīja jums zināmus
Pauks un Šmauks, Robinsons Krūzo, kā arī Triks un Traks.

Vai varat šajā tekstā atrast 31 Piebalgas skolā spēlē-
tu teātru nosaukumu?

Dzidra Prūse, atbildīgā par pasākumu Pētera sko-
lā: “Kad nodega koka vienstāva māja, kas arī kalpoja sko-
las vajadzībām, 1886.gadā  tika celta pašreizējā vienstāva māja
no lauku akmeņiem, kas, gadiem ejot, tika renovēta. Skolas
pirmais skolotājs bija Pēteris Ceriņš, kurš skolā nostrādāja
no 1870 līdz 1903. gadam. Skolotājs, kurš šai skolā nostrā-
dājis visilgāk, tā skola ieguva Pētera Ceriņa vārdu.

1992. gadā skola beidza savu darbību, ēkā tika izmi-
tināti cilvēki, diemžēl bojājās skolas ārējā fasāde, sliktā
jumta dēļ tas pats notika arī iekštelpās, tādējādi skolē-
ni pārcēlās uz bērnudārza ēku Melnbāržu centrā, kura
arī tika nosaukta par Pētera skolu.

Gatavojoties šim salidojumam, izdarījām visu, pat ne-
iespējamo, lai vecajā skolā iedvestu dvēseli. Ar katru die-
nu, esot tur un redzot paveikto, tā vien šķita, ka skola
saka ‘’paldies’’. 

Un nu svētku diena klāt, kad pats Pēteris Ceriņš (Emīls
Rusovs) iznāk pa skolas durvīm kopā ar skolmeistarie-
ni (Inetu Elksni) un uzrunā savus bijušos skolēnus, dar-
biniekus šajā savas skolas 130. gadadienā. Būdams dzej-
nieks, skolotājs, dubultkvarteta vadītājs, viņš priecēja ab-
solventus ar dziesmām akordeona pavadībā. Šim atce-
res brīdim par godu tika iestādīts ceriņš ’Palibin’, kurš
augs, ziedēs un raisīs atmiņas par šo skolu.

Skolas zvanam skanot, tiekam aicināti uz stundām ot-
rajā stāvā pie tiem pašiem soliem, kur sēdējām toreiz.
Satraukums un skudriņas, kas pārņem ķermeni, neļauj
mierīgi nosēdēt solā. Glītrakstīšana un boksterēšana at-
sauca atmiņā tos gadus, kad tika rakstīts ar tinti un spal-
vu, tās bija kā tādas vēstures stundas jaunāko gadu sko-
lēniem. Protams, rotaļu starpbrīdis pirms kopgalda mūs

visus vienoja lielajā un gaišajā zālē, kur izspēlējām ro-
taļas, ko dziedājusi un pierakstījusi piebaldzēniete Anna
Damroze, tās bijušas populāras tieši Zosēnos laikā no 1880.
līdz 1920.gadam.

Pirms baudījām kopgaldu, absolventus un ciemiņus
uzrunāja Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs
Laimis Šāvējs, vēlot jauku kopā būšanas brīdi, apmek-
lējot Pētera skolu un arī pārējās Jaunpiebalgas skolas.

Kopgalds kā sendienās - bukstiņputra ar gaļas krauk-
šķiem, piens, medus, rudzu maize, žāvēts speķītis, siers,
tēja. Kopgaldam putru dalīja bijušās Pētera Ceriņa sko-
las saimniecītes Mildas Lāces meita Anita Ziediņa, kura
vēl joprojām gatavo pašu gardāko putru Pētera skolā.

Paldies absolventiem par apmeklējumu, gaidām uz tik-
šanos arī citu gadu!

LIELS PALDIES pasākuma organizēšanā projekta ’’Skolas
gadu spēles’’ autorei Lāsmai Skutānei, skolmeistariem Inetai
Elksnei un Emīlam Rusovam, kā arī Kristapam Dravantam,
Sandim Volmanim, Uldim un Solvitai Feldmaņiem, Anitai
Ziediņai, Aleksejam Sidorakam, Guntai Graudiņai,
Zinaidai Šoldrei, Daigai un Edgaram Dandeniem, Ilzei Prūsei!
Tāpat paldies amatierteātra “Intermēdija” kolektīvam un
dāmu deju kopai ‘’Vēlais pīlādzis’’!”

Aija Sila, koncerta organizētāja Jaunpiebalgas
Sv. Toma ev. lut. baznīcā: 

“Jaunpiebalgas vidusskolas 70. jubilejas absolventu
salidojuma ietvaros,  Jaunpiebalgas Sv. Toma ev. lut. baz-
nīcā notika svētbrīdis, kuru vadīja Jaunpiebalgas drau-
dzes mācītājs Intars Jonītis, un tūlīt pēc Svētbrīža iz-
skanēja koncerts, kurā piedalījās jaunpiebaldzēni - Zane
Alksnīte – ērģeles, Klinta Āboliņa – soprāns, Sandra Briede
– flauta, Sigita Razminoviča – flauta, Aija Sila – ērģe-
les, klavieres. 

Koncertā katrs no klausītājiem varēja atrast kaut ko
sev tīkamu, jo skanēja gan baroka laika mūzika Sigitas
Razminovičas flautas skaņās, gan spēcīgās ērģeļu stabules
ar Maksa Rēgera Tokātu re minorā op. 59, ko atskaņoja
Zane Alksnīte. Mūsdienu kmponista Ian Clarke skaņdarbs
Hipnoze izskanēja flautistes Sandras Briedes izpildījumā.
Skaistās L. Prindules un M. Kīnes dziesmas dziedāja Klinta
Āboliņa. Kolorīti un krāsaini izskanēja Pētera Vaska
Ainava ar putniem Sigitas Rzminovičas izpildījumā.  Katra
jaunā mākslinieka priekšnesums bija dāvana savai sko-
lai un ikvienam klausītājam, kurš bija atnācis uz pasā-
kumu, lai baudītu baznīcas mieru, skaistumu un brīniš-
ķīgo mūziku. Visas meitenes ir  mūsu skolu absolventes,
kuras nebaidās sevi realizēt  mūzikā un dzīvē. 

Zane Alksnīte turpina mācības Latvijas Mūzikas aka-
dēmijā Mūzikas pedagoģijā un ērģeļspēli apgūst pie ēr-
ģelnieces Vitas Kalnciemas. Arī Sigita Razminoviča flau-
tas spēli turpina apgūt Latvijas Mūzikas akadēmijā un
veiksmīgi pabeigusi pirmo studiju gadu, kā arī veselu gadu
ir bijusi flautas spēles skolotāja Jaunpiebalgas Mūzikas
skolā. Lieliskās balss īpašniece Klinta Āboliņa ir pabei-
gusi trešo kursu Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidus-
skolā. Sandra Briede ir beigusi Jāzepa Mediņa Mūzikas
vidusskolu un šobrīd māca jaunos flautistus Jaunpiebalgas
Mūzikas un mākslas skolā. Ikviena no viņām mācības
mūzikas skolā uzsāka sešu gadu vecumā – un daļu se-
vis ir atradušas mūzikā. Mēs varam būt lepni, ka mums
ir brīnišķīgas skolas, kurās mūsu bērniem ir iespēja sevi
attīstīt un pilnveidot, lai Jaunpiebalgas vārds izskanē-
tu pa visu Latviju un arī ārpus tās robežām. 

Ar patiesu prieku koncertēju kopā ar saviem bijuša-
jiem audzēkņiem un lepojos ar viņiem!”

Aija Ķīķere
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Mūzikas spēles Jāņa skolā

Senlaiku spēles Pētera skolā

Dzerkaļu ģimene. Ērgļu – Cīpuru dzimta.

Centrā no kreisās E. Pinnis, E. Rudzīte, J.
Balodis – viņi savulaik mācījušies Jāņa skolā.

Damrožu ģimene.

Foto: Una Gaile
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Skolmeistaru lomās iejutās Ineta Elksne (no
kreisās) un Emīls Rusovs.

Foto: Dzidra Prūse

Teātra spēles Mārtiņa skolā (Pikurskolā)

Viesus Pikurskolā
teātra spēlēs ie-
saistīja improvizā-
ciju teātris “Impro
Zoo”.

Foto: Una Gaile
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Svētbrīdis un koncerts
Jaunpiebalgas Svētā Toma ev. lut. baznīcā 

Koncertu sagatavoja Aija Sila, muzicēja
Jaunpiebalgas Mūzikas skolas absolventi Zane
Alksnīte, Sandra Briede, Klinta Āboliņa, Sigita
Razminoviča. Draudzes mācītājs Intars Jonītis.

Foto: Vēsma Johansone, Andra Annemarija 

Vēja zvanu spēles Jaunpiebalgas
vidusskolā
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Foto: Vēsma Johansone, Andra Annemarija, Una Gaile

Laiks nenoturami bez bremzēm un pieturām traucas
uz nākotni. Bijušais un esošais paliek pagātnē. Kaut ne-
senā – arī Jaunpiebalgas vidusskolas 70.gadadienai vel-
tītais salidojums, kas draudzīgā saimē saveda kopā vai-
rāku paaudžu skolas absolventus. Satikšanās prieks bija
neviltots un paliek neaizmirstams. Ikviena atmiņās to

paliekošu nostiprināja sapostā skola un tās burvīgā ap-
kārtne, labie laika apstākļi, izcilais svētku koncerts, kas
nepārprotami apliecināja jaunpiebaldzēnu varēšanu, iz-
turību, izdomu un talantu.

Salidojuma pārdomātā norise, organizatoru attiek-
sme pret katru ciemiņu, tā vēlmēm pierādīja novada do-

Bijām gaidīti
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mes, skolas kolektīva un novada sabiedrības savstar-
pējo sapratni, ciešo sadarbību un kopīgo atbildību.

Viss salidojumā redzētais, izjustais, pārdzīvotais un
gūtais pārliecināja, ka bijām gaidīti. Paldies vidussko-
las ilggadējai direktorei Ullai Loginai ar savu kolektī-
vu, novada domes priekšsēdētājam Laimim Šāvējam un

viņa darbiniekiem, visiem, kuri lika mums būt laimī-
giem, lepniem par savu kādreizējo skolu un Jaunpiebalgu,
deva ticību, ka varēsim tikties atkal!

To 17 absolventu vārdā, kuri piedalījās salidojumā
no 1961.gada izlaiduma –

Raitis Apalups.

Saulgrieži - tas ir brīdis, kad Daba mudina ieklau-
sīties sevī un gūt spēku nākamajam dzīves un dabas cik-
lam. Ieskatoties rakstos no pagātnes, mēs redzam, kā
mūsu tēvu tēvi ir izdzīvojuši Saulgriežu laika posmu.
Tajā var smelties viedumu un dzīvības spēku. Tā ir ie-
spēja gūt zināšanas - kā būt vairāk saskaņā ar dabu un
tajā notiekošajiem procesiem. Ir būtiski iepazīt un ap-
zināt senču mantojumu, jo tas ir mūsu pamats, tas ir
viss, uz kā balstīta mūsu kultūra, un tas, ar ko latvie-
tis ir atpazīstams gan Eiropā, gan pasaulē. 

Arī mēs, Vides radošās darbnīcas iedvesmotie, izvē-
lamies apzināti piedzīvot šī gada cikla beigas un sākumu,
dodot savu radošo jeb radītāja redzējumu, lai izdzīvo-
tu šo mirkli, lai vairotu gaismu. 

Saulgriežos tiek iedegta uguns. Uguns, lai izgaismotu.
Mēs mudinām izgaismot pēc iespējas plašāk.

Pirms 6 gadiem Viņķu kalnā tika iedegtas pirmās
uguns skulptūras. Pēdējos pāris gados tiek saņemts at-
balsts arī no Jaunpiebalgas novada domes, radot šo no-
tikumu. Tam ir liels spēks, kad apzinies, ka vairs nav
pāris indivīdi, kas rūpējas par senču mantojuma ap-
gūšanu un popularizēšanu, bet tas jau notiek ar paš -
valdības atbalstu. 

Gaismas iedegšanai vietu mums atvēl Jolantas Briedes
ģimene. Jolanta atklāj: „Speciāli steidzām nopļaut šo
gabalu līdz Saulgriežiem.” Tas notiek, lai varētu iedegt
Gaismu šai kalnā. To piedzīvot ir vienkārši skaisti. Šīs
aktivitātes notiek sadarbībā ar jaunajiem un atzītajiem
māksliniekiem Latvijā un ārpus tās robežām, arhitek-
tiem un vietējiem brīvprātīgajiem. 

Visus šos gadus mūs atbalsta mēbeļu ražotne SIA

“Wenden Furniture”. Mēs esam par to ļoti pateicīgi, jo
kas gan ir uguns skulptūra bez nesošās konstrukcijas,
kas tiek veidota no kokmateriāla. Šogad Viņķu kalna
ugunis radījām kopā ar vides māksliniekiem Baibu
Bērziņu, Inesi Lapiņu un Ingvaru Reigo. Lielisks atbalsts
bija arī no Piebalgas ļaudīm. Šo iedegšanu atbalstīja pie-
baldzēni Guntis Gončoronoks, Ivars Lācgalvis, Jānis
Ontužāns, Arnis Smaliķis. Mums paliek skaista, patī-
kama padarīta darba sajūta. Paldies visiem!

Mēs izvēlamies iedegt Gaismu Viņķu kalnā. Tas ir
augstākais punkts novadā, kuru iemīlējuši jaunpie-
baldzēni. Mēs dibinām jaunas tradīcijas, kas balstās uz
senajiem rakstiem, mudinot katram uzdod sev jautā-
jumu: “Ko es esmu darījis, lai vairotu Gaismu pasau-
lē?” Kā katrs to dara - tā ir katra paša brīva griba, iz-
vēle un rīcība. 

Darīsim kopā, lai pasaule top gaišāka! Vajag degt, degt,
degt, jo tumsas ir daudz! LAI TOP!

Inese Lapiņa
Vides radošā darbnīca

Attēlā: uguns skulptūras; Saulgrieži Viņķu kalnā.

Foto: Una Gaile

Lai pasaule top gaišāka!
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Saulgriežu laikā - 20.un 21. jūnijā - Zosēnu dāmu deju
kopai ‘’Vēlais pīlādzis’’ bija iespēja piedalīties otrajā  sie-
viešu deju kopu festivālā. Tā atklāšana un koncerts no-
tika ūdens tūrisma attīstības centrā ‘’Bāka’’ Lubānas
ezera krastā. 

Otrajā dienā piedalījāmies deju koncertā ‘’Vasaras jau-
kumā, rudzu puķu plaukumā’’ Degumnieku tautas namā.
Festivālā kopumā piedalījās 10 deju kopas no visiem
Latvijas novadiem.  Koncerta laikā deju kopas vērtēja
neatkarīga žūrija. 

Tika novērtēti trīs kolektīvi, kuru deju režija un ho-
reogrāfija tiks iekļauta nākamā gada deju festivāla kon-
certuzveduma  sagatavošanā. Īpaši tika izcelti deju ko-

lektīvi no Jaunpiebalgas novada - Zosēnu deju kopa
’’Vēlais pīlādzis’’ ar dejām ‘’Ai, zaļā līdaciņa’’,
‘’Cekulaina zīle dzied’’(vadītāja Inguna Kalniņa),
Mazsalacas kultūras nama deju kopa ‘’Minna’’ (vadītāja
Inguna Korņējeva) un Valkas novada Lugažu muižas
senioru deju kopa ‘’Oravakes’’. Visu triju kolektīvu va-
dītājiem tika pasniegtas ‘’Spīganu aproces’’.

Kolektīva vārdā saku paldies Jaunpiebalgas novada
domei par atbalstu un iespēju piedalīties festivālā!

Dzidra Prūse

Attēlā: Zosēnu dāmu deju kopa ‘’Vēlais pīlādzis’’
otrajā  sieviešu deju kopu festivālā. 

Spīganu dejas ezera atspulgā

Izstādes „Uguns. Ūdens. Zeme. Gaiss”  mērķis ir ap-
zināt pasauli sev apkārt, tās vienkāršās lietas, bez ku-
rām mēs nevaram dzīvot, bet savā cilvēciskajā ikdienas
steigā par tām piemirstam. Ir interesanti, cik  dažādi
cilvēki uztver un attēlo to, kā viņi saprot šos jēdzienus,
kas viņiem šķiet svarīgi un rod radošo izpausmi kādā
no materiāliem. Lai izstāde kļūst par impulsu Tev - pa-
skatīties uz pasauli, uz it kā ierastām lietām ar redzo-
šāku skatienu un atvērtāku sirdi!

Šī gada izstādē piedalās daudzi sava amata pratēji
un profesionāļi. Tekstilā darbus veidojuši Inese
Rusova, Valda Dene, Marika Šube, Maija Apsīte, Inga
Rubene, Inese Dzene, Inita Koļesņikova, Agita
Radziņa, Dzintra Vilks, Laima un Gunārs Ciekuržņi.
Tēlotājmākslu pārstāv Sandra Strēle, Rasa Ontužāne,
Zanda Liedskalniņa, Evita Rusova, Lana Duļbinska,
Inese Leite, Ieva Krūmiņa, Kristaps Liedskalniņš, Anete
Ābelniece, Elza Skutāne, Egija Posse - Apsīte, Līga Apsīte,
Ina Treiliņa, Baiba Kalniņa, Tamāra Gončoronoka, Lana

Jaunpiebalgas Lietišķās un tēlotājas
mākslas studijas gada izstādes 

“Uguns. Ūdens. Zeme. Gaiss” atklāšana 

Attēlā: Rasa Ontužāne, Zanda Liedskalniņa,
Sandra Strēle, Marika Šube.
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Černoglazova, Ineta Apsīte, Vēsma Zirne, Gunta Gailīte,
Aina Millere, Sintija Zirne. Kokapstrādē darbojušies
Zigismunds Kasparžaks un Elvijs Ciekurznis. Pinumu
darbus veikušas Velta Pētersone un Baiba Bramane, bet
keramikā izpaudušās Marika Šube, Kristīne Pirktiņa
un mākslas skolas audzēkņi.

Izstāde būs apskatāma līdz septembrim! Aicinu ik-
vienu novada iedzīvotāju šo iespēju izmantot!

Saulainu un priekpilnu vasaru vēlot,
Sandra Strēle. Foto: Vēsma Johansone, Una Gaile

Gatavojoties
Latvijas simt-
gadei, atkritu-
mu apsaim-
niekošanas uz-
ņēmums
ZAAO ir uzsā-
cis vides ini-
ciatīvu „100
darbi Latvijai”
un aicina ie-
dzīvotājus ap-
vienot savas
zināšanas, ide-
jas, prasmīgās
darba rokas un
resursus, lai
līdz 2018. gada
18. novembrim
kopīgiem spē-

kiem paveiktu vismaz 100 nozīmīgus darbus vides lab -
iekārtošanā, izdaiļošanā un izglītībā.

„„100 darbi Latvijai” mērķis ir sapost Latviju uz tās
nozīmīgo jubileju, mudināt iedzīvotājus padarīt skais-
tāku savu apkārtējo vidi un izcelt tos pozitīvos un pa-
liekošos darbus, kas stiprinās Latvijas dabas vērtības
nākotnē. Visi darbi tiks apkopoti vienotā kartē inicia-
tīvas mājas lapā www.100darbilatvijai.lv, vērienīgākie
un oriģinālākie tiks iemūžināti īpašos video žurnālos,
bet projekta noslēgumā taps Latvijas simtgadei veltīts
vides tūrisma ceļvedis,” stāsta ZAAO valdes priekšsē-
dētājs Aivars Sirmais. 

ZAAO ir apņēmies šos labos vides darbus apkopot,
un, uzrunājot pēc iespējas plašāku sabiedrību, savest
kopā tos, kuriem ir idejas, resursi un amata prasmes.
Sadarboties vides darbu realizācijā apliecinājušas jau
28 Vidzemes un Latgales puses pašvaldības. Interesi
par šo projektu izrādījuši arī uzņēmēji, kuri ir gata-
vi ieguldīt savus resursus apkārtējās vides uzlabo-
šanā. 

Darbus veikt ir aicināts ikviens - iedzīvotājs vai ie-
dzīvotāju grupa, nevalstiska organizācija, uzņēmums,
pašvaldība, valsts vai pašvaldības iestāde, kas ceļā uz
Latvijas simtgadi vēlas paveikt ko paliekošu un nozī-
mīgu. Tie var būt dažādi vides labiekārtošanas, izdai-
ļošanas, atjaunošanas un sakopšanas darbi, kā arī ai-
cinām organizēt vides izglītības aktivitātes ar mērķi ra-
dīt sabiedrībā skaidru izpratni par savas rīcības ietekmi
uz vidi. Darbiem nav ierobežojumu un rāmju, tos var
īstenot gan privātā, gan publiskā teritorijā ar vienīgo
nosacījumu, ka darba augļus bauda pēc iespējas lielā-
ka sabiedrības daļa. 

Savu labo vides darbu aicinām savlaicīgi piereģistrēt
www.100darbilatvijai.lv, sadaļā „Piesaki savu darbu”,
jo tiek plānota interesantāko darbu filmēšana. Līdz pat
mūsu valsts dzimšanas dienai vides iniciatīvas noti-
kumiem varēs sekot līdzi arī sociālajos tīklos  - Facebook
un YouTube.

Līga Ivanova 
„100 darbi Latvijai” koordinatore 

Mob. 26464686 
e-pasts: info@100darbilatvijai.lv

Aicinājums līdz Latvijas simtgadei 
kopīgi paveikt 100 vides darbus
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ATMIŅAS 
Ir aizgājušas pavasara dienas,
Jau vasara pa puķu pļavām nāk,
Bet prātā atmiņas tik vienas,
Kad Gaujas līčos ievas ziedēt sāks.

Tad gaisu skandināja cīruļbalsis,
Pat lakstīgalai dziesma nebeidzās.
Bij’ tikšanās un zaļumballes  valsis,
Bet laiks šis projām ātri aizsteidzās.

Liek sevi sajust rudenīga elpa,
Kad augļu smagums zarus lejup liec.
Mums visiem pasaule ir viena telpa,
Un arī tu šai laikā ierauts tiec.

Ir puķei mūžs no pavasara rīta,
Līdz pirmās rudens salnas piesteigsies.
Mums, cilvēkiem, tā dzīve miglā tīta,
Jo nezinām, kad ceļš reiz izbeigsies.

Lūk, tāpēc baudām katru prieka brīdi,
Kad draugu pulkā atkal nākam mēs.
Ja puķe plaukst tik īsu laika sprīdi,
Nav zināms, vai tā ziedos kuplot 

spēs.

Slēģu Jānis

Apdzīvotās vietās Vidzemē notika
Zemessardzes mācības

Kā jau tika ziņots, no 8. līdz 10.jūlijam Jaunpiebalgas,
Vecpiebalgas un Raunas novados Zemessardzes 27.kāj-
nieku bataljons organizēja lauka taktisko vingrināju-
mu „WENDEN 2016”. 

Mācībās piedalījās zemessargi no Studentu, 19.no-
drošinājuma, 22., 25. un 27. kājnieku bataljoniem, kā
arī Igaunijas brīvprātīgās Aizsardzības līgas „Kaitseliit“
(Zemessardzes) un Dānijas bruņoto spēku Home Guard
(Zemessardzes) pārstāvji. Plānotais mācību dalībnieku
skaits bija 300 zemessargi un profesionālā dienesta ka-
ravīri.

Tādējādi iedzīvotāji tika brīdināti, ka mācību laikā
šajā teritorijā pārvietosies militārā tehnika un tiks pie-
lietota mācību munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi,
kā arī notiks kaujas imitācija apdzīvotā vietā. 

Lielu interesi iedzīvotājos izraisīja helikoptera no-
sēšanās sestdienas, 9.jūlija, rītā līdzās tirgus laukumam
netālu esošajā pļavā. Tas taču nenotiek tik bieži, tāpēc
vietējie nāca aplūkot lidaparātu tuvāk. Zemessardzes
mācības te vadīja virsleitnants Sidors. 

Apkalpē, ja vajadzīga glābšana, darbojas 5 cilvēku ko-
manda. Šis helikopters un tā apkalpe bija no
Lielvārdes. Degviela, ko lieto šādā helikopterā - aviā-

cijas petroleja. Interesanti, ka vienā stundā izdeg 800
litru degvielas. (Stundas laikā var pārlidot attālumu,
kāds ir no mums līdz Liepājai).

No jaunpiebaldzēniem mācībās piedalījās zemessargs
Aivars Ontužāns.

Lidaparātu aplūkoja arī Vēsma Johansone.

Attēlā: daudzi piebaldzēni 9.jūlija rītā apskatīja šo
helikopteru, kas bija nolaidies Jaunpiebalgā sakarā ar
Zemessardzes mācībām.
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Kultūras pasākumi
Jaunpiebalgā

13.08. Izstāde - gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!“
10.09. Velotūre „Pāri Piebalgas pakalniem“.
19. - 24.09. Dzejas nedēļa.
24.09. Koncerts - Goran Gora un Knuts Skujenieks.
30.09. Spēle „Es mīlu Tevi, Piebalga!“, sacenšas Jaunpiebalgas un 

Vecpiebalgas komandas.
Pasākuma plānā iespējamas izmaiņas un papildinājumi.

Lūdzu, sekojiet informācijai mājas lapā www.jaunpiebalga.lv un
Jaunpiebalgas kultūras nama Facebook lapā.

Zosēnu pagastā
03.- 05. 08. Nometne - pārgājiens sadarbībā ar jaunsardzi  Arnoldu Bahmani –

virsseržantu, bocmani. Dalības maksa 10.- EUR. Pieteikties  
pa tālruni 26538154 (Dzidra Prūse) līdz 1. augustam.

14.08. plkst.14.00 Vasaras Māras pasākums Oļu kalnā.
26., 27.08. Profesionālās mākslas dienas pie Skrāģu  kroga, veltītas lat-

viešu tēlniecībai.
26.augusts plkst. 14.00

*  Skrāģu kroga vēsturisko vietu apskate, tēlnieku satikšanās – vizītkarte.
Latvijas Mākslas akadēmijas Tēlniecības  katedras vadītājs, profesors Bruno

Strautiņš un audzēkņi, Jānis Strupulis u.c.
* Izstādes “Tēlnieks Kārlis Zāle - talants vai ģēnijs” atklāšana.
Izstāde veltīta Latvijas valsts simtgadei 2018.gadā.
Autora, mākslas vēsturnieka prof. Edgara Dubiņa priekšlasījums par izstādi.
*  Svētezera ziedojumu akmeņu apskate.

plkst. 18.00
Kamerizrāde – Zosēnu pagasta Baņutas parkā akustiskajā koncertšķūnī.
Valdis Muktupāvels un Rīgas Saksofonu kvartets koncertizrādē

“Izstādes glezniņas’’.
Ieeja 4.- EUR, bērniem līdz 12 gadiem - bez maksas.

27.augusts plkst. 12.00
* Laimas Žurginas dokumentālā filma “Avangarda Amazone’’ par tēlnieci

Martu Skulmi.
Operators Jānis Skulme. 2008.g.
* Glezniecība un tēlniecība.
Vai tēlnieks var būt gleznotājs un gleznotājs - tēlnieks? Sarunas par

latviešu nacionālās glezniecības izcilnieku Jani Rozentālu, kam šogad aprit 150
gadi.

* Tūkstošgades (2000) Līgo Jāņu sagaidīšanas piemiņas akmens novietošana
Jāņa kalnā.

plkst. 16.00
* Mūzikas akadēmijas audzēkņu koncerts.

03. 09. “Par zaļu pat vēl zaļāks” - atpūtas vakars ar grupu ‘’Galaktika’’.
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Turpinās
sakopšanas

darbi
Piebalgas

skolas
teritorijā

Gatavojoties 2. jūlija salidojumam,
tika krietni pastrādāts, lai sagādā-
tu prieka un gandarījuma sajūtu sev
un citiem. Tika sakopta nodibinā-
juma „Solis Piebalgā” Rehabilitācijas
centra teritorija, kas atrodas
Piebalgas pamatskolā. Piedalījāmies
jaunpiebaldzēnu salidojuma pro-
grammā „Skolas gadu spēles”.

Sirsnīgs paldies visiem labajiem
cilvēkiem, kuri atsaucās palīdzēt –

Jānim Vietniekam par krūmu iz-
zāģēšanu un trimerēšanas darbiem,
Andrim Ķīķerim par ābeļu sakop-
šanu, SIA „Wenden Furniture” un
personīgi Madarai Intenbergai par
materiāliem āra soliem, Uldim
Ozoliņam par skolas kāpņu betonē-
šanu un trimerēšanas darbiem,
Jaunpiebalgas pagasta pašvaldībai
un personīgi Kristapam Dravantam
par zāliena nopļaušanu, Vilnim
Eglītim par melnzemes atvešanu,
Askoldam Liedskalniņam par šķem-
bām. Vēl tikai jāatrod kāds cilvēks
ar dāsnu sirdi, kurš varētu atvest
šķembas no Smiltenes.

Esmu ļoti pateicīga visam savam
kolektīvam un audzēkņiem par ie-
guldīto darbu. Priecāšos par katru
atsaucīgu cilvēku, kuram būtu vēl-
me palīdzēt gan ar padomu, gan ar
kādu radošu ideju, gan savu darbu.

Kāds ir sacījis – mēs vienmēr sa-
ņemam pretī to, ko paši dodam. Lai
mums visiem izdodas!

Ligita Vietniece
nodibinājuma „Solis Piebalgā” 

Rehabilitācijas centra
direktore

Nekas uz šīs zemes nav vienāds -
ne upe, ne jūra, ne krasts.
Katram mirklim, stundai
un dienai piemīt kas savs un neparasts.

Augusta īpašie jubilāriAugusta īpašie jubilāri

60 Valda Dene 15.08.1956. “Jaunskanu i” 

 P teris Jurj ns 25.08.1956. D rza iela 2-11 

65 Skaidr te er iševa 15.08.1951. “Gravas Abrupi” 

 Sarm te Drulle 21.08.1951. Meža iela 3-3 

70 Dzidra Garan a 22.08.1946. Gaujas iela 29-5 

 Irena Šostaka 24.08.1946. “Roci” 

 Vera Zivti a 19.08.1946. “D rzi”, Zos nu pagasts 

75 Anna L ere 16.08.1941. Loka iela 9 

 Biruta Raib  13.08.1941. “Drupas” 

85 J nis Imants Kneksis 04.08.1931. Gaujas iela 27-10 

91 Marija Elga Z rdi a 12.08.1925. “Grantes”, Zos nu pagasts 

93 Ausma Elksne 23.08.1923. “Sila Mauragi” 

Septembra Septembra īpašie jubilāriīpašie jubilāri

60 Gunta Gail te 26.09.1956. “Elksni i” 

Dzintra Rozent le 23.09.1956. Stacijas iela 15 

 Vladimirs Timofejevs 20.09.1956. Dzelzce a ka 51.km 

65 Jurijs Ahmetovs 02.09.1951. “D rzi i” 

Modris Brants 23.09.1951. “B rzi”, Zos nu pagasts 

Guntis Šn  28.09.1951. Em la D rzi a iela 18 

Ir na Zirne 08.09.1951. Loka iela 16 

75 Jan na Petrovska 18.09.1941. Sporta iela 4 

80 Ausma Šilinska 12.09.1936. Gaujas iela 14 

Vilis Timermanis 02.09.1936. “Silakalns”, Zos nu pagasts 

85 Anna Lisovska 06.09.1931. Br u Kaudz šu iela 7A-8 
Apsveicam augusta un septembra jubilārus!

Jaunpiebalgas novada dome
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Vēl tikko biji te,
Nu klusums pretī brien
Un sirdī tukšumu 
ar saltiem pirkstiem sien.

Mūžības ceļu gājuši
Pēteris Viesturs Pērkons

70 gada vecumā,
Valdis Seržants 
63 gada vecumā,
Valērijs Ļutovs 
20 gada vecumā,

Jānis Gunārs Ciekurznis  
84 gadu vecumā.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka visdziļāko līdzjūtību

tuviniekiem!

Tu, mīļo tēt, nu projām aizej 
klusi

Tai ceļā pēdējā, no kura 
nepārnāk.

Izsakām līdzjūtību Valdai,
no tēta atvadoties!

Kaimiņi Gaujas ielā 48B

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

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

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

Kā pieraksts. Kā ieraksts. 
Kā raksts...
Katra vasara beidzas,
Un katras ir žēl.
To visu var saprast,
Bet pie tā – nepierast…
Izsakām visdziļāko līdzjūtību

Ļutovu ģimenei
lielajās bēdās!

2.klases skolēni, vecāki, 
audzinātāja

Paldies radiem, draugiem,
kaimiņiem un kolēģiem, 
ka bijāt kopā ar mums,

atvadoties no 
Valda Seržanta!

Valentīna, Valda

Ilze Kaimiņa „Rudens“

Sigita Vanaga  „Magones“


