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Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā,

Lai ir balta tā dzīvīte,
Kurā būs jādzīvo!

2016.gada 25.oktobrī
pasaulē nāca

Olivers Ostrovskis.

Apsveicam laimīgos 
vecākus un vecvecākus!

Novembrī
17.11. Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai
veltītais svinīgais sarīkojums, “Gada cilvēks 2016” godināšana
un svētku koncerts.
18.11. Latvijas Republikas proklamēšanas
diena.
18.11. Plkst. 15.00 LR proklamēšanas dienai
veltīts pasākums Zosēnu kultūras namā.

27.11. Pirmā Advente.

Konkursā “Sējējs 2016” veicināšanas balvu un bronzas statueti ieguva
Jaunpiebalgas novada Zosēnu pagasta zemnieku saimniecības “Mazvieķi” saimnieki 

Laima un Gunārs Ciekuržņi.
Vairāk par šo notikumu lasiet 5., 6. lpp.!

Pieliec delnu pie acīm un skaties:
līdz pat pēdējam olim viss tavs.

Neatdod, dzirdi, neatdod
mazo Latviju – lielākas nav!

Jaunpiebalgas novada dome
sveic iedzīvotājus

Latvijas Republikas 
proklamēšanas 
98.gadadienā!
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- Pārdomas
Novembris Latvijai ir svētku mē-

nesis. Vispirms atzīmējam Lāčplēša
dienu, pēc nedēļas – Latvijas dzim-
šanas dienu, šogad – 98. Līdz
Latvijas 100.gadadienai 2018.gadā
laika nav atlicis daudz. Gatavošanās
svētkiem jau sākta, to rīkošanā ai-
cināta iesaistīties arī sabiedrība, tā-
tad - ikviens no mums. Izskan ai-
cinājums padomāt, ko varam uz-
dāvināt savai Latvijai svētkos.
Sagaidot apaļo jubileju, Latvijas
simtgade tikšot svinēta ne tikai
gada, bet pat piecu gadu garumā, at-
skatoties uz valsts sarežģīto veido-
šanās ceļu, izceļot un parādot pārējai
pasaulei savas kultūras bagātības
un izcilības. 

Lai simtgades svinības neizvēr-
stos tikai kā formāls pasākums, ik-
katram iedzīvotājam tiek dota ie-
spēja iesaistīties tajās, ziedojot savu
laiku – sākot no vienas stundas līdz
neskaitāmām. Šīs uzdāvinātās
brīvprātīgās Latvijas iedzīvotāju
stundas tikšot izmantotas visos svi-
nību pasākumos. Tas nozīmē, ka, re-
ģistrējoties un ziedojot savu laiku
īpaši izveidotā platformā, iedzīvotājs
atstāj savus kontaktus, ar kuru pa-
līdzību tad arī sazināsies ar viņu, ai-
cinot līdzdarboties kādā no svētku
pasākumiem. Šķiet, tas varētu būt
gan interesanti, gan noderīgi.
Runājot par brīvprātīgajiem, tad,
piemēram, Olimpiskajās spēlēs arī
tādu ir ļoti daudz, viņi piesakās no
visas pasaules. 

Savukārt ir ceļotāji - entuziasti,
kuri arī mūs aicina vairāk iepazīt,
izzināt un sajust savu Latviju, ie-
saistoties Latvijas izzināšanas pro-
jektos. Cik daudz esam apceļojuši
savu dzimto zemi, apmeklējot vie-
tas, par kurām neko nezinām?  

Nu, piemēram, zinu cilvēku, kurš
iesaistījies dzelzceļa spēlē „Toreiz un
tagad”, ar tās palīdzību organizatori
popularizē aktīvu, uz izzināšanu bal-
stītu brīvā laika pavadīšanu. Spēles
organizatori aicināja apmeklēt 155
ar Latvijas dzelzceļu saistītus ob-
jektus – stacijas, pārbrauktuves,
ūdenstorņus, tiltus utt., rekonstruēt
seno fotoattēlu un krāt punktus.
Apmeklējot apskates vietas, varēja
ne tikai izpētīt Latvijas ainavu, brau-
cot pa ceļiem un celiņiem (dažkārt
arī pa pļavām, kur ved vien ie-
brauktas sliedes), apskatīt dzelzceļa
objektus, bet arī iepazīt ar tiem sais -
tīto vēsturi.   Spēle sākās jau mai-
jā un turpinās līdz gada beigām.

Šeit minēju vien pāris lietas, ku-
ras saistās ar mūsu valsts jubileju.
Protams, ir un būs vēl daudz kas ne
mazāk interesants un saistošs.

Un kādi ir tavi personīgie plāni
Latvijas simtgades sagaidīšanai?

Lai mums visiem skaisti un svi-
nīgi valsts svētki!

Aija Ķīķere

2016. gada 10. oktobra novada
domes sēdē nolemts:

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2016.gada 10.oktobra
Saistošos noteikumus Nr.12 „Par grozījumiem 2016.gada 25.janvāra
Saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets,
speciālais un ziedojumu budžets 2016. gadam””.

Apstiprināt dalības maksu Lietišķās un tēlotājas mākslas studijas
“Piebaldzēni” dalībniekiem 7,00 EUR (septiņi euro un 00 centi) mēnesī ar
PVN. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.novembri.

Dzēst un ieskaitīt pašvaldības budžetā pārmaksāto nekustamā īpašu-
ma nodokli par šādiem nekustamajiem īpašumiem šādā apmērā:

Mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamam īpašumam Raiņa iela 4,
kadastra apzīmējums 4256 006 0322 - 0,5232 ha platībā, no vienstāvu un
divstāvu daudzīvokļu dzīvojamo māju apbūves (šifrs 0701) uz lietošanas
mērķi (savrupmāju apbūve ) – sadalot: 0,2200 ha platībā - individuālo dzī-
vojamo māju apbūve (šifrs 0601); 0,3032 ha platībā-lauksaimniecība (šifrs
0101). 

Norakstīt un izslēgt no uzskaites šādus debitoru parādus: A. K. perso-
nas kods dzēsts - 575,86 EUR, saskaņā ar iedzīvotāju reģistrā pieejamo
informāciju un Kocēnu novada izdoto miršanas apliecību Nr.LVMA116009
miris 2016.gada 30.septembrī; U. K., personas kods dzēsts - 223,90 EUR,
parāda piedziņa nav iespējama, jo pašvaldības rīcībā nav saistību (tiesiska
darījuma) pamatojošo dokumentu.

Izdarīt precizējumus 2016.gada 12.septembra Saistošajos noteikumos
Nr.11 “Kārtība, kādā saskaņojama koku ciršana ārpus meža Jaunpiebalgas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”: aizstāt noteikumu V. no-
daļu “V. Noslēguma jautājumi” ar vārdiem un skaitli “V. Noslēguma jau-
tājums”.

Novada domē

 
Nekustam  pašuma 

kadastra Nr. 
Nekustam  

pašuma 
nosaukums 

Nekustam  pašuma 
pašnieka v rds, uzv rds, 

personas kods 

Pašvald bas 
budžet  ieskait m  

summa, EUR 
  42560060100 “Ozoli” J.  O. dz sts 4,94 
  42560070124 “Aps tes” V. A. dz sts 0,27 
  42560140026 “Paugurkalns” J. J. dz sts 0,16 
  42560130032 “Jaunbirzkalni” J. N. dz sts 7,21 
  42560110025 “Jaunpieži i” M. G. dz sts 0,07 
  42560110010 “Mazp ter ši” J. H. dz sts 0,09 
  42560100002 “Jaun eisti” A. T. dz sts 0,63 
  42560020057 “Vecskr veri” E. K. dz sts 3,20 
  42560010001 “T ruma Sevi i” S. T. dz sts 0,09 
  42560010022 “Griezes” I. R. dz sts 0,06 
  42560100051 “T rumj n ni” S. Š. dz sts 0,09 
  42560100051 “T rumj n ni” G . dz sts 0,09 
  42560070040 “Vecskr i” J. K. dz sts 0,13 
  42560070082 “Mežstrauti” S. K. dz sts 0,04 
  42560010060 “Gaujas i” I. Š. dz sts 0,30 
  42560100040 “Cebu i” M. A. dz sts 0,03 
  42560130018 “Slocene” V. H. dz sts 0,04 
  42560100075 “Lejas L ci 2” A. R. dz sts 0,10 
  42560090002 “D vidkalns” D. E. dz sts 6,22 
  42980020001 “Kalna enci” R. E. dz sts 0,06 
  42980020032 “Vec enci” J. K. dz sts 0,03 
  42980030036 “Lejas ši” G. L. dz sts 0,17 
  42980030048 “Lielmelnb rži” I. U. dz sts 5,38 
  42980040001 “Lielmurd ni” U. Z. dz sts 0,82 
  42980030073 B rzu iela 7 G. L. dz sts 0,01 
  42980020035 “Druvas” A. S. dz sts 0,23 
  42560070124 “Aps tes” J. . dz sts 0,06 
  42980020017 “Uplejas”  A. Z. dz sts 1,08 
  42980030119 “St r ši” M. L. dz sts 0,55 
Kop , summa, EUR 32,15 
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Izbeigt Nomas līgumu ar
Nomnieku, slēdzot vienošanos par
grozījumiem Nomas līgumā.

Nojaukt pašvaldībai piederošo būvi
– estrāde “Skrāģu krogs”, Zosēnu
pag., Jaunpiebalgas nov.”, saskaņā
ar iepriekš izstrādātu un saskaņotu
būves nojaukšanas projektu.

Izīrēt A/S “CATA”, reģistrācijas
Nr.40003299967, juridiskā adrese:
Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu no-
vads, LV - 4101, pašvaldībai piede-
rošo nekustamo īpašumu - dzīvokli

Dārza iela 2 - 15 Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, LV – 4125, ar
kopējo platību 60,4 m2. Noteikt no-
mas līguma termiņu 5(pieci) gadi.
Izīrēšanas mērķis – transportlīdzekļu
vadītāju atpūtas nodrošināšanai.
Noteikt maksu par telpu īri 0,21 EUR
(nulle euro, 21 cents) par m2 / plus
PVN. Papildus īres maksai īrnieks
veic maksājumus par komunālajiem
pakalpojumiem.

Veikt uzstādāmā apgaismojuma

pamatojošus aprēķinus un izstrādāt
teritorijas profilshēmas (vismaz
mērogā 1:10000), un veikt teritori-
ju uzmērījumu tehnisko dokumen-
tāciju, kas saturēs informāciju par
attālumu starp esošajiem apgais-
mojuma balstiem, trošu izvietojumu
un garumu, gaismekļu stiprinājumu
ēku/būvju sienās, to augstumu un
savstarpējo attālumu esošajā pub-
liskā apgaismojuma infrastruktūrā.

Piedalīties „ERASMUS+” pro-
grammas Pamatdarbības Nr.2 (KA
2) stratēģiskās partnerības projek-
ta skolu izglītības sektorā īstenoša-
nā laika periodā no 2016.gada
1.septembra līdz 2018.gada 31.au-
gustam. Projekta pieteikuma
Nr.2016-1-LV01-KA219-022641-
1,“Playing and Acting Learning to-
wards Science”.

Piedalīties „ERASMUS+” pro-
grammas Pamatdarbības Nr.2 (KA
2) stratēģisko skolu sadarbības
partnerību projektā īstenošanā lai-
ka periodā no 2016. gada 1.septem-
bra līdz 2018.gada 31.augustam.
Projekta pieteikuma Nr.2016-1-
TR01-KA219-034607-3, “I am
Planning My Future”.

Sagatavoja Anita Auziņa.

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par šādiem nekustama-
jiem īpašumiem šādā apmērā:

Nekustam  pašuma 
kadastra Nr. 

Nekustam  
pašuma 

nosaukums 

Nekustam  pašuma  
pašnieka v rds, 

uzv rds, personas 
kods/ nosaukums, 
re istr cijas Nr. 

Dz šam  par da 
summa, EUR 

4256 010 0099 “Tulejas” G. J. dz sts 5,95 
4256 012 0021 “Strazdi” V. S. dz sts 2,42 
4298 003 0067 “Timšsila 

Liepkalns” 
M. K. dz sts 4,15 

4256 005 0040 “Pu tes” A. P. dz sts 4,33 
4256 012 0021 “Strazdi” Z/S “Ausmas” 

Re . Nr.41701006540 
4,81 

4256 014 0034 “Vecrempi” J. R. dz sts 5,99 
4256 012 0013 “Pilskalni” SIA “Dagas 1” 

Re . Nr.40003907244 
2,70 

4298 002 0017 “Uplejas” M. B. dz sts 5,86 
4298 003 0042 “Kalna Aptekas” G. H. dz sts 7,11 
Summa kop , EUR 43,32 

Jaunpiebalgas novada dome apbalvojumam 
„Gada cilvēks 2016” apstiprināja nominācijas:

Gada cilvēks izglītībā – Aija Sila
Gada cilvēks uzņēmējdarbībā – Uģis Pīrs

Gada cilvēks lauksaimniecībā – Maija Ķīķere
Gada cilvēks apkalpojošā sfērā – Kristaps Dravants, Alda Koliņa

Gada cilvēks mecenātismā – Gaidis Graudiņš
Gada jaunietis – Roberts Brikmanis

Mūža ieguldījums – Vija Leimane, Andris Pogulis
Apsveicam!

Ordeņu kapituls 2016.gada 12.oktobrī nolēma 
par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt 

Atzinības krusta IV šķiru un iecelt par ordeņa virsnieku
koncertkokļu meistaru, jaunpiebaldzēnu

Imantu Robežnieku.
Apsveicam!
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- Kāds kurināmā veids tiks izmantots jaunajā kat-
lu mājā, kas apsildīs daudzdzīvokļu mājas? Ja tā būs
šķelda, vai neradīsies tuvējās apkārtnes piegružošana?

- Iepirkums beidzies, konkursa uzvarētājs noteikts un
ir parakstīts līgums uz pieciem gadiem par siltumapgādes
pakalpojuma sniegšanu ar uzvarētāju  SIA “Granulu mo-
bilais siltums”. Viņi piedāvāja zemāko cenu atbilstoši ie-
pirkuma noteikumiem. Plānojam, ka šajā ziemā varēs pie-
slēgties jaunā katlu māja. Kurināmais būs šķelda. Iepirkumā
bija obligāta prasība, ka jābūt slēgtai šķeldas glabātuvei
ar vismaz divu diennakšu tilpumu. Iesniegtajā piedāvājumā
ir paredzēts slēgts konteiners ar hidrauliskiem aizvariem,
tādējādi visu šķeldu var iepildīt no transporta līdzekļa. Līdz
ar to nekādam piegružojumam nevajag būt. Pagaidām vēl
kurinām ar granulām. “Granulu mobilais siltums” neno-
zīmē, ka viņi strādā tikai ar granulām, mūsu gadījumā tā
būs šķeldas katlu māja ar diviem katliem, lai ziemā varē-
tu nodrošināt maksimālo siltuma padevi, bet vasarā ma-
zākais katls kalpos, lai nodrošinātu silto ūdeni.

- Lietišķās un tēlotājas mākslas studijas gleznotāju
darbnīcas dalībnieki ir sašutuši, ka ir noteikta sa-
maksa par telpu izmantošanu viņu nodarbībām jau-
najā mūzikas un mākslas skolas ēkā. Tad jau mak-
sa jāiekasē gan no amatierteātra, deju kolektīvu, kora
dalībniekiem, kuri izmanto telpas kultūras namā.

- Teātra studija vai deju kolektīvs, tāpat koris strādā,
lai sagatavotu dziesmu svētku programmu, lai rādītu
priekšnesumus citiem, savukārt lietišķās mākslas stu-
dijas dalībnieki iegūst amata prasmes dažādu lietišķās
mākslas izstrādājumu veidošanā. Šīs nav pielīdzināmas
lietas. Tāpēc ir noteikta dalības maksa. Lietišķās māk-
slas studijas darbība tiek dotēta no pašvaldības budže-
ta, dalības maksa sastādīs  tikai daļu no budžeta. Jāņem
vērā arī tas, ka esam uzbūvējuši pilnīgi jaunu mūzikas
un mākslas skolas ēku, kuru plānojot domājām,  lai brī-
vajā laikā telpas var izmantot arī lietišķās mākslas stu-
dijas dalībnieku nodarbībām. Vai tad kādam būs sapro-
tams fakts, ka mūzikas un mākslas skolas bērni maksā
par nodarbībām, bet studijas dalībnieki nē? 

Studijas pasniedzēju darbs tiek apmaksāts no pašval-
dības budžeta, studija darbojas jaunās, siltās, labi vēdinātās,
ar elektrību un iekārtām apgādātās telpās – tas viss kopā
maksā ievērojami vairāk nekā studijas dalībnieku mak-
sa. Dalības maksa tomēr arī disciplinē cilvēku, sakārto viņa
attieksmi pret vidi, nodarbībām. Pensionāriem, skolēniem,
trūcīgajām personām ir pazemināts tarifs – tie ir 5 eiro mē-
nesī, pārējiem – 7 eiro. Tāpat noteikts minimālais studi-
jas darbnīcu dalībnieku skaits – vismaz 6 dalībnieki.

Vēl varu piebilst, ka domes sēdē ir apstiprināts
“Jaunpiebalgas novada pašvaldības kultūras iestāžu, ama-
tiermākslas kolektīvu darbības un kolektīvu vadītāju dar-
ba samaksas nolikums”, kurā ietvertas ne tikai prasības
kolektīviem par mēģinājumiem, koncertiem un sasnie-
dzamajiem rezultātiem, ne tikai anketas, iesniegumi, ins-
truktāža, bet arī izvērtēšanas kārtība, kā vērtē pašdarbī-
bas kolektīvus, tajā skaitā arī lietišķās mākslas studiju.
Studija juridiski ir pakļauta kultūras namam.

- Iedzīvotāji jautā, kad atkal tiks uzstādīts auto-
busu kustības saraksts vidusskolas pieturā.

- Par pieturām un autobusu kustības sarakstiem atbil-
dīgs pasažieru pārvadātājs. Atgādināsim, ka vajadzīga šāda
plāksnīte. Jā, tās mēdz pazust arī no pieturām, domāju, ka
nez vai kādi svešinieki te būtu pie vainas.

- Oktobra avīzes numurā novada domes sēdes lē-
mumos varēja lasīt par daudzajiem komunālo pa-
kalpojumu maksājumu un nekustamā īpašuma no-
dokļu parādniekiem. 

- Parādnieku ir daudz, taču pēdējo trīs četru gadu dar-
bības rezultātā to paliek mazāk. Ir tādi, ar kuriem šī cīņa
notiek nepārtraukti, vienu parādu nokārto, tikmēr sa-
krājies nākošais.  Parādu piedziņa nav viegls process.
Nevienu netraucējam, ja viņš nav samaksājis nodokļus
kārtējā gadā, cilvēki tiek brīdināti un saņem lēmumus
par piedziņu, ja nav maksājuši iepriekšējā gadā, protams,
daudz stingrāk vēršamies pret  vecākiem parādiem. Kad
jau ir lēmums par piespiedu piedziņu vai prasības cel-
šanu tiesā, tad šīs iepriekšējās metodes ( atgādinājums,
brīdinājums) nav bijušas iedarbīgas. Nekustamā īpašu-
ma nodokļa parāda piedziņa bezstrīdus gadījumā uz do-
mes lēmumu pamata notiek caur tiesu izpildītāju, bet ko-
munālo pakalpojumu maksājumu parāda gadījumā – pra-
sības iesniegšana tiesā, tad seko tiesas procedūra un pēc
tam atkal lieta nonāk pie tiesu izpildītāja. Vēlreiz uzsveru,
ka visos gadījumos cenšamies izturēties ar izpratni. 

- Derētu atgādināt iedzīvotājiem, kā tiek rēķinā-
ta kavējuma nauda?

- NĪN tiek aprēķināts atbilstoši likumam. Maksājums
tiek sadalīts četrās daļās, cilvēks, protams, var samaksāt
priekšlaicīgi visu summu vai noteiktajos četros termi-
ņos. Taču par katru maksājumu, kurš nav nomaksāts
laikā, sākas kavējuma naudas aprēķināšana, ko da-
torprogramma veic pati. Pašvaldība neko nerēķina. Te
jāatceras vēl kāda svarīga lieta. Likums nosaka – ja cil-
vēkam ir nekustamais īpašums un viņš līdz noteiktam
datumam nav saņēmis NĪN paziņojumu, tad viņam pa-
šam jāvēršas pašvaldībā un jānoskaidro, kāpēc tas nav
atsūtīts elektroniski vai papīra formātā.

- Novembris – Latvijai svarīgs mēnesis, šogad svi-
nēsim 98.gadadienu, pēc diviem gadiem – simtgade.
Kā mūsu pašvaldība gatavojas šim svarīgajam no-
tikumam?

- Vai ik dienu pašvaldībā nonāk kāds piedāvājums,
lai finansētu kādu foto albumu, valsts mēroga koncer-
tu. Uzskatu, ka vispirms domāsim par to, ko tad darī-
sim savā novadā. Pagājušajā gadā jau veidojās dažas
iestrādes. Pēc valsts svētkiem nopietni strādāsim, ai-
cināsim kopā radošo potenciālu, apspriedīsim, ko un kā
darīsim 2017., 2018. un arī 2019.gadā. Ceru, ka decembrī
apkoposim idejas un reizē ar nākamā gada darba plā-
nu, ar kuru strādā kultūras darbinieki, noteiksim arī
galvenos punktus 2017. un 2018.gadā.

Runājot par šī gada valsts svētkiem, tad svinīgie pa-
sākumi notiks 17.novembrī Jaunpiebalgā un 18.novembrī
Zosēnos, kad sumināsim “Gada cilvēkus”, kā arī izteiksim
pateicības lielākajām zemnieku saimniecībām.
Atceramies, ka šī gada izstādes – gadatirgus tēma sais -
tījās ar saimnieku un saimnieci. Sveiksim uzņēmēju
Raimondu Dombrovski un slēpošanas un ūdens tūris-
ma klubu “Vanagkalns” – Vidzemes veiksmes stāstu,
kā arī šī gada “Sējēja” konkursa dalībniekus Laimu un
Gunāru Ciekuržņus. 

Lai visiem jaukas svētku dienas, pārskatīsim šī gada
veikumu, izvērtēsim to, kā arī kalsim plānus nākama-
jam gadam!

Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju
Laimi Šāvēju
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Labas pārvaldības
saukļi sabiedrības

informēšanai
3. Esi godprātīgs!

Labas pārvaldības princips paredz, ka valsts un paš -
valdības iestādes rīcībai ir jāveicina privātpersonas
tiesības un tiesiskās intereses. Veids, kā panākt šādu
rīcību, ir godprātīgi pildīt savus pienākumus, t.i., ob-
jektīvi, godīgi un saprātīgos termiņos izskatīt cilvē-
ka jautājumu.

Vienlaikus aicinām atcerēties, ka cilvēkam arī pa-
šam jābūt godīgam un apzinīgam, piemēram, sniedzot
pilnīgu un patiesu informāciju iestādei. Privātpersonai
jāapzinās, ka valsts pārvalde kalpo visai sabiedrībai
kopumā, tādēļ nav pieļaujama valsts pārvaldes resursu
nelietderīga tērēšana, piemēram, vairākkārtīgi vēr-
šoties iestādē par vienu un to pašu jautājumu, ja at-
bilde uz to jau ir sniegta.

Atbalsts ieguldījumam
materiālajos aktīvos

Kārta atvērta no 21.11.2016. līdz 21.12.2016.

1.1. „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās“ (pa-
sākuma kods – 4.1.);

1.2. „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē“ (pasākuma
kods – 4.2.);

1.3. „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mež-
saimniecības infrastruktūras attīstībā“ (pasākuma
kods – 4.3.).

Vienā projekta iesniegumā var ietvert apakšpasākumu
„Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, „Atbalsts
ieguldījumiem pārstrādē” un „Atbalsts ieguldījumiem
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras
attīstībā” vairākas aktivitātes.

Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas nosa-
cījumiem, finansējuma sadalījumu pa reģioniem un ci-
tiem jautājumiem ir pieejama LAD mājaslapā
www.lad.gov.lv izvēlnē “Atbalsta pasākumi”.

Riska pārvaldība
Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu pla-

tību apdrošināšanu.

Atbalstu piešķir 65 % apmērā no apdrošināšanas po-
lises iegādes izdevumiem.

Pārejas posma valsts atbalsts
par zīdītājgovīm

Atbalstam var pieteikties līdz 15.11.2016.

Mikrouzņēmuma nodoklis
Ja esat izlēmuši 2017. gadā maksāt mikrouzņēmu-

ma nodokli, līdz 15. decembrim par to jāinformē
Valsts ieņēmumu dienests.

Pārskats par bišu saimēm
Divas reizes gadā ar datiem uz 1. maiju un 1. no-

vembri lauksaimniecības datu centra jāiesniedz pār-
skats par bišu saimju skaitu saimniecībā. Dati jāpa-
ziņo attiecīgā mēneša laikā.

Informāciju sagatavoja 
Jaunpiebalgas novada lauku attīstības 

konsultante
Maija Ķīķere, mob. 29131170.

Lauku ziņas

Mājup ar “Sējēja”
balvu

14. oktobrī Latvijas Lauksaimniecības universitātes
(LLU) aulā Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs sveica
konkursa “Sējējs 2016” laureātus un veicināšanas bal-
vu saņēmējus – lauksaimniekus, tostarp arī jaunos zem-
niekus, lauku uzņēmējus un mazpulcēnus.

Šogad laureātu nosaukumus, diplomus un balvas pie-
šķīra septiņās konkursa nomināciju grupās. Konkursa
grupā “Ģimene lauku sētā” veicināšanas balvu un “Sējēja
2016” bronzas statueti ieguva Jaunpiebalgas novada
Zosēnu pagasta zemnieku saimniecības “Mazvieķi” saim -
nieki Laima un Gunārs Ciekuržņi.

Par emocijām, gandarījumu pēc apbalvojuma sa-
ņemšanas stāsta Laima Ciekurzne: “Jau pirms diviem
trīs gadiem mūs uzrunāja gan mūsu novada lauku at-
tīstības konsultante Maija Ķīķere, gan Priekuļu nova-
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da lauku attīstības konsultante Dace
Kalniņa par to, vai esam ar mieru,
ka mūs pieteiktu konkursam “Sējējs”.
Tolaik tā īsti nepiekritām, jo mūs bija
piemeklējusi lielā uguns nelaime, tā-
dēļ arī negribējās iesaistīties jebkā-
dos pasākumos. Tad nu šogad
Maija atkal mūs uzrunāja, palikām
tādā kā pārdomu procesā, neko arī
neiebildām. Līdz ar to viņa sāka pie-
teikuma rakstīšanu, un tad – ja jau
viss iesākts, tad lai iet tālāk. Jūlija
beigās brauca ciemos vērtēšanas ko-
misija, kuras sastāvā visiem labi zi-
nāmi cilvēki, kā Ingmārs Līdaka,
Māra Svīre, Daina Bruņiniece,
Ēriks Hānbergs. Protams, pirms tam
centāmies, lai mūsu sēta ir sakopta,
ciemiņu ierašanās dienā vārījām tra-
dicionālo jēra zupu. Mūsuprāt, vi-
ņiem viss patika, zupa garšoja, tā-

pat atzinīgi novērtēja mūsu darbu pie
ēkas, kas cieta ugunsgrēkā. Izrādās,
ka komisijai bija jāvērtē redzētais pēc
dažādiem kritērijiem, liekot punktus.
Varam palepoties, ka mūsmāju vie-
su grāmatā tagad lasāms arī rakst -
nieka Ē. Hānberga ieraksts.

Jau tad tikām informēti, ka 14.ok-
tobrī Jelgavas pilī būs noslēguma pa-
sākums. Septembra vidū saņēmām
ielūgumu 4 personām uz šo pasā-
kumu. Zvanīja Dace Kalniņa un vai-
cāja, vai esam apstiprinājuši dalību
pasākumā. Pateicoties Dacei, atri-
sinājās arī transporta jautājums, lai
nokļūtu Jelgavā. Brauciens mums iz-
vērtās kā īsta ekskursija. 

Svinīguma sajūtu pie pils radīja
pūtēju orķestris, kas sagaidīja, kā arī
redzējām zirgu ar visiem ratiem, kas
aizvizināja viesus no mašīnu stāv-
vietas līdz pat ieejai. Zālē mūsu vie-
ta bija tuvu skatuvei, tad pamazām
radās nojausma, ka, iespējams, būs
arī jākāpj uz skatuves. Protams, dzir-
dot, ka tiekam izsaukti, bija milzīgs
pārsteigums, bet arī prieks - no sep-

tiņām ģimenēm, kuras izvirzītas
mūsu grupā, bijām tikuši trijniekā.
Balvu pasniedza Zemkopības mi-
nistrs Jānis Dūklavs, piebilstot, ka
beidzot uz skatuves ir savējie. Pēc
tam fotografēšanās, filmēšana…
Ļoti skaists koncerts ar dažādu māk-
slinieku piedalīšanos. Balle – visi de-
joja – gan Valsts prezidents ar kun-
dzi, gan Ministru prezidents, citas
prominentas personas, sajūtas - vien-
reizējas, jo visi esam kopā, līdzās cits
citam. Patiešām skaisti, sirsnīgi. 

Gribu pateikt paldies Dacei
Kalniņai un Maijai Ķīķerei par sa-
gādātajiem lieliskajiem svētkiem, kas
bija domāti visai mūsu ģimenei.
Jutāmies novērtēti, it kā jau darām
sev, taču, ja to pamana līdzcilvēki un
novērtē, tad tas dod milzu gandarī-
jumu, stimulu un spēku jauniem dar-
biem.”

Aija Ķīķere

Attēlā: Ciekuržņu ģimene pēc
“Sējēja” balvas saņemšanas.

Skolas ziòas
Pamatskolu sacensībās futbolā piedalījās un 3. vietu ieguva:
Regnārs Šteins (5.kl.), Dikijs Zariņš (7.kl.), Ralfs Rubenis (7.kl.), Vjačeslavs Rudiņecs

(8.kl.), Egmonts Ērglis (8.kl.), Ernests Damroze (8.kl.), Kristaps Ozols (9.kl.), Dāvis Staškevičs
(9.kl.). Skolotājs R. Dūmiņš.

Arnis Ratiņš

Rudenim pa pēdām
Rudens šogad neskopojās ar krāsu košumu, atļāva

ikvienam tās ieraudzīt, sajust un priecāties. Sākumskolas
45 skolēni un skolotājas vēl paspēja to darīt kopā  11.
oktobrī, apciemojot Rūjienas un Mazsalacas novadus.

Priecīgs noskaņojums, vēlme izzināt, izgaršot, patiesa

interese un emocijas, fiziskas aktivitātes, patīkams no-
gurums- tāda izvērsās rudenīgā oktobra diena.

Par iespēju aizbraukt ekskursijā visiem 3.- 4.klašu
skolēniem paldies jāsaka Jaunpiebalgas pagasta bib-
liotēkai, ar kuru jau vairākus gadus notiek sadarbība
gan  dažādos projektos, gan lasītprasmju un lasītprie-
ka veicināšanā.

Atsaucīgi, saprotoši, sava aroda lietpratēji ir Ilvars
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Ābelnieks un Jānis Mihailovs. Paldies par drošību un
precizitāti visa brauciena laikā!

Rudenīgās ekskursijas iespaidos dalās paši skolēni.
Amanda Vītola:’’ Man ļoti patika Rūjienā. Rūjienas

saldējuma ražotnē varēja nogaršot  11 saldējuma vei-
dus. Piecus no tiem es vēl nebiju ēdusi. Interesants bija
stāstījums par saldējuma pagatavošanu.”

Justīne Irša: “Mani pārsteidza tas, ka Rūjienas sal-
dējumu sūta pat uz Ameriku. Tas notiek reizi ceturksnī.”

Lelde Ješkina: “Vislabāk man patika Pelīšu muzejā
un pie koktēlnieka Hirtes veidotajiem velniņiem, tos ta-
gad var skatīt Valtenberģu muižas ēkā. Hirte  no koka
izgatavojis velniņus, jo viņu pašu bērnībā sauca par vel-
niņu.”

Ance Dārziņa: “ Velniņu izstāde bija interesanta, sais -
tošs bija gides stāstījums. Man patika iečukstēt velni-
ņam austiņā savu noslēpumu. Savu noslēpumu velni-
ņam uzticēja arī mūsu audzinātāja.”

Dārijs Rozenblats: “ Gatavojoties braucienam, mek-
lējām informāciju par Mazsalacu. Es uzzināju, ka Skaņais

kalns atrodas Ziemeļvidzemes biosfēra rezervātā. Tātad
parka teritorija ir aizsargājama. Izlasīju teiku par “ Ķēves
dēlu Kurbadu”. Parkā atradām šīs teikas personāžu
skulp tūras. Skaņā kalna dabas parkā ir izveidotas vai-
rākas dabas takas. Vislabāk man patika  taka “ Putni
salido mājās”. Daļa putnu skulptūru ir kustīgas, tajās
varēja  sajust to, kā ir sēdēt putna mugurā.”

Haralds Žurovļovs: “ Man patika iet pa dabas takām,
man tas bija ļoti liels piedzīvojums. Augstās trepes, svai-
gais meža gaiss, upe Salaca, klintis, alas, tas vienkār-
ši bija skaisti.”

Kristers Ozols: “ Viss bija ļoti interesanti, iespaidī-
gi. Bija jauki pavadīt laiku kopā ar draugiem.”

Lai braucienā gūtās emocijas un prieka lādiņš silda
baltās ziemas vakaros!

Ruta Intenberga

Attēlā: sākumskolas 45 skolēni un skolotājas vēl pa-
spēja baudīt rudens krāsu košumu, apciemojot
Rūjienas un Mazsalacas novadus.

Jaunpiebaldzēni
muzicē Cēsīs

Par labu tradīciju Cēsu novada kultūras dzīvē ir kļu-
vuši 2 pasākumi, kuros piedalās Jaunpiebalgas
Mūzikas un mākslas skolas mūzikas programmu au-
dzēkņi ar saviem priekšnesumiem.  

Jau 8. reizi 21. un 22. oktobrī Cēsīs notika Alfrēda
Kalniņa Starptautiskais jauno ērģelnieku festivāls, kas
tiek rīkots reizi  divos gados, to organizē Cēsu mūzikas
vidusskolas ērģeļspēles pasniedzēja – ērģelniece Lelde
Krastiņa. Jaunpiebaldzēni ir piedalījušies visos asto-
ņos festivālos. Šogad mūsu skolu pārstāvēja 3. klases
audzēknes Ance Lilāna Lazdiņa (ērģeles) un Lelde

Mūzikas un mākslas skolā

Attēlā: Ance Lilāna Lazdiņa (ērģeles) un Lelde
Ješkina (flauta) jauno ērģelnieku festivālā.
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Ješkina (flauta) (ped. Sandra Briede). Meitenes uzstājās
Cēsu koncertzāles ērģeļu zālē. Sava atšķirīgā priekš-
nesuma dēļ par viņām ieinteresējās gan Cēsu laikraksts
„Druva”, gan Vidzemes televīzija.

22. oktobrī otro gadu pēc kārtas Cēsu koncertzālē no-
tika koru lielkoncerts  „Spēka dēli”, kurā šoreiz tika ap-
vienotas tādu mūzikas dižgaru kompozīcijas kā E.
Dārziņš, J. Ivanovs, A. Jurjāns, A. Kalniņš, V. Kaminskis
un citi. Koncertā kopā ar desmit dažādu sastāvu koriem,
solistiem Ingu Šļubovsku – Kancēviču un Kārli Neimani
piedalījās arī mūsu skolas 6. klavierspēles klases au-
dzēkne Daniela Macola (ped. Inga Eihentāle) un at-
skaņoja Jāņa Ivanova „Prelūdiju”. 

Direktore Aija Sila

Attēlā: skolotāja Aija Sila un  3. klases audzēknes
Ance Lilāna Lazdiņa (ērģeles) un Lelde Ješkina (flau-
ta) jauno ērģelnieku festivālā.

Krāsainie rudens
pušķi

Pār Piebalgu nāk rudens miglu rīti,
Jau gaisā dzērvju klaigas dzirdēt var.
Un dārza stūrī rožu ziedus vēlos
Pa naktīm baltā salna klusi skar.

/Slēģu Jānis/

Kokiem krīt pēdējās krāšņās rudens lapas. No glez-
nainajām kļavu lapām var uztaisīt skaistas rozes, kas
ziedēs līdz pat vasarai. 

13.oktobrī Zosēnu bibliotēkā visas dienas garumā pa-
sniedzējas Daigas vadībā veidojām pušķus no kļavu la-
pām. Dienas beigās rudens noskaņās tika izdekorēta
bibliotēka. 

Paldies Daigai un visiem, kas piedalījās šajā darbi-
ņā!

Bibliotēkas vadītāja Irene Prīse

Senākie divi ziņu avoti par piebaldzēnu izskatu ir ro-
dami Johana Kristofa Broces zīmējumā (1797.g.) un mā-
cītāja Karla Eduarda Napjerska pierakstos (ap
1825.g.), kur jaunpiebaldzēni tiek salīdzināti ar
Rankas latviešiem. J.  K. Broce Vecpiebalgu apmeklē-
ja vasaras ceļojuma laikā 1797.gadā un tika uzzīmējis
sešas sievietes Grišku pilskalnā. Napjerskis bija mācītājs
Jaunpiebalgā no 1814. līdz 1829. gadam, un tā rokraksts
publicēts tikai 1893.gadā laikrakstā “Rigasche
Stadtbläter”. No vācu valodas rakstu tulkoja Astrīda
Knāķe un “Avīzē Piebaldzēniem” publicēja 2000. gada
decembrī. Taču tajā konstatētas vairākas neprecizitā-
tes, kā arī netika publicēti pieci grūtāk saprotamie tek-
sta fragmenti. Tā kā šis materiāls sniedz gandrīz uni-
kālas ziņas par piebaldzēnu tautas tērpu, tad nepie-
ciešams publicēt teksta pilnu versiju un komentēt bū-
tiskākos jautājumus. Savukārt J. K. Broces apraksta
tulkojums un komentāri publicēti tikai 2007.gadā krā-
juma “Zīmējumi un apraksti” 4.sējumā.

1. Piebalgas baznīcas un nopostītās pils skats
1797.gadā (Broce J.K. Zīmējumi un apraksti. 4. sējums:
Latvijas mazās pilsētas un lauki. — LVI apgāds: Rīga,

2007., 158.-159.lpp.)
Sievas šajā draudzē valkā mazas, apaļas zila tūka ce-

pures, apdarinātas ar zaļu vai dzeltenu tūku, kas ne-
sniedzas līdz ausīm. Viņu vamži ir no pelēkas vai krā-
sainas vadmalas, un lielākā daļa valkā melnus brun-
čus. Ap stilbiem nokarājas zilas vai melnas platas apakš-
bikses. Ap pleciem viņas ir apmetušas baltu linu seģe-
ni. Matus viņas pin vienā bizē, no kuras nokarājas sar-
kana lente. Kreklam ir plata apkakle, to satur kopā sud-
raba sakta. Dažas sievas pat vasarā valkā apaļas ka-
žokādas cepures. Meitas neapsegtos matos nēsā sarkana
vai zila tūka vainagu, apšūtu baltām stikla zīlēm. Še-
jienes zemnieku sievas pašas gatavo labu melnu krā-
su savai raupjajai vadmalai; tās izgatavošanai viņas ņem
vitriolu un melnalkšņa mizu, un lapas; viņām jālasa arī
zaļganā sūna, kas aug uz lieliem akmeņiem, lai ar to
nokrāsotu priekšautu un vamža audeklu dzeltenu. Sūnas
vietā dažas ņem arī bērza lapas. Vieta, kur stāv sievas,
ir sešas- astoņas asis augsts uzbērts kalns, no kura, bez
šaubām, ir apšaudīta mazā Piebalgas pils, kas atrodas
pāris 1000 soļu no tā. Tagad kalnu apsēj.

2. Napierskis K.E. Daži novērojumi par latviešiem

Piebaldzēnu senatne J. K. Broces 
un K. E. Napjerska acīm



9

Jaunpiebalgas draudzē. (A. Knāķes tulkojums publicēts:
“Avīze Piebaldzēniem”: Jaunpiebalgas pagasta paš -
valdības izdevums, Nr. 11 (45), 2000. gada decembris,
9.lpp..)

Rakstā izteiktie novērojumi attiecas vienīgi uz šīs,
Jaunpiebalgas draudzes, latviešiem, nevis uz visu tau-
tu un citiem novadiem, jo šī raksta autors pietiekami
labi pazīst un spēj izteikties vienīgi par sava novada lat-
viešiem. Ir atšķirības starp abiem draudzes pagastiem
– Jaunpiebalgu un Ranku ar Saliņas muižu, jo šie lat-
vieši ir ļoti atšķirīgi gan pēc valodas un ārējā izskata,
gan ar paražām, apģērbu un mājokļiem. Rancēnieši vai-
rāk līdzinās saviem latviešu kaimiņiem Valkas apriņ-
ķī – Palsmanē, Lizumā un vēl tālākiem – Cesvainē un
Bērzaunē. Jaunpiebaldzēni un vecpiebaldzēni līdzinās
Dzērbenes draudzes latviešiem. Nevaru spriest, kā šīs
atšķirības izpaužas Liezēres un Ērgļu draudzēs. 

Šo jūtamo atšķirību dēļ ir pamats domāt, ka te ir divu
dažādu tautību robeža, kuras ir iekļautas vienā valodā
un draudzē1. Nav šaubu, ka Piebalgas latvieši ir īsti lat-
vieši. Viņi neslēpj raksturīgo un nacionālo. Šķiet, ka
Rankas, Cesvaines un Bērzaunes iedzīvotāju senči bijuši
lībieši, kas pārlatviskojušies. Bet es nedomāju, ka var ru-
nāt tieši par lībiešiem, jo viņi parasti dzīvoja jūras tuvumā.
Varbūt šos spriedumus varētu saistīt arī ar Dzērbenes
un Aumeistaru vietvārdiem (Serben, Serbigal), kas pie-
dēvējami vendu tautiņai. Tomēr šeit varam nonākt dau-
dzajās varbūtībās, kurās tik viegli apmaldīties. To, ka da-
žādas mazas tautas laika gaitā pārlatviskojās, mēs zinām
no mūsu senākās vēstures un ģeogrāfijas; un tagad at-
sevišķu cilšu robežas ir nosakāmas un atrodamas vienīgi
pēc viņu nelielajām īpatnībām dažos apvidos.

Kas attiecas uz Piebalgas latviešiem, tad viņi ir stal-
ti un spēcīgi ļaudis ar izteiktām nacionālām iezīmēm,
kas ir izšķiramas, bet ne tik viegli aprakstāmas. Viņi
parasti ir gara auguma un blondi ar bieži sastopamiem
seju tipiem. Tas mazāk raksturīgs pie rancēniešiem, kam
augumi mazāki un padrukni, melni mati,  jau pēc se-
jas formas atšķiras no Piebalgas latviešiem. Viņu sejas
vaibsti ir skaudri un nevienmērīgi, ko neredz piebaldzēnu
sejās. Rankas sievietes ir druknākas, labāk noaugušas
un darbos aktīvākas nekā vīri. Piebalgā – otrādi.
Savstarpējās laulības ir ārkārtīgi retas, to gandrīz nav;
viņi jūtas kā svešu cilšu locekļi, un piebaldzēni uz ran-
cēniešiem viņu senlaiku parašu dēļ skatās visai kritiski.

Apģērbs ir no garas vadmalas. Vīriešu svārki – līdz
pus lieliem, sievām – līdz ceļiem pēc kādreizējas samojedu
modes2. Rankas puiši apjožas ar krāsainu jostu, pie-
baldzēniem tādas neredz. Īsos svārkus, kādi ir latvie-
šiem citos apvidos, šejienes vīriešiem vispār neredz, iz-
ņemot sava veida kažokādas svārkus, kas sniedzas līdz
pusstilbam. Tādus nēsā vīrieši, taču ne pārāk bieži.
Rankas sievām nav Piebalgai raksturīgo brunču – to ņie-
buri parasti sašūti kopā ar garajiem brunčiem3. Sievu
un vīru vestes tiek šūtas gandrīz vienādā piegriezumā.
Par vīru tērpu nav daudz ko teikt – tas ir līdzīgs visos
apvidos un kārtās. Taču daudz vairāk kas sakāms par
sievu tērpu. [Piebalgas] sievu galvasrota sākotnēji ir ce-
pure, kas atgādina karavīru galvassegu. Apaļš pamats
no tumšzilas vadmalas ar zaļa auduma malu – visām
pilnīgi vienāds. Tas nav augstāks kā par plaukstas pla-
tumu, vienādā izmērā kā augšā, tā arī apakšā. Vecākās
sievas parasti nēsā melna samta ausaines ar kažokā-
das apmali.4 Tagad sastopamas arī Cēsu fasona ausai-
nes, gluži melnas, kuras ieskauj seju un kuras ienāca
kopā ar hernhūtismu. Jaunpiebalgas draudzes jauna-
vām ir plaukstas platuma vainags, kas ir pērlēm izšū-
ta auduma lenta ap galvu. Savukārt cesvainietēm un
liezērietēm tas ir pāris pirkstu platumā. Rancēnietēm
šī auduma stīpa ir sarkana, greznota ar baltiem spīgu-
ļiem un visā platumā koši izrakstīta. Piebalgas meite-

nēm stīpa melna vai tumši brūna ar mazām pērlītēm 3
vai 4 rindās, dzeltenām, baltām vai zaļām, kas izvieto-
tas noteiktā rakstā. Lielas sudraba saktas, izrotātas krā-
saina stikla akmeņiem, vēl redzamas pie rancēniešu tēr-
piem. Piebaldzēnietes saktu, kā arī daudz ko citu, pie-
mēram, zilos samojedu svārkus ar sarkanu apmali5, jau
vairākus gadus nevalkā, sekojot kādas pareģes, patie-
sībā ar nerviem slimas meitenes, brīdinājumam. Vīru
virsdrēbes ir no pelēkas vadmalas, un svārki - no mel-
na vilnas auduma, ļoti smagi, virs gurniem nostiprinā-
ti ar dzelteni sarkanu jostu. Svētku reizē šīs apkārtnes
sievietes sedz platās un apjomīgās villaines baltā un pe-
lēkā krāsā. Piebalgā gluži vienveidīgas, Rankā – ar krā-
sainu apmali. Rancēnietes nēsā arī gluži zaļas villaines,
kas Piebalgā notiek reti. Ikdienā rancēnietēm villaines
ir no vilnas auduma brūni – balti - rūtainas, Piebalgā
– no nātna auduma. Tādas [pat kā Rankā] satopamas
arī Tirzā. Apavi ir pastalas un auti, kas sasieti ar auk-
lām. Zābaki ir iecienīta greznuma prece. Pēc tā, vai ap-
avi sasieti ar auklām vai ādas siksnām, var noteikt ie-
dzīvotāju izcelsmi. Arī šajā ziņā liela dažādība, bet es to
nevaru komentēt.

Šejienes latviešu mājas ir izklaidus – viensētas. Sakarā
ar iedzīvotāju skaita palielināšanos bieži četri saimnieki
un Piebalgā arī četri pusgraudnieki sadzīvo kopā vie-
nā ciemā, kur visiem ir savas saimniecības un dzīvojamās
ēkas. Pēdējās parasti ir dūmu rijas. Ja vieglāk varētu
iegādāties celtniecības materiālus, tiktu celtas no dū-
miem brīvas dzīvojamās mājas. Dūmu rijas ir vienvei-
dīgas ar tālu izvirzītu jumtu, tam apkārt mazākas pie-
būvītes. Tās izmanto labības žāvēšanai un kulšanai. Starp
Piebalgas un Rankas dzīvojamām rijām ir ievērojama
atšķirība, ko grūti izteikt vārdos.6

Senās tautasdziesmas tagad Piebalgā vairs nedzird,
jo hernhūtisms, šis tautiskuma kaps, apbrīnojami ātri,
jau pirms desmit gadiem, izplatījās starp Piebalgas lat-
viešiem. Tāpēc šeit garīgās dziesmas dzirdamas bieži
un nevietā. Toties rancēniešiem sava skaudruma dēļ ne-
tīk klusa izturēšanās. Jāņu laikā tie vēl dzied savas ve-
cās dziesmas, bet es to neesmu pats redzējis7.

Komentāri.
1) Mācītājs ir pareizi novērtējis Rankas un Jaunpiebalgas

pagastu iedzīvotāju kraso atšķirību pēc valodas, menta-
litātes un etnogrāfiskajām īpatnībām. Rancēnieši ir izteikti
malēnieši, kas līdzinās citiem Gulbenes novada pagastiem,
kuri piederīgi jau dziļajām augšzemnieku dialekta iz-
loksnēm. Raksturīgās atšķirības valodā un mentalitātē
ir konstatējamas vēl mūsdienās starp vecākās un vidē-
jās paaudzes vietējiem iedzīvotājiem.

2) Samojedu mode- arhaisks ģērbšanās stils
Vidzemē, ko vācbaltu pirmie pētnieki saistīja ar kaimiņu
somugru tautu (igauņi, somi) ietekmi. Par samojediem
agrāk sauca arī Eiropas ziemeļu tautu - ņencus.

3) Rankas un Jaunpiebalgas sieviešu tautas tērps ir
ļoti atšķirīgs, jo šeit konstatējamas dažādas tautas tēr-
pu apgabalu tradīcijas. Rankas sievām ir gari sarafā-
na tipa brunči, kas tiek saukti par Camisöler mit lan-
gen Schönen (burtiski: kamzolis ar garām stērbelēm).
Pēdējiem ir zilsarkani rūtots krāsu salikums, kas kra-
si kontrastē ar Vidusvidzemes un Austrumvidzemes tau-
tas tērpu raksturīgajiem toņiem.

4) Šim aprakstam atbilst sieviešu galvassegas
J.K.Broces 1797.gada attēlā pie Vecpiebalgas baznīcas.
Te redzamas gan divas auduma cepurītes (no zila au-
duma!), gan arī senākās melnās jērādas cepures. 

5) Sēdošajai sievai mugurā redzama zila jaka ar sar-
kanu piedurkņu galu apšuvumu. Vairākām sievietēm mi-
nētajā attēlā redzams arī īpatnējs apģērba gabals- zilas
apakšbikses līdz pus lieliem. Broce šeit perfekti ir attē-
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Oktobrī sākās jaunais mācību gads interešu un ne-
formālajā izglītībā pieaugušajiem, akcentējot latvisko
ornamentu apgūšanu un izzināšanu.  Par to pielietošanu
mūsdienās 14.oktobrī saistoši pastāstīja literatūrzi-
nātniece, valodniece, LU profesore Janīna Kursīte, bet
Sandras Blūmas lekcijās ir iespēja padziļināti iepazīt
gan simbolus, gan ornamentus, gan latvisko dzīveszi-
ņu, lai radošajās darbnīcās, lietišķās mākslas studijā
u.c. darbojoties, amatnieki var tos prasmīgi ieadīt, iz-
šūt, iekalt, ieaust savos darbos, izmantojot iegūtās zi-
nāšanas.

Līdz 20.novembrim iesaku apmeklēt Cēsu izstāžu zāli
un iepazīties ar izstādi “Latviskās dvēseles raksti”. Tajā
var aplūkot “Senā klēts” darinātos latviešu tautastēr-
pus, rotas, sadzīves priekšmetus un iepazīties ar  lat-
viskajām ģeometriskā ornamenta zīmēm.

Izstādes veidotāji raksta: “Raksts rada RITMU- pēc
savas uzbūves un iedarbības visu sakārto un apvie-
no. Raksts ir mūsu kopā saucējs: rakstā rit valodiņa,
rakstā rit dejas solis. BŪT RAKSTĀ! Latvietim tas
nozīmē būt vienotībā un saskaņā- saderībā ar savu
zemi, tautu, Visuma spēka līniju ritmiem dabā un kul-
tūrā. Saderībā un saskaņā ar savas tautas tradīcijām,
tās vispārcilvēciskajām vērtībām un savu Dieva ai-
cinājumu.” 

Pēdējā laikā daudzi latvieši izvēlas darināt sev tau-
tastērpu, vadoties nevis pēc dzīvesvietas, bet gan pēc
izcelsmes, un tas rosina interesēties par saviem senčiem,
savām saknēm. Liels paldies Emīlam Rusovam, kurš
27.oktobrī dalījās ar savu pieredzi, prasmi un zināša-
nām Dzimtas koku veidošanā! Viņa apkopotie materiāli
uzskatāmi parādīja, ka gandrīz visi pasākuma ap-
meklētāji savā starpā ir attāli radinieki. 

Paldies arī vēsturniekam un novadpētniekam
Gintam Skutānam par Zosēnu pagasta izzināšanu un
apzināšanu! 

Plānotās nodarbības
Pirmdienās
l plkst.17.00 Astroloģija
l Plkst.19.00 Aktīvas sarunas ar ķermeni vada

Māris Pirktiņš. Vingrinājumi ķermeņa, gara un inte-
lekta attīstīšanai, kas palīdz harmonizēt un izveseļot.
Nodarbības beigās notiek meditācija Tibetas dziedošo
trauku skaņās. Aicināti jauni interesenti. Līdzi jāņem:
maiņas apavi, paklājs, ērts apģērbs un silta sedziņa.

Aicināti jauni interesenti.
Otrdienās
l plkst.17.00 Sandras Blūmas vadītais lekciju cikls

“Simboli pasaulē un latviešu folklorā.
Dievturības pamati.”

l plkst.17.30 uz angļu valodu ir gaidīti iesācēji, bet
l plkst.19.00 – angļu valoda cilvēkiem ar priekšzi-

nāšanām. 
Aicināti jauni interesenti. Pasniedzēja Marija

Grīnberga.
Trešdienās
l No 9.novembra - plkst.16.00 Ādas māksliniecis-

kā apstrāde. Līdzi jāņem nepieciešamie materiāli: šķē-
res, lineāls, zīmulis, īlens, kartons.

***

l 12.novembrī plkst.11.00 Radošā darbnīca
Ziemassvētku rotājumu adīšana.

Līdzi jāņem: vairāku krāsu dzija (vislabāk: balts + sar-
kans, zaļš  vai zils), 5 zeķu adāmadatas, tambor adata. Ieeja
- viena radoša ideja, ko varētu realizēt citā tikšanās reizē.

l 23.novembrī plkst. 17.00 Māla trauciņu - sveč-
turu gatavošana. Viena svečtura materiāla un ap-
strādes izmaksas - 1,- EUR.

l 24.novembrī plkst. 17.00 Piebalga viduslaikos -
G. Skutāna pētījums.

l 25.novembrī plkst.19.00 rakstnieka, jurista un sko-
lotāja, mūsu novadnieka Jonāsa Miesnieka 120 gadu
atcerei veltīts pasākums, kurā piedalīsies mūsu no-
vadniece,  literatūrzinātniece Ausma Cimdiņa.

Interešu un neformālā izglītība 
pieaugušajiem

lojis apģērba komplektu, kas radīja Napjerskim priekš-
statu par tā saucamo samojedu modi - visnotaļ arhais-
ku ģērbšanās tradīciju liecībām Vidzemes augstienē.

6) Piebalgas rijas raksturojas ar masīviem četrslīpu
jumtiem un visapkārt apbūvētiem kambariem. Toties
Rankā jau redzamas Gulbenes apvidum raksturīgas ri-
jas ar vienkāršāku konstrukciju bez lielajiem jumtiem
un piebūvēm. Gulbenes pusē lielākā daļa riju kādreiz
tikušas apdzīvotas, bet Piebalgā šādus gadījumus kon-
statē tikai izņēmumu kārtā.

7) Brāļu draudžu ietekmē piebaldzēni no augšas ska-
tījās uz mazāk apgaismotajiem austrumu kaimiņiem,
kuri vairāk saglabāja tautas tradīcijas un daudz ma-
zāk atradās šīs kustības ietekmē. Arī populārajai iesaukai
čangaļi saknes meklējamas Jaunpiebalgā, jo tā šeit sau -
ca draudzes atšķirīgo - austrumu perifēriju ar malēniešu
izcelsmes iedzīvotājiem.

Rakstus no jauna pētīja, rediģēja un komentēja vēstur-
nieks Gints Skutāns,  (mob. 29196952; skutans@inbox.lv)

Attēlā: piebaldzēnietes senajos tautas tērpos, zīmētas
Vecpiebalgas pilskalnā, fonā redzams Kalnakrogs, baz-
nīca un pilsdrupas. 



11

l 30.novembrī plkst. 19.00 Latvijas Nacionālajam
partizānam Kārlim Rusovam -100.

Novembrī godinām savus varoņus - latviešu strēl-
niekus, kalpakiešus, Otrā pasaules kara leģionārus, bet
šim sarakstam var pievienot arī nacionālos partizānus,
kuri okupācijas apstākļos cīnījās, ticēdami brīvās Latvijas
idejai. Par viņiem vēsta 2003.gadā uzņemtā režisora R.
Rikarda dokumentālā filma “Latvijas Nacionālie par-
tizāni”, kurā viens no galvenajiem varoņiem ir mūsu no-
vadnieks Kārlis Rusovs.

l 9.decembrī plkst.17.00 Teātra afiša - domubied-
ru tikšanās: sarunas, diskusijas par teātri, literatūru,
mākslu,

l 14.decembrī plkst.17.00 Sveču liešana (materiā-
la izmaksa vienai svecei - 0,50 EUR).

Laipni aicināti visi interesenti!

Pasākumu grafiks var mainīties, tāpēc sekojiet līdzi in-
formācijai afišās, novada domes mājas lapā un sociālajos
tīklos https://www.facebook.com un http://www.draugiem.lv

Ierosinājumi, pieteikšanās un uzziņas personīgi vai
pa tālruni 64107903, mob. 29230240;     

e-pasts: baiba.logina@jaunpiebalga.lv 
Nodarbības notiks Jaunpiebalgas novada domes 2.stā-

vā – mācību klasē vai zālē.
Baiba Logina

Attēlos: latvisko ornamentu apgūšana un izzināša-
na, to pielietošana mūsdienās – par to visu saistoši pa-
stāstīja literatūrzinātniece, valodniece, LU profesore
Janīna Kursīte.

Emīls Rusovs dalījās ar savu pieredzi, prasmi un zi-
nāšanām Dzimtas koku veidošanā.

29. oktobra vēlā pēcpusdienā  Jaunpiebalgas kultū-
ras nams bija pārvērties par viduslaiku dzīru vietu. Par
to liecināja bagātīgais dzīru galds un krāšņais zāles no-
formējums. Savu dejas soli un manieres prezentēja pro-
jekta “Viduslaiku dzīres Jaunpiebalgā” dalībnieki, kuri
desmit meistarklasēs  vēsturisko deju pasniedzējas Gunas
Ezermales vadībā mācījās izdejot, izprast un  sajust ag-
rīnos viduslaikus caur deju soļiem, zīmējumiem, žestiem
un manierēm. Projektā tika apgūtas sešpadsmit 13.-14.
gadsimta dejas, kuras dejoja Rietumeiropā – Anglijā,
Francijā un  Itālijā. 

Projekta dalībnieki mācījās ne tikai dejot,  bet stu-
dēja kostīmu vēsturi un darināja viduslaiku tērpus. Šajā
projektā piedalījās vairāki dejotāji  (jaunākajai projekta
dalībniecei Dārtai ir tikai 7 gadi, savukārt vecākajam
– Mārim - jau piektais gadu desmits), bet līdz dzīrēm
tika 17 dalībnieki no Jaunpiebalgas, Raunas, Gulbenes,
Priekuļu novadiem un Cēsīm. Lai gan apmācību pro-
cess bija samērā laikietilpīgs, jo dejas, kas sākumā šķi-
ta vienkāršas, nemaz tik viegli  rokās nedevās, vajadzēja
laiku, lai piešautos pie tā laika loģikas un sarežģītā, ne-
ierastā ritma zīmējuma. Bet garās mēģinājumu stun-
das deva gandarījumu, jo “Viduslaiku dzīres
Jaunpiebalgā” izdevās lieliskas, par to bija gandarīti gan
projekta dalībnieki, gan kuplais skatītāju pulks.

Projekta ietvaros 28. novembrī plkst. 17.00 Izstāžu
zālē “Velves” būs skatāma Jaunpiebalgas Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņu izstāde par tēmu “Viduslaiku
kostīmi”, vēsturnieka Ginta Skutāna priekšlasījums par

viduslaikiem Jaunpiebalgā, kā arī būs iespēja vēlreiz
noskatīties “Viduslaiku dzīres Jaunpiebalgā” deju uz-
vedumu, šoreiz gan tikai uz ekrāna. Esiet laipni aici-
nāti, ļoti gaidīsim!

Paldies projekta dalībniekiem un īpaši pasniedzējai
Gunai, seno deju grupai “Ballare” un viduslaiku spēl-
maņiem Mārim, Līgai un Ievai par sarūpētajām Dzīrēm,
paldies skatītājiem par atsaucību, ieinteresētību un laba
vēlējumiem, bet vislielākais paldies par finansiālu at-
balstu KKF, Vidzemes plānošanas reģionam un
Jaunpiebalgas novada domei.

Dace Circene
projekta “Viduslaiku dzīres Jaunpiebalgā” vadītāja 

Attēlā: projekta “Viduslaiku dzīres Jaunpiebalgā”
dalībnieki noslēguma pasākumā.

Izdejotas vēsturiskās dejas
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Pateicība 
atsaucīgajiem 

cilvēkiem
Šobrīd neatrodam vārdus, kas spētu būt

līdzvērtīgi tai palīdzībai, operatīvai rīcī-
bai, ko “Lielkrūžu” postošajā ugunsgrēkā
21.oktobrī sniedza Jaunpiebalgas,
Gulbenes, Smiltenes, Cesvaines uguns-
dzēsēju vienības un Zosēnu brīvprātīgo
ugunsdzēsēju komanda.

Personīgs paldies Andrim Sprincim,
Intaram Spalviņam, Andrejam Krišjānim,
Valtam Virziņam, Andrejam Gaļibeckim,
Normundam Vilmanim, Jurim
Ļepeškinam, Mārim Birzniekam,
Kristapam Gražanskim, Raimondam
Jurjānam, Ilvaram Damrozem, Kristapam
Dravantam, Rinaldam Riekstiņam, Dainim
Bormanim, Jurim Ceram, Artūram
Razguļājevam, Jānim Veipam  un
Oskaram Rozenblatam!

Paldies Jaunpiebalgas Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienestam!

Paldies Jaunpiebalgas novada domes va-
dītājam Laimim Šāvējam par klātbūtni un
morālu atbalstu notikuma dienā!

Vēlamies pateikties tiem cilvēkiem, kas
atsteidzās palīgā nākamajā dienā, lai no
krāsmatām, nodegušajiem kokiem atbrī-
votu pagalmu un kūts apkārtni. Un tie ir:
Edgars un Rītavs Žīguri, Ainars un
Kristaps Ozoli, Vladimirs Potapovs,
Aleksandrs Razumļovs, Arta un Pēteris
Klapari, Māris Leimanis,  Marika Šube un
Edžus Nedēļa, Roberts Ruško, Rūdolfs
Dolmanis - Dravants, Reinis un Kristaps
Dravanti,  Staņislavs Marcišs, Judīte
Beķere, Elizabete un Egita Zariņas,
Kristīne Krasta, Edgars Ciekurznis,
Valdis Gansons, Juris Cers, Ģirts
Baranovskis, Kristaps, Pēteris, Juris,
Mārtiņš Lūsari, Atis Bērziņš, Toms
Eglītis, Aivars Lapšāns,  Andris Davidonis.

Laimai, Elvijam un Gunāram
Ciekuržņiem paldies par vairākkārtēju pa-
līdzību, sapratni un klātbūtni!

Mēs sakām sirsnīgu paldies par ne-
skaitāmiem telefona zvaniem, kuros cil-
vēki pauž spēka, mierinājuma un atbalsta
vārdus. 

Visgrūtāk ir pieņemt finansiālu palī-
dzību. Paldies Jaunpiebalgas novada do-
mei,  radiem, draugiem, klasesbiedriem,
bijušajiem kolēģiem, mūsu domubiedriem
un sadarbības cilvēkiem, pat pavisam ne-
pazīstamiem ļaudīm par sapratni un at-
balstu mūsu  ugunsnelaimē.

Dolmaņu saime
Jaunpiebalgas novada „Lielkrūzēs”

Dieva eņģeļi ir sūtīti no Dieva palīdzēt ticī-
gajiem (Ebr.1:14).

Uzmanību – konkurss!
Konkursa mērķis ir dot iespēju  bērniem  un pusaudžiem ar

savu radošo izdomu  piedalīties Ziemassvētku 
pasākumu veidošanā Jaunpiebalgas Svētā Toma  

baznīcā, tādējādi padarot šos svētkus 
vēl interesantākus un aizraujošākus.

Konkursā var piedalīties jebkurš novada bērns 
vai pusaudzis, kā arī viņu vecāki.

Tēma: Mans baltais eņģelis
Nolikums
Ziemassvētku rotājumam – eņģelim - jābūt izgatavotam

no jebkāda jums pieejama materiāla, 15 - 30 centimetru lie-
lam, ja ir vēlme radīt lielāku, mēs tikai priecāsimies. Eņģelis
var būt veidots vienā vai vairākās plaknēs, tas var būt jeb-
kādas formas.

Tam jābūt iekaramam Ziemassvētku eglē, protams, lie-
lākie tiks izvietoti apskatei uz paliktņiem.

Uz darbiņiem ir jābūt skaidri un salasāmi uzrakstītam
konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, vecumam un kon-
takttālruņa numuram.

Darbu iesniegšanas termiņš: 
2016.gada 11.decembris.

Labāko un interesantāko darbu autoru 
godināšana notiks

27.decembrī Jaunpiebalgas Svētā Toma baznīcā.

Labdarības pasākums 
„Labo siržu Ziemassvētki”

Pasākums atbalstīs daudzbērnu ģimenes, kurās vismaz
trīs bērni ar labām sekmēm mācās Jaunpiebalgas vidusskolā.
Arī šogad aicinām visus labas gribas cilvēkus piedalīties lab-
darības akcijā, Ziemassvētku labdarības tirdziņa tapšanā,
ziedojot savus amatniecības izstrādājumus. Labdarības tir-
dziņš darbosies arī 4.decembrī - Lielās egles iedegšanas lai-
kā tirgus laukumā “Zem Ķenča cepures”. Visi pirkumi tir-
dziņā ir ziedojums arī šīm novada daudzbērnu ģimenēm. 

Labdarības akcijas noslēguma pasākums šogad notiks 17.de-
cembrī.

Atbalstīt varat arī ar naudas pārskaitījumu, konta
numurs: LV15HABA0551031891892 (ar norādi Ziemassvētku
labdarībai). Sīkāka informācija: tālr. 29131170 (Maija Ķīķere);
26345624 (Zane Althabere); 64162440 (Anita Auziņa).                                                                            

Gaišu Adventes laiku vēlot,
Jaunpiebalgas novada Sociālās aprūpes komiteja

Paldies

Mūsu ģimenei bija liels gods pārstāvēt 
Latvijas audžuģimeņu kuplo pulku tikšanās reizē 

ar Valsts prezidentu Rīgas pilī.
Tāpēc vēlamies pateikt sirsnīgu paldies Laimim Šāvējam 

par atbalstu, pagasta šoferītim Sandim Volmanim 
par laipno apkalpošanu, paldies frizierei Evitai Urbānei 

par radošumu un izdomu frizūru izveidē!
Inese un Modris Ivanovi
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Kultūras pasākumi
Jaunpiebalgā

17.11. plkst. 19.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienai veltīts
svinīgs sarīkojums, “Gada cilvēks 2016” godināšana un svētku koncerts.

Plkst. 22.00 svētku balle ar grupu “Rollmans band”.
Galdiņu rezervācija: 26412962 (Agnese) un 26449732 (Egita). Ieeja: bezmaksas.
22.11. plkst.19.00 Režisora Viestura Kairiša filma „Melānijas hronika“, kas

uzņemta pēc Melānijas Vanagas atmiņu romāna “Veļupes krastos” mo-
tīviem. Ieeja: 2,- EUR

Vairāk par filmu: www.melanijashronika.lv
26.11. plkst. 18.00 Teātra kluba  “Austrumu robeža” izrāde “Jubileja”.  Nopelniem

bagātā medicīnas darbiniece Milda Bārtule – Inta Tirole un viņas ģimene ie-
lūdz jūs uz savas dzimšanas dienas svinībām. Līdzi jāņem lustīgs noskaņojums
un dziedātprieks. Jubilāres ģimene – Aija Dzērve,  Zigurds Neimanis un Ivars
Šterns jutīsies patiesi pagodināti par jūsu apmeklējumu! Režisors Valdis Lūriņš.

Ieeja: 5, - EUR, iepriekšpārdošanā Jaunpiebalgas novada domes kasē 4,- EUR. 
28.11. plkst. 17.00 Izstāžu zālē „Velves“ Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas

skolas audzēkņu darbu izstāde „Viduslaiku kostīmi“, vēsturnieka Ginta
Skutāna priekšlasījums par viduslaikiem Jaunpiebalgā un uzveduma
„Viduslaiku dzīres Jaunpiebalgā“ izrādīšana uz ekrāna. Pasākums no-
tiek projekta „Viduslaiku dzīres Jaunpiebalgā“ ietvaros. Ieeja bezmaksas.

4.12. plkst.17.00 Lielās egles iedegšana un Ziemassvētku tirdziņš tirgus lau-
kumā “Zem Ķenča cepures”.

Aicinām ražotājus un amatniekus sarosīties uz andeli 
(dalību tirdziņā pieteikt Anitai Šūtelei – mob. 28606189).

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

kultūras nama Facebook lapā.

Zosēnu pagastā
18. 11. Plkst. 15.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 98. dzimšanas 

dienas pasākums. Uzruna. Koncerts - Tihovsku ģimenes 
apsveikums.

3.12. LSK Zosēnu nodaļas rīkotais pasākums ‘’Prieka diena’’.
Lielās egles iedegšana.

18.12. Plkst. 12.00 Jaunpiebalgas novada pirmsskolas bērnu eglīte Zosēnu 
kultūras namā.

23.12. Vecgada ‘’Ķekatu ļekatu balle’’ kopā ar grupu ‘’Leivēri’’ no Madonas
26.12. Otrie Ziemassvētki sadarbībā ar LSK Zosēnu nodaļu.

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

Nekad no rudens mākoņiem
Nav tik daudz tumšu skumju 

lijis.
Nekad vēl vējš zem debesīm
Tik nežēlīgs un ass nav bijis.

Dalām bēdu smagumu 
ar tevi, Rasma,

pavadot brāli mūžības ceļā!

Jaunpiebalgas vidusskolas
kolektīvs un

kolēģi Piebalgas skolā

4.decembrī
plkst.17.00 

mazos un lielos
atkal priecēs

Lielās 
egles 

iedegšana
un Ziemassvētku

tirdziņš tirgus
laukumā 

“Zem Ķenča 
cepures”.

…skumjas
Starp rudens dzeltenām 

lapām
Uz pēdējām asterēm krīt.
Skumjš ir atvadu lietus 

pat tad,
Kad saule spīd.

Agrita, rudens salnu rītā 
gribam tevi sasildīt.

Kopā ar tevi, 
vecmāmiņu zaudējot,

klases biedri un 
audzinātāja.

Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama.
Nolīkst klusi sirmā galva,
Saules ceļu aiziedama.

Izsakām visdziļāko 
līdzjūtību 

Indriķim Akimovam,
vecomammu mūžībā 

aizvadot!

Nodibinājuma 
“Solis Piebalgā” 
Rehabilitācijas 
centra kolektīvs

Nerunāsim šodien par ziemu un sniegu,
Kas kokos, jumtos un matos mirdz.
Nerunāsim šodien par gadiem,
Kas nāca, gāja un ies.
Parunāsim šodien par prieku un sauli,
Parunāsim par ziediem un vasaru.

Decembra īpašie jubilāri

65 Maruta Līviņa 03.12.1951. Gaujas iela 6A  
70 Pāvils Elsts 11.12.1946. “Lejas Līčupi”  

Zaiga Puķīte 16.12.1946. “Sausgalvji”, 
Zosēnu pagasts  

Juris Spolītis 04.12.1946. “Tīrumbaši 1”  
Ruta Vaščenkova 23.12.1946. “Viesturi”  

75 Līvija Melita 
Hartmane 22.12.1941. “Roci”  
Grieta Zivtiņa 17.12.1941. “Atmatiņas”  

80   Rita Kaupiņa 13.12.1936. Gaujas iela 22  
Ausma Lādīte 24.12.1936. Bērzu iela 5, 

Zosēnu pagasts  
90 Velta Kaparkalēja 18.12.1926. Gaujas iela 29A-4  
92 Zelma Nedēļa 12.12.1924. “Tīrumpaupi”  
99 Marta Sproģe 27.12.1917. “Stūrīši”  

Apsveicam decembra jubilārus!

Jaunpiebalgas novada dome
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