
6 (231) 2017. gada jūnijs Jaunpiebalgas novada izdevums

Jaunpiebalgas vidusskolas 6. - 8.klašu deju kolektīvs ,,Piebaldzēni” piedalījās starptautiskajā
deju festivālā Ņūportā Velsā.  Kolektīva dalību festivālā organizēja un atbalstīja 

Latvijas goda konsula Velsā Andra Tauriņa (centrā) ģimene. 
Vairāk par šo notikumu lasiet 12. lpp.!

Jūnijā
17.06. Pludmales volejbola

turnīrs "Ķenča kauss 2017"
Gaujas ielā 15 A
Jaunpiebalgā.

21. 06. Jāņabērnu pulcēšanās
Viņķu kalnā, lai kurtu
vasaras saulgriežu
ugunskuru.

23.06. Līgo diena.
24.06. Jāņu diena.

Nāciet, meitas, padziedāt,
Sav’ balstiņas ielocīt.

Drīz atnāks Jāņu diena
Tad būs liela dziedāšana.

29.06. Pētera diena - Lapu,
Pērkona jeb Zibens diena -
Jāņu laika, vasaras
saulgriežu laika noslēgums.

Jūlijā
01.07. Mūzikas festivāls

“Satiksimies Piebalgā”.

02.07. Kapu svētki.
28. - 30. 07. Astotais

“Latvijas
Dziesminieku
un tautas
saiets”
Jaunpiebalgas
“Lielkrūzēs”.

2017.gada 29.maijā
pasaulē nāca

Agnese Brēmere
un Matīss
Brēmers.
Apsveicam 

laimīgos vecākus
un vecvecākus!
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- Pārdomas
Ar katru dienu vairāk dzirdam

Līgo un Jāņu dziesmas, pirmā
doma, kas iešaujas prātā, vai tad
jau? Jā, pirmo pavasara ziedu mē-
nesis maijs ir paskrējis, atnesdams
tik dažādus laika apstākļus.
Tomēr tagad ir prieks, jo vasara
klāt, cerams, arī noturīgs siltums. 

Jūnija sākums tāds saspringts
laiks skolēniem. Eksāmeni, pēc tam
tik nozīmīgā izvēle par turpmāko
mācību ceļu. Savukārt daudzi no
tiem, kuri tikuši pārcelti uz nā-
kamo klasi, jau cītīgi strādā da-
žādos darbos, lai kaut vai par vie-
nu nostrādāto mēnesi varētu no-
pelnīt savu naudiņu. Laiks jāmē-
ģina pavadīt saturīgi, taču  jāmāk
arī atpūsties. Šī gada 9.klašu bei-
dzējiem latviešu valodas eksāme-
nā viena no tēmām, kuru daudzi
arī izvēlējās rakstīt, bija par laika
zagļiem viņu ikdienā. Interesanti,
ka jaunieši pie tādiem pieskaita ne
tikai ilgu un bezmērķīgu sēdēša-
nu ar mobilajām ierīcēm rokās, bet
arī savu slinkumu, jo tad neko ne-
gribas darīt, bet laiks jau tik un tā
paiet. Vēl – lai cik tas nebūtu jo-
cīgi – arī mācības skolā, sporta no-
darbības viņi nosauc kā sava lai-
ka zagļus. Pārrunājot šīs lietas, jau-
nie cilvēki tomēr paliek pie savām
domām, ka laika zaglis, viņuprāt,
nav uztverams tikai negatīvā no-
zīmē, bet tieši tā, kā ir rakstījuši. 

Šajā avīzītes numurā atskatā-
mies uz paveikto mācību darbu, ve-
cāki var lepoties par savu bērnu sa-
sniegumiem, viņu labajām sekmēm
mācībās, uzvarām un iegūtajām
augstajām vietām olimpiādēs un
konkursos. Īpašs prieks tiem, kuru
bērni saņēmuši materiālo novēr-
tējumu – stipendijas par augstu vi-
dējo atzīmi. Šis gads skolā ir bijis
piepildīts ar skolotāju dalību pro-
jektos, tā gūstot jaunu pieredzi.
Tāpat priecājamies par 19 mūzikas
un mākslas skolas absolventiem.
Un vēl daudzas un dažādas ziņas.

Arī vēlēšanu trakums ir garām,
liekas, ka plašsaziņas līdzekļi nu
ir kļuvuši tādi kā brīvāki, vairs nav
jāklausās un jāskatās tik apnicī-
gās politiskās reklāmas. Esam ie-
vēlējuši arī sava novada deputātus,
tagad atliek sekot līdzi solījumu iz-
pildei, kuri tik naski tika piedāvāti
priekšvēlēšanu programmās. 

Tuvojas gada skaistākie, lat-
viskākie svētki. Katram savas tra-
dīcijas un svinēšanas paradumi.
Lai neaizmirstama gada garākā
diena un īsākā nakts! Priecīgu lī-
gošanu!

Aija Ķīķere

2017. gada 8.maija novada domes sēdē
nolemts:

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2017.gada 8.maija Saistošos
noteikumus Nr.7 „Par grozījumiem 2016.gada 25.janvāra Saistošajos no-
teikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un
ziedojumu budžetu 2017.gadam”.

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu par šādiem nekus-
tamajiem īpašumiem šādā apmērā: „Kalna Jānēni“, Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas nov., - Z. L., personas kods dzēsts, zeme 29,36 EUR. „Dzeņi“,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., - V. P., personas kods dzēsts, zeme
157,64 EUR, mājoklis 3,06 EUR.

Apstiprināt 2017.gada 8.maija Jaunpiebalgas novada domes kārtību
“Jaunpiebalgas novada domes medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība”.

Slēgt pašvaldības medību tiesību nomas līgumu ar mednieku un mak-
šķernieku biedrību “Jaunpiebalga”, reģ. Nr.40008030446, par domei pie-
derošām medību platībām.

Apstiprināt Jaunpiebalgas kultūras nama Gaujas ielā 2a, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., telpu nomas maksu:

Ņemt aizņēmumu Valsts kasē pašvaldības prioritārā investīciju projekta
īstenošanai 2017.gadā 400 000,00 EUR apmērā uz 15 (piecpadsmit) ga-
diem ar Valsts kases noteikto procentu likmi 1.159% ar atlikto pamatsummas
maksājumu 1.gadā. Aizņēmumu garantēt ar Jaunpiebalgas pašvaldības
budžetu. Noteikt pašvaldības līdzfinansējumu 43356,24 EUR apmērā.

Apstiprināt telpu nomas maksu Pētera pamatskolā “Gaujas krasti”,
Melnbārži, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas novads: 0,01 EUR par vienu m2
dienā, bez pievienotās vērtības nodokļa.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2016.gada pārskatu, t.sk.:
bilances kopsummu – 7 840 664 EUR
pamatbudžeta izpildes rezultātu – 241 589 EUR
speciālā budžeta izpildes rezultātu  - 93 682 EUR
ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildes rezultātu – 1367 EUR
Apstiprināt Jaunpiebalgas vidusskolas nolikumu.
Izdarīt nolikumā „Jaunpiebalgas novada grāmatvedības organizācijas

un kārtošanas Nolikums” grozījumus.
Apstiprināt par projekta izstādes – gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!” va-

dītāju Egitu Zariņu.
Izīrēt L. M., personas kods dzēsts, dzīvojamo telpu Stacijas iela 9d - 1,

Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar kopējo platību – 37,6 m2 .
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ar kadastra

Nr.4256 006 0011, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads - zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0011 sadalīšanai - atdalīt ze-
mes gabalu 3,1 ha platībā.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam ”Kalna
Kaņepi - 2” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 008 0002,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, saskaņā ar izstrādāto ze-
mes ierīcības projektu.

Noslēgt zemes nomas līgumu ar L. U., personas kods dzēsts, dzīvo dzēsts,
par zemes vienību E. Dārziņa iela 26 ar kadastra apzīmējumu 4256 006
0186 – 0,12 ha platībā.

Novada domē

Telpa Nomas maksa par vienu m2

stund , bez pievienot s 
v rt bas nodok a

Kop j  telpas 
plat ba m2

Nomas maksa par telpu 
EUR/stund  bez PVN

Liel  z le 
un saist t s 
pal gtelpas

0,04 EUR 372,80 14,91
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Atļaut iznomāt pašvaldības nekustamā īpašuma -
zemes gabalu „Kalna Avotiņi”, Zosēnu pagastā,
Jaunpiebalgas novadā ar kadastra Nr. 4298 003
0243, nosakot nomnieka izvēli publiskā nomas tie-
sību izsolē.

Atbalstīt biedrības “Cēsu Jaunā skola” (turpmāk –

biedrība), reģ. Nr.40008203280 iesniegto priekšlikumu
un piešķirt līdzfinansējumu E. D., personas kods dzēsts
80,24 EUR apmērā un N. D., personas kods dzēsts 80,24
EUR apmērā no 2017.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 31.de-
cembrim.

Anita Auziņa

Paziņojums par Neapbūvētu lauku
apvidus zemes nomas tiesību izsoli 

Jaunpiebalgas novadā
Ar Jaunpiebalgas novada domes 08.05.2017. sēdes lēmumu  Nr. 91 tika apstiprināti Neapbūvētu lauku ap-

vidus zemes nomas tiesību izsoles noteikumi, nosakot, ka:
1.  Izsole notiek 2017.gada 12.jūlijā  plkst. 10.00;
l Izsoles norises vieta: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas

novada domes 12. kabinetā;
l Nomas objekta lietošanas mērķis - Lauksaimniecība (šifrs 0101);
l Nomas līgums slēdzams uz 5 (pieciem) gadiem;
l Izsoles solis EUR 10,00 (desmit euro 00 centi). Izsole pirmreizēja ar augšupejošu soli;
l Pretendentu pieteikšanās termiņš no izsoles izsludināšanas brīža līdz 2017.gada 11. jūlija plkst. 16.00;
l Ar izsoles Objektu var iepazīties līdz 2017.gada 11.jūlijam, iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Jaunpiebalgas

novada domes nekustamā īpašuma speciālisti pa tālruni 64107902;
l Izsoles noteikumi un nomas līguma projekts Jaunpiebalgas novada mājas lapā www.jaunpiebalga.lv 

Izsoles objekti:

Nr.  
p. k.

Nekustam  
pašuma 

nosaukums

Kadastra 
numurs

Plat ba 
(ha)

S kotn j  
nomas 
maksa 
gad  
(EUR)

Nodroši
n juma 
nauda 
(EUR)

Izsoles 
datums
laiks
vieta

1 “Kalna Avoti i”, 
Zos nu pagasts, 
Jaunpiebalgas 
novads

4298 003 0243 9.29 44.09 44.09 12.07.2017.
Plkst. 10.00
kabinets 
Nr.12

Pašvaldības vēlēšanu rezultāti
Jaunpiebalgas novadā

Saraksts

M su novads – m su 
m jas – m su atbild ba

M su tauta ir m su 
novads

Z mju skaits

493

188

Z mju skaits %

51,89 %

19,79 %

Nacion l  apvien ba 
„Visu Latvijai”-

„T vzemei un 
Br v bai/LNNK”

256 26,95 %
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Jaunpiebalgas novada domē ievēlētie deputāti
Vārds, uzvārds Saraksta nosaukums
Lolita Zariņa Mūsu novads – mūsu mājas – mūsu atbildība
Laimis Šāvējs Mūsu novads – mūsu mājas – mūsu atbildība
Ilva Grauze Mūsu novads – mūsu mājas – mūsu atbildība
Raimonds Dombrovskis Mūsu novads – mūsu mājas – mūsu atbildība
Aija Sila Mūsu novads – mūsu mājas – mūsu atbildība
Pēteris Zivtiņš Mūsu tauta ir mūsu novads
Mārtiņš Smilgins Mūsu tauta ir mūsu novads
Dainis Šulcs Nacionālā apvienība „Visu Latvijai”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Madara Intenberga Nacionālā apvienība „Visu Latvijai”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Sīkāku informāciju meklējiet Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv

Uz jautājumiem atbild novada domes
priekšsēdētājs

- Vēlēšanu maratons beidzies, ievēlēti jaunie novada
domes deputāti. No 1902 balsstiesīgajiem novada ie-
dzīvotājiem nobalsoja 951 vēlētājs, tas ir, 50 %. Kā vēr-
tē šīs vēlēšanas?

- Paldies novada iedzīvotājiem par  dalību vēlēšanās,  ir
labi, ka piebaldzēni tajās aktīvi piedalījās. Kuri to izdarī-
ja, nevarēs pārmest, ka bez viņu līdzdalības kaut kas tiek
izlemts. Vēlētāju apvienības “Mūsu novads – mūsu mājas
– mūsu atbildība”  deputātu kandidātu un savā vārdā iz-
saku pateicību par to, ka atbalstījāt mūsu vēlēšanu pro-
grammu un kandidātus, jo rezultāts – 51,89 % balsu - ir labs,
ņemot vērā negatīvo, nepatieso  un anonīmo informāciju,
kāda bija pausta priekšvēlēšanu kampaņas laikā.
Acīmredzot tomēr lielākā daļa iedzīvotāju netic meliem un
sagrozītiem faktiem, bet ir atzinīgi novērtējuši iepriekšē-
jos gados padarītos darbus, kā arī to attīstību, kāda ir mūsu
novadā dažādos jautājumos – izglītībā,  kultūrā, sociālajos
jautājumos, vides un infrastruktūras sakārtošanā.

Pirmais  darbs pēc vēlēšanām  ir jaunajiem deputātiem
visiem kopā izvērtēt tās problēmas, kļūdas un veicamos dar-
bus, kas parādījās gan šo diskusiju rezultātā, gan arī ņe-
mot vērā priekšvēlēšanu solījumos izteiktās lietas.
Deputātiem būs svarīgi izveidot darboties spējīgu koman-
du, atrast katram ievēlētajam darbības sfēru, kurā viņš vis-
labāk varētu likt lietā savas zināšanas un enerģiju. 

Kā informēja vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs, nova-
da domes sēde tiks sasaukta 19.jūnijā, tad arī tiks vēlēta
domes vadība, sadalīti pienākumi komitejās un komisijās,
saraksti līdz tam laikam pārrunās iespējamās kandidatū-
ras komitejās, lai tās uzreiz varētu sākt darbu, jo jau paš -
laik ir daudz  kārtējo jautājumu, kuri gaida risinājumus.

- Iedzīvotāju jautājums: kāpēc vienmēr pēc ūdens
hlorēšanas pasākumiem tik ilgi ir smirdošs ūdens?
Tika saņemts paziņojums, ka 22.05.2017. tiks veik-
ta ūdens hlorēšana un mazliet jūtama smaka va-
rot saglabāties 4 dienas. Šodien ir 02.06.2017., tā-
tad jau 11. diena, bet smaka joprojām tāda pati.
Dzeršanai un ēst gatavošanai ūdeni vedam no ci-
turienes. Iepriekšējo reizi hlorēšana notika 2016.
gada oktobrī, un arī bija tas pats.Esmu aprunā-
jusies ar apkārtējo pagastu iedzīvotājiem, nekad
neviens neko tādu nav jutis. Kāpēc Jaunpiebalgā
tas notiek regulāri, vai tāpēc mēs maksājam tik ļoti
augstus tarifus par ūdeni, lai nevarētu to lietot?

- Katru gadu ir jāveic ūdens sistēmas dezinfekcija – hlo-
rēšana pēc apstiprinātas metodikas. Atsevišķās mājās vēl
vairākas dienas pēc tām 4 dienām bija jūtama hlora gar-

ša sakarā ar to, ka mums ir gari ūdensvada tīkli – kopē-
jais garums gandrīz 7 km, resnas caurules. Kopējais ūdens
tilpums sistēmā ir pietiekami liels- ap 70 m3, bet kādā at-
zarojumā, kur  ir mazāks ūdens patēriņš, ir lēnāka ūdens
apmaiņa, un līdz ar to ūdens ar hlora piemaisījumu nav iz-
gājis cauri. Šajos brīdinājumos bija teikts, ka vajag note-
cināt pēc iespējas vairāk ūdens, tomēr neviens jau nevēlas
lieki ūdeni tērēt. 

- Jaunpiebalgas novada dome ar 2017.gada 1.jū-
niju uzsāk projekta ,,Gājēju ceļa pārbūve Gaujas
ielas posmā no Emīla Dārziņa ielas līdz dzelzceļa
stigai un gar Rūpniecības ielu” realizāciju. Visi
esam pamanījuši, ka darbi sākušies.

- Jā, gājēju celiņa pārbūve ir uzsākta, darbus veic SIA
“8 CBR” no Smiltenes. Darbi sadalīti trijos posmos. Pirmais
posms – darbi noritēs no kultūras nama līdz veikalam
“Stūris”, tie jāpabeidz līdz 12.augustam. Otrais posms – no
veikala “Stūris” līdz bijušajai dzelzceļa pārbrauktuvei, te
darbi jāpaveic līdz 1.septembrim. Savukārt septembrī jā-
pabeidz posms Rūpniecības ielā – garām daudzdzīvokļu mā-
jām līdz doktorātam. Sākumā tiks veikti sagatavošanas dar-
bi, asfaltēšana un labiekārtošana notiks pa posmiem.

Kā jau redzam, uz ielas braucamās daļas tiek izvie-
totas attiecīgās zīmes, barjeras, kustību ierobežojošie
stabiņi, lai pa ielas malu netraucēti varētu pārvietoties
gājēji un velosipēdisti. Lūgums autovadītājiem būt uz-
manīgiem, ievērot atļauto ātrumu, cienīt būvniekus, gā-
jējus, velo braucējus. Kādam varbūt nenāktu par ļau-
nu atkārtot ceļu satiksmes noteikumus.

- Kāda pašlaik situācija ar sabojāto tiltiņu pie
dzirnavām?

- Tiltiņš pie dzirnavām atrodas uz privātas zemes un ir
privātīpašums. Pašvaldības iela beidzas pie doktorāta. Tālāk
ir servitūts privātīpašumā. Šeit ir divi privātie īpašumi
– dzirnavas un atsevišķi atsavināts objekts dzirnavu ka-
nāls kopā ar daļu no dzirnavu ēkām un tiltu pār kanā-
lu, par ko arī tā īpašniekam ir jārūpējas. Līdz ar to dzir-
navu tilta ekspluatācija un remonts – ir zemes un būves
īpašnieka atbildība. Vainīgajai un ieinteresētajai pusei
ir šis jautājums jārisina, savstarpēji vienojoties.
Problēma saasinājās pēc notikušā, jo novada domes dar-
binieks, pie kura vērsās pilsone Dz., pareizi izskaidroja
lietas apstākļus, bet diemžēl es nebiju informēts. Neatkarīgi
no tā, ka tas nav pašvaldības īpašums, pašvaldības te-
ritorijā jebkura situācija ir jāizprot, jāmeklē risinājumi.
Tiklīdz par notikušo uzzināju, tika saaicinātas ieintere-
sētās puses, kā rezultātā panākta vienošanās, ka kopī-
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giem spēkiem tiltiņš tiks atjaunots. Pagasta iedzīvotāju
interesēs arī mēs sniegsim zināmu palīdzību. Tiešā vei-
dā nevaram veikt ne būvdarbus, ne ieguldīt finansiālus
līdzekļus. Organizatoriskajā procesā piedalāmies, esam
panākuši vienošanos par kopīgu darbu. Ieinteresētās pu-
ses ir apsolījušas, ka līdz Jāņiem tiltiņu uzbūvēs. 

- Tautas panorāmas Ziņojumu dēlī izskanēja šau -
bas par pašvaldības transporta lietderīgu izmanto-
šanu, par auto stāvvietām darbinieku dzīves vietās,
kas atrodas 5-20 kilometru attālumā no domes. Kā arī,
vai ir lietderīgi slēgt līgumus ar darbiniekiem par pri-
vāto transporta līdzekļu izmantošanu.

- Par visu to lēmām pirms 4 gadiem, kad arī nebija ri-
sinājuma, kur likt domes transportu. Izrēķinot ekonomisko
pamatojumu, ņemot vērā katra darbinieka darba pie-
nākumus, kā arī ņemot vērā normatīvos aktus un atbildību
par domes transportu (stāvvieta vai garāža), izdevīgāk
bija noteikt stāvvietu dzīves vietā, taču ir noteikts, ka
aizliegta pārvietošanās ar darbu nesaistītiem mērķiem,
auto pārvietošanās tiek kontrolēta ar GPS novērošanas
sistēmu, ceļa zīmes tiek aizpildītas ar šīs sistēmas da-
tiem.Vēl varu piebilst, ka pašvaldības transporta lī-
dzekļiem ir noteikts mēneša degvielas patēriņa limits.
Ir iepirkums par to, kas piedāvā lētāko degvielu normālas
sasniedzamības robežās no Jaunpiebalgas.

Kas attiecas uz minētajiem līgumiem par privātā tran -
sporta izmantošanu, tad tādi tiek slēgti atsevišķos ga-
dījumos ar speciālistiem, arī skolotājiem uz konkrētām
lietām, piemēram, darbiniekam jānokļūst uz kādu se-
mināru, kur to nevar izdarīt ar sabiedrisko transportu,
tad arī tiek noslēgts līgums. Tad tiek atlīdzinātas tikai
un vienīgi degvielas izmaksas atbilstoši CSDD publicē-
tajam normatīvam par attālumu no Jaunpiebalgas līdz
pasākuma norises vietai un atpakaļ.

- Pašlaik daudz tiek diskutēts par jauniešu dzīvi
novados, par viņu nodarbinātību. Jaunpiebalgā dar-
bojas Bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs “Tagad”,
taču tas vairāk domāts skolas vecuma jauniešiem. 

- Jā, tas mūsdienās ir aktuāls jautājums visos lauku
novados – jaunieši un darba vietas. Darba vietas pašvaldība
var kaut kādā veidā ietekmēt tādējādi, ka piedāvā telpas,
kuras var iznomāt, pārdot u.t.t. Var sekmēt uzņēmēj-
darbību kādos citos veidos -  biznesa inkubatori, kon-
sultanti, nodokļu atlaides, atbalsta programmas…
Nodokļi mūsu novadā ir vieni no zemākajiem Latvijā, to
ietekme uz uzņēmējdarbības attīstību ir minimāla. Svarīgs
uzņēmējdarbības attīstības priekšnoteikums ir kvalita-
tīvs darba spēks, tāpat attālums no pilsētām. 

Pašvaldības tiešā veidā nevar radīt darba vietas, lai
gan pagājušajā gadā mēs to izdarījām, iegūstot valsts bu-
džeta finansētu pasūtījumu un radot 20 darba vietas no-
dibinājuma “Solis Piebalgā” rehabilitācijas centrā, kas  da-
žādu iemeslu dēļ – programmas nesakārtotība no valsts
puses, audzēkņu komplektācija, motivācijas procesi,
Labklājības ministrijas neieinteresētība – arī šo darba vie-
tu pastāvēšana uz šodienu  ir apdraudēta. Iespējams, ka
tās būs līdz šā gada beigām. Protams, mēģināsim rast ri-
sinājumus. Ir bijusi saruna ar ministrijas pārstāvjiem par
to, ko un kā mainīt, lai šo programmu pilnveidotu, bet pa-
gaidām tas ir idejas līmenī, gaidīsim piedāvājumus. Esam
atvērti idejām, kā vēl citādi izmantot Piebalgas skolas tel-
pas, kaut vai, piemēram, ierīkot veco ļaužu pansionātu
vai ko citu. Diemžēl pretendentu nav.

Zinot, kāds ir darba algu līmenis pilsētās, es neredzu šeit
tādas darba vietas, kur mēs varētu  jauniešiem  nodroši-
nāt daudzas  darba vietas. Taču tas jau nav tikai pie mums,
tāda ir situācija visā valstī. Mūsu jauniešu centra vadītā-

ja piedalās ES finansētā Erasmus  7 novadu kopīgā projektā
par jaunatnes stratēģijas izstrādi, darbs tuvojas beigām, ce-
rams, arī tas dos idejas šī jautājuma risināšanā.

Par jauniešu centru. Pirms 2 gadiem aktualizējās jau-
tājums par to, ka jauniešu centrs nepiesaista jauniešus, kas
vecāki par 18 gadiem. Tā ir problēma. Jaunā dome sāks strā-
dāt, attiecīgie deputāti, kuri būs Kultūras un izglītības ko-
mitejā, kā arī visi kopā domās, kā uzlabot jauniešu centru
darbu Jaunpiebalgā un Zosēnos. Nenoliedzami – ir vajadzīgi
līderi, kas aizrauj pārējos, arī interešu grupas, kurās viņiem
apvienoties. Mūsu novadā ir deklarēti vairāk kā 300 jau-
niešu vecumā no 18 līdz 30 gadiem, bet cik daudzi no vi-
ņiem dzīvo ikdienā šeit? 

Mums kopā ar vēsturiskā Cēsu rajona novadiem ir sa-
darbības līgums ar Vidzemes augstskolu. Šomēnes saru-
nā viņi piedāvāja interesantu pakalpojumu, veicot pētī-
jumus un bāzējoties uz saviem speciālistiem. Pirmā tēma
ir apkopot un izstrādāt tūrisma attīstības stratēģiju. Otrā
– prāta vētras, diskusijas līmenī saprast jauniešu tēmu,
kā viņus piesaistīt vietai, no kurienes nākuši. Visbeidzot
radīt jauniešiem kopības vai dzimtā novada sajūtu, lai viņi
ir ieinteresēti satikties un risināt kādus kopīgus projek-
tus. Pašreiz augstskolā izvērtē mūsu priekšlikumu, gai-
dām ziņas.

- Joprojām no iedzīvotāju puses izskan neapmie-
rinātība ar atsevišķu domes darbinieku cinisko, augst -
prātīgo attieksmi pret apmeklētājiem.

- Ja domes darbinieks uz kādu jautājumu neatbild vai
viņa attieksme liekas neatbilstoša, lūdzu, griezieties pie do-
mes priekšsēdētāja vai izpilddirektora, vai pie kāda no de-
putātiem. To jau iepriekš vairākkārt esmu teicis. Visi ga-
dījumi, kad šādas problēmas ir bijušas, ir atrisināti. Varu
apgalvot, ka šādu gadījumu bijis ļoti maz, bet, protams, pa-
tiess  ir teiciens par darvas karoti un medus mucu… Taču
vienmēr jau ir divas puses, ja cilvēki ir savstarpēji pieklā-
jīgi, tad arī atrisina jebkuru jautājumu, bet gadās arī tā,
ka nav bijusi abpusēja komunikācija starp klientu un dar-
binieku. Pats esmu piedalījies šādās sarunās un palīdzē-
jis nomierināt arī to, kurš nāk ar savu prasību.
Darbiniekiem tiek regulāri atgādinātas šīs lietas, domāju,
ka situācija ir uzlabojusies. 

- Kādus aktuālus jautājumus vēl varētu komentēt?
- Vēlētāju apvienības “Mūsu tauta ir mūsu novads” mā-

jas lapā ir raksti par dažādām tēmām, kas saistās ar
Jaunpiebalgu. Diemžēl mājas lapā paustais viedoklis ne-
atbilst faktiem un reālajiem datiem vai tie tiek  sagrozīti.
Viena no tēmām skar notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
Notekūdeņos netiek novadīti rūpnieciski neattīrīti notek -
ūdeņi, tos, kurus ievada, ir daļēji attīrīti ražošanas notek -
ūdeņi no “Piebalgas alus” ražotnes. Attīrīšanas iekārtas pēc
Latvijas likumdošanas un ES fondu izlietošanas principiem
vienā ciemā netiek būvētas vairākas, bet, ja attīrīšanas ie-
kārtu jauda atļauj, tad var pieņemt arī notekūdeņus ar pa-
augstinātu piesārņojumu.  Notekūdeņu izbūvei
Jaunpiebalgas ciemā saņēmām 85% ES un 7 % valsts at-
balsta. Pēdējos gados veicam vairākus pasākumus ekono-
misko rādītāju uzlabošanai -  SIA “Piebalgas alus” uzstā-
dīs papildus iekārtas procesa automatizācijai un PH līmeņa
regulēšanai.  Šogad tiks uzstādīta arī  automātiskā skābekļa
daudzuma kontroles iekārta, lai procesu datorizētu un sis-
tēma labāk sekotu piesārņojuma slodzes izmaiņām, sa-
mazinot gan elektrības, gan darba spēka patēriņu.

Jautājums par jaunu klientu piesaisti ir aktuāls. Visi
iedzīvotāji, kuri dzīvo Dārziņa, Kalna, Raiņa,
Pļavas, Meža, Krasta ielā, šonedēļ saņems vēstules,
kurās lūdzam sniegt atbildi. Mums ir pieejams Kohēzijas
fonda 2.kārtas finansējums Jaunpiebalgas ūdensvada un
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kanalizācijas tīklu paplašināšanai. Eiropa dod naudu tikai
kanalizācijas tīkla paplašināšanai. Lūgums visiem dot at-
bildi, ja vēlas un apņemas 2020.gadā pēc maģistrālo tīklu
un atzarojumu izbūves līdz īpašuma robežai pieslēgties šiem
tīkliem. Ja projektā paredzēts pieslēgt 160 iedzīvotājus kā
jaunos klientus, uz ko arī ir fiksēta konkrēta ES fondu nau-
da, tad pēc projekta realizācijas būs tā - cik iedzīvotāju no
šajās ielās dzīvojošajiem nebūs pieslēgušies, par tik pro-
centiem proporcionāli ES līdzekļi pašvaldībai būs jāatmaksā
ES. Tādi nosacījumi ir šajā plānošanas periodā. Ja minē-
tie 160 iedzīvotāji pieslēdzas ūdens un kanalizācijas sistēmai,
tad tas varētu dot arī tarifu samazinājumu. Ja izbūvējam
kanalizācijas sistēmu par ES fondu naudu un neviens pie
tās nepieslēdzas, tad tarifi būs vēl augstāki. Rudens pusē
mums jādod projekta pieteikums, tāpēc svarīgi tuvākā mē-
neša laikā saņemt atbildes no iedzīvotājiem. 

- Iepriekš minētajā mājas lapā vēl ir runāts par
daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu un siltuma
piegādi, kā arī apšaubīta estrādes grīdas rekons-
trukcijas kvalitāte.

- Konkrētā firma diemžēl nespēja uzbūvēt katlu māju
nedz noteiktajā laikā, nedz arī līguma pagarinājumos. Šo -
brīd līgums ir lauzts, ir izsludināts jauns iepirkums par
siltuma piegādi. Ja iepirkums būs neveiksmīgs, dome līdz
rudenim atradīs iespēju uzstādīt jaunus apkures katlus.
Diemžēl, bet tad nevarēs cerēt uz siltuma tarifa sama-
zināšanu vai esošā saglabāšanu.

Daudzdzīvokļu mājas ietver sevī visu, kas tajās ir iek-
šā, arī siltummezglus. Lai nodrošinātu siltumenerģiju, va-
ram uzņemties daļu no funkcijām, piemēram, siltummez-
glu apsaimniekošanu. Tādā gadījumā vajadzīgs mājas ie-
dzīvotāju kopsapulces iesniegums ar balsu vairākumu, kas
uzdod šo funkciju veikt pašvaldībai. Bez tā mēs nevaram
veikt pamatotu dzīvojamajā mājā radušos izmaksu attie-
cināšanu uz kopējo siltumenerģijas tarifu. 

Par Jaunpiebalgas estrādes rekonstruēto grīdu. Tās re-
monts tika veikts atbilstoši iepirkuma nosacījumiem un būv-
speciālista sagatavotai tāmei. Tur nebija paredzēts nomainīt
visas nesošās sijas, bet tikai bojātās, katra sija tika novērtēta,
process tika kontrolēts. Tās bildītes, kas tika saliktas

Internetā, nenozīmē, ka tādas sijas tur palika apakšā.
Apmēram 30% nesošo siju, kuru izturība tika novērtēta kā
neatbilstoša,  tika nomainītas.

- Par novada domes apskaņošanas un apgaismo-
šanas iepirkumu – tā tehniskais pamatojums neat-
bilstot prasībām.

- Konkursā iesniegtais vietējā uzņēmēja piedāvājums diem-
žēl  neatbilda piedāvājuma iesniegšanas prasībām un
Iepirkumu likumam, kaut bija divas iespējas vietējam uz-
ņēmējam piedalīties šajā iepirkumā.  Savukārt, ja ir iebil-
dumi pret Nolikumu, tad var iesniegt jautājumus vai ap-
strīdēt Nolikumu likumā noteiktajā kārtībā. Un vēl – ne-
vajag izplatīt nepareizu informāciju. Esošie pasākumi, ku-
ros jaunais pretendents ir startējis, ir bijuši lētāki nekā ie-
priekšējā komersanta sniegtais pakalpojums. Līgumā ir pa-
redzēts, ka pretendentam jānodrošina gan mēģinājumu, gan
pasākumu apskaņošana ( kā vienots pasākums), katra pa-
sākuma izmaksas ir atkarīgas no tā, ko pašvaldības atbil-
dīgā amatpersona šim pasākumam ir pasūtījusi. Katrai po-
zīcijai pretī ir cena – pults, prožektors, mikrofons u.t.t., tas
tad arī veido konkrēta pasākuma nodrošināšanas izmak-
sas. Protams, pasākumi ir dažādi, lielākajiem vajadzīgas
daudzas un dažādas iekārtas, lai šo noformējumu un ap-
skaņošanu nodrošinātu, tad tas arī būs dārgāk.

- Tuvojas Līgo vakars un Jāņi – gada gaišākie un
skaistākie svētki. Ko novēlētu mūsu iedzīvotājiem? 

Caur sirmas miglas plīvuriem pa pļavām,
caur rudzu druvām Līgo vakars nāk,
ar zeltu apber papardītes gravās,
lai laimīgie tās šonakt atrast māk.

No vanagzirņiem, smilgām, dedestiņām,
no tūkstoš zālītēm tiek vainags pīts,
lai Līgo naktī savu brīnumspēku
var mīlot zeme katram iedot līdz.

Lai Saulgrieži un Līgo svētki jums Piebalgas zemes spē-
ku dod!

- Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

Paldies visiem vēlētājiem, kas bija aktīvi un pieda-
lījās pašvaldību vēlēšanās. Mēs novērtējam, ka ir pa-
nākts ievērojams progress vēlētāju aktivitātē no 39%
līdz 50% no  balsstiesīgo skaita, tas nozīmē to, ka cil-
vēkiem rūp un uztrauc, kas notiek novadā, kas vēl no-
tiks. Katra balss ir no svara, mūsu draugiem no
Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!“—“Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK“ pietrūka  20 balsu, lai iegūtu 3 depu-
tātu vietas, tādejādi esošā priekšsēdētāja sarakstam būtu
tikai 4 vietas, tā teikt, ledus ir sakustējies. 

Pozitīvā iezīme ir tā, ka Jaunpiebalgas novada ie-
dzīvotāji ir atzinīgi novērtējuši mūsu vēlētāju apvienī-
bas deputātu kandidātus, rezultātā no mūsu saraksta
ir ievēlēti divi pārstāvji: Pēteris Zivtiņš un Mārtiņš
Smilgins, kas ir ļoti labs rādītājs. Iepriekš neviens no
deputātu kandidātiem nav startējis pašvaldību vēlēšanās. 

Galvenā doma ir tāda, ka mums nevajag veidot 3 sa-
rakstus, arī ne desmit, bet mums vajag spējīgus depu-
tātus ar labu priekšsēdētāju. Mums vajag visiem kopā
strādāt, nevis vērpt intrigas un nesaimnieciski pārvaldīt
novadu. Nākotnē, protams, var gadīties, kad mēs pie-

derēsim kādam lielākam novadam, bet mums vajag spēt
sevi pierādīt un rast risinājumus, lai mūsu novads ir
spējīgs augt un attīstīties, un mums nevajag būt kāda
liela novada nostūrim!

Mūs prioritāte un nostāja pēc 2017. Gada 3. jūnija pa-
švaldību vēlēšanām nav mainījusies, tā ir novada iedzīvotājs!

Visiem Jaunpiebalgas novada iedzīvotājiem novēlam mī-
lestību un saticību ģimenē, izturību, veselību un prieku, jus-
ties vajadzīgiem un piederīgiem savam novadam! Lai jūs
naktīs varat gulēt mierīgi un arī mēs varam gulēt mierī-
gi, jo zinām, ka darām labus darbus un labas lietas!

Pašreiz mūsu apvienība ir paveikusi tikai 1/100 daļu.
Mēs katru dienu augam un strādājam,  mēs vēlamies
būt pieejamāki Jaunpiebalgas novada iedzīvotājiem, ar
mums var sazināties jebkurā laikā. Esam atvērti cil-
vēkiem, kas grib pievienoties mūsu apvienībai un pa-
līdzēt veidot labāku Jaunpiebalgas novadu! Droši rak-
stiet uz e-pastu piebalgainfo@gmail.com,  kā arī ap-
meklējiet mūsu mājas lapu www.piebalga.info

Ar cieņu, vēlētāju apvienība
„Mūsu tauta ir mūsu novads”

Kopīgs darbs novada attīstībai un izaugsmei
Vēlētāju apvienība „Mūsu tauta ir mūsu novads”
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Lauku ziòas

Atmoda
Jaunpiebalgā

Tā varētu teikt, pārlūkojot notikušo pašvaldības vē-
lēšanu rezultātus mūsu novadā. Šoreiz piebaldzēni pa-
rādīja, ka negrib samierināties ar novada domē valdo-
šo dažu darbinieku cinismu un augstprātīgo attieksmi
pret iedzīvotājiem  Atnāca uz vēlēšanu iecirkni, lai bal-
sotu par pārmaiņām Jaunpiebalgā.  

Vēlētāju aktivitāte šogad  bija par 10% augstāka nekā
pagājušajās vēlēšanās. Tomēr tie bija tikai puse no vi-
siem novada iedzīvotājiem. Pārējie savu viedokli tā arī
paturēja noslēpumā. Malā nestāvēja arī jaunieši, un va-
ram tikai priecāties par viņu panākumiem. Manāmi pie-
audzis ir arī  Nacionālās apvienības atbalstītāju skaits,
un tas norāda, ka Jaunpiebalga ir un paliks novads, kur
cieņā ir latviskās, kultūrvēsturiskās un nacionāli pat -
riotiskās vērtības. 

Jaunajam domes sastāvam vispirms ir jāpanāk at-
tieksmes maiņa pret saviem vēlētājiem. Jāsaprot, ka paš -
valdība ir domāta iedzīvotājiem, nevis iedzīvotāji paš -
valdībai. Katrs cilvēks, kurš šeit iegriežas, ir laipni jā-
sagaida un jāuzklausa, kā arī jādara viss, lai viņam pa-
līdzētu. Vēlētāji ir tiesīgi zināt un vērtēt savu priekš-
stāvju darbu, un tāpēc katrā „Avīze Piebaldzēniem” nu-
murā nevis priekšsēdētājs, bet deputāti un atbildīgie dar-
binieki atskaitītos par savu paveikto. Tas vairotu ie-
dzīvotāju uzticību pašvaldības darbam.

Ar visiem spēkiem un nekavējoties ir jāķeras pie ceļu
sakārtošanas un remonta, jo ceļa posms Abrupe -
Melnbārži pavasaros un rudeņos praktiski nav iz-
braucams.  Tas ir ceļš starp mūsu novada diviem pa-

gastiem. Ja jau mūsu kaimiņi varēja panākt sava gal-
venā ceļa atjaunošanu, kāpēc to nevarētu izdarīt arī mēs?
Tauta saka, ka „zem guloša akmens pat ūdens netek”.
Iepriekšējā novada vadība nespēja šo akmeni pakusti-
nāt, tagad tas jādara mums. Ir mums pamats lepoties
ar savu sakopto baznīcu un kapsētu, vēl pēc tradīcijām
tādam ir jābūt arī krogam. Krogam, nevis kā drūmai
dzertuvei, bet kultūras iestādei, kur var paēst, nosvi-
nēt vārda un dzimšanas dienas, paklausīties labu mū-
ziku un rīkot dažādas tikšanās. Pašlaik šai ēkai ir labs
saimnieks, bet nepieciešams visu piebaldzēnu atbalsts.
Paši piebaldzēni daudz ko var rosināt un padarīt. Katra
māja var kļūt par ievērības cienīgu objektu, un katrs
piebaldzēns - par interesantu un radošu personību. Katrā
mājā mēs 4. maijā varam uzklāt balto galdautu un uz-
aicināt ciemos kaimiņus. Katra dzimta kapu svētku lai-
kā var sanākt kopā un veidot savu vēsturi. Katrs var
iestādīt koku vai kādu puķi un sakopt savas mājas ap-
kārtni, un nav svarīgi, vai pēc četriem gadiem būs
Jaunpiebalgas novads vai pagasts, bet noteicošais ir, lai
šeit dzīvotu piebaldzēni, kuriem nebūtu vienaldzīgs  sa-
vas dzimtās puses liktenis. 

Ja vairāk nekā pirms 90 gadiem piebaldzēni spēja uz-
celt pieminekli saviem varoņiem, tad kāpēc šodien mēs
nevarētu devīzi: ”Piebaldzēnu pretestības un uzvaras
gribai” iekalt akmenī un atstāt nākamajām paaudzēm
piemiņu par tiem, kuri cīnījās pret padomju okupāci-
jas varu? Lai arī pēc nākamajiem100 gadiem piebaldzēni
varētu lepoties ar saviem senčiem. 

Liels paldies visiem, kuri piedalījās vēlēšanās, pal-
dies tiem, kuri atbalstīja Nacionālās apvienības sarakstu
un personīgi mani. Es arī turpmāk iespēju robežās dar-
bošos un atbalstīšu kultūrvēsturiskus un nacionāli pat -
riotiskus pasākumus.                                                

Jānis Mājenieks 

Platībmaksājumi

l 15. jūnijs – pēdējais datums, kad var pieteikties
platību maksājumiem ar atbalsta samazinājumu (sa-
mazinājumu sāk piemērot no 23. maija).

l Brīdināšanas sistēma!
l Divas reizes, pēc 24. maija un 16. jūnija, Lauku

atbalsta dienests EPS klientiem izsūtīs vēstules par lau-
ku bloku pārdeklarāciju. Pēc šiem datumiem būtu vēr-
tīgi pārbaudīt savus iesniegumus elektroniskajā pla-
tībmaksājumu pieteikšanas sistēmā un pārliecināties,
vai tieši jūsu atbalstam pieteiktajā platībā nav radies
pārklājums (vairāki pretendenti ir pieteikušies uz vie-
nu un to pašu platību). 27. jūnijs ir pēdējā diena, kad
klients var iesniegt labojumus par pārklājumiem bez soda
sankcijām.   

l Līdz 25. jūnijam laukiem jābūt apsētiem vai ap-
stādītiem ar vienotajā platību maksājuma pieteikumā
norādīto kultūru, nodrošinot kultūraugu biezību vismaz
60% apmērā no laukā augošajiem augiem.

l Līdz 31. augustam LAD jāspēj konstatēt audzē-
tais kultūraugs vai tā atliekas uz lauka.

Projekti un investīcijas
l Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē.

No 26. jūnija līdz 27. jūlijam atvērta kārta investī-
cijām jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informāci-
jas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un
uzstādīšanai, kas paredzēts lauksaimniecības produk-
tu pārstrādei, un ar to saistītai iepakošanai un pir-
mapstrādei, kā arī būvniecībai, būvju ierīkošanai un at-
jaunošanai.

l 30. jūnijs – pēdējā diena, kad var pieteikties pa-
sākumam „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot
mazās lauku saimniecības“.

l Marķētās dīzeļdegvielas lauksaimniekiem
l 30. jūnijs – pēdējais datums, kad var izņemt zem-

nieku degvielu par iepriekšējo periodu.
Šīs vasaras aktivitātes
l 28. jūlijā “Govju svētki Vecaucē”;
l Seminārs “Vīnogulāju audzēšanas agrotehnika,

šķirnes, to piemērotība Piebalgas apstākļiem”;
l Pieredzes brauciens par tēmu “Mazā uzņēmēj-

darbība”;
l vPieredzes brauciens – ekskursija uz  Kurzemi (di-

vas dienas).
Gaidīšu interesentu zvanus.

Informāciju sagatavoja novada lauku 
attīstības konsultante Maija Ķīķere.

mob. 29131170
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Daži salīdzinoši fakti 
par lopkopību Jaunpiebalgas

novadā
Galvenā lauksaimniecības nozare mūsu novadā jo-

projām ir lopkopība.

Jaunpiebalgas novadā uz 2017. gadu 101 novietnē ir
3461 liellops (vidēji ganāmpulkā ir 34 liellopi).

Republikas vidējais ganāmpulka lielums ir 17 liellopi.

Piena lopkopība
Lai gan ir audzis gaļas liellopu ganāmpulku skaits,

vadošā ir tieši piena lopkopība. Ganāmpulku skaits ir
strauji samazinājies, bet govju skaits ganāmpulkā at-
tiecīgi pieaug. Grūti teikt, vai šāda attīstība vērtējama
pozitīvi vai negatīvi. Ražīgāk un kvalitatīvāk strādāt
ar lielu ganāmpulku, taču lauki kļūst arvien neapdzī-
votāki...   

Novada ražīgākais ganāmpulks pieder Dzintrai un
Rasmai Bērziņām “Lejas Strupiņos”. Tas pierāda, ka sek-
mīgi darboties var arī maza saimniecība, bet cik mēs paši
esam gatavi uzņemties tādu darba slodzi, ko veic Rasma
un Dzintra?

Jaunpiebalgas novadā jau vēsturiski kā galvenā ra-
žošanas nozare ir bijusi piena lopkopība. 1940. gadā laik-
raksts “Cēsu Vēstis” stāsta par Cēsu apriņķa ražīgā-
kajiem ganāmpulkiem, un no Jaunpiebalgas puses te
minēti V.Sproga “Veclāčos”- ar vidējo izslaukumu 4808
kg no govs, J. Šāvējs “Lielzīdeņos” - 4521 kg, K. Knāķis
“Jaunzīdeņos” – 4434 kg, J. Spiranda “Vidučos”- 4394
kg, E. Upens “Jaunormaņos”- 4357 kg, J. Kaimiņš –

“Kalna Ormaņos”- 3935 kg, J. Orniņš “Mazbašos” – 4130
kg no govs.

Ganāmpulku paplašināšanos mūsu novadā drīzumā
ierobežos lauksaimniecības zemes trūkums. Lauku at-
balsta dienests 2016. gadā, veicot ikgadējo pārbaudi par
LIZ izmantošanu Jaunpiebalgas novadā, konstatējis, ka
853 ha vai 10.3%, ir aizauguši vai nekopti. Jāatzīst, ka
lielākā daļa no šīs platības ir apmežojusies, tikai nav
pārtransformēta uz meža zemēm.  2011. gadā par aiz-
augušām un nekoptām tika atzīti 1355 ha lauksaim-
niecības zemju.

Gaļas lopkopība
2016. gadā Jaunpiebalgas novadā 28 novietnēs 486

zīdītājgovis (2010. gadā 14 ganāmpulkos 238 zīdītājgovis).
Zosēnu pagastā 5 novietnēs 55 zīdītājgovis,

Jaunpiebalgas pagastā 23 novietnēs 431 zīdītājgovs.

Diagramma parāda, ka arī gaļas liellopu ganāmpulkos
zīdītājgovju skaits pakāpeniski palielinās.

Aitkopība
Kopš 2010. gada aitu un aitu ganāmpulku skaits no-

vada teritorijā palicis gandrīz nemainīgs.
Pēc Lauksaimniecības datu centra ziņām uz šā gada

1. janvāri Jaunpiebalgas novadā 20 novietnēs tiek tu-
rētas 639 aitas un vairāk, kā 20 aitas ir 8 novada ga-
nāmpulkos.

Zirgi
2010. gadā mūsu novadā bija 30 zirgi. Zirgu skaits

ir pavisam sarucis, un tagad pa visu novada teritori-
ju atlikuši 4 darba zirgi, 4 “Poļu Koniks” šķirnes zirgi
un 3 poniji.
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Biškopība

Jaunpiebalgas novadā ļoti strauji attīstās biškopī-
ba. Novada dravnieki aktīvi piedalās gan vietējā, gan
republikas mēroga mācībās, dalās pieredzē un meklē
labākos risinājumus produkcijas dažādošanai un rea-
lizācijai.

Veiksmīgu sezonu vēlot - 
Maija Ķīķere,

novada lauku attīstības konsultante.

2016./2017. mācību gadā 9.kla-
si beidza: Karīna Azace, Jēkabs
Ābelnieks, Linda Bundziniece, Toms
Drulle, Gunda Glāzere, Ilvars Keišs,
Tīna Beāte Kurzemniece, Deins
Laizāns, Salvis Lazda, Nora Marija
Misiņa, Kristaps Ozols, Samanta
Plinta, Elza Skutāne, Dāvis
Staškevičs, Kitija Šakuma, Liene
Zaķe, Haralds Zemišs, Sandija Žin-
dika, klases audzinātāja Iveta
Bērziņa.

Skolas ziòas

12.klases absolventes 
Ivanda Keiša, Alise Lazdiņa un 

Amanda Zariņa  saņēma Ministru prezidenta
Māra Kučinska atzinību 

par gūtajiem panākumiem mācībās.

Attēlā: Alise Lazdiņa kopā ar skolas vadību – Ullu Loginu un Arni
Ratiņu; Alisei, skolu beidzot, bija visaugstākā vidējā atzīme.

Foto: Andra Annemarija

2016./2017. mācību gadā 12.kla-
si beidza: Armanda Azace, Agnese
Paula Brence, Roberts Brikmanis,
Pēteris Gajeviks, Ivanda Keiša, Alise
Lazdiņa, Kārlis Pētersons, Endija
Potapova, Vita Skosa, Amanda
Zariņa, klases audzinātāja Ineta
Elksne.
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Skola, skola – tā mani liela un sola,
ka iemācīs gudras lietas,
ļaus saprast, kādēļ maizītei garoza cieta.

Vai tā taisnība būs, 
ka mācīties visu gadu reizēm par grūtu būs...?

Esam aizvadījuši 2016./ 2017. mācību gadu sākum-
skolā, kas ir bijis ļoti ražīgs. Mācību gada pēdējā die-
nā skolēni saņēma pateicības par labām un teicamām
sekmēm. Liels prieks par 1. klases skolēniem. Pateicības
saņēma: Zīle Žīgure, Aleksa Vīķele, Emīlija
Pūcīte, Matīss Pogulis, Roberts Judins, Patriks
Eniks, Dārta Damroze, Elīna Bormane, Viktorija
Roģe, Alvis Siliņš, Teodors Raģis, Ēriks Anzons,
Samanta Keita Barkāne, Roberts Fridrihsons,
Adriāns Ralfs Mednis, Sabīne Sandra Vietniece,
Elīna Ziedāre, Anete Zirne.

Par labām un teicamām sekmēm  pateicības saņēma
2. klases skolēni: Lauma Bukša, Armands
Erenbergs, Beāte Juraža, Evelīna Kamerūte, Jānis
Lapiņš, Pēteris Lapiņš, Markuss Miška, Laura
Pērkone, Artūrs Spirģis, Kristiāns Vasiļjevs,
Amanda Vaščenkova, Emīls Žuravļovs.

3. klases skolēni: Ance Dārziņa, Keita Anna
Grīnberga, Mikus Īvulāns, Emīls Lazda, Evelīna
Spirģe, Pēteris Loža, Emīls Ērglis, Keita Rukmane,
Lita Loginova, Marta Alise Pallo. 

4. klases skolēni: Kerija Ekerte, Evelīna
Brikmane, Lelde Ješkina, Karlīna Miška, Elīza
Seržāne, Amanda Vītola, Mikus Ļuļēns, Kristers
Ozols, Elgars Tenčs, Gundega Kalašinska, Uvis
Uldis Pērkons, Madara Evelīna Rappa, Viesturs
Damroze, Dārijs Rozenblats, Līva Zirne, Justīne
Irša.

Skolēni, kuriem vērtējumi 2. semestrī nebija zemā-
ki par 7 ballēm, saņēma zelta un sudraba liecības. Īpašs
prieks par divām 1. klases skolniecēm, kurām vērtēju-
mi visos mācību priekšmetos bija apgūts. Savu pirmo
zelta liecību saņēma Emīlija Pūcīte un Elīna
Bormane. 

2. klasē:
zelta liecība – Amandai Vaščenkovai;

sudraba liecība – Laurai Pērkonei, Markusam
Miškam, Artūram Spirģim, Beātei Juražai,
Emīlam Žuravļovam;

3. klasē:
zelta liecība - Ancei Dārziņai, Keitai Annai

Grīnbergai, Keitai Rukmanei;
sudraba liecība – Emīlam Ērglim, Mikum

Īvulānam, Emīlam Lazdam, Evelīnai Spirģei;
4. klasē:
sudraba liecība – Kerijai Ekertei, Evelīnai, Leldei

Ješkinai, Karlīnai Miškai, Elīzai Seržānei,
Amandai Vītolai, Mikum Ļuļēnam, Kristeram
Ozolam.

4. klases skolēniem bija iespēja cīnīties par sti-
pendijām, ja vidējā atzīme semestrī ir 8,5 balles un vai-
rāk. Stipendiju par labu mācību darbu saņēma:

Evelīna Brikmane – 8, 9 balles,
Karlīna Miška – 8,66 balles,
Elīza Seržāne – 8, 86 balles.
Paldies visiem sākumskolas skolēnu vecākiem

un skolotājām! Lai jauka un saulaina vasara!

Sagatavoja Daiga Melece.

***

Konkursā “Piebalgas Zeltene 2017” piedalījās:
Līga Džīnija Rubene, Kate Katerīna Ruņģe,

Lāsma Ciekurzne ( visas 6.kl.). Skolotāja M. Apsīte.

Vidzemes novada E. Veidenbauma jubilejas ga-
dam veltītajā literārajā konkursā piedalījās:

Agnija Ziedāre (5.kl.) – atzinība, Daniela
Macola (6.kl.) – atzinība, Amanda Zariņa (12.kl.) –
atzinība.

Skolotāja Z. Althabere.
Marta Marika Irša (10.kl.) – 3.vieta, Elīna Millere

(10.kl.) – atzinība. Skolotāja J. Glāzere.

Vislatvijas konkursā “Vēsture ap mums” pie-
dalījās

Harita Auziņa (8.kl.). Skolotāja J. Glāzere.

Mācību gada noslēgums sākumskolā

5.klase
Rihards Ansbergs, Daniela Bormane, Raivis

Broks, Reinis Dravants, Gerda Johansone, Ance
Liliāna Lazdiņa, Zanda Loginova, Daniels Millers,
Emīls Markuss Morozs, Dagnija Novicka, Karolīna
Pogule, Tīna Rukmane, Agneta Sorokina, Veronika
Monika Stūriška, Regnārs Šteins, Vendija
Traupele, Kristers Vasiļjevs, Kate Marta Vīksna.

6.klase
Annija Bedeice, Dārta Berķe, Rēzija Blūma,

Elena Lana Brīvmane, Lāsma Ciekurzne, Karlīna
Lazda, Daniela Macola, Endija Romanova, Kate
Katerīna Ruņģe, Lāsma Slaidiņa, Kate Smilga,
Elīna Zariņa.

7.klase
Ēriks Ralfs Blaubergs, Emīlija Līberga, Marija

Ose, Sandis Pajats, Samanta Seržāne, Justīne
Skutāne, Aelita Traupele, Ance Urbāne, Elizabete
Zariņa.

8.klase
Ernests Damroze, Laura Dapševiča, Lotārs Jānis

Dzenža, Aleksandrs Grigorjevs, Krista Marta
Kundrate, Samanta Terēze Spirģe, Adrians
Vīķelis.

9.klase
Karīna Azace, Gunda Glāzere, Tīna Beāte

Kurzemniece, Nora Marija Misiņa, Elza Skutāne,
Sandija Žindika.

Skolēni, kuri beidza 2016./2017.mācību gadu
ar labām un teicamām sekmēm
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,,LABAS KĀRTĪBAS ŽETONU” konkursā no-
pelnītie žetoni:

5.klasei - 396 ( kl. audz. Gunita Kundrate, klases
vecākās - Gerda Johansone, Karolīna Pogule);

6.klasei - 384 ( kl. audz. Zane Althabere, klases ve-
cākā Daniela Macola);

7.klasei - 239 ( kl. audz. Daiga Rubene, klases ve-
cākā Ance Urbāne).

Klasēm balvā - ekskursija.

LABO DARBU un klases sekmju vidējā vērtē-
juma kopsummā

5.- 8.klašu grupā veiksmīgākā ir 8.klase ( kl. audz.
Jolanta Glāzere, klases vecākie- Beāte Valdemiere -
Bišere, Egmonts Ērglis);

9.- 12.klašu grupā labākā ir 10.klase ( kl. audz.

Rudīte Jaksta, klases vecākā Viktorija Brikmane).
Abām klasēm tradicionālā balva - ekskursija.

INDIVIDUĀLI TOP 8 – paši veiksmīgākie labo
darbu veicēji, kuri šogad saņēma simbolisko dāvanu
– pūci, kā arī novadnieka Gaida Graudiņa naudas
balvu

1. Roberts Brikmanis (12.kl.);
2. Viktorija Brikmane (10.kl.);
3.- 4. Kristīne Baltkaula (10.kl.);
3.- 4. Edžus Nedēļa (11.kl.);
5. Izabella Kvecko (10.kl.);
6. Agija Ābelniece (10.kl.);
7. Rūdolfs Dolmanis - Dravants (11.kl.);
8. Amanda Zariņa (12.kl.).

Jauku vasaru vēlot - direktore Ulla Logina

10.klase
Agija Ābelniece, Kristīne Baltkaula, Marta

Demija Brence, Viktorija Brikmane, Dagnija
Goldberga, Izabella Kvecko, Elīna Millere,
Sindija Ozola, Kristiāna Pogule, Haralds Šrēders,
Kaspars Žēpers.

11.klase
Sabīne Ābelniece, Rūdolfs Dolmanis - Dravants,

Anna Marija Gajevika, Ivanda Ķīķere, Edžus
Nedēļa, Jūlija Postolati, Roberts Ruško.

12.klase
Armanda Azace, Roberts Brikmanis, Ivanda

Keiša, Alise Lazdiņa, Vita Skosa, Amanda Zariņa.

Skolēniem, kuru vidējā atzīme
ir augstāka par 8,5, tiek piešķirta

stipendija.
Šo stipendiju saņēma:

4.klasē
Evelīna Brikmane, Karlīna Miška, Elīza

Seržāne;

5.klasē
Ance Liliāna Lazdiņa, Tīna Rukmane;

6.klasē
Daniela Macola, Kate Smilga, Elīna Zariņa;

7.klasē
Elizabete Zariņa;

8.klasē
Aleksandrs Grigorjevs;

10.klasē
Kristiāna Pogule;

12.klasē
Armanda Azace, Ivanda Keiša, Amanda Zariņa,

Alise Lazdiņa.
Arnis Ratiņš

2016./2017.mācību gada konkursu rezultāti

ŠĶIROJAM, NEGUĻAM, 
ŠĶIROJAM UN VĒLREIZ

ŠĶIROJAM!

Drīkst
Tīru un sausu papīra un kartona iepakojumu bez pār-

tikas produktu atliekām.   
Pirms izmešanas kartona kastes un dzērienu iepa-

kojumu saplacini, lai tas aizņemtu mazāk vietas un kon-
teiners nepiepildītos tik ātri.   

Atsevišķos konteineros, papīram paredzētajos kon-
teineros drīkst mest arī dzērienu kartona iepakojumu.
Seko līdzi informācijai uz konteineru uzlīmēm! 

Nedrīkst
Slapju vai netīru papīru un kartonu, kas satur pār-

tikas piejaukumus, laminētus papīra izstrādājumus. 

ZAAO Konkurss otrreizējo materiālu 
vākšanas akcija 

„DABAI LABU DARĪT” 
Jaunpiebalgas vidusskolā

2017.gada marts skolā bija atkritumu šķirošanas mē-
nesis. Skolēni, skolotāji, darbinieki, skolēnu vecāki un
vecvecāki, Jaunpiebalgas iedzīvotāji piedalījās maku-
latūras šķirošanas akcijā.

Pavisam kopā tika savākti 3680,5 kg makulatūras. 
Makulatūras vākšanas rezultāti

Klase Makulatūra (kg) Vieta
Pirmskola 
„Knīpuči” 1243,6 I
5.klase 935,3 II
3.klase 368,2 III
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6.klase 300,2
7.klase 264,9
12.klase 256,0
10.klase 156,5
11.klase 153,5
Par savākto un ZAAO nodoto makulatūru balvās tika

saņemtas dāvanu kartes kancelejas preču iegādei. Balvas
saņēma Megana Jurkeviča („Knīpuči”), Zanda Loginova
(5.kl.), 5. klases kolektīvs un audzinātāja, 3.klases ko-
lektīvs, Ričards Knāķis (7.kl.), Dikijs Zariņš (7.kl.),

Elizabete Zariņa (7.kl.), Dārta Berķe (6.kl.), Aleksa Paula
Pallo (6.kl.), Endija Romanova (6.kl.), Elīna Zariņa (6.kl.),
Dana Pelše (10.kl.), Ance Krūmiņa (11.kl.), Ivanda Ķīķere
(11.kl.), Armanda Azace (12.kl.).

Paldies akcijas atbalstītājiem: skolēniem, skolēnu
vecākiem, skolotājiem, darbiniekiem, Jaunpiebalgas
iedzīvotājiem!

Paldies par atsaucību!
Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāja

Liene Lorence

Jaunpiebalgas vidusskolas 6.- 8.klašu deju kolektīvs
,,Piebaldzēni” atgriezies no starptautiskā deju festivā-
la Ņūportā Velsā. Festivāls notika jau 28.gadu. Sena mui-
ža ( Tredegar House), simtgadīgs parks ar ziedošiem ro-
dodendriem, mūsdienīga viesnīca. 

Kolektīva dalību festivālā organizēja un atbalstīja
Latvijas goda konsula Velsā Andra Tauriņa ģimene.
Uzaicināja festivāla komiteja un direktore Sue Oats.
Brauciens notika skolas projekta ,,Dialogs Eiropā” ie-
tvaros. 

,,Piebaldzēni” vadītājas Lāsmas Skutānes vadībā snie-
dza 7 koncertus - 5 festivāla programmā, bet 2 Tredegaras
skolā. Bez tam mācīja arī citiem festivāla dalībniekiem
no Velsas, Ungārijas, Čehijas latviešu tradicionālās tau-
tas dejas. Bijām lielākais festivāla kolektīvs - 12 pāri.
Pārstāvot Latviju un Jaunpiebalgu, demonstrējām dzī-
vesprieku, jaunību, kvalitatīvu kultūras programmu.
Paldies izcilajai deju skolotājai Lāsmai Skutānei par lie-
liskas programmas radīšanu un Dairai Alksnītei par at-
balstu, kā arī 8.klases audzinātājai Jolantai Glāzerei
par savas klases gudru audzināšanu!

Dejotāju atziņas: 
* PATIKA: dejot festivālā un skolā; Velsas daba; ek-

skursija ogļu raktuvē - muzejā BIG PIT; laipnie cilvē-
ki un pozitīvās skolotājas; viesnīca;

* PĀRSTEIDZA tas, ka festivālā piedalījās mazi bēr-
ni un pieaugušie, jaunieši Velsā nedejo; dejojošie vec-
tētiņi un vecmāmiņas, un draudzības vakars ar viņiem;
savas angļu valodas zināšanas pozitīvā nozīmē;

* IEMĀCĪJOS vairāk komunicēt ar cilvēkiem; dau-
dzas cittautiešu etnogrāfiskās dejas; perkusijas ar ka-
rotēm;

* PILNVEIDOJU savu
angļu valodu;

* PIRMO REIZI DZĪVĒ
biju lidostās un lidoju ar lid-
mašīnu; biju Lielbritānijā -
Velsā; piedalījos deju festi-
vālā; dzīvoju viesnīcā; kāpu
rododendra kokā; plikām
kājām lietū skrēju pa pilsētu;
spēlēju perkusijas ar karotēm; 

* NEPATIKA: maz ek-
skursiju; maz jauniešu; mūsu
ēdiens ir garšīgāks.

Bija patīkami atkal tikties
ar mūsu skolas draugu,
jaunpiebaldzēnu Andri
Tauriņu. Mūsu sadarbība
ilgst jau 10 gadus. Šajos ga-
dos piecas reizes mūsu vi-

dusskolas skolēnu un skolotāju grupas viesojušās Velsas
skolās un Velsas Nacionālajā Asamblejā. Trīs reizes
Velsas skolu jaunieši un skolotāji bijuši Jaunpiebalgā. 

Festivāla noslēgumā pasniedzām Andrim un Annai
Tauriņiem simbolisko balvu ,,Gada cilvēks mecenātis-
mā” no Jaunpiebalgas novada domes. 

Paldies dejotāju vecākiem par ieguldījumu savos bēr-
nos un iespēju nokļūt Velsā! Paldies novada domei par
atbalstu skolotājiem!

Ulla Logina 
Jaunpiebalgas vidusskolas direktore

Attēlos: Jaunpiebalgas vidusskolas 6.- 8.klašu deju
kolektīvs ,,Piebaldzēni” starptautiskajā deju festivālā
Ņūportā Velsā.

,,PIEBALDZĒNU” deju pavasaris Velsā
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29. maijā Jaunpiebalgas vidusskolā notika skolēnu
sadraudzības pēcpusdiena, kas izvērtās pavēlā vakarā
un kur satikās divas kaimiņskolu pašpārvaldes, proti,
Vecpiebalgas vidusskolas skolēnu pašpārvalde un
Jaunpiebalgas vidusskolas skolēnu padome. Vecpiebalgas
skolēni ar interesi iepazinās ar mūsu skolu, mācību ka-
binetiem, sporta zāli un skolas parku. Pasākuma mēr-
ķis bija mūsu abu skolu aktīvāko un sabiedriskāko sko-
lēnu satikšanās, iepazīšanās realitātē un interesanti,
labi kopā pavadīts laiks. Tas arī izdevās, jo stundas da-
žādās atrakcijās, spēlēs, rotaļās, stafetēs, konkursos pa-
skrēja nemanot. Galvenais, ka visi bijām ļoti draudzī-
gi, pozitīvi, uz viena viļņa, tāpēc ļoti ceram, ka sa-
draudzība turpināsies. 

Lai šī tikšanās norisinātos veiksmīgi, - paldies sko-
lotājai Inetai Elksnei un jauniešu centra “Tagad” vadītājai
Leldei Grobiņai! Un kur tad bez mums pašiem...- Tīnas
Rukmanes, Zandas Loginovas, Kates Martas Vīksnas,
Vendijas Traupeles, Riharda Ansberga, Reiņa Dravanta,
Rēzijas Blūmas, Danielas Macolas, Elīnas Zariņas,
Karlīnas Lazdas un Ksenijas Krūmiņas!

Pasākumā arī piedalījās un jaukās atmiņās dalījās 
Jaunpiebalgas vidusskolas 

6. klases skolniece Annija Bedeice.

Attēlā: skolēnu sadraudzības pēcpusdienā kopā ar
Vecpiebalgas vidusskolas skolēnu pašpārvaldi.

Draudzība realitātē

23.maija pēcpusdiena
sākumskolā bija veltīta
sportam. Skolēni lika lietā
mācību  gada laikā uztrenē-
tās spējas tāllēkšanā, bum-
biņas mešanā, 30m skrējie-

nā un,  protams, krosā.
1.- 4.klašu kopvērtējumā

labākos rezultātus uzrādīja:  
bumbiņas mešana – 1.

vietā Elgars Tenčs (4.kl.),
2.vietā Matīss Pogulis
(1.kl.),  3.vietā Kristaps
Spirģis (4.kl.); 

tāllēkšana - 1.vietā Jānis
Lapiņš (2.kl. ), 2.vietā

Matīss Pogulis (1.kl. ),
3.vietā Armands
Eberhards (2.kl.); 

30 m skrējiens - 1.vietā
Viesturs Damroze (4.kl.),
2.vietā Keita Rukmane (3.kl.),
3.vietā Justīne Irša (4.kl.);

kross - 1.vietā Dārijs
Rozenblats (4.kl.),  2.vietā
Karlīna Miška (4.kl.),

3.vietā Kārlis Bišers -
Valdemiers (3.kl.).

Galvenais tiesnesis -
Uldis Ozoliņš, palīgi -
8.klases zinošie, jautrie
zēni un, protams, klašu au-
dzinātājas. Paldies visiem! 

Attēlā: sākumskolas
sporta spēļu palīgi - 8.kla-
ses zinošie, jautrie zēni.

Sporta spēles sākumskolā

Starpnovadu futbola sacensības Jaunpiebalgā
Reiz bija...tā sākas stāsti par bijušo. Atverot novada

mājas lapu, var atrast sadaļu Piebalgas kauss futbolā.
2017.gada 8. maijā 4.-5.klašu futbolisti no Vecpiebalgas,
Rankas, Drustiem un Jaunpiebalgas atdzīvināja tradī-

ciju mūsu vidusskolas sporta laukumā. 
Veiksme šoreiz bija Rankas jauno futbolistu sabied-

rotā - 1.vieta - komandā spēlēja Ernests Dzenītis, Kristers
Saveļjevs, Emīls Kurkovs, Mareks un Janeks Vanagi,
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Aigars Dailide, Kristiāns Gile. 
Jaunpiebalgai 2.vieta komandā -Veronika Monika

Stūriška, Vendija Traupele, Rodrigo Jēkabsons,
Regnārs Šteins, Viesturs Damroze, Kristers Ozols,
Kristaps Spirģis, Nauris Lazda. 

3.vieta – Drustiem, bet 4.vieta Vecpiebalgai. 

Paldies kaimiņiem par atsaucību! Viela pārdomām
veterāniem. Paldies vecākiem, kuri bija atraduši laiku,
lai paskatītos spēles. Jaunie sportisti saņēma Regnāra
mammas veidotos diplomus. 

Sporta skolotāja Sarmīte Vlodare

Jau trešo gadu Jūrmalā 27. mai-
jā norisinājās Zelta Zivtiņas Čem-
pionāta fināls, kurā no Jaunpiebalgas
vidusskolas piedalījās četras klases:
8., 9., 10. un 11. Festivāla dalībnie-
kus sveica arī Latvijas Valsts pre-
zidents Raimonds Vējonis ar inte-
resantu vēlējumu: “Lai tas vējonītis,
kas šodien dikti pūš, netraucē sa-
censībās!” Par uzvarētāja titulu cī-
nījās 180 komandas, pārstāvot visus
Latvijas reģionus. Komandu dalīb-
niekiem  nācās kāpt augstā tornī,
veikt  dažādas stafetes, spēlēt ne-
standarta volejbolu, pārbaudīt zi-
nāšanas prāta spēlēs un piedalīties
pārējo posmu interesantajās aktivi-
tātēs.

8.klases komanda izrādījās vis-
veiksmīgākā  SEB bankas  erudīci-
jas stafetē  7.-9. klašu grupā, izcīnot
savai klasei ekskursiju 500 EUR vēr-
tībā. Protams, visi pārsteigti un prie-
cīgi.  Lotārs atzīst, ka viņam šis čem-
pionāts nozīmē ,, labi pavadītu lai-
ku ar klases biedriem, arī klases sa-
liedētības pārbaudi”, bet Aivija
saka tā:,, ZZČ- jautra oma, klases sa-
liedētība, cīņas gars.”

Uzskatu, ka, piedaloties šajā pa-
sākumā, ieguvēji ir visi dalībnieki un
līdzjutēji, jo tas ir labi noorganizēts
pasākums un reizē lieliska atpūta
klasei.

Festivālā pabija arī skolotāja
Jolanta Glāzere.

Attēlā: 8.klases komanda izrādī-
jās visveiksmīgākā  SEB bankas  eru-
dīcijas stafetē  7.-9. klašu grupā, iz-
cīnot savai klasei ekskursiju 500
EUR vērtībā.

Foto: Baiba Kalniņa – Eglīte

Projekts “I’m Planning My Future”
ERASMUS+  Jaunpiebalgā

No 31.maija līdz 4. jūnijam
Jaunpiebalgā varēja dzirdēt gan ru-
māņu un portugāļu, gan bulgāru un
turku, gan, protams, arī angļu un lat-
viešu valodu piebaldzēnu izloksnē,
un šis fakts ir viegli izskaidrojams.
Projekta “I’m Planning My Future”
ERASMUS+ ietvaros Jaunpiebalgā
bija ieradušies 24 skolēni un 12 sko-
lotāji no Turcijas, Rumānijas,
Portugāles un Bulgārijas, lai nosa-
cīti iepazītu, vairāk gan rastu
priekšstatu ne tikai par mūsu valsti,
ne tikai par Jaunpiebalgas vidus-
skolu, bet arī uzzinātu par dažne-
dažādām profesijām, sastaptu
Latvijas cilvēkus, kas  ir labi sava
amata pratēji, un katrs jaunietis pār-
domātu nākotnes karjeras iespēja-
mību. Projekta koordinatore un va-
dītāja Latvijā ir angļu valodas sko-

lotāja Velga Romanova - Zariņa.
Projekta ietvaros viesskolēni un

viesskolotāji kopā ar Jaunpiebalgas
vidusskolas skolēniem un skolotājiem
cepa maizi un gāja latviskās rotaļās;
izsekoja visam tapšanas procesam,
kā no nozāģēta baļķa var izgatavot
kvalitatīvu un skaistu dizaina krēs-
lu; cik sekundēs jābūt pilnā ekipē-
jumā ugunsdzēsējam, kad jāsteidzas
uz nelaimes vietu; kā var saimnie-
kot ar savvaļas zirgiem un govīm,
kopt zivju dīķus un uzturēt tik skais-
tu, dabai draudzīgu vidi, kā to dara
“Lielkrūzēs”; kādos vizuālās mākslas
veidos skolojas jaunpiebaldzēni un
kā var pats sev izkalt gredzenu, no-
aust latvisku aproci,  izgatavot veik-
smes pogu, apgūt dažādu mūzikas
instrumentu spēli; kas jāzina, lai uz-
taisītu un palaistu gaisā raķeti vai

veiktu citus zinātniskus eksperi-
mentus; kāda uzvedības kultūra jā-
ievēro evaņģēliski luteriskajā baz-
nīcā; cik daudz dejo un dzied
Jaunpiebalgas vidusskolas skolēni;
kā jāizjauc un jāsaliek Kalašņikova
automāts; cik sportiskam, mērķtie-
cīgam un spītīgam jābūt vienam lat-
vietim, lai to neaizmirstu Amerika...
Projekta norises laikā bērni un sko-
lotāji ciemojās arī Vecrīgā, Cēsīs un
Siguldā, tā uzzinot mūsu vēstures
vairākas lappuses, kā arī veica ne-
lielu pētījumu par nepieciešamajām
un, iespējams, nākotnē aktuālāka-
jām profesijām Jaunpiebalgas no-
vadā. 

Rakstītajās atsauksmēs un pro-
jekta darba izvērtējumā atklājās ti-
kai pozitīvas emocijas un spriedumi,
cik garšīga ir silta rupjmaize un ma-

Zelta Zivtiņas Čempionāta fināls Jūrmalā
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zie, apaļie “Rankas piena” Līgo sie-
riņi, cik skaistas ir mūsu meitenes
un cik brīnišķīgi Latvijas skolotāji,
cik labi mūsu puiši prot spēlēt fut-
bolu (draudzības mačā ar portugā-
ļiem) un cik labi mūsu bērni runā an-
gļu valodā...

Lai realizētos tik plaša un daudz-
veidīga programma, plecu pie pleca
strādāja gan bērni, gan skolotāji, gan
pavāri un tehniskie darbinieki, tā-
pēc vissirsnīgākā pateicība mājas
saim niecei – Jaunpiebalgas vidus-
skolas direktorei Ullai Loginai un
projekta koordinatorei Velgai
Romanovai - Zariņai! Par sapratni,

palīdzību, viesmīlību, atsaucību
paldies sakām Jaunpiebalgas nova-
da domei un priekšsēdētājam Laimim
Šāvējam, Jaunpiebalgas ev. lut. baz-
nīcai un draudzes priekšniecei
Tamārai Gončoronokai, solistei
Klintai Āboliņai ar mūziķiem, mēbeļu
ražotnei “Wenden Furniture” un
Intaram Vilkam, Pēterim Skrabim
un Normundam Brēmeram, AS
“Rankas piens” un īpaši Mikum
Spalviņam un Aldim Spalviņam, eko-
saimniecībai “Lielkrūzes” un
Valentīnai un Guntaram Dolmaņiem,
“Vanagkalnam” un īpaši Olgai
Ivaņinai un Raimondam

Dombrovskim, VUGD Jaunpiebalgas
postenim, Matīsam Zemgalim,
Andrim Sprincim un pārējiem dar-
biniekiem, brīvdabas muzejam
“Vēveri” un Edgaram Žīguram,
Jaunpiebalgas zemessargiem –
Aivaram Ontužānam un Gatim
Brencim, un viņu kolēģiem no
Ādažiem, viesu namam “Pļavnas” un
īpaši saimniekam Leonīdam
Palmam, Jaunpiebalgas Mūzikas un
mākslas skolas skolotājiem Aijai Sils,
Maijai Apsītei, Rasai Ontužānei,
Oskaram Rozenblatam, šoferiem –
Ilvaram Ābelniekam un Jānim
Mihailovam, visiem, visiem projek-
ta darbā iesaistītajiem skolēniem,
skolotājiem un tehniskajiem darbi-
niekiem! 

Lugā “Traģēdija” Jānis
Jaunsudrabiņš rakstīja: “Kā gan ci-
tam lai savus sapņus rādu?(..) Tā
mana dzīvība! Ne es, bet mani sap-
ņi dzīvo. Ne es sapņus redzu, bet sap-
ņi ir tik žēlīgi, ka mani uzlūko.” Lai
īstenojas nākamības sapņi mūsu bēr-
niem, un jau rudenī mūsu ceļi vedīs
uz ...

Zane Althabere 
Jaunpiebalgas vidusskolas 

skolotāja

Attēlā: projekta “I’m Planning
My Future” ERASMUS+ ietvaros
Jaunpiebalgā bija ieradušies 24 sko-
lēni un 12 skolotāji no Turcijas,
Rumānijas,  Portugāles un
Bulgārijas.

Mūzikas un mākslas skolā
„Es izkopju sevi, lai es pats

sev varētu ticēt un citi 
uz mani varētu paļauties” 

/I. Ziedonis/

Ir noslēdzies ļoti bagātīgs un skaists mācību gads.
Skolas 30. jubilejas gadā esam tikuši pie jaunām, lab -
iekārtotām, gaišām, plašām telpām, skaistas, sakārtotas
darba vides, kas devusi iedvesmu un darba sparu ne ti-
kai skolotājiem, bet arī skolēniem. 

Nozīmīgākie notikumi skolas dzīvē sākās 6. septembrī
ar jaunās skolas ēkas atklāšanu.

8. oktobrī izskanēja krāsains Rudens koncerts
Jaunpiebalgas ev. lut. baznīcā, ko skolas jubilejas gadā
mums visiem dāvināja skolas audzēkņi, pedagogi un ab-
solventi.

Gada lielākais notikums 11. martā – 30. jubilejai vel-
tītais pasākums, IZSTĀDE, KONCERTS un kopā bū-
šana – „PA-SAKA PAR SATIKŠANOS”.

Paldies katram un ikvienam, kas atsaucās, kas pie-

dalījās, kas juta līdzi mums šajā nozīmīgajā notikumā,
kas bija ar mums klātienē un arī domās. Ir patīkami ap-
zināties, ka lietas, ko katrs ikdienā darām, ir vajadzī-
gas mums visiem kopīgi. Skola ir process, kur rezultā-
tu var ieraudzīt tikai pēc kāda noteikta laika. Laika, kuru
nemēra minūtēs vai stundās, arī ne dienās, bet gados.
Ir jābūt pacietīgam, mērķtiecīgam un saprotošam, lai
sagaidītu atgriezenisko saiti. Šī nu bija reize, kad visā
krāšņumā varējām baudīt sava darba augļus un būt ne-
izsakāmi lepni par sevi, saviem audzēkņiem un līdz-
cilvēkiem! Mums ir iespēja dzīvot un strādāt brīnišķī-
gā laikā un vietā. Paldies par to!

29. JAUNPIEBALGAS MŪZIKAS 
UN MĀKSLAS SKOLAS IZLAIDUMS

2017. gada 26. maijā
„Pamatprasība ikvienam – esi DARBĪGS.

Šis ir tavs laiks un tava vieta. 
Te ir tava iespēja. Citur un citlaik tā vairs

var nebūt. Tev ir dota iespēja sevi piepildīt. 
Dari tūliņ!” 

/I. Ziedonis/
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Skolu absolvēja 19 audzēkņi, 
mūzikas programmās 9, 

vizuāli plastiskās mākslas
programmā 10.  

Apliecību par Profesionālās ie-
virzes izglītību mūzikas programmās
saņēma:

Sanda Astra Bērziņa (klavier-
spēle)

Kristaps Eihentāls (klavierspēle)
Samanta Terēze Spirģe (kla-

vierspēle)
Tīna Beāte Kurzemniece (kla-

vierspēle)
Vita Skosa (ērģeļspēle)
Elizabete Zariņa (flautas spēle)
Ernests Damroze (saksofona spēle)
Adrians Vīķelis (ģitāras spēle)
Niks Vilcāns (ģitāras spēle)

Veiksmi un izdošanos visā, ko
pasāksiet turpmāk!

***
6. jūnijā notika uzņemšana

Mūzikas un mākslas skolā:
uz 1. klasi mūzikas program-
mās iestājās 10 audzēkņi. 

Ja kāds nav paguvis pieteikt
savu bērnu mācībām SKOLĀ, lū-
dzu, zvanīt direktorei Aijai
Silai, mob. 26412878, būs iespēja pie-
teikties papildus augusta mēnesī.

Gribu novēlēt visiem saulainu un
krāsainu vasaru, sakrāt spēkus nā-

kamajam mācību cēlienam  un tur-
pināt tik pat veiksmīgi!

Skolas direktore 
Aija Sila

Attēlā: mūzikas programmu ab-
solventi un skolotāji.

,,Katram pumpuram ir vajadzīgs
laiks, saule, gaiss un mitrums, lai uz-
ziedētu un nestu sēklas. Tā arī mēs sa-
vas vēlmes ar varu nevaram īstenot.
Neatlaidība un sīksta pacietība vaina-
go darbu un palīdz arī mazā dārzā iz-
audzēt krāšņas rozes.” (Zenta Mauriņa)

Ir aizvadīts 11. izlaidums
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas sko-
las Vizuāli plastiskās mākslas pro-
grammā. Ar lielu neatlaidību, pacietī-
bu un darbu ir radīti desmit mākslas dar-
bi. Ļoti radoši un dažādi. To paveikuši
Anna Marija Kārkliņa, Krista
Marta Kundrate, Ginters Kozlovs,
Elīna Millere, Elza Skutāne, Justīne
Skutāne, Lāsma Slaidiņa, Liene
Slaidiņa, Haralds Šrēders un
Emīlija Treiliņa. Viņiem ar padomu
palīdzēja, uzmundrināja un atbalstīja
diplomdarbu vadītājas - Zanda
Liedskalniņa, Maija Apsīte, Rasa
Ontužāne un Sandra Strēle.

Programmas vadītāja Sandra Strēle,
atklājot diplomdarbu izstādi: ,,Bērns
zīmē pasauli. Zīmē tā, kā tikai viņš to
spēj ieraudzīt. Katrs cilvēkbērns ir ļoti
individuāls. Īpašs. Nāk no savas dzim-
tas, saņem savas ģimenes doto un ir pats
ar savu raksturu. Tas viss veido neat-
kārtojamu, īpašu, katrai personībai vien

raksturīgu dotumu kopumu, kas jāspēj
atklāt un jāmāk attīstīt. Šodien, patei-
coties daudzu labu lietu kopsadarbībai,
esam liecinieki kārtējam, ļoti labam māk-
slas skolas diplomandu radošā darba re-
zultātam. Mākslas programmā skolas
beigšanas apliecību saņem 10 audzēk-
ņi. Ar radošiem, interesantiem un kva-
litatīvi izpildītiem darbiem sevi piesa-
ka jaunas, talantīgas personības.
Labam darbam iedvesmo jaunās sko-
las telpas. Pie laba rezultāta ved god-
prātīgi veiktais skolotāju sirdsdarbs ar
bērniem. Liels paldies par nesavtīgo ģi-
menes atbalstu daudzu gadu garumā.”

Ģimenes, skolotāju un draugu at-
balsts noteikti palīdzēja kliedēt uz-
traukumu sirsnīgajā pasākumā, ko ofi-
ciāli saucam par diplomdarbu aizstā-
vēšanu. 

Kā pirmā par savu diplomdarbu
,,Mirklis Gaujmaļos” pastāstīja Krista:
“Ir vasarīgi karsts, un tu esi izstiepu-
sies savā šūpuļtīklā, sapņojot vaļējām
acīm patīkamā, koka mestā paēnā. Pūš
liegs vējiņš, un tev šķiet, ka, tā guļot,
tu varētu aizvadīt vai visu atlikušo dzī-
vi - šajā šūpuļtīklā, kas uz brīdi kļu-
vis par tavu personīgo paradīzi… Ideja
par šūpuļkrēslu man radās pēkšņi. Es
vēlējos iegādāties šūpuļtīklu, bet sa-

vādāku un varbūt pat ērtāku. Ieraugot
šādu šūpuļkrēsla veidu veikalā, man
uzreiz kļuva skaidrs, ka tas kļūs par
manu. Tikai, nevis to iegādājoties, bet
izvirzot sev mērķi -  uzmeistarot to pa-
šai.” Krista ieguldīja lielu darbu - šuva
tekstilmozaīku, stepēja, auda spilve-
nus, konstruēja krēsla piegrieztni - lai
realizētu savu sapni.

Annas diplomdarbā ,,Rakstu mo-
zaīka” ir sagrupēti 9 raksti, kuru vei-
došanas pamatā ir riņķa līnijas dalī-
šana vienādās daļās, veidojot zvaigžņu
rakstus, akcentējot dalījuma līnijas, un
dažādu līniju vilkšana no viena vai vai-
rākiem centriem. Jā, izklausās sa-
režģīti, taču Annai patīk izaicinājumi,
paveikt lietas, ko nekad iepriekš nav
darījusi. Viņas sabiedrotie - lineāls, cir-
kulis, tuša un velce - palīdzēja nonākt
pie ļoti laba rezultāta, kas iepriecinā-
ja visus par paveikto darbu.

Zīmēšana ir mākslas pamats. Ja tas
ir stabils, uz tā var būvēt vispārdrošā-
kās iztēles pilis. Tas ir veids, kā izpaust
sevi. Emīlijai diplomdarba tēma bija
skaidra jau sen, jo viņai ļoti patīk zīmēt.
Četri lielformāta darbi, kuros attēlotas
jaunas meitenes, saucas ,,Viss vēl priek-
šā”, pamatojot un attiecinot to arī uz sevi
- visa nākotne priekšā un tāls ceļš vēl

Diplomdarbu aizstāvēšana 
Mākslas programmā
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ejams. Jauno, topošo mākslinieci var ap-
sveikt par lielo uzdrīkstēšanos un fan-
tastiskajām darbaspējām. Izvirzītie uz-
devumi tika izpildīti, un mērķis sasniegts
ar uzviju. Zīmēšana Emīliju dara lai-
mīgu, un tai noteikti būs liela nozīme
viņas dzīvē. 

Kaligrāfija ir ļoti labs smadzeņu tre-
niņš, jo mācīšanās process ir intensīvs
- jādomā, kā pareizi sēdēt, kur novietot
lapu, kādas ir burtu formas. Velkot lī-
nijas un koncentrējoties uz precizitāti,
iespējams domāt tikai par rokas kustī-
bu, spalvas kāta satvērienu un sagai-
dāmo rezultātu. Ar to visu lieliski tika
galā Haralds, jaunais un daudzsološais
kaligrāfs. Viņa diplomdarba nosaukums
ir ļoti zīmīgs- ,,Savam mērķim ir jātic”.
Ticība savam mērķim atklāja Haralda
talantu skaisti rakstīt ar tušu un spal-
vu. Jauki, ka arvien vairāk cilvēku vē-
las apgūt šo tūkstošiem gadu seno rak-
stīšanas veidu.

Mode ir ļoti svarīga šajā pasaulē, jo
tā rada pirmo iespaidu par cilvēku.
Lāsmai modes patīk zīmēt jau no ma-
zajām klasītēm, tāpēc diplomdarbā
,,Fantāzijas pērles” izvēlējās šo tēmu.
Nepietiek tikai ar zīmēšanas prasmēm,
lai modeļi būtu interesanti. Vajag  at-
tīstītu fantāziju, iejušanos tēlā, gaumes
izjūtu. Tika zīmēti tērpi saistībā ar
Jaunpiebalgu, ar mūzikas un mākslas
skolas izlaidumu, brīvas improvizācijas
dažādām dzīves situācijām. Modeļi ir uz-
zīmēti. Nākamais solis - tos realizēt!

Savā diplomdarbā ,,Kļavu noslēpu-
mainais stāsts” Lienepauž sirsnību, mī-
ļumu un dziļu cieņu pret savu dzimtu
un mājām. Tā pamatā ir ,,Caunu’’ sen-
ču stādīto dižkļavu stāsts par pieredzēto
garu gadu gaitā. Septītās paaudzes pār-
stāve Liene deviņās impresionisma sti-
la grafikās ar punktošanas paņēmienu
ir attēlojusi savus senčus, saulaino bēr-
nību, mājas un dabu. Lai vislabāk rak-
sturotu paveikto, jālieto vārdi - filigrā-
ni un skrupulozi izpildīti darbi.

Elīnastalants, prasme saplānot savu
laiku, fenomenālās darbaspējas, mērķ -
tiecība un patstāvība ļāva radīt pat di-
vus dažādus nobeiguma darbus. ,,Krāsu
fantāzijas”- kaste ar izvelkamu galdiņu
tagad izklaidēs bērnus kultūras namā.
Viņiem būs iespēja mācīties burtiņus,
ciparus, krāsas, likt vārdiņus, celt pilis
no koka klucīšiem, zīmēt. Elīna darbā
izmantoja spilgtas krāsas un gleznoja
to, kas pašai tuvs - ziedus, sauli, tauri-
ņus, krāsas un zīmuļus. Mēs visi ceram,
ka viņas paveikto darbu novērtēs gan
bērni, gan viņu vecāki. Liela Elīnas aiz-
raušanās ir kukaiņu, zirnekļu un citu
posmkāju pētīšana, skicēšana, zīmēšana,
gleznošana, fotografēšana. Darbā
,,Bīstamais skaistums” ietilpst 10 fo-

togrāfijas, 2 gleznas un 5 skices. 
Apmeklējot Latvijas Nacionālo

mākslas muzeju, Elzai radās ideja vei-
dot mākslinieku darbu kopijas kolāžas
tehnikā. Krāsu gammu iespaidā viņa
izvēlējās Niklāva Strunkes gleznu
,,Cilvēks, kas ieiet istabā” un Ģederta
Eliasa ,,Kluso dabu ar pūpoliem”.
Darbs pie kolāžu veidošanas bija pa-
matīgs pārbaudījums, taču tas beigās
sagādāja patiesu prieku - tā izvērtās
kā rotaļa mainīgajā krāsu pasaulē.
Iedvesmojoties no Volfganga Amadeja
Mocarta skaņdarba ,,Andante Do ma-
žorā”, kuru Elza izpildījusi ar flautu,
radās trešais darbs. Pašas fantāzijas
glezna, kurā ir vēlēšanās parādīt, cik
neaptverams ir visums, cik daudz da-
žādu apziņu līmeņu tajā, cik plašas ir
sevis pilnveidošanas spējas un cik stip-
ra ir griba piepildīt savus sapņus.

Katrs savā dzīvē ir vēlējies sevi ie-
mūžināt un redzēt kādā mākslas dar-
bā. Damrožu ģimenes jaunkundzēm un
kundzēm - māsīcai Dārtai, māsai Elzai,
mammai Lāsmai un vecmāmiņai Ainai
ir paveicies, jo zīmēt viņas savā dip-
lomdarbā ,,Damrozītes” izvēlējās
Justīne. Viņai ir mākslinieciska gau-
me, labas novērošanas spējas un tel-
piskā domāšana. Portretos pareizi uz-
tverta portretējamo cilvēku būtība, jo
Justīne labi jūt zīmuli un pārvalda zī-
mēšanas tehniku.

Lai lasītu grāmatu, jāpazīst burti. Lai
spēlētu mūziku, brīvi jāpazīst un jāla-
sa notis. Ginteradiplomdarbs ,,Pirmie
soļi” ir pirmie soļi ritma izjūtas attīstī-
šanā un mūzikas mācībā pirmsskolas
vecuma bērniem. Viņš izveidoja spēli -
metamos kauliņus,  ar kuru palīdzību

interesantā veidā bērni varēs iemācīties
nošu atrašanās vietu uz līnijām.
Maziem bērniem patīk vienkārši ritma
skaņu rīki. Saklausīt, izsist, izdomāt rit-
mu ir jāmācās. Tur palīdzēs Gintera iz-
gatavotās nūjiņas un grabuļi. Interesanti,
ka ritma nūjiņām ir izmantotas paša bēr-
nības dienu gultiņas redelītes, bet gra-
buļiem - izlietota tualetes papīra ruļļa
turētāji. Visu papildina latviešu tautas
rakstu zīmes- Līklocis, Skujiņa, Saulīte,
Mēness zīme un Krustiņš. 

Diplomdarbi veiksmīgi aizstāvēti, ap-
liecības saņemtas, gandarījums par pa-
veikto liels, tāpēc te vieta skolotājas
Sandras teiktajam noslēgumā: ,,Visi
kopā esam palīdzējuši augt patstāvīgām
un radošām personībām, kas mākslas
skolā attīstīto spēju - būt patstāvīgam
un radošam - paņems līdzi sev dzīvē.
Jāapzinās, ka ŠODIEN palīdzam izaugt
Jaunpiebalgas KULTŪRAS CILVĒ-
KAM mūzikā un mākslā. Mūsu darbs
attaisnosies, ja būsim devuši iespēju kā-
dai radošai dvēselei uzplaukt un at-
tīstīties profesionāli, lai to pieņem-
tu mākslas pasaule un tā kļūtu par tā-
lāk nesēju Kārļa Miesnieka, Emīla
Dārziņa un citu novada kultūras dar-
binieku augsti paceltam karogam, kas
Piebalgas vārdu pārliecinoši un profe-
sionāli iezīmē Latvijas kultūras kartē!”

Diplomdarbu vadītāju 
un audzēkņu domas apkopoja

Zanda Liedskalniņa, 
Jaunpiebalgas Mūzikas un 

mākslas skolas skolotāja.
Attēlā: 11. izlaiduma absolventi un
skolotāji Vizuāli plastiskās mākslas

programmā.
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Mūsu novads ir bagāts. Mums ir Gauja. Mums ir diž-
koki. Mums ir ziediem bagātas pļavas un ganības.
Katram no mums ir zināma kāda īpaša vieta dabā, kur
mēs jūtamies labi.   

Bet cik daudz mēs zinām par mūsu dabas daudz-
veidību? Vai mēs zinām, kā sauc puķes, kuras pinam
vainagos? Vai zinām putnus, kas dzied mežmalā? Vai
pazīstam tauriņus, spāres un citus kukaiņus, kas mūs
pavada ikdienas gaitās?  

Aicinām kopīgiem spēkiem apzināt Jaunpiebalgas no-
vada dabas vērtības! Ja tev ir zināms kāds īpašs koks
vai esi atradis mežā ligzdu, vai ir izdevies nofotografēt
kādu taureni, spāri, putnu, augu vai jebkuru citu da-
bas vērtību, padalies ar mums, lai kopā varam atklāt
mūsu dabas daudzveidību! Iespējams, mums izdosies
atklāt sugas, kuras līdz šim novadā nav konstatētas.
Lūdzam sūtīt mums fotogrāfijas uz e-pastu: gaujas-
fonds@gmail.com vai mutvārdos informēt par konsta-
tētajām dabas vērtībām, zvanot pa tālruni 26141259
(Ģirts).

Jau šobrīd esam atklājuši sugas, kas novadā līdz šim
nebija konstatētas. Regulāri dodamies dabā, lai tās at-
klātu. Ja vēlies piedalīties dabas izpētē, sazinies ar mums!

Mūsu savāktā informācija būs pieejama ikvienam ie-

dzīvotājam Gaujas fonda mājas lapā: www.gaujasfonds.lv.
Par dabas novērojumiem aicinām ziņot arī interneta viet-
nē: www.dabasdati.lv

Iniciatīva tiek īstenota starptautiska jauniešu vides
projekta “Environmental Challenge Accepted” ietvaros,
ko organizē biedrība “Balta daba” sadarbībā ar nodibi-
nājumu “Gaujas fonds” programmas „Erasmus+:
Jaunatne darbībā” ietvaros, pateicoties Eiropas
Savienības finansiālam atbalstam. 
Vairāk par projektu: http://baltadaba.lv/aktuali/envi-
ronmental-challenge-accepted/ 

Informāciju sagatavoja 
Ģirts Baranovskis.

Aicinām ziņot par dabas vērtībām
Jaunpiebalgas novadā 

Gandrīz jau simts gadus turpinās polemika par Gaujas
izteku vai tā rodama rietumos Skujenes pierobežas Māļu
kalnā, vai austrumos - Piebalgā no Alauksta ezera. Maija
beigās grupa Vecpiebalgas entuziasti spēra apņēmīgu
soli, atjaunojot vēsturisko Gaujas iztekas zīmi Alauksta
krastā. (Rakstu skatīt š. g laikrakstā “Druva”,
31.maijs: Feldmane S. Gauja tāpat kā senāk sākas
Alaukstā.) Tā bija gaidāmā reakcija uz Amatas nova-
da tūrisma aktivitātēm, kur Gaujas izteka tiek rekla-
mēta kā ievērojams tūrisma objekts, un šogad ieplānojis
dažādus pasākumus. Savu ieguldījumu šajās starpno-
vadu cīņās var dot arī jaunpiebaldzēni, uzrādot un pa-
matojot īsto Gaujas sākuma atrašanās vietu. Izrādās,
ka jau labu laiku stāsts par Gaujas sākumiem nav šeit
nekāds noslēpums, par to ir turēta interese.
Jaunpiebalgā jau trešo gadu darbojas Gaujas fonds, kura
ietvaros vietējie novadpētnieki - Gints Skutāns, Edgars
Žīgurs (Vēveru muzejs), Ģirts Baranovskis (Balta daba)
u.c. - no jauna pievērsušies Gaujas augšteces kultūrvides
izpētei. Šā darba uzmanības centrā ir mazo ūdensteču
apsekošana, noskaidrojot to tecējumu īpatnības, un pats
galvenais - apkopojot vietējo iedzīvotāju sniegtās ziņas
par upīšu nosaukumu tradīcijām.

Pēdējais neapzināts bija palicis novada rietumu stū-
ris, kur Gaujā no labās puses ietek virkne pieteku, starp
tām kā lielākās ir atzīmējamas Tuleja, Gailīšupīte un
Gausupīte. Savukārt virzoties augšup pa upītēm, no-
nācām kaimiņpagastos - Vecpiebalgas un Liezēres te-
ritorijās starp Alaukstu ezera austrumu krastu un Tulejas
upes augšteci. Un tad jau arī līdz pašai Gaujas iztekai
vairs nebija tālu. Pats vērtīgākais guvums šai darbā iz-
rādījās ziņas par Gaujas izteku Incēnu kalnos, kur ir
augstākās vietas Piebalgā un Cēsu rajonā Bākas kalns

ar augstumu 265,4 metri un Pliena kalns attiecīgi ar
268,5 metriem. No šīs augstienes savā laikā dabūjusi
vācisko nosaukumu arī Veļķu muiža Hohenberg, ku-
ras vieta meklējama kalnu pakājē - Jaunpiebalgas liel-
ceļa labajā pusē.

Un, lūk, šai rietumu - austrumu virzienā ejošajā kal-
nu grēdā sākumu rod vairāki nelieli strautiņu
Gaujiņa (piebaldzēnu izloksnē Gaujīna), Vējupīte (Dziļais
grāvis), Zīļupīte (vecās kartēs arī Stencele), Pinciņa (iz-
loksnē Pinkīna), Skujupīte un labi zināmā Balga
(Piebaldzīna, Pilsupīte, Griškupīte u.c.). Pēdējā jau ir
piederīga Ogres upes baseinam. Mazā  Gaujiņa gan 18.-
19.gadsimta kartēs, gan senākajos rakstos tiek uzrādīta
kā Gaujas sākums. Mūsdienu mutvārdu atmiņas par
Gaujiņas (Gaujīna) sākumu visnotaļ saskan ar Reiņa
Kaudzītes un Kārļa Skalbes rakstīto par Gaujas sāku-
mu Incēnos. Izrādās mazā Gaujīna bija un ir vietējiem
labi zināma ūdenstece uz Vecpiebalgas - Greiveru liel-
ceļa blakus Alauksta estrādei. Pēc vietējās tradīcijas
Gauja sākas Incēnu māju ūdens ņemšanas vietā - senā
avotā (tagad dīķis pie “Lejas Incēniem”) - un tecēja lejā
uz mazu ezeriņu  Sumaisi, kas tiek uzskatīts par pir-
mo Gaujas atvaru. No Sumaisīša upīte šķērso
Greiveru lielceļu, aiztekot uz Alauksta Kakta galu, un
plūst cauri ezeram (tās straumi varējuši ezera vidū pat
redzēt skaidrā laikā), kas ir otrais Gaujas atvars. Pēc
tam,  iztekot ārā no ezera, iet pāri Vecpiebalgas  Cēsu
lielceļam, aiz kura ietecēja atkal Laidzes ezerā. Tagad
tur ir meliorētas pļavas, kur Gaujiņa ietek otrajā, iz-
bagarētajā Gaujas atzarā, kas caur Zobolu nāk no
Skujenes puses. Šo zaru tad arī kopš padomju laikiem
ir pieņēmuši par nozīmīgāko, bet vēsturiski un ģeogrāfiski
nekādi nepamatoto Gaujas sākumu. Taču meliorācijas

Gaujas sākumus meklējot
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un upju bagarēšanas darbi (kas notika vēl pavisam ne-
sen - padomju laikā) nevar izmainīt upes iztekas atra-
šanās vietu! Par Gaujas izteku dažkārt tika uzdota arī
Gaujiņas labās puses pieteka - Dunkupīte, kas sākas
austrumos no Brežģa kalna. Taču tas bija aktuāli lai-
kā, kad Gaujiņas izteka no  ezera bija aizsērējusi. Pēdējā
laikā ūdens līmenis Alaukstā ir cēlies un ūdenstece no
ezera ir vērojama faktiski visa gada garumā.

Alaukstam pašreiz ir interesanta situācija, jo tajā ie-
tek tikai viena upīte, bet it kā iztek veselas trīs Gaujiņa,
Silakroga grāvis (Meldergrāvis, Zušupīte) un Gausupīte.
Pēdējās divas iztekas radušās cilvēka saimnieciskās dar-
bības rezultātā, tikai Gausupīte savienota ar Alaukstu
pavisam nesen. Tās tecējuma virzienu gan vēl jāpārbauda
dabā, jo atsevišķos gadalaikos un posmos tā varētu te-
cēt arī atpakaļ uz ezeru. Silakroga grāvis tika izrakts
19.gadsimta 40. gados, lai pievadītu ūdeni Inešu mui-
žas dzirnavām. Kopš tā laika sācies īstās Gaujas pār-
vēršanās par mazo Gaujiņu, zaudējot sākotnējo tecējuma
spēku. Pēc tam ap Laidzes ezeru notika apjomīgi no-
susināšanas darbi, apkārtējās pļavas tika pilnībā me-
liorētas un Gaujai izrakta jauna gultne apkārt kādrei-
zējiem ezera krastiem. Tāpēc mūsdienās šeit vēl pastāv
zīmīgi upes posmu nosaukumi  Jaungauja, Vecgauja un
Gaujiņa. Taču cilvēku veiktie upju pārrakšanas darbi
nevarēja izmainīt tautas nosaukumu tradīcijas, un ve-
cākie ilgdzīvotāji par to dod skaidras liecības. Un, pro-
ti, Gaujas satekas rietumu zaram tautā nav bijis kāds
vienots nosaukums  to pazinuši atsevišķos posmos kā
Ežupīti, Ārnīti, Zobola upi, Mierupīti, Jaungauju u.c.,
taču ne kā Gauju. 

Nerodas šaubas par īstās Gaujas iztekas atrašanos
Piebalgā, austrumos no Alauksta, kura tecējumu un iz-
tekas vietas dabā vēl arvien iespējams atpazīt. Šopa-
vasar, apsekojot situāciju Incēnu kalnos, izdevās atrast
pat veselus divus Gaujas sākuma punktus  tradicionālo
no Incēnu avota pie “Lejas Incēniem”, kā arī ģeogrāfiski
loģisko pa Gaujiņas otro atzaru taisni augšup kalnā.
Pirmajam, ar senāko tradīciju saistītajam zaram, vairs
nav nepārtrauktas, vienotas ūdensteces, jo meliorāci-
ja 70. gados pārrāvusi tā posmu starp Incēniem un
Sumaisīti, kur ūdens plūst pa pazemes ceļiem. Otrs at-
zars sākas nepilnu kilometru dienvidos, no “Kalna Ilzēnu”
māju dīķa, aiziet lejup pa mežu uz Meirēnu “Dārziņu”
mājām. Tam ir vienots, nepārtraukts tecējums, kaut arī

ūdens tajā ir daudz mazāk nekā vecajā Gaujīnā.
“Dārziņu” māju zemē upītes krasti ir skaisti sakopti un
faktiski izveidots tāds kā Gaujas iztekas parks! Abas vie-
tas ir netālu no K. Skalbes muzeja Saulrietiem, un tām
pa vidu mazā uzkalnā ir Ilzēnu robežakmens ar krus-
tu un 1799.gada atzīmi. Tā ir Veļķu muižas robežku-
pica, kas saistāma ar grāfa L.A. Mellīna veikto Vidzemes
uzmērīšanas darbu laikmetu. Varbūt šo skaisto, aina-
visko vietu starp abām iztekām mēs varētu populari-
zēt un pieņemt par Gaujas sākuma atzīmi?

Noslēdzot meklējumus, gribētos dot mājienu vec-
piebaldzēniem, ka visi trīs stratēģiskie Gaujas ūdens
punkti, kas izšķirtu tās tecējuma virzību, atrodas no-
vada robežās, līdz ar to vajag tikai mazliet parakties.
Un, proti, Silakroga grāvi aizrakt ciet, bet Gaujiņas iz-
teku no ezera padarīt nedaudz dziļāku. Un, protams,
pārrakt abu upes zaru sateci Laidzes pļavās, lai būtu
skaidri redzams, kura te ir galvenā upe un kura tās pie-
teka. Tas atrisinātu gadsimtu garumā ilgušo cīņu par
iztekas vietu un būtu Eiropas mēroga cienīgs projekts!
Sen jau mums nav bijuši kalnu vai upju rakšanas pa-
sākumi, kas mainītu uz gaišā pusi apkārtējo universumu!

Gints Skutāns 
mob.  29196952 

e - pasts: skutans@inbox.lv

Attēlā: Piebalgas vēsturiskais centrs ar Gaujas
sākumu un izteku no Alauksta ezera.

Lai sasilst tava diena
No saullēkta līdz rietam.
No tava siltā smaidiņa,
No tavas siltās sirds.
Vēlos dalīties savā pieredzē, īstenojot ideju izveidot

Piebalgā garīgo zināšanu apguves iespējas ar Gaismas
Skolotāju palīdzību, kuri cilvēcei atkal dod mūžīgās
Patiesības caur pašlaik uz Zemes iemiesoto Skolotāju
Tatjanu Mikušinu.

Mēs visi vēlamies būt pieņemti, saprasti, uzklausī-
ti un mīlēti, bet kā to panākt, lai tas patiešām notik-
tu? Kā ikdienā iedibināt un ieviest apjēgšanu, kas tad
būtu tas vissvarīgākais, kas mums jādara. Ne prāta iz-
domāts, bet vērtīgākais, ko mēs sajūtam ar sirdi.

Izrādās, ka vienkārši būt ir vienlaikus visparastākā
un visdārgākā pieredze dzīvē. Gudrības vārds saka, ka
Patiesība ir jāizklāsta tik viegli saprotami, lai tā būtu

skaidra pat bērnam.
Nebeidzamā skriešana pakaļ laimei – naudai, bau-

dām, atkarībām un miesīgai mīlestībai vienmēr beidzas
ar fiasko. Tāpēc der uzdot sev jautājumus – kāda ir ma-
nas dzīves jēga, kāpēc es dzīvoju, ko es vēlos panākt un
sasniegt šai dzīvē, ko saprast, apjēgt un piedzīvot. Vai
šī ir mana vienīgā dzīve, vai es vispār vēlos domāt šai
virzienā? Kādas ir mūsu dzīvē nepārejošās vērtības? Kā
orientēties grāmatu plauktos, kam sekot? Kāpēc es ne-
varu atrast sev patīkamu nodarbošanos, bet samierinos
ar naudas pelnīšanu “iztikai”? Kāpēc es neuzdrošinos
iet savu ceļu, iet nezināmajā un to izzināt? Kāpēc vai-
rākums no mums neprotam dzīvot, bet tikai mēģinām
izdzīvot? Ko nozīmē dzīvot ar sirdi, nevis ar prātu? Kāpēc
mēs savu dārgo laiku un Dievišķo enerģiju izniekojam
plašsaziņas līdzekļu industrijai?

Es visam tam esmu izgājusi cauri, lai beidzot saprastu

Dievišķās gudrības skolas pirmais izlaidums
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un izjustu visparastāko ikdienu kā svētkus, kā nepār-
trauktu laimes sajūtu tikai esot, mācoties mīlēt un pie-
dot, pieņemt visu man apkārt esošo, izbaudot katru mirk -
li un nesūdzoties par to, kas mani piemeklē, jo zinu, ka
ar mani notiek vislabākais manai attīstībai.

Neatlaidīgie meklējumi patiesības izzināšanas virzienā
mani ir atveduši pie Dievišķās gudrības, ka viss ir Dievs,
ka Dievs ir visā, ka Dievs nav baznīcā, bet katrā cilvē-
kā, katrā dzīvā būtnē un arī nedzīvā. Saprotu, ka sa-
ņemu atpakaļ visu savu agrāk un tagad Kosmosā pa-
laisto. Kāda balss, tāda atbalss. Ceļš pie Dieva vienmēr
ir tikai jūsos, jūsu sirdī, un sadzirdēt Dieva balsi jūs va-
rat tikai savas sirds klusumā. 

Katrā reliģijā ir divas pieejas – ārējais ceļš – seko-
šana noteiktām dogmām un rituāliem - un iekšējais ceļš
– tiešas, personiskas saites ar Dievu. Pirmo ceļu iet 90
procenti ticīgo. Maz ir to, kas riskē iet otro ceļu. Mūsu
skoliņa orientēta uz otro ceļu – Dievišķās zinātnes un
personīgās mistiskās pieredzes ceļu. Tikai mainoties pa-
šiem savā apziņā, mēs varam izmainīt apkārtējo rea-
litāti saskaņā ar Dieva likumiem un Dievišķo evolūci-
jas virzienu.

Mūsu skoliņā esam jau apguvuši Karmas Likumu –
ko sēsi, to pļausi, Augstāko Tikumības likumu un rein-
karnācijas likumu. Šie galvenie visuma likumi darbo-
jas neatkarīgi no jūsu izpratnes par tiem.

Dievišķās Gudrības skola gaida jaunus audzēkņus nā-

kamajam mācību gadam. Nodarbības uzsāksim 3.sep-
tembrī. Mācību programmā iekļautās tēmas: savstar-
pējā saskarsmes māksla, laulības un ģimenes nozīme,
vadoties pēc Dievišķiem principiem, Dievišķās
Mīlestības patiesā būtība, uztura zinātnes joma u.t.t. 

Bailes no dzīves, naids, egoisms, aizvainojums – tā
vietā mācīsimies būt mierīgāki, priecīgāki, savaldīgā-
ki, labestīgāki, krietnāki, žēlsirdīgāki un mīlošāki.
Patērētāju loģikas vietā izvēlēsimies došanas prieku. Lai
mums būtu, ko dot.

Pirmais un svarīgākais solis ir apstāties. Apstāties
un vērot, sajust, kas notiek manī, apzināties savu
Dievišķumu. Būt drosmīgam un izlēmīgam ir jāmācās.
Būt atklātam un mierīgam tāpat. Bet būt mīlošam un
visu pieņemt ar pateicību un mīlestību ir mērķis, kuru
jārealizē. Ceļš ir pati dzīve. Dzīvība ir kustībā. Izstarosim
priecīgumu un gaišumu! Kā iegūt šo iekšējo Mīlestības
starojumu? Tā ir vēlme pilnveidoties, uzzināt, strādāt
ar sevi, neatlaidība, piepūle, ikdienas garīgā prakse. 

Optimisma mācīšanās ir atradināšanās no pesimis-
ma, bet panākumi ir 99 procenti neveiksmes. Tiešām,
neveiksme ir panākumu māte. Tā ir parasta ikdienas pie-
redze, sapratne, ka esam atnākuši šajā dzīvē pieredzēt,
mācīties, mīlēt, piedot. Barosim arī savas dvēseles. 

Lai miers, labestība un mīlestība vienmēr ir ar jums!

Valda Rubene

Valsts valodas dienas un Mātes dienas priekšvaka-
rā 12.maijā Jaunpiebalgā viesojās un savu  atvērto  sir-
di  mums  dāvāja dzejniece no Jelgavas Rasma Urtāne,
Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra vijolnieks Reinis
Galenieks un fotogrāfs, mūsu vidusskolas absolvents
Marģers Martinsons.

Vispirms ciemiņi Jaunpiebalgas vidusskolā tikās ar
5.- 8.klašu audzēkņiem un skolotājiem. Pamīšus starp
dzejas rindām, kuras tika deklamētas no galvas, Rasma
Urtāne klausītājus iepazīstināja ar savu dzīves gājumu.
Savā mīlestības  dārzā viņa ir  izaudzinājusi   kuplu   bēr-
nu   pulciņu   un  nu  jau  priecājas  par  mazbērniem.
Rasmu Urtāni rakstīt iedvesmo gan kavēšanās bērnī-
bas dienu atmiņās, gan ikdienas norisēs novērotais un
izjustais. Tādēļ nav brīnums, ka nesen izdota viņas  dze-
joļu grāmatiņa mazākajiem lasītājiem „Bērnības
smarža”  ar  piemīlīgām  ilustrācijām. 

Rasma Urtāne ir vadošais lietvedības speciālists
Latvijā, LLU lektore, grāmatu „Palīgs lietvedībā“,
„Lietvedība un arhīvs“, kā arī dzejoļu krājumu „Kā smar-
žo zeme“, „Pērkonu ziedā“,  „Kastaņu sniegs“ un “Tev
skūpstu neizdzēst no lūpām” autore, vairāku grāmatu
līdzautore, dzejas almanahu “Zemgales vācelīte” aktī-
va kuratore – tā ir tikai daļiņa no visa, ko dzejniece pa-
spējusi dot saviem cienītājiem. Viņa ir Jelgavas Latviešu
biedrības dzejnieku kluba „Pieskāriens“ vadītāja un at-
zīstas, ka ”savu dvēseli – prieku , skumjas, asaras, mī-
lestību - ielieku dzejā un prozā“.

Brīnišķīgu noskaņu un neatkārtojamas emocijas pa-
sākumam piešķīra vijolnieka Reiņa Galenieka spēlētie
skaņdarbi un Marģera Martinsona fotogrāfijas. 

Paldies visiem bērniem, kuri ar patiesu interesi uz-
manīgi klausījās un skatījās! 

Pēcpusdienā Jaunpiebalgas novada domes zālē visiem
dzejas un mūzikas cienītājiem bija iespēja sasildīt savas

dvēseles muzikālā dzejas kompozīcijā “Mūžīgā sievietī-
ba”, kurā skanēja ne tikai Reiņa Galenieka dziesmas ar
Rasmas Urtānes vārdiem, bet arī E. Rozenštrauha un
A.Vintera pazīstamās melodijas. Neiztika arī bez smel-
dzīgā E. Dārziņa “Melanholiskā valša”…

Savu būtību Rasma Urtāne ielikusi dzejas rindās:
“Varbūt esmu savāda, bet es taču varu ziemu padarīt
īsāku  un vasaru - garāku. Ir katrs gads klāt nācis kā
pērle gadu virtenē”. 

Pasākuma noslēgumā apmeklētāji lūdza autogrāfus
un devās mājup ar Rasmas Urtānes dzejas krājumiem,
lai ikdienā paņemtu līdzi dzejnieces darbos ielikto dzī-
vesprieku, mīlestību un atziņas.

Ciemiņi apmeklēja arī Jaunpiebalgas Mūzikas un māk-
slas skolu, kā arī Jaunpiebalgas Sv. Toma ev. lut. baznīcu
un bija patīkami pārsteigti, un iepriecināti par redzēto. 

Kopš šīs tikšanās ir paskrējis jau vesels mēnesis, bet
vēl joprojām, ieejot mūsu skaistajā dievnamā, man šķiet,
ka tajā atskan vijolnieka Reiņa Galenieka atskaņotā “Ave

Vārda, mūzikas un krāsu burvība

Attēlā: dzejniece no Jelgavas Rasma Urtāne un
Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra vijolnieks Reinis
Galenieks.
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Laimes rats
Izlasot jebkuru grāmatu, mēs visi esam tikai ieguvēji,

tāpēc šovasar Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā jau otro
reizi ir pašiem sava lasīšanas veicināšanas programma
bērniem. ”Nāc un sāc! Iegriez laimes ratu - grāmatu
lasīšana visas vasaras garumā!”- aicina reklāma.
Tās dalībniekiem īpašā anketā jāieraksta vasarā izla-
sīto grāmatu nosaukumi. Līdz 9.septembrim aizpildī-
tās anketas būs jānodod bibliotēkā. Veiksmīgākie un čak-
lākie dalībnieki saņems veicināšanas balvas, kuru vidū
būs arī grāmatas. 

Origami figūriņu izstāde
No 15.maija Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā ska-

tāma Dagnes un Dagnijas Pujiņu (Vecpiebalga) 3D ori-

Maria”, kuru viņš izpildīja tikai sava prieka pēc - baz-
nīcas labās akustikas iedvesmots.

Rasmas Urtānes dzirkstošais dzīvesprieks, enerģija
un vitalitāte, kā arī Reiņa Galenieka šarms un galan-
tums sapurināja un uzmundrināja katru, kam todien

laimējās ar viņiem tikties.
Jaunpiebalgas pagasta un vidusskolas bibliotēkās la-

sītājiem tagad ir pieejamas Rasmas Urtānes grāma-
tas - autores dāvinājums. Aicinām lasītājus iepazīties
ar tām!

Priecājamies, ka jau varam iepazīstināt ar Bērnu, jau-
niešu un vecāku žūrijas 2017 grāmatu kolekciju. Visi in-
teresenti Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā var pieteikties
žūrijas darbā. Katrai vecuma grupai ir jāizlasa sešas
grāmatas un tās jānovērtē elektroniskā anketā.

5+
Divdesmit pieci mākoņi / Maija Laukmane. - Rīga :

Annele, 2016. 
Ezītis, kurš mīlēja slepeni : notikumi jautrajā lauku

sētā / Daiņus Šukis. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. 
Govs / Huans Arhona. - Rīga : Pētergailis, 2016.
Īsi stāstiņi par lietām / Ķēstutis Kasparavičs. - Rīga

: Pētergailis, 2016.
Pasaka par peļu pili / Maikls Bonds. - Rīga : Egmont

Latvija, 2016.
Puika, kas zīmēja kaķus: pēc japāņu pasakas motī-

viem. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017.

9+
Baltais lācis: pasaku pavārgrāmata bērniem / Māra

Viška, Uldis Daugaviņš, Mārtiņš Sirmais. - Rīga : Liels
un mazs, 2017.

Kaķēns margrietiņās / Uldis Auseklis. - Rīga : Lauku
Avīze, 2016. 

Muris un Vufs / Timo Parvela. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2017. 

Proti svilpot, Juhanna? / Ulfs Starks. - Rīga : Liels
un mazs, 2016.

Pūcīte ar zeltainajām acīm / Lelde Stumbre. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2016.

Uzrodas Flata kungs! / Žaume Kuponss. - Rīga : Lauku
Avīze, 2017.

11+
14 - 14 / Silēna Edgāra, Pols Beorns. - Rīga : Jāņa Rozes

apgāds, 2017.

Ceļojums uz Amazoni / Eva Ibotsone. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2016. 

Pastaiga mirušo pilsētā: Pārupes spoku stāsti / Māris
Rungulis. - Rīga : Liels un mazs, 2016.

Samsona ceļojums / Anete Mīrsva. - Rīga : Jāņa Rozes
apgāds, 2016.

Skaļā klase / Ieva Samauska. - Rīga : Pētergailis, 2016. 
Vafeļu sirdis: Lēna un es Satriektajā Matildē / Marija

Parra. - Rīga : Liels un mazs, 2016.

15+
Es joprojām krītu / Šīna Vilkinsone. - Rīga :

Lietusdārzs, 2017. 
Marēsi: Sarkanā klostera hronikas / Marija

Turtšaninova. - Rīga : Pētergailis, 2016.
Meitene tīmeklī / Zoji Saga. - Rīga : Egmont Latvija,

2016.
Rabarberu sarkanais / Oidira Ava Olafsdotira. - Rīga

: Jāņa Rozes apgāds, 2016.
Sektors 18 - 08 / Ilze Enģele. - Rīga : Zvaigzne ABC,

2017. 
Tētis / Kārlis Vērdiņš. - Rīga : Liels un mazs, 2016.

Vecāki
Brīvroku mamma: ieteikumi vecākiem, kā nolikt malā

telefonu, sadedzināt veicamo darbu sarakstu un pār-
stāt tiekties pēc pilnības, lai piedzīvotu patiesi būtis-
ko! / Reičela Meisija Steforda. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2016.

Ledus apelsīns / Dace Vīgante. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2016.

Mums neredzamā gaisma / Entonijs Dors. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2016. 

Omce sūta sveicienus un atvainojas / Frēdriks
Bakmans. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016.

Lai lasītprieks nezūd arī vasarā!
Bērnu žūrija 2017
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gami figūriņu izstāde. Tajā redzami populārākajā mo-
duļu origami tehnikā darināti darbi, kuri tapuši, sav-
starpēji savienojot ļoti daudzas vienādas detaļas. Origami
mākslas darbi ir īpaši, iedvesmojoši, tie rosina apkār-
tējiem apgūt jaunas prasmes un sniedz estētisko bau-
dījumu. Var tikai pabrīnīties, cik plašas ir papīra pie-
lietošanas metodes, lai iepriecinātu līdzcilvēkus.
Vajadzīga vien uzņēmība, pacietība, precizitāte, fantāzija.
Un tad no papīra var tapt mīļas dāvaniņas draugiem
un tuviniekiem. 

Attēlos: no 15.maija Jaunpiebalgas pagasta biblio-
tēkā skatāma Dagnes un Dagnijas Pujiņu (Vecpiebalga)
3D origami figūriņu izstāde.

Fotokonkurss “Piebalga, tu
dzimtā zeme mana!”

Fotogrāfi, dabas mīļotāji un novada patrioti!  Pirmās
fotogrāfijas konkursam jau ir iesniegtas. Dažas no tām
ir patiešām labas, tāpēc sarosieties arī jūs- visi pārē-
jie. Varat pārskatīt arī fotoalbumus un failus savos da-
toros - iespējams, ka arī tur atrodas kāds skaists, vēr-
tīgs un interesants uzņēmums. Varbūt, ka tieši jūsu dar-
bi tiks atzīti par labākajiem.  Un varbūt šis konkurss
pamudinās jūs piedalīties plašāka mēroga pasākumā
„Ainavu dārgumi“. 

Ainavu dārgumi
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku,  pašvaldī-
bu  publiskajām  bibliotēkām, plānošanas reģioniem or-
ganizē aktivitāti “Dāvana Latvijai - elektroniska aina-
vu  dārgumu  krātuve  “Latvijas  ainavu  dārgumi
vakar,  šodien,  rīt””.

Ainavu dārgumi – vietas un teritorijas Latvijas lau-
kos, ciemos un pilsētās, kuras aktivitātes ietvaros dialo-
gā ar sabiedrību tiek identificētas kā īpašas Latvijas un
tās reģionu vērtības, neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības
statusa un saglabātības pakāpes. Ainavu dārgumi ir ai-
navas ar īpašu vēstījumu par Latvijas un tās reģionu dabu
un  vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm.

Pašvaldību speciālisti un bibliotēku darbinieki ir šī
projekta kontaktpersonas un sadarbības partneri.

Aktivitāte tiek īstenota visā Latvijas teritorijā šādos
posmos:

1.posms  no  2017.gada  15.maija  līdz  2018.gada
14.februārim: ainavu dārgumu ieteikšana, apkopošana,
balsošana;

2.posms  no  2018.gada  15.februāra  līdz  2018.gada
14.augustam: ainavu dārgumu krātuves izveide;

3.posms no 2018.gada 15.augusta līdz 2018.gada 15.de-
cembrim: izstāde.

2018. gada oktobrī LNB telpās tiek organizēts no-
slēguma pasākums, pēc kura tiks apkopoti priekšliku-
mi par ainavu dārgumu iekļaušanu Latvijas Kultūras
kanonā, kas Kultūras ministrijā tiek iesniegti līdz
2018.gada 15. decembrim. 

1.posma ietvaros līdz 2017.gada 15. jūlijam notiek
ainavu dārgumu pieteikšana. To var izdarīt jebku-
ra fiziska persona vai fizisku personu grupa (ģimene,
mācību iestāžu audzēkņu grupa, nevalstiskās organi-
zācijas).

Pieteikties var, izpildot elektronisku formu tīmekļa
vietnē www.ainavudargumi.lv vai arī dodoties uz vie-
tējo bibliotēku. Tur pieejamas izdrukātas pieteikuma
veidlapas, kuras pēc aizpildīšanas tiks ieskenētas un
nosūtītas uz elektronisko pasta adresi:

ainavudargumi@varam.gov.lv 

Pieteikumu skaits nav ierobežots - persona vai per-
sonu grupa akcijā var pieteikt vairāk nekā vienu ainavu.

Mēs novērtēsim jūsu palīdzīgo roku aktivitātes īs-
tenošanā, lai visi kopīgi krātu vēstures mirkļus un iz-
celtu dārgumus, kas ir mums visapkārt nepamanīti, bet
tik skaisti un nozīmīgi Vidzemes reģionam un katram
tā iedzīvotājam!

Vidzemes reģions tradicionāli tiek uzskatīts par vie-
nu no ainaviskākajām Latvijas teritorijām, katrai paš -
valdībai ir savi ainavu dārgumi, ar ko lepojamies.
Mudināsim arī savus kolēģus, ģimeni un draugus pa-
domāt un katram pieteikt savu ainavu dārgumu, ar ko
mums asociējas Latvija. 

***
Atgādinām, ka vasarā no 1.jūnija  līdz 1.septem-

brim Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka sestdienās
ir slēgta.

Baiba Logina
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Ģimenes svētki Zosēnos
Šie  svētki tika organizēti ar  mēr-

ķi nodrošināt galvenokārt  aktivitātes
bērniem, dodot iespēju atpūsties arī
visai ģimenei kopā. Diena izdevusies,
bērnos neviltots  prieks, vizinoties ar
Sesīļu ponijiem divu stundu garumā.
Šogad LSK Zosēnu nodaļa, kuplinot
svētkus, savu paldies teica 20 au-

džuģimenēm – 12 ģimenēm Zosēnos, piecām
Jaunpiebalgā un trim ģimenēm no Drustiem.  Protams,
ģimenei nāk līdzi arī savas rūpes un grūtības, bet tas
ir nesalīdzināmi ar to, ko ģimene dod pretī. Ģimene ir
vislabākās zāles pret vientulību, garlaicību un nedro-
šību.

Mēs vienmēr tiecamies pēc kaut kā labāka, neaptverot
to, ka, iespējams, pats labākais jau mums pieder. Lai
saticība un mīlestība ģimenēs katru dienu!

Attēlā: bērnos neviltots  prieks, vizi-
noties ar Sesīļu ponijiem divu stundu ga-
rumā. 

Kā katru gadu, kad dabā
viss raisās un zaļo …

Pašdarbības kolektīvi atskatās uz paveikto.
Amatierteātris uzvedis pavisam interesantu lugu
‘’Plastmasas magones”, dejotāji kuplinājuši svētkus pašu
mājās un Jaunpiebalgā, arī ārpus novada.  Paldies no-
vada domei par atbalstu tērpu iegādē un  kultūras dzī-
ves norisēs un attīstībā!

Jāsaka paldies ļoti mainīgajiem  kolektīvu sastāviem,
bērnu un arī dāmu kolektīviem. Prieks par katru paš -
darbnieku, kas izturēja šo sezonu. Paldies vadītājiem,
kuri ar savu apņēmību piedalījušies pašdarbībā. Jūs esat
tie,  kas rada pasākuma daudzveidību pagastā, kas ie-
interesē mūsu iedzīvotājus apmeklēt šos pasākumus un
izvērtēt mūsu sniegumu. Es priecājos par jūsu devumu
pašdarbībā, par jūsu radošo pienesumu ikdienas dzīvē.

Arī jūs, iedzīvotāji, esat mīļi gaidīti piebiedroties mūsu
pašdarbības kolektīvu saimei!

Dzidra Prūse 

Attēlā: pašdarbības kolektīvi Zosēnos atskatījās uz
paveikto.

No cepures gaisma ausa,
No zobena Saule lēca.

No 28. līdz 30. jūlijam notiks as-
totais “Latvijas Dziesminieku un tau-
tas saiets”. Neraugoties uz pagāju-
šā rudens ugunsnelaimes nodarīta-
jiem postījumiem, saiets notiks
savā mājvietā – Jaunpiebalgas no-

vada dabas saimniecībā “Lielkrūzes”,
par ko pateicamies vietas saimnie-
kiem un visiem atbalstītājiem, kas
palīdzējuši un palīdz “Lielkrūzēm” at-
jaunoties.

Satikšanas, stāstu mīšana, sa-
dziedāšanās. Rituāls, tapšana, pras-
mē augšana, spēkā ņemšanās. Par
saieta vadmotīvu viens no tā aizsā-
cējiem dziesminieks Uldis Kākulis šo-
gad izvēlējies dainu tekstu:  “No zo-
bena Saule lēca”. Saieta laikā dzies-
minieki un dzejnieki dalīsies ar sev
svarīgo, jaunatklāto, ļausies sarunām
un pārdomām. Kopīgi meklēsim at-
bildes par to, kādi ir mūsdienu cil-
vēka darba un cīņas rīki, un kādu
Sauli gribam redzēt no tiem lecam.
Dziesminieka “zobens” ir vēstī-
jums, ko tas pauž. Tāpēc meistar-
klasēs mācīsimies vārda un skaņas
spēku, balss un ķermeņa atbrīvoša-
nu, lai tie vēsti spētu nest tautā.

Veidosim spēka rituāla prasmi un sa-
prašanu. Kopā ar amatniekiem da-
rināsim un pētīsim skaņu instru-
mentus, kas dziesminiekiem palīdz
izteikties. 

Dziesmas un koncerti piepildīs vi-
sas trīs pasākuma dienas.
Piektdienas vakarā saietu ieskan-
dinās krāsains koncerts “Es kaldinu
zobentiņu”, kurā piedalīsies gan jau-
nie dziesminieki, gan tie, kas mek-
lē jaunas, netradicionālas skaņas, ins-
trumentus, salikumus un izpausmes
veidus.  Sestdienas koncerti kārto-
sies trīs kārtās – pa dienu notiks in-
dividuālie koncerti tiem tautā iemī-
ļotajiem dziesminiekiem, kam sa-
krājies vairāk, ko teikt. Šeit dzirdē-
sim pēdējā gada laikā tapušo.
Pamīšus notiks  dziesminieku “pu-
durīšu” koncerti, kuros savā starpā
saspēlēsies un sadziedāsies tie,
kam labāk tīk uzstāties brīvā at-

“Dziesminieku un tautas saiets” Lielkrūzēs būs!



24

mosfērā, nevis uz skatuves. Sestdienas vakarā - dzies-
minieku lielkoncerts, kur vienuviet tiksies Latvijas la-
bākie un iemīļotākie dziesminieki. Neizpaliks arī nakts
sadziedāšanās pie ugunskuriem. Svētdien atvadīsimies
ar Valda Atāla un viņa draugu koncertu “Mājupceļš” un
kopīgu uguns spēka rituālu, lai nostiprinātu šajās die-
nās gūto un nestu to tālāk katrs savā sētā un mājā. 

Visu pasākuma laiku par tīru miesu un garu rūpē-
sies pirtnieki. Būs iespēja sevi piedzīvot nakts takā “Es
tumsiņas nebijos”. Kopīgi sagaidīsim saules lēktus un
pildīsim sevi ar rīta spēku. Būs aktivitātes bērniem, peld -
vieta, telšu pilsētiņa, ēdināšana. 

Vislielākais paldies Latvijas Kultūras ministrijai,
Dolmaņu ģimenei, dziesminiekiem un klausītājiem, kuru
dēļ šī tikšanās var notikt. 

Biļetes iepriekš pārdošanā būs pieejamas no
01.06.2017 “Biļešu paradīze” kasēs. Sīkāka informā-
cija, dalībnieku un brīvprātīgo palīgu pieteikšanās:
www.saiets.lv, www.facebook.com/saiets vai pa tālr.
25677787 (Ilze Kalna).

Uz tikšanos un Esam! 

Ilze Zveja 
mob. 29140797

Īpaša informācija Jaunpiebalgas novada iedzīvotājiem
No 1.jūlija novada domes kasē vietējie iedzīvotāji varēs iegādāties pasākuma 

„Dziesminieku un tautas saiets” biļetes par īpašu cenu –
5 EUR uz visām saieta dienām un pasākumiem. Šāda iespēja pieejama tikai iepriekš pārdošanā 

un tikai Jaunpiebalgas iedzīvotājiem.
Savukārt, ja vēlies pasākumus apmeklēt par velti un palīdzēt ar savu darbu to norišu nodrošināšanā,
piesakies par BRĪVPRĀTĪGO palīgu! Būsim priecīgi par palīgiem gan vīru, gan sievu darbos -

virtuvē, teritorijas sakārtošanā, noformēšanā un nokopšanā, kā arī citur.

Vispirms - nekrītiet panikā, jo objektīvs situācijas no-
vērtējums un pareizas rīcības izvēle palielina jūsu ie-
spējas izglābties. Ja pamostaties un konstatējat, ka iz-
cēlies ugunsgrēks, pārvelieties pāri gultas malai un rā-
pojiet uz durvju pusi. Turoties tuvāk grīdai, jums būs
iespēja paglābties no bojāejas. Rāpojiet uz istabas dur-
vju pusi. Mēģiniet uztaustīt durvis ar roku. Necentieties
paņemt kādas drēbes vai vērtslietas.

Ja varat izkļūt no telpas
Ja, uztaustījuši durvis, jūtat, ka tās nav karstas, maz-

liet paveriet tās un pārliecinieties, vai ārpusē nav dūmu
un uguns. Kad atstājat istabu, aizveriet durvis, tas ma-
zinās uguns izplatību un aizsargās jūsu īpašumu.
Neaizmirstiet paņemt atslēgas. Ja visi evakuācijas ceļi
būs slēgti un pamest ēku nevarēsiet, jums vajadzēs at-
slēgu, lai atgrieztos dzīvoklī, kas kļūs par drošāko pa-
tvēruma vietu.

l Nemēģiniet meklēt, kurā vietā deg. Vērtīgais laiks,
ko tādējādi zaudēsiet, var būt izšķirošais, lai paspētu
glābties.

l Nekavējieties kāpņu telpās un gaiteņos, domājot,
ko darīt. Pametiet māju pēc iespējas ātrāk. Jums jāzi-
na, kuri mājas gaiteņi ved strupceļā, centieties izvai-
rīties no tiem.

l Vienmēr izmantojiet tikai kāpnes. Nekādā gadī-
jumā neizmantojiet liftu.

l Rēķinieties ar to, ka visapkārt būs panika. Tāpēc
turieties pie kāpņu margām, tas palīdzēs jums noturēties,
ja kāpņu telpā būs drūzma.

l Pirms atstājat ēku, nemēģiniet iekštelpās satikt
visus tuviniekus, jo dārga ir katra minūte.

l Kad esat nokļuvuši drošībā, zvaniet Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienestam. Neuzskatiet par paš -
saprotamu, ka to jau būs izdarījis kāds no kaimiņiem.
Nenolieciet klausuli, kamēr dispečeri nav saņēmuši visu
viņiem nepieciešamo informāciju.

l Neejiet atpakaļ mājā, kamēr ugunsdzēsēji to nav
atļāvuši.

Ja jūs nevarat izkļūt no telpas
l Ja, uztaustījuši durvis, jūtat, ka tās ir karstas, ne-

veriet tās vaļā. Tas var nozīmēt, ka aiz durvīm plosās
uguns. Atverot durvis, liesmas uzreiz iekļūs istabā.
Aizvērtās durvis var būt par aizsegu no uguns un pa-
sargāt jūs, kamēr ierodas glābēji.

l Ja durvis ir karstas, aizbāziet spraugas. Šim no-
lūkam vislabāk kalpos mitri dvieļi, segas. Noderēs arī
palagi, drēbes.

l Ja ir pieejams telefons un telpā, kurā atrodaties,
nav dūmu, zvaniet pa tālruni 112.

l Rāpojiet pie loga un mazliet paveriet to. Atverot
logu pilnīgi, jūs radīsiet caurvēju, kas veicinās dūmu pie-
plūdumu istabā.

l Turieties zemu pie loga, tas ļaus jums elpot svai-
gu gaisu no ārpuses un izvairīties no dūmiem, kas lē-
nām piepildīs istabu.

l Ja iespējams, aizsedziet degunu un muti ar kādu sa-
mitrinātu materiālu, tas filtrēs dūmus un elpot būs vieglāk.

l Tikai galējas nepieciešamības gadījumā atveriet
logu pilnīgi vai izsitiet stiklu. Tādā gadījumā dūmi var
iekļūt istabā arī no mājas ārpuses. Stikls būs izsists un
jums vairs nebūs iespēju logu aiztaisīt.

l Ja atrodaties pirmajā stāvā un varat pa logu iz-
kļūt drošībā – dariet to.

l Ja atrodaties augstāk par pirmo stāvu, labāk at-
turieties no lēmuma lēkt. Daudzi cilvēki, kuri būtu va-
rējuši ugunsgrēkā izdzīvot, gaidot pēc palīdzības savā
istabā, ir gājuši bojā, lecot no bīstamiem augstumiem.

Kā pievērst sev uzmanību,
ja nevarat izkļūt no istabas

l Radiet troksni, lai pārējie zinātu, kur jūs atroda-
ties. To vislabāk darīt, klauvējot ar kādu priekšmetu,
nevis kliedzot.

l Vicinot pa logu dvieli vai palagu, jūs pievērsīsiet
uzmanību savai atrašanās vietai.

Matīss Zemgalis
VUGD Vidzemes reģiona brigādes
Cēsu daļas Jaunpiebalgas posteņa 

komandieris
tālr: 64162101, 27890637

e - pasts: matiss.zemgalis@vugd.gov.lv

Kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā
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Paldies Gunāra Priedes autortie-
sību mantiniecei Līgai Zirnītei,
kura dāvināja Jaunpiebalgas nova-
da bibliotēkai Gunāra Priedes
Kopoto rakstu 5 sējumus, bet no-
vadpētniecības muzeja fondos būs visi
Jāņa Sudrabkalna Kopoto rakstu sē-
jumi un apkopotās vēstules.

Tomēr labāk citēšu vēstulē rak-
stīto: ”Manā atmiņā dramaturgs un
kultūras darbinieks Gunārs Priede
un Piebalga, tie ir: rakstnieka un viņa
draugu - literatūrzinātnieces
Saulcerītes Vieses un fotogrāfa
Jura Krieviņa braucieni uz dažādām
ļoti skaistām Piebalgas vietām, kas
saistītas ar Kārli Skalbi, brāļiem
Kaudzītēm, Antonu Austriņu, Emīlu
Dārziņu, Jāni Sudrabkalnu u.c.; dra-
maturga stāsti par draugiem pie-
baldzēniem: Olgu Lisovsku, Liliju
Dzeni, Maču dzimtai piederīgo
Liliju Žvīguli, Paulu Putniņu, Adīnu
Ķirškalni un citiem Piebalgai pie-
tuvinātiem cilvēkiem. Nu jau arī ar
Jaunpiebalgu saistīto Krišjāņa
Barona muzeja vadītāju Rūtu
Kārkliņu.

(..)
Gunāra Priedes arhīvā glabājas

Jura Krieviņa uzņemts foto pie
Spulgu kadiķa, tad vēl foto Piebalgā
ciemos pie Mīļās kundzes. (..)

Grāmatā “No Viņķu kalna līdz
Skrāģu krogam” pieminēta
Jaunpiebalgas rūpkombināta dra-
matiskā kolektīva iestudētā Gunāra
Priedes luga “Jaunākā brāļa vasara”
1960.gadā – šie ir tikai daži saska-
res punkti ar Piebalgu.

1999. gadā, meklējot vasaras māj-
vietu atpūtai no Rīgas burzmas, ie-
gādājāmies īpašumu “Lejas
Magonas” Zosēnu pagastā.

Iepriekš nejutāmies tik piederīgi
Piebalgai kā tagad, kopš ir šis stāsts
par Jaunpiebalgas novadu “No
Viņķu kalna līdz Skrāģu krogam”,
kurā pieminēti arī cilvēki, kuri kād-
reiz dzīvojuši un strādājuši mūsu mā-
jās. (..)

Kā pateicību Jaunpiebalgas no-
vadam novada bibliotēkai dāvinu
teātra zinātnieces Ievas Strukas (vi-
ņai ieguldot ļoti lielu un rūpīgu dar-
bu) sastādītos Gunāra Priedes
Kopoto rakstu 5 sējumus, kas ir au-
tora ne tikai literāro darbu apkopo-
juma izdevums, bet arī viņa die-
nasgrāmatās fiksēto notikumu godīgs

atspoguļojums un novērtējums dau-
dzu gadu garumā.”

Vēsma Johansone

Attēlā: Gunārs Priede pie Spulgu
kadiķa. 1979. gads. 

Jura Krieviņa foto

Vērtīgi dāvinājumi

Jaunpiebalgā
Jūnijs 

16. 06.  plkst. 19.00 Jaunpiebalgas lietišķās un tē-
lotājas mākslas studijas „Piebal dzēni” iz-
stāde “SAULES ZĪMĒ” atklāšana izstāžu zālē
„Velves“.

21.06. no plkst. 21.00 saulgriežu sagaidīšana Viņķu
kalnā. 

Trejdeviņu vainagu pīšana, uguns rituāls, gongu spē-
les un uguns skulptūras. Visa vakara garumā spēlēs
un dziedās folkloras kopa “Vīteri” no Rēzeknes. Līdzi
ņemam pagājušā gada Jāņuzāles, savu malkas pagali
ugunskuram un cienastu kopīgam galdam.
Kopīgi sasmelsimies dabas spēku visam gadam!
24.06 plkst. 22.00 Jāņu zaļumballe estrādē “Taces”

kopā ar lustīgajiem brāļiem Puncuļiem no
Rēzeknes. 

Ieeja: līdz plkst. 23.00 – 4,00 EUR
pēc plkst. 23.00 – 5,00 EUR

Jāņiem un Līgām ieeja bezmaksas 

Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas –  sekojiet lī-
dzi reklāmai!
Sīkāka informācija par pasākumiem 26449732
(Egita), 26127653(Laura) 

Zosēnu pagastā

04. – 06. 07. Novada jaunieši!  Aicinām jūs vasa-
ras brīvlaikā uz pārgājienu - nometni
Zosēnos. Tā būs laba iespēja jautri pavadīt
laiku draugu pulkā, interesantas nodarbes,
nakšņošana teltīs.

Piesakieties līdz 26. jūnijam, zvanot pa tālruni
26538154 (Dzidra).

22. 06. plkst. 19.30. Zosēnu kultūras namā vie-
sosies Jaunpiebalgas amatierteātris
‘’Triksteri’’ar Monikas Zīles lugu ‘’Trīs ko-
šas dāmas’’. 

Ieeja 2.00 EUR
07. 07. Zosēnu kultūras namā viesosies Aronas

pagasta Lauteres kultūras nama amatier-
teātris “Aronieši” ar Jukuma Paleviča ko-
mēdiju “Preilenīte”. Režisore Laima Vanaga.
Izrādes garums 1h 30 min. Ieeja 1,50 EUR,
bērniem bezmaksas ieeja.

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

Kultūras pasākumi
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Aicinām piedalīties
Jaunpiebalgas novada 

Ģimenes dienas svētkos 
15.jūlijā brīvdabas estrādē Taces

Jau otro gadu Jaunpiebalgas novadā norisinā-
sies Ģimenes svētki, kā solījām pagājušogad, šogad
Ģimenes svētki norisināsies visas dienas garumā.

Ģimenes svētki šogad un turpmākos divus ga-
dus tiks rīkoti saskaņā ar projektu „Pasākumi vie-
tējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimī-
bu profilaksei Jaunpiebalgas novadā” Nr.
9.2.4.2/16/I/102 nosacījumiem. Šī gada pasākums
tiks veidots kā ģimeņu sporta diena, kur visa ve-
cumposma iedzīvotājiem būs iespējams piedalīties
dažādās spēlēs, sportiskās aktivitātēs ar mērķi vei-
cināt novada iedzīvotāju fiziskās aktivitātes.

Pasākuma laikā iedzīvotājiem būs iespēja pieda-
līties gan dažādās tematiskās sacensībās (piemēram,
bērnu skrējiens, ģimeņu sporta spēles), gan izmēģi-
nāt savus spēkus citos sporta veidos (piemēram, orien-
tēšanās sportā, brīvdabas jogas nodarbībā vai “Zumba”
deju nodarbībā). Ņemot vērā lielo novada iedzīvotā-
ju interesi par velosportu, pasākuma laikā notiks arī
velobrauciens, kura laikā speciālisti stāstīs par dro-
šību un pareiza ekipējuma izvēli.

Projekta ietvaros ir paredzēts, ka tiks nodroši-
nāts transports Zosēnu pagasta un Jaunpiebalgas
pagasta attālo teritoriju iedzīvotāju nokļūšanai uz
pasākuma vietu. Līdz ar to lūdzam ģimenes, kuras
vēlas piedalīties sporta dienā, pieteikt transportu
pa tālruni 64162440 līdz š.g. 10.jūlijam.

Sāksim jau no rīta ar svētku atklāšanu un tur-
pināsim ar aktīvu sportošanu līdz pat pēcpusdienai. 

Sportisko dienu noslēgsim Jaunpiebalgas kultūras
namā ar svinīgo pasākumu, kur godināsim
Jaunpiebalgas novada ģimenes, kurās no 01.01.2016.
līdz 30.06.2017. ir dzimuši bērni un kuru dzīves vie-
ta ir deklarēta Jaunpiebalgas novadā, pasniedzot
tām īpaši gatavotu piemiņas dāvaniņu. Tāpat mēs
dodam iespēju vēl tikai šogad pieteikt bērniņus,
kuri dzimuši 2013., 2014., 2015. gadā un kuru
deklarētā dzīves vieta ir Jaunpiebalgas novads.
Lai arī viņiem varētu sarūpēt piemiņas dāvaniņas,
lūdzam vecākus pieteikt savus bērnus līdz š.g. 5.jū-
lijam. Pieteikumus gaidām pa tālruni 64162440. (Tos
bērniņus, kuri jau saņēma piemiņas dāvaniņu
2016.gada pasākumā, lūdzam nepieteikt).

Uz svinīgo pasākumu kultūras namā ir aicinā-
tas visas Jaunpiebalgas novada ģimenes ar bērniem,
jo pasākumu kuplinās Pasaku nama varoņi ar mu-
zikālo izrādi. Būs skaisti un jautri!

Sekojiet līdzi informācijai par Ģimeņu dienu no-
vada domes mājas lapā www.jaunpiebalga.lv .
Jautājumu gadījumos zvaniet Egitai 26449732 vai
Dacei 26451416

Mēs vēlamies šo dienu ģimenēm padarīt
par īpašu!

Uz Ģimenes svētkiem ir gaidīta ikviena
Jaunpiebalgas novada ģimene!
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Dažādas ziņas

Balsoja 
par brīvu Latviju

Ernests Bauers (1882-1926),
rancēnietis, bija viens no Tautas
padomes dibinātājiem un viens
no tiem, kurš 1918. gada 18. no-
vembrī parakstīja Latvijas Valsts
pasludināšanas dokumentu.

2017. gada 7. jūnijā
Ernesta Bauera atdusas vie-
tā Jaunpiebalgas kapos tika
uzlikts piemineklis, kura
māksliniecisko pusi veidojis
tēlnieks Āris Smildzēns, fi-
nansēja radinieks Ivars
Bekmanis, bet Guntis
Panders izpildījis tēlnieka ie-
ceri īpašā akmenī, kas vests
no Somijas. 

Piemineklī iekaltās zī-
mes (ozollapas, ģerboņa un
karoga motīvi) raksturo šī iz-
cilā vīra nopelnus Pirmās
brīvvalsts tapšanas procesā.
Viņš bijis ne tikai Tautas
Padomes un Satversmes
Sapulces loceklis, bijis
Zemkopības ministrs
Pauļuka, Meierovica un Zāmuēla va-
dītajā valdībās, bijis 1. un 2.Saeimas
deputāts, žurnāla „Latvijas
Lauksaimnieks” redaktors, žurnāla
„Mazsaimnieks” redaktors. Latvijas
jaunsaimnieku savienības dibinātājs.
Laikraksta „Līdums” līdzdibinā-
tājs.

Savā īsajā mūžā paguvis absolvēt
Halles lauksaimniecības institūtu
(1910), vadījis lauksaimniecības skolu
Priekuļos, bijis tautskolotājs Palsmanē,
bet galvenais - būt pārliecinātam lat-

vietim, ka Latvijas būs brīva. 
Pieminekļa uzlikšanā klāt bija

Vēsma Johansone un 
Aija Ķīķere.

Attēlā: 2017. gada 7. jūnijā
Ernesta Bauera atdusas vietā
Jaunpiebalgas kapos tika uzlikts pie-
mineklis, kuru finansēja radinieks
Ivars Bekmanis (no kreisās), bet
Guntis Panders izpildījis tēlnieka ie-
ceri īpašā akmenī, kas vests no
Somijas. 

Sakarā ar kārtējo atvaļinājumu

Jaunpiebalgas novada kase
slēgta no

7. līdz 20.jūnijam.

Jaunpiebalgas novada dome ar 2017.gada 1.jūniju uzsāk projekta
,,Gājēju ceļa pārbūve Gaujas ielas posmā no Emīla Dārziņa ielas līdz

dzelzceļa stigai un gar Rūpniecības ielu, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads” realizāciju.

Jūnija mēnesī strādāsim no Emīla Dārziņa ielas līdz
Rūpniecības ielai.

Būvdarbus veic SIA “8 CBR”.
Remontdarbu laikā gājēju ietve 

pa posmiem tiks slēgta,
nodrošinot gājēju pārvietošanos 

pa ceļa brauktuves daļu.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

ModelisJaunpiebalgas mākslinieki ābeļziedu laika plenērāJaunpiebalgas mākslinieki ābeļziedu laika plenērā
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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”. 

Nekad vairs neatnāks diena,
Kas vizbuļu spilgtumā mirdz.
Caur nopļauto vasaru
skriedams,
tas stars ir apdzisis.

Mūžības ceļu gājušas:

Vija Adonija Melece 
84 gadu vecumā,

Vallija Cerus
88 gadu vecumā.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka visdziļāko līdzjūtību

tuviniekiem!

To spēku, kas zaļajos zaros
Un līganos stiebros spīd,
To prieku un dzīvības ilgas
Ik dienas sev paņem līdzi.

Jūlija īpašie jubilāri

60 Mārīte Ceļmale 18.07.1957. Gaujas iela 27-9
Irēna Kasparžaka 09.07.1957. “Priednieki”
Jānis Podiņš 27.07.1957. “Tautieši”
Ināra Slavēna 09.07.1957. Gaujas iela 5, Zosēnu

pagasts
65 Guntars Dolmanis 19.07.1952. “Lielkrūzes”

Mārīte Kārkliņa 19.07.1952. “Vecķeiķi”
70 Sarma Petrovska 18.07.1947. Brāļu Kaudzīšu iela

5-15
Jānis Putniņš 27.07.1947. Meža iela 6

75 Juris Marcinkevičs 02.07.1942. Dzelmes-1, Zosēnu
pagasts

Andris Razminovičs 03.07.1942. “Lejas Jēci”
80 Aija Balode 17.07.1937. Brāļu Kaudzīšu iela

3-1
Marija Brezinska 07.07.1937. Brāļu Kaudzīšu iela 2
Vija Lēruma 26.07.1937. Stacijas iela 13-5

85 Ida Bērziņa 06.07.1932. “Bērziņi”
91 Elza Vasile 28.07.1926. “Sprīdīši”
97 Elvīra Zāģere 12.07.1920. Rūpniecības iela 4-3

Jaunpiebalgas novada dome sveic jūlija jubilārus!

Lai siera ritulis ripo,
Lai puto alutiņš salds,

Lai uzzied papardes zieds
Un ataust Jāņu rīts balts!

Vasaras saulgriežu laikā – Līgo dienā un
Jāņos - līdzās sieram, pīrāgiem un citiem

gardiem ēdieniem jābauda arī alus un kvass.
Kā ierasts, alus darītava „Piebalgas alus”

laipni aicina pircējus iegādāties Jāņu dienas 
vaļējo gaišo nefiltrēto alu „Jubilejas”,

filtrēto alu “Svētku alus”,
kvasu „Piebalgas oriģinālais kvass”:

20.jūnijā no pulksten 12.00 līdz 18.00
21.jūnijā no pulksten 9.00 līdz 18.00
22.jūnijā no pulksten 9.00 līdz 20.00

Cena:
alus - 1.70 EUR/l

kvass – 0,90 EUR/l
kvass „Piebalgas oriģinālais” 1,5 l pudelēs – 1,00 EUR/gab.

Lai iepirktos, jāņem līdzi tam piemērots trauks, taču varēs iegā-
dāties arī 5 l plastmasas taru ( 0,60 EUR/gab.)

Iepirkšanās Jaunpiebalgā, Gaujas ielā 2 
pie alus darītavas.

10.jūlijā 
no plkst.10.00 līdz 13.00 

Jaunpiebalgas
kultūras namā  

donoru diena.

Foto: Lolita Petkēviča


