
10 (235) 2017. gada oktobris Jaunpiebalgas novada izdevums

Oktobrī
29.10.  Pāreja no vasaras laika uz ziemas laiku, plkst.04.00
(naktī no sestdienas uz svētdienu) pulksteņa rādītājus
pagriežot vienu stundu atpakaļ.    

Novembrī
07.11. Robežsargu diena.
11.11. Lāčplēša diena.   
18.11. Latvijas Republikas Proklamēšanas diena.  

2017.gada 
16. septembrī
pasaulē nāca

Karlīne Cēsniece.
Apsveicam laimīgos

vecākus un 
vecvecākus!

2017.gada 3.oktobrī latviešu dzejniekam Eduardam Veidenbaumam 
apritēja 150 gadi.  Godinot dzejnieku jubilejā, Jaunpiebalgas amatierteātris “Triksteri” 

sagatavoja dzejas pasākumu “Reiz zaļoja jaunība…”.  Režisore Aina Damroze.

Mīliet visus dzīves gaišos ceļus,
Mīliet vēju, kas pār laukiem slīd,
Mīliet savus draugus, dzīvi,
Mīlu saaudzējiet kā skaistu ziedu līdz!

2017.gada 7. septembrī laulības noslēdza:
Rasa Ontužāne un Intars Vilks.

Apsveicam!
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- Pārdomas
Pārlūkojot jaunās grāmatas,

ārzemju autoru grāmatu apskatā
(ne daiļliteratūras) atradu kādu in-
teresantu grāmatas apskatu, tās no-
saukums “Jūsu nauda: lietošanas
pamācība”. Nu kuram gan būtu va-
jadzīga šāda dīvaina lietošanas pa-
mācība? Katrs no mums domā, ka
prot saprātīgi tērēt naudu, būtu ti-
kai tās vairāk.

Ir viens labs veids, kā ietaupīt
naudu, ko maz piemin – turēt mā-
jās mazāk mantu. Autors šo nosauc
par mantu tirāniju. Pirms no-
pirkt jebko, sev  jāpavaicā: “Vai tas
ir kaut kas, ko es lietošu nepār-
traukti?” Lietām ir vērtība tikai tad,
ja tās tiek lietotas. Tomēr ar laiku,
gribi vai negribi, mantas kļūst par
krāmiem. Izrādās, ka mantām ir
liela nozīme cilvēka laimes vai ne-
laimes izjūtā. Mantu iegāde, uz-
glabāšana, pārvietošana un uztu-
rēšana  maksā naudu. Taču iz-
maksas ir ne tikai finansiālas, jo pā-
rāk daudz mantu turēšana prasa
pavisam reālu garīgu piepūli – mēs
par tām domājam un uztraucamies,
līdz tās kļūst par nastu. Viss kār-
tībā ar tām lietām, kuras tiešām lie-
tojam. Problēma rodas tādu man-
tu uzkrāšanā, kuras ir iegādātas,
bet reti vai nekad netiek lietotas.
Labākais veids, kā ar mantām tikt
galā, ir – vienkārši neļaut tām ie-
nākt mūsu mājā.

Grāmatas autors atklāj, ka ie-
pirkšanās – tā esot vesela zinātne.
Viņš katram no mums dod vērtīgus
padomus: pavadīt veikalos mazāk
laika, kontaktēties ar veikala dar-
biniekiem tikai tad, kad nepiecie-
šama palīdzība,  sacīt “nē” produktu
paraugiem (iespēja, ka cilvēki no-
pirks kaut ko, ir lielāka, ja viņiem
ir iespēja to izmēģināt.).  Un vēl -
rokas nost - gandrīz visi neplāno-
tie pirkumi un daudzi plānotie arī
tiek veikti pēc tam, kad pircējs redz,
aptausta, pasmaržo vai pagaršo
kaut ko, kas sola patīkamas izjūtas
vai baudu. Pazīstamas situācijas?

Kas man liekas aktuāli mūsdie-
nās, tās ir kaitinošās reklāmas – vai
apjaušam, cik un kā tās ietekmē cil-
vēku? Daudzi stāsta, ka nopērk ma-
zāk mantu, kad pārstāj skatīties TV.
Taču radio programmas, avīzes, žur-
nāli un internets arī ir pilni ar rek-
lāmām. Jo vairāk spēsim no tām iz-
vairīties (vai ignorēt), jo mazāks būs
kārdinājums kaut ko nopirkt.

Lai mums vērtīgi un tikai va-
jadzīgi pirkumi!

Aija Ķīķere

2017. gada 11. septembra novada domes
sēdē nolemts:

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2017.gada 11.septembra
Saistošos noteikumus Nr.11 „Par grozījumiem 2016.gada 25.janvāra
Saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets,
speciālais un ziedojumu budžets 2017.gadam”.

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu: „Tīrumroci“,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV- 4125 - J. S., personas kods
dzēsts (miris 2004.gada 24.februārī), parāda pamatsumma - 243,30 EUR;
Rūpniecības iela 2-5, Jaunpiebalga,  Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas
nov., LV- 4125 - S. K., personas kods dzēsts (mirusi 2006.gada 10.novembrī),
parāda pamatsumma - 54,72 EUR.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.2, „Mācītājmuiža
9“, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar kadastra Nr.4256 900 0281.

Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – automašīnas WV GOLF VA-
RIANT, v/n FT4370, izsoles noteikumus.

Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – automašīnas WV GOLF,
v/n HC1737, izsoles noteikumus.

Līdz neizlietotā valsts finansējuma audzēkņu ēdināšanai par
2016./2017. mācību gadu izlietošanai, brīvpusdienas tiek piešķirtas
Jaunpiebalgas vidusskolas 5. un 6. klasei.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – zemesgabalu Pureņu ielā
1, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, ar kadastra
apzīmējumu 4256 006 0421, nosakot ieguvēja izvēli, rīkojot otro izsoli ar
augšupejošu soli (mutiska izsole ar augšupejošu soli), samazinot nekus-
tamā īpašuma sākumcenu par 20% no pirmās izsoles noteiktās sākumcenas.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – zemesgabalu Pureņu ielā
3, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, ar kadastra
apzīmējumu 4256 006 0422, nosakot ieguvēja izvēli, rīkojot otro izsoli ar
augšupejošu soli (mutiska izsole ar augšupejošu soli), samazinot nekus-
tamā īpašuma sākumcenu par 20% no pirmās izsoles noteiktās sākumcenas.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – zemesgabalu Pureņu ielā
5, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, ar kadastra
apzīmējumu 4256 006 0423, nosakot ieguvēja izvēli, rīkojot otro izsoli ar
augšupejošu soli (mutiska izsole ar augšupejošu soli), samazinot nekus-
tamā īpašuma sākumcenu par 20% no pirmās izsoles noteiktās sākumcenas.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – zemesgabalu Pureņu ielā
7, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, ar kadastra
apzīmējumu 4256 006 0424, nosakot ieguvēja izvēli, rīkojot otro izsoli ar
augšupejošu soli (mutiska izsole ar augšupejošu soli), samazinot nekus-
tamā īpašuma sākumcenu par 20% no pirmās izsoles noteiktās sākumcenas.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – zemesgabalu Pureņu ielā
9, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, ar kadastra
apzīmējumu 4256 006 0425, nosakot ieguvēja izvēli, rīkojot otro izsoli ar
augšupejošu soli (mutiska izsole ar augšupejošu soli), samazinot nekus-
tamā īpašuma sākumcenu par 20% no pirmās izsoles noteiktās sākumcenas.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada vēlēšanu komisiju sekojošā sastāvā:
Valdis Gansons, personas kods dzēsts, deklarētā dzīvesvieta dzēsts,

komisijas loceklis;
Līga Ābelniece, personas kods dzēsts, deklarētā dzīvesvieta dzēsts,

komisijas locekle;
Jānis Lipiņš, personas kods dzēsts, deklarētā dzīvesvieta dzēsts, ko-

misijas loceklis;
Maija Apsīte, personas kods dzēsts, deklarētā dzīvesvieta dzēsts,

komisijas locekle;

Novada domē
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Gunta Vīksna, personas kods dzēsts, deklarētā dzī-
vesvieta dzēsts, komisijas locekle;

Arnis Ratiņš, personas kods dzēsts, deklarētā dzīves -
vieta dzēsts, komisijas loceklis;

Inese Blūma, personas kods dzēsts, deklarētā dzīves -
vieta dzēsts, komisijas locekle.

Iznomāt Inetai Liepiņai, personas kods dzēsts, adrese:
dzēsts, telpu, ar kopējo platību 13.4 m2 sociālo pakal-
pojumu punktā Dārza iela 4-14, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas novads, iznomāšanas mērķis – ārstnie-
ciskās masāžas veikšanai.

Jaunpiebalgas novada domei piekrīt un ierakstāma
uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 4256 003 0068 - 1,59 ha platībā,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Bērziņi”, kadastra
Nr.4256 006 0031, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads, atdalot atsevišķas zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4256 008 0016 - 2,6 ha platībā.

Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. M., personas kods
dzēsts, par zemes vienības „Ķieģeļceplis”, kadastra ap-
zīmējums 4256 003 0053 – 6,8 ha platībā, Jaunpiebalgas

pagasts, Jaunpiebalgas novads, nomu viņam piedero-
šo ēku uzturēšanai.

Jaunpiebalgas novada domei piekrīt un ierakstāma
uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā apbūvēta zemes vie-
nība ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0128 – 4,4784
ha platībā, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Apstiprināt ar 2017.gada 1.novembri apkures tari-
fu daudzdzīvokļu mājai “Dzelmes” Melnbāržos, Zosēnu
pagastā, Jaunpiebalgas novadā, 0.05 EUR/m2 (summa
bez PVN) plus likumā noteiktais PVN.

Apstiprināt tarifu par siltumenerģijas un karstā ūdens
piegādi Jaunpiebalgas ciema daudzdzīvokļu mājām Brāļu
Kaudzīšu ielā 3, Brāļu Kaudzīšu ielā 5, Brāļu Kaudzīšu
ielā 7, Brāļu Kaudzīšu ielā 7a, Dārza ielā 2 un Dārza
ielā 4 ar 2017.gada 1.novembri:

par vienu MWh 48,75 EUR (summa bez PVN), plus
likumā noteiktais PVN;

par 1m3 ūdens uzsildīšanu 4,14 EUR (summa bez PVN)
plus likumā noteiktais PVN. Lēmums stājas spēkā, ja
atbilstoši līgumam siltumenerģijas piegāde tiek uzsākta
2017.gada 1.novembrī.

Sagatavoja Anita Auziņa.

Paziņojums par Nekustamo īpašumu izsolēm
Ar Jaunpiebalgas novada domes 11.09.2017. sēdes lēmumiem  Nr. 165-169 tika apstiprināti nekustamo īpa-

šumu atkārtotas (otrās) izsoles noteikumi, nosakot, ka:
1. Izsoles norises vieta: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas

novada domes 12. kabinetā.
2. Izsoles solis 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi). Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Pretendentu pieteikšanās termiņš no izsoles izsludināšanas brīža līdz 2017.gada 31.oktobrim plkst. 16.00.
4. Ar izsoles Objektiem var iepazīties līdz 2017.gada 31.oktobrim, iepriekš piesakoties un saskaņojot ar

Jaunpiebalgas novada domes nekustamā īpašuma speciālisti pa tālruni 64107902
5. Izsoles noteikumi Jaunpiebalgas novada mājas lapā www.jaunpiebalga.lv

Izsoles objekti: 

Nr.  
p. k. 

Nekustam  
pašuma 

nosaukums 

Plat ba, 
ha 

Kadastra 
numurs 

pašuma 
nosac t  
cena 
(EUR) 

Nodrošin juma 
nauda (EUR) 

Dal bas 
maksa 
(EUR) 

Izsoles 
datums, 
laiks, 
vieta 

1. “Pure u iela 
1”, 
Jaunpiebalga, 
Jaunpiebalgas 
pagasts, 
Jaunpiebalgas 
novads 

0.2386 4256 006 
0421 

1343,20 134.32 20,00 01.11.2017. 
Plkst. 9.00 

Kabinets 
Nr.12 

2. “Pure u iela 
3”, 
Jaunpiebalga, 
Jaunpiebalgas 
pagasts, 
Jaunpiebalgas 
novads 

0.2404 4256 006 
0422 

827,20 82,72 20,00 01.11.2017. 
Plkst. 10.00 

Kabinets 
Nr.12 
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3. “Pure u iela 
5”, 
Jaunpiebalga, 
Jaunpiebalgas 
pagasts, 
Jaunpiebalgas 
novads 

0.2416 4256 006 
0423 

1420,00 142,00 20,00 01.11.2017. 
Plkst. 11.00 

Kabinets 
Nr.12 

4. “Pure u iela 
7”, 
Jaunpiebalga, 
Jaunpiebalgas 
pagasts, 
Jaunpiebalgas 
novads 

0.2527 4256 006 
0424 

1500,00 150,00 20,00 01.11.2017. 
Plkst. 12.00 

Kabinets 
Nr.12 

5. “Pure u iela 
9”, 
Jaunpiebalga, 
Jaunpiebalgas 
pagasts, 
Jaunpiebalgas 
novads 

0.2349 4256 006 
0425 

1396,00 139,60 20.00 01.11.2017. 
Plkst. 13.00 

Kabinets 
Nr.12 

Izsoles objekti: 

Nr.  
p. k. 

Kustam s mantas nosaukums Kustam s 
mantas 
nosac t  
cena (EUR) 
t.sk. PVN 

Nodrošin juma 
nauda (EUR) 

Dal bas 
maksa 
(EUR) 

Izsoles 
datums, 
laiks, 
vieta 

1. Automaš naWV GOLF, valsts 
nr. HC1737, 
VIN nr. 
WVWZZZ1JZWB012857, 
degvielas veids – benz ns, 
izlaiduma gads – 1998. 

300.00 30.00 10,00 01.11.2017. 
Plkst. 14.00 

Kabinets 
Nr.12 

2. Automaš naWV GOLF 
VARIANT, valsts nr. FT4370, 
VIN 
Nr.WVWZZZ1HZWK183533, 
degvielas veids – benz ns, 
izlaiduma gads – 1998. 
 

70,00 7,00 10,00 01.11.2017. 
Plkst. 15.00 

Kabinets 
Nr.12 

Sagatavoja Lolita Zariņa.

Paziņojums par Kustamas mantas  – automašīnu izsolēm
Ar Jaunpiebalgas novada domes 11.09.2017. sēdes lēmumiem  Nr. 162-163 tika apstiprināti kustamās

mantas  izsoles noteikumi, nosakot, ka:
1. Izsoles norises vieta: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas

novada domes 12. kabinetā.
2. Izsoles solis 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi). Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Pretendentu pieteikšanās termiņš no izsoles izsludināšanas brīža līdz 2017.gada 31.oktobrim plkst. 16.00.
4. Ar izsoles Objektiem var iepazīties līdz 2017.gada 31.oktobrim, iepriekš piesakoties un saskaņojot ar

Jaunpiebalgas novada domes izpilddirektori pa tālruni 64162365
5. Izsoles noteikumi Jaunpiebalgas novada mājas lapā www.jaunpiebalga.lv
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Izdots saskaņā ar likuma
‘’Par pašvaldībām’’ 41.panta 2.punktu

ORGANIZĒTĀJS

l Jaunpiebalgas novada dome 
l Reģistrācijas Nr. 90000031033
l Adrese: Gaujas 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pa-

gasts, Jaunpiebalgas novads

2. APBALVOJUMA MĒRĶIS

l Apzināt un izvērtēt cilvēku ieguldīto darbu noli-
kumā noteiktajās nominācijās.

l Motivēt ikvienu piedalīties novada tālākā at-
tīstībā.

l Veicināt jaunu, progresīvu ideju realizēšanu.
l Godināt labākos sava aroda, amata, radošā dar-

ba veicējus un novada attīstības un pozitīvā tēla vei-
dotājus.

NOMINĀCIJAS PRETENDENTI

l Bijušie vai esošie Jaunpiebalgas novada iedzīvo-
tāji.

APBALVOJUMA NOMINĀCIJAS

l „Gada cilvēks izglītībā, kultūrā un sportā” -
par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes au-
dzināšanā, kultūrā un kultūras mantojuma apzināša-
nā, aktīvu radošu darbu, novada sporta dzīves attīstī-
bā un popularizēšanā - 3 nominācijas.

l „Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” – par nozīmī-
gu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā novada ad-
ministratīvajā teritorijā – 1 nominācija.

l „Gada cilvēks lauksaimniecībā” - par nozīmī-
gu ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā novada ad-
ministratīvajā teritorijā – 1 nominācija.

l „Gada cilvēks apkalpojošā sfērā”(medicīna, tirdz -
niecība, pakalpojumu sniegšana) - par godprātīgu at-
tieksmi pret savu novadu, sabiedrību un veicamo dar-
bu - 1 nominācija.

l „Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā” – par no-
zīmīgu ieguldījumu un nesavtīgu darbu novada sa-
biedrības labā - 1 nominācija.

l „Gada cilvēks mecenātismā” - par nozīmīgu me-
cenātismu savā novadā - 1 nominācija.

l „Gada jaunietis”(vecumā no 15 līdz 25 gadiem)
- par nozīmīgiem sasniegumiem mācībās, sportā, ār-
pusklases darbā, kas veicinājuši Jaunpiebalgas nova-
da atpazīstamību valsts un pasaules mērogā – 1 no-
minācija;

l „Mūža ieguldījumu” - par ilggadēju godprātīgu
darbu savā novadā - 1 nominācija.

PRETENDENTU PIETEIKŠANA

Pretendentus nominācijām var pieteikt:
l Jaunpiebalgas novada domes deputāti;
l darba kolektīvi;

l reģistrētas biedrības un nodibinājumi;
l iedzīvotāju grupas;
l individuāls pieteicējs.
Pieteikumā jānorāda:
l pretendenta vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese;
l nominācija, kurā pretendents tiek nominēts un pa-

matojums par panākumiem un ieguldījumu novada labā
kalendārajā gadā, izņemot nomināciju ”Mūža ieguldī-
jums”;

l pamatojums nominācijai;
l pieteicējs:
l fiziska persona – vārds uzvārds, nodarbošanās, dzī-

vesvieta;
l juridiska persona –nosaukums, reģistrācijas numurs,

juridiskā adrese;
l pieteicēju paraksti – ar vārda un uzvārda atšifrē-

jumu.

Nepilnīgi aizpildīti pieteikumi netiks ņemti vērā.

Pieteikumu par pretendentu iesniegt novada domes
sekretārei vai ievietot kastītēs Jaunpiebalgas pagas-
ta pasta nodaļā, Gaujas iela 4, Jaunpiebalga; Zosēnu
pagasta pārvaldē, „Jūrnieki”, Melnbārži, Zosēnu pa-
gasts.

Pieteikumus var aizpildīt elektroniski Jaunpiebalgas
novada domes mājas lapā www.jaunpiebalga.lv

Pieteikuma anketas pieejamas pie novada domes sek-
retāres, informatīvajā biļetenā „Avīze „Piebaldzēniem”
vai domes mājas lapā www.jaunpiebalga.lv

PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANA

Pieteikuma atbilstību nolikumam un pieteiktajai no-
minācijai izvērtē Jaunpiebalgas novada domes novembra
mēneša sēdē, balstoties uz saņemtajiem pieteikumiem
pa nominācijām.

Katrā nominācijā tiek apbalvots nominants, kurš ir
izvirzīts vismaz 5 (piecas) reizes ( 5 anketas) un atbilst
apbalvojuma nolikumam.

Katrai aizpildītajai anketai ir 1 (viena) balss neat-
karīgi no parakstu skaita.

Pretendentu neizvirzīšanas vai neatbilstības gadījumā
nominācija netiek piešķirta.

NOMINĀCIJU SAŅĒMĒJU PAZIŅOŠANA 
UN GODINĀŠANA

Rezultātus paziņo katra gada novembra mēnesī in-
formatīvajā biļetenā „Avīze Piebaldzēniem” un domes
mājas lapā www.jaunpiebalga.lv

Nomināciju saņēmēji tiek godināti Latvijas
Republikas Proklamēšanas dienai veltītajā svētku pa-
sākumā Jaunpiebalgas kultūras namā.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē
Jaunpiebalgas novada domes 2011.gada 10.oktobra sē-
des lēmums Nr. 4 (protokols Nr. 10) nolikums.

Jaunpiebalgas novada apbalvojuma
„G a d a  c i l v ē k s” 
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Lūdzam aizpildīt drukātiem burtiem!

PIETEIKUMA ANKETA 
Jaunpiebalgas novada apbalvojumam

„GADA CILVĒKS” 
2017.gada __._________

Pretendenta vārds__________________________    Uzvārds__________________________

Adrese __________________________________________________________________________

Nominācija: (atzīmēt nomināciju, kurā pretendents tiek izvirzīts)
Pamatojums

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(īsi jāraksturo pretendenta atbilstība nominācijai)
Pieteicējs

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(fiziska persona – vārds, uzvārds, nodarbošanās, dzīvesvieta; juridiska persona –nosaukums, reģistrācijas

numurs, juridiskā adrese)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Paraksti (ar vārda un uzvārda atšifrējumu), ja aizpilda elektroniski, tad pieteikums derīgs bez parakstiem

Pieteikumu nominācijām iesniegt līdz š.g. 6. novembra plkst. 10.00

Gada cilv ks izgl t b , kult r  un sport

Gada cilv ks uz m jdarb b

Gada cilv ks lauksaimniec b

Gada cilv ks apkalpojoš  sf r

Gada cilv ks sabiedriskaj  darb b

Gada cilv ks mecen tism

Gada jaunietis

M ža ieguld jums



7

Iepriekšējā avīzītē jau bija runa par jauno apkures
sezonu, par to, ka tiks apstiprināti apkures tarifi.

Jā, apkures tarifs ir apstiprināts, oktobrī uzstādīs jau-
nās katlu mājas iekārtas. Kā jau teicu, siltuma norē-
ķina cena būs noteikta katras mājas siltummezglā – pa-
tērētā siltuma daudzums tiks uzskaitīts katras mājas
siltummezglā, līdz ar to tarifā vairs nav iekļauts siltu-
ma zudums tīklos, kas iepriekš bija 2- 4 %, līdz ar to fak-
tiski izmaksas par siltumu būs zemākas.

Beidzot ir noasfaltēta teritorija pie veikala TOP, kā
arī Rūpniecības ielas daļa, braucot uz doktorātu.

Rūpniecības ielas trotuārs ir noasfaltēts pilnībā. Jā,
arī  nelielais posms Rūpniecības ielā – te tika veikti dar-
bi, lai nekrātos ūdens pie jaunā trotuāra, arī iebrauk-
tuves ir sakārtotas. Pie veikala TOP – te darbiem va-
jadzēja būt padarītiem jau pavasara pusē, bet dažādu
tehnisku un citu iemeslu dēļ iekavējās līdz rudenim. 

Gājēju ietves pārbūves darbi Gaujas arī tuvojas no-
beigumam.

Domāju, ka tuvāko divu nedēļu laikā viss būs pabeigts.
Iespējams, ka ziemas laikā ūdens var kaut ko izskalot,
kādā vietā var rasties nosēdums, taču tāpēc jau ir dar-
bu veicēju garantijas. Vēl tika uzstādītas margas at-
sevišķos posmos, kur pastāv zināma bīstamība gājējiem.

Iedzīvotāji pamanījuši, ka šovasar netika pārkrāso-
tas gājēju pārejas Gaujas ielā. Bērniem, skolēniem tās
tomēr ir svarīgas.

Šosezon Latvijas Valsts ceļi diemžēl nav šo darbu vei-
kuši. Jā, gājējiem krāsojums ir svarīgs, taču atbilstoši

Satiksmes noteikumiem  gājējus un auto vadītājus par
gājēju pārejām informē uzstādītās ceļa zīmes. 

Ar katru dienu vakari kļūst tumšāki, līdz ar to sva-
rīgs apgaismojums ielās. 

Viss ir kārtībā, spuldzes tāpat kā iepriekš deg līdz pulk-
sten 23.00, tāpat ir apgaismojums pie kultūras nama
laikā, kad atiet agrais rīta autobuss uz Rīgu – no plkst.
4.20 līdz 4.55, tad no plkst. 5.30. 

Iepriekšējā mēnesī lasījām par izsludinātajām va-
kancēm uz bibliotekāra vietu (uz laiku) un mākslinie-
ciskās daļas vadītāja vietu kultūras namā. Kādi rezul-
tāti?

Uz abām izsludinātajām vakancēm bija maz pietei-
kumu. Uz bibliotekāra vietu uz laiku tika izvēlēta vie-
na pretendente, kuru pieņēmām darbā uz gadu. Savukārt
kultūras namā mākslinieciskās daļas vadītāja vieta pa-
gaidām paliek neaizpildīta. Kāpēc šādi rezultāti? Trūkst
cilvēku ar atbilstošu izglītību.

Kas vēl būtu piebilstams?
Gan septembra, gan šajā avīzē publicējam anketu

“Gada cilvēks 2017”. Aicinu novada iedzīvotājus būt ak-
tīviem, cilvēku mums ir daudz, tas nekas, ja kāds jau
ir vienreiz nominēts, iespējams, ka viņš ir kaut ko sa-
sniedzis vai sevi parādījis pavisam citā sfērā, tāpēc do-
māsim un rakstīsim līdz pat 6.novembrim! Anketa pie-
ejama un aizpildāma arī novada mājas lapā.

Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

Uz jautājumiem atbild novada domes
priekšsēdētājs

Lauku ziòas

Atbalsts ieguldījumiem 
lauku saimniecībās

Pasākuma mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai
uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konku-
rētspēju, kā arī veicinātu kooperācijas attīstību, nodro-
šinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un at-
balstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku.

• Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās. 
• Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā.
• Atbalsts pārstrādei.
Projektu iesniegumu iesniegšana uz visām minēta-

jām aktivitātēm no 07.11.2017. līdz 07.12.2017.

Atbalsts ieguldījumiem meža
platību paplašināšanā un

mežu dzīvotspējas
uzlabošanā

• Meža ieaudzēšana  - projektu iesniegumu ie-
sniegšana no 09.10.2017. līdz 11.12.2017.

• Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un eko-
loģiskās vērtības uzlabošanai (meža kopšana) -  pro-
jektu iesniegumu iesniegšana  no 09.10.2017. līdz
09.11.2017.

• Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznī-
cinātu mežaudžu atjaunošana – projektu iesniegumu
iesniegšana no 09.10.2017. līdz 09.11.2017.  

Tuvāku informāciju par nosacījumiem, kas jāievēro,
piesakoties uz atbalstu, atradīsiet Lauku atbalsta die-
nesta mājaslapā:  http://www.lad.gov.lv

Pārskats par bišu saimēm
Lauksaimniecības datu centrā jāiesniedz pārskats par

bišu saimju skaitu saimniecībā uz 1.novembri.
Pārskats jānosūta līdz novembra mēneša beigām.

Informāciju apkopoja 
lauksaimniecības darba organizatore 

Maija Ķīķere, 
mob. 29131170

Aktuāli lauksaimniekiem
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Skolas ziòas

Lai meža zemi, arī izcirtums ir meža zeme, turpmāk
izmantotu lauksaimniecībai, ir jāveic tās atmežošana.
Pirms darbu uzsākšanas jānokārto vairākas formalitā-
tes un jāsaņem atļauja. Pašvaldībā jāsaņem atmežoša-
nas atļauja. To var saņemt, vēršoties pašvaldībā, kuras
administratīvajā teritorijā atrodas meža īpašums saskaņā
ar MK noteikumiem Nr. 118 “Kārtība, kādā lauksaim-
niecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz
atļauju tās ierīkošanai”. Noteikumos minētas visas dar-
bības, nosacījumi un dokumenti, kas nepieciešami atļaujas
saņemšanai. Nosacījums − atmežojamai platībai jābūt
veiktai un spēkā esošai meža inventarizācijai. 

Darbības atļaujas saņemšanai: meža īpašnieks, tie-
siskais valdītājs vai to pilnvarotā persona vēršas vie-
tējā pašvaldībā ar iesniegumu, kam pievienots zemes
robežu plāns ar iezīmētām ierīkojamās lauksaimniecī-
bas zemes robežām un atmežojamās meža zemes ski-
ci. Pašvaldība izvērtē darbības atbilstību noteikumiem.
Ja neatbilst, sniedz atteikumu. Ja lauksaimniecības ze-
mes ierīkošana atbilst noteikumu nosacījumiem, paš -
valdība iesniegtos dokumentus nosūta Dabas aizsardzības
pārvaldei, Valsts vides dienesta reģionālajai vides pār-
valdei un Valsts meža dienestam atzinuma sniegšanai.
Ja minēto institūciju atzinumi ir pozitīvi, lauksaim-
niecības zemes ierīkošanas process tiek turpināts. 

Vietējā pašvaldība rakstiski informē darbības iero-
sinātāju, ka divu mēnešu laikā jāiesniedz ierīkojamās
lauksaimniecības zemes izvietojuma plāns, ko izgata-
vojis sertificēts mērnieks. Pēdējie labojumi noteikumos
paredz, ka plāns nav jāiesniedz, ja lauksaimniecības zemi
ierīko plantāciju mežā vai to kompensē ar ieaudzēta meža
platību. Pašvaldība iesniedz Valsts meža dienestā pie-
prasījumu kompensācijas apmēra aprēķināšanai.
Zemes īpašnieks iesniedz vietējā pašvaldībā informā-
ciju par veikto kompensācijas maksājumu. Vietējā paš -
valdība izsniedz atļauju. Atļaujas derīguma termiņš ir
trīs gadi, kuras laikā darbības ierosinātājs veic atme-
žošanu. Atļaujas derīguma termiņu var pagarināt vēl

uz trim gadiem. 
Pirms darbu uzsākšanas, ja nepieciešama koku cir-

šana, jāsaņem Valsts meža dienesta apliecinājums koku
ciršanai. Pēc darbu pabeigšanas zemes īpašnieks iesniedz
informāciju Valsts meža dienestam un pašvaldībai. Pēc
tam Valsts zemes dienests aktualizē datus par zemes
veida nomaiņu. Jāmaksā kompensācija vai jāiestāda vie-
tā mežs Ja tiek atmežota zeme, kas Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kā mežs,
zemes īpašniekam vēl valstij jāmaksā kompensācija sa-
skaņā ar MK noteikumiem Nr. 889 “Noteikumi par at-
mežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem un
atlīdzināšanas kārtību.” Kompensācija jāmaksā par og-
lekļa dioksīda piesaistes potenciāla samazināšanos; par
bioloģiskās daudzveidības samazināšanos; par vides un
dabas resursu aizsardzības aizsargjoslu un sanitāro aiz-
sargjoslu funkciju kvalitātes samazināšanos.
Atmežošanas izraisīto oglekļa dioksīda piesaistes po-
tenciāla samazināšanos var kompensēt, arī ieaudzējot
mežu (izņemot plantāciju mežu) citā vietā attiecīgās per-
sonas īpašumā, un platībai jābūt vismaz tikpat lielai kā
atmežojamā platība. Kompensācijas aprēķinus veic Valsts
meža dienests. 

Ieteikums - pirms atļaujas kārtošanas aiziet uz Valsts
meža dienesta virsmežniecību (www.vmd.gov.lv) pie spe-
ciālista un noskaidrot maksājamās kompensācijas ap-
mēru. Kompensācija personai jāsamaksā, pirms paš -
valdība izdevusi atļauju mežā ierīkot lauksaimniecībā
izmantojamu zemi. Kompensējamo mežaudzi iespējams
iestādīt arī ar ES atbalstu. Plašāka informācija -
www.mkpc.llkc.lv sadaļā ES atbalsts. Nākošo ES pro-
jektu iesniegšanas kārtu plānots atvērt 2017. gada de-
cembrī. Lūgums sekot līdzi informācijai. Pirms atļau-
jas kārtošanas ieteicams vēlreiz iepazīties ar iepriekš
minētajiem noteikumiem, kas pieejami www.likumi.lv

No LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa”
(Nr. 150) 2017.g.septembris 

Kā pārveidot mežu par lauksaimniecības zemi

A. Ķirškalnei veltītajā atmiņu tēlojumu konkursā “Pie saulespuķes pieturos” piedalījās:

Kristīne Baltkaula (11.kl.) – 1. vieta, Kristiāna Pogule (11.kl.) – 2. vieta. Skolotāja J. Glāzere.
Kristiāna Annija Spirģe (12.kl.). Skolotāja A. Ķīķere.

Mūzikas un mākslas skolā

Lai padarītu interesantāku mācību procesu, katru
gadu dodamies ekskursijās, kurās ir iespēja papildināt,
bagātināt un dažādot savas zināšanas un prasmes. Šo-
reiz ar 4.- 6. klašu audzēkņiem apmeklējām galvaspil-
sētu Rīgu, lai kaut nedaudz aptvertu un iepazītu tās ba-
gāto kultūras mantojumu. 

Kā pirmais tika apmeklēts Latvijas Nacionālais māk-
slas muzejs, kas ir lielākā profesionālās mākslas krā-
tuve valstī. Pēc vēsturiskās ēkas grandiozās rekons-

trukcijas un restaurācijas tas ir ieguvis papildus telpas,
kurās varējām apskatīt glezniecības, grafikas, tēlnie-
cības un laikmetīgās mākslas šedevrus. 

Muzeja tuvākā “kaimiņiene” jau gandrīz gadsimtu ir
Latvijas Mākslas akadēmija. Tā atrodas vienā no ie-
spaidīgākajiem Rīgas 20. gadsimta sākuma arhitektū-
ras pieminekļiem. Te bija iespēja apskatīt studentu dar-
bus - lielformāta zīmējumus, instalācijas, izstādi “Bez
vārdiem”, apbrīnot akadēmijas iekštelpu krāšņāko rotu

Jaunie mākslinieki mācību ekskursijā Rīgā
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-restaurētās jūgendstila vitrāžas un pavērot gleznošanas
nodarbības. Aizverot smagnējās ārdurvis, aiz mums pa-
lika eļļas krāsu smarža. Mākslas akadēmijas smarža.

Lai rosinātu bērnus un jauniešus pasauli izzināt caur
dabu, pievērsāmies šogad vērienīgākajai laikmetīgās
mākslas izstādei Baltijā SURVIVAL KIT 9. Izstādei dots
nosaukums “Saiet ābolā * kokā * sēnē * ledājā * glie-
mežvākā * briedī * kanārijputniņā * sikspārnī”, un tās
galvenais akcents tika likts uz pasaules uztveres pa-
plašināšanu un mācīšanos no dabas. Noslēgumā varē-
jām izmēģināt vienu no Martas Rinkas vadītās „Zaļās
skolas“ uzdevumiem - telpisku modeļu veidošanu no mēr-
cētiem zirņiem un koka irbulīšiem. Tas izvērtās par ļoti
aizraujošu, radošu un jautru nodarbi.

Izstāde “Bērnu pasaule” Dekoratīvās mākslas un di-
zaina muzejā sniedza iespēju izsekot līdzi modes ten-
dencēm bērnu tērpu un aksesuāru dizainā no 18. gad-
simta beigām līdz 20. gadsimta vidum. Tā veidota no
starptautiski pazīstamā modes vēsturnieka Aleksandra
Vasiļjeva un Latvijas muzeju kolekcijām nosacīti hro-
noloģiski, parādot tipisku mājas vidi, ikdienu un dzī-
vesveidu, pastaigas brīvā dabā, skolas gaitas, kopīgus
ģimenes svētku brīžus, atpūtu un citas aktivitātes. 

Apskatot Somijas stikla mākslinieku darbu izstādi
un pār kreiso plecu sametot veiksmes naudiņas māk-
slas galerijā “Apsīda”, dodamies uz ekskursijas pēdējo
objektu - Vecrīgas centrālo laukumu. Doma laukumā
skatu saista Doma baznīca, Biržas nams un
Komercbankas ēka, kur tagad atrodas Latvijas Radio.
Interesanta vieta laukuma centrā ir atzīmētais
punkts, kurā nostājoties, var ieraudzīt visu trīs Vecrīgas
baznīcu apzeltītos gaiļus. Ar prieku tika izmēģināts ne-
sen pie Doma baznīcas izveidotais bērnu rotaļu laukums
“Labirints”. Funkcionālais un estētiskais vides objekts
veidots no masīvkoka, bet galvenie akcenti ir piecas tel-
piskas bronzas dzīvnieku skulptūras, kuras tapušas, ie-

dvesmojoties no mītiskiem viduslaiku dzīvniekiem.
“Interesanti, daudzveidīgi, motivējoši, iedvesmojo-

ši, saliedēti, piekusuši…”- izskanēja atsauksmes mā-
jupceļā. Mums prieks, ka esam skola ar labām un sta-
bilām ekskursijas tradīcijām.

Zanda Liedskalniņa, 
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja

Rudens koncertā
Jaunpiebalgas Sv. Toma ev. lut. baznīcā 8. ok-

tobra vakarā sagaidīja klausītājus tradicionālajam
RUDENS KONCERTAM, kurš šogad notika 18.
reizi. Gaisotne, kas valdīja baznīcā, bija gaismas,
mīļuma, sirsnības un patiesas vienkāršības pie-
pildīta.

Pieaicinātie viesi – kokļu ansamblis „KĀRTA”  - ļāva
mums klausīties koklēm netradicionālu repertuāru. Un
tomēr – Emīla Dārziņa „Melanholiskais valsis” uzrunāja
īpaši.

Mūzikas skolas pedagogi saka paldies savām dzie-
dātājām, flautistēm un vijolniecēm, kuras lietainajā un
drēgnajā pēcpusdienā pieskandināja baznīcas vēsās vel-
ves.

Paldies arī klausītājiem – bez jums nevar nekādi, lai
ir abpusēja sadarbība. Uz redzēšanos nākamgad  - ru-
denī!

Jaunpiebalgas mūzikas skolas pedagogi un 
Sv. Toma baznīcas draudze

Attēlos: mūzikas skolas pedagogi un audzēknes - dzie-
dātājas, flautistes un vijolnieces.

Foto: Vēsma Johansone
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Dabas daudzveidība Jaunpiebalgas novadā 
Vai zināji, ka Latvijā sastopamas vairāk nekā 300 put-

nu sugas, vairāk nekā 2000 tauriņu sugas un vairāk nekā
50 spāru sugas? Liela daļa no dabas bagātībām ir sa-
stopama arī Jaunpiebalgas novadā. Ikdienā mēs tās bie-
ži vien nepamanām un ar savām darbībām apzināti vai
neapzināti ietekmējam to dzīves apstākļus. 

Dabas daudzveidības saglabāšana bieži vien nenozīmē
saimnieciskās darbības aizliegumus. Reizēm tieši pre-
tēji - daudzu augu, kukaiņu un putnu sugu labklājība
ir tieši atkarīga no saimnieciskās darbības klātbūtnes,
piemēram, zālāju regulāras pļaušanas un noganīšanas.
Cilvēka ziņā ir izvēlēties metodes, kas ļauj parūpēties
par savu labklājību, vienlaikus padomājot par mūsu kai-
miņiem dabā. Ir taču iespējams pļavas pļaušanu veikt
no pļavas vidus uz ārpusi, ļaujot no sapļaušanas izglābties
putniem, stirnām un zaķēniem. Piemēram, nokaltusi
priede mežā var būt mājvieta vairāk nekā 300 vaboļu
sugām. Gādājot malku ziemai, ir taču iespējams mežā
atstāt daļu sauso koku…

Dabas daudzveidības iepazīšana var būt ļoti aizraujošs
process. Apstājoties, vērojot un ieklausoties ir iespējams
iepazīt līdz šim nezināmas dabas bagātības. Katras jau-
nas sugas atklāšana un atpazīšana izraisa pozitīvas emo-
cijas un arī azartu doties jaunos meklējumos. 

Pavadot brīvdienas dabā, šogad esam konstatējuši dau-
dzas sugas, kuras līdz šim Jaunpiebalgas novadā ne-
bija sastaptas. Tikāmies ar skabiozu pļavraibeni, cīrulīšu
dižtauriņu, papuves raibeni, resnvēdera purvuspāri, kā
arī iepazinām daudzas citas līdz šim neatpazītas sugas.
Atradām arī līdz šim nezināmas ligzdas, kurās ligzdo
dažādas īpaši aizsargājamas putnu sugas, piemēram,
vistu vanags. Iepazinām arī pūču daudzveidību
Jaunpiebalgas mežos. Izrādās, ka mūsu novadā mīt  ne
vien meža pūces, bet lielākajos meža masīvos sastopa-
mas arī urālpūces un apodziņi (mazākā Latvijā sasto-
pamā pūču suga). 

Tā kā intensīvās mežistrādes dēļ mežos paliek arvien
mazāk vecu, dobumainu koku, kur putniem ligzdot, tad
cenšamies šo trūkumu mazināt, izvietojot Jaunpiebalgas
mežos pūču būrus, kuru izmērs ir patiesi iespaidīgs. Arī
tu vari tādu izgatavot un uzstādīt. Pamācības atrodamas
Latvijas Ornitoloģijas biedrības mājas lapā. Piemēram:
http://www.lob.lv/download/Buru_apraksti1.pdf

Attēlā: urālpūču būra uzstādīšana Lielmežā.

Aicinām kopīgiem spēkiem turpināt apzināt
Jaunpiebalgas novada dabas vērtības! Ja tev ir zināms
kāds īpašs koks vai esi atradis mežā ligzdu, vai ir iz-
devies nofotografēt kādu taureni, spāri, putnu, augu vai
jebkuru citu dabas vērtību, padalies ar mums, lai kopā
varam atklāt mūsu dabas daudzveidību! 

Par dabas novērojumiem aicinām ziņot arī interne-
ta vietnē: www.dabasdati.lv. 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 uz: 26141259 (Ģirts).
Regulāri dodamies dabā, lai tās atklātu. Ja vēlies pie-
dalīties dabas izpētē, sazinies ar mums!

Jaunpiebalgas novada dabas daudzveidības apzinā-
šana tiek veikta starptautiska jauniešu vides projekta
“Environmental Challenge Accepted” ietvaros, ko organizē
biedrība “Balta daba” sadarbībā ar nodibinājumu “Gaujas
fonds” programmas „Erasmus +: Jaunatne darbībā” ie-
tvaros, pateicoties Eiropas Savienības finansiālam at-
balstam. Vairāk par projektu: 

http://baltadaba.lv/aktuali/environmental-challenge-
accepted/

Informāciju sagatavoja Ģirts Baranovskis.

Taps taka gar Gauju
Jaunpiebalgas novada dome sadarbībā ar Gaujas fon-

du ir uzsākusi idejas realizāciju, kuras mērķis ir izvei-
dot dabas izziņas un pastaigu taku gar Gauju. Pirmais
takas posms tiek plānots no Gaujas tilta (pie novada do-
mes) līdz estrādei „Taces”. Ir doma takas garumā apzi-
nāt un saglabāt dabas daudzveidību, kā arī izvietot in-
formatīvos stendus par Gaujas augšteces dabas vērtībām,
Jaunpiebalgas kultūrvēsturi un ainavas bagātībām. Ūdens
tūrisma popularizēšanai un veicināšanai tiktu izveido-
ta pieeja Gaujai, ērtāka laivu piestātnes vieta.
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7.oktobrī Jaunpiebalgas kultūras
nama vestibilā noritēja Gaujas fonda
pasākums “Padzīvo zaļi!”, kura laikā
visiem sanākušajiem bija iespēja
līdzdarboties “Vecā t - krekla
brīnumaino pārvērtību” radošajā
darbnīcā, andel - mandelēties ar
izaugušām, pāri palikušām lietām,
apģērbu, apaviem, kā arī dalīties
un/vai saņemt dārzā izaudzētos
labumus.

Darbnīcā pārvērtības piedzīvoja
vairāki desmiti it kā savu laiku
nokalpojušu t-kreklu, arī garroku
krekli, kleitas, džemperi un vestes.
Radošās iedvesmas rezultātā

pelēcīgie, izbalojušie apģērbi ieguva
jaunas krāsas, pārtapa vienreizējos
dizaina un mākslas darbos. Tas lieku
reizi pierādīja, ka bieži vien vecas
lietas ar radoša gara un veiklu roku
palīdzību var kalpot daudz ilgāku
laiku, tādējādi taupot gan dabas
resursus, gan mūsu naudas maciņu
saturu.

Izaudzētie dārza labumi tika
mainīti un dalīti, arī andelē -
mandelē valdīja rosība. Jaunus
saimniekus atrada kāposti, sīpoli,
bietes un sēklas, bērnu rotaļlietas,

lielāki un mazāki, bie -
zāki un plānāki apģērbi,
ziemas un vasaras
apavi. Apmierināti bija
gan tie, kas atnesa, gan
tie, kas aizgāja mājās ar
jauniegūtām, noderīgām
lietām. Gadījās arī tā, ka
radošā darbnīca rosināja
saimniekiem paskatīties
uz atnestajiem apģērba
gabaliem ar svaigu
skatu un dot tiem otro
iespēju atgriezties drēb -

ju skapī jau ar jaunu krāsu akcentu.
Īpašs PALDIES Jaunpiebalgas

kultūras namam par telpām, Ingūnai
Krū miņai par rūpēm un saim -
niekošanu, māksliniecēm Inai un
Emīlijai Treiliņām par radošo
iedvesmu un ideju bagātību, Andrai
Annemarijai Krūmiņai par foto un...
un... un... VISIEM, kas atnāca, līdz -
darbojās, priecājās par izdarīto kopā
ar Gaujas fondu un iedvesmoja
darboties uz priekšu un tālāk –
tiekamies!

Pasākums bija atvērts ikvienam
interesentam bez maksas. To īstenot
rosināja projekta “Kuš! Zāle aug!”

Gaujas fonds rosina padzīvot zaļi

Piebaldzēn!
Mēs zinām, ka Tev Gauja ir mīļa un Tu vēlies tās

skaistumu baudīt un parādīt arī citiem. Aicinām Tevi
iesaistīties takas izveidē ar savu viedokli, ierosinā-

jumu, ideju! Gaidām līdz š.g. 5.novembrim: e-pasts:
vitazigure@inbox.lv vai rakstiskā formātā Jaunpiebalgas
domes ēkā, nododot sekretārei.

Vita Žīgure
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mācības par videi draudzīgu un aktīvu
dzīvesveidu „Izmest – neizmest“, kas
norisinājās no 15. līdz 17.augustam
Rankas pagasta Gaujasrēveļos. Biedrība
„Dēms” no 2017.gada aprīļa līdz 30.novembrim realizē
projektu „Kuš! Zāle aug!”, to finansiāli atbalsta Latvijas
vides aizsardzības fonds un Gulbenes novada dome.
Projekta partneri ir Gaujas fonds, biedrība „Kalsnavas
jaunieši”, Strenču novada vidusskola, biedrība „Vidzemes
dabas skola”, Lejasciema jauniešu centrs „Pulss” un

Gulbenes novada jauniešu centrs „Bāze”.

Sagatavoja Vita Žīgure.

Attēlos: Gaujas fonda pasākuma “Padzīvo zaļi!”
aktivitātes.

Foto: Andra Annemarija

Spēka diena ar tās starptautisko
nosaukumu ”WORLD PULL-UP
DAY” notiek 73 valstīs visā pasau-
lē. Pasākuma mērķis ir rosināt sa-
biedrību domāt par veselīgu un ak-
tīvu dzīvesveidu, kā arī apzināties la-
bas fiziskās formas nozīmi ikdienā.

Šogad Spēka diena 9.septembrī
sevi pieteica jaunā formā, papildinot
pievilkšanos pie stieņa ar pietupie-
niem un planku, lai dotu iespēju ik-
katram parādīt savu spēku. Viens no
59 Latvijas Spēka punktiem bija arī
pie mums, Jaunpiebalgā. Uz mūsu
Spēka punktu brauca gan tuvāku,
gan tālāku novadu stiprinieki.
Izcilus rezultātus uzrādīja madonieši.
Kopā spēka dienā piedalījās 49 da-
lībnieki, kuri kopskaitā pievilkās 460
reizes. 

Bet es gribētu izcelt  mūsu nova-
da stipriniekus. Daiļā dzimuma kon-
kurencē vislabākos rezultātus, pie-
velkoties  pie stieņa, uzrādīja Zīle Žī-
gure, kurai ir tikai 8 gadi, pēc noli-
kuma meiteni ir grūti pielīdzināt sie-
viešu konkurencei. Plankā un pie-
tupienos nepārspējama palika

Izabella Kvecko. Starp stiprā dzi-
muma pārstāvjiem valdīja daudz lie-
lāka konkurence, saspringums un
azartiskums. Pie  pievilkšanās stie-
ņa izcilus rezultātus uzrādīja Mārtiņš
Smilgins, Kristaps Ozols, Mārcis
Klapars, Armands Puķītis un
Mārtiņš Ikšelis. Plankā visilgāk no-
turējās Mārtiņš Ikšelis un Edžus
Nedēļa, un Mairis Tenčs. Pietupienos
nepārspējami palika Mārtiņš Ikšelis,
Edžus Nedēļa un Kristaps Ozols. 

Paldies jums, stiprinieki, ka bra-
ši cēlāt mūsu novada reitingus!
Paldies ikvienam, kas uzdrīkstējās

un pamēģināja pievilkties kaut vai
tikai vienu reizi, jo katra reize tika
summēta Jaunpiebalgas pievilkšanās
punkta kopējos rezultātos, ar tiem var
iepazīties: www.spekadiena.lv

Dāmām, protams, īpašas uzslavas!
Paldies tiesnesim Oskaram

Kreišmanim!

Egita Zariņa
Pievilkšanās dienas koordinatore

Attēlā: viens no 59 Latvijas Spēka
punktiem bija arī pie mums,
Jaunpiebalgā.

Spēka diena arī Jaunpiebalgā!
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Nūjot turpināsim arī oktobrī – 6.,13.,20. oktobrī plkst. 18.00.
Nodarbības vadīs nūjošanas instruktors Toms Praulītis.
Pulcēšanās pie kultūras nama.
Nūjas būs pieejamas arī uz vietas.
Vingrošana māmiņām ar bērniem - 13.10., 20.10., 27.10., 03.11., 10.11., 24.11. plkst. 16.00.
Nodarbības vadīs sertificēta fizioterapeite Krista Kupča.
Jaunpiebalgas kultūras namā
Līdz ņemiet vingrošanas paklājiņu.
Nodarbības bezmaksas.
Ja kādi jautājumi, zvaniet - 26449732

(Egita)

Rudens vienmēr bijis laiks, kad
pateikties un priecāties par dabas
doto labo ražu. Atskaties uz vasa-
ru un papriecājies par sasniegto –
kaut vai sekmes būtu pavisam ne-
lielas, lai darbiņš būtu, bet kaut ko
labu atrast noteikti var. Svarīgi ne-
būt pieticīgam: iztēlojies pašus dros-
mīgākos sapņus – uzdrošinies gri-
bēt vairāk.

2. septembrī  Teātra diena
Zosēnos - ar trijām izrādēm vieso-
jās Rīgas Dramaturgu teātris.
Pulcēja dažādas paaudzes cilvēkus,
katram bija iespēja visas dienas ga-
rumā gūt ko atbilstošu savam ve-
cumam. Priecēja ģimenes apmeklē-
jumi un, protams, sejiņu apglezno-
šana, ko izbaudīja bērni, jaunieši un
arī pieaugušie. Rīgas Dramaturgu
teātris Zinību dienā divām ģimenēm
dāvāja visu izrāžu apmeklējumu bez
ieejas maksas. To izmantoja ģimene
no Jaunpiebalgas un Zosēniem.
Patīkams atpūtas vakars dienas no-
slēgumā kopā ar leģendāro grupu
“Apvedceļš’’.

10. septembrī, jau kā ierasts
Zosēnos, Tēva diena. Laiks atkal
mūs lutināja. Arvien no jauna re-
dzamas svešas sejas, un vienmēr
prieks par ģimenisku apmeklējumu.
Ikvienam bija iespēja pārbaudīt spē-
ku un izturību dažādos uzdevumos:
bizes pīšanā, šautriņu mešanā,
bumbiņas mešanā ar atsitienu, me-
dību loka šaušanā, šķēpa mešanā u.c.
disciplīnās. 

Pateicoties mūsu labvēļiem -
sponsoriem AVON , SIA “Krastiņi”,
LSK Zosēnu nodaļa -  baudījām svēt-
ku zupu, suminājām tēvus, vīriešus.
No dāvanu kastēm visiem apmek-
lētājiem bija iespēja izvilkt ko no-
derīgu un lietderīgu. Paldies spon-
soriem!

Šī diena ļāva iepriecināt ģimeni un
stiprināt tēva un bērnu saites. 

Paldies par atbalstu pasākuma or-
ganizēšanā Intim Skoboļevam,
Daigai un Edgaram Dandeniem,
Aleksejam Sidorakam!

Dzidra Prūse

Attēlos: 2. septembrī  Teātra die-
na Zosēnos - priecēja ģimenes ap-
meklējumi un, protams, sejiņu ap-
gleznošana, ko izbaudīja bērni, jau-
nieši un arī pieaugušie.

10. septembrī, jau kā ierasts
Zosēnos, Tēva diena.

Raženais septembris Zosēnos

Sportiskās aktivitātes -
svarīga veselīga dzīvesveida sastāvdaļa
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Latvijas novadu tautas 
lietišķās mākslas izstādē 

No 2017.gada 4.augusta līdz
17.septembrim Latvijas Nacionālais
kultūras centrs sadarbībā ar
Madonas Novadpētniecības un māk-
slas muzeju rīkoja Latvijas novadu
tautas lietišķās mākslas izstādi.

Izstādē kopā tika iesniegti un bija
apskatāmi 554 autoru 1348 darbi no
72 Tautas lietišķās mākslas studijām,
aptverot visu Latviju. Izstādē pār-

stāvētas visas tautas lietišķās māk-
slas nozares - audumi, rokdarbi, ke-
ramika, pinumi, ādas apstrāde, koka
apstrāde, metālkalumi un rotas.

Lielāko eksponātu klāstu veidoja
segas, galdauti un lakati, tad seko-
ja dvieļi, cimdi un jostas. Izstāde snie-
dza arī nelielu ieskatu Latgales ke-
ramikā, kā arī plašajā pinumu klās-
tā, kuru autori ir no Rīgas studijām. 

Ekspozīcija tika kārtota pēc
Latvijas novadu principa, eksponē-
jot katra novada autoru darbus at-
bilstošajā novadā. 

Izstādes mērķis bija veicināt
tautas lietišķās mākslas nozares at-
tīstību, tās pētīšanu, saglabāšanu un
nodošanu nākamajām paaudzēm, tau-
tas lietišķās mākslas kolektīvu da-
lībnieku un individuālo meistaru māk-
sliniecisko izaugsmi un jaunradi, kā

arī plašam skatītāju lokam parādīt la-
bāko veikumu nozarēs, atklājot tau-
tas lietišķās mākslas tradicionalitā-
tes un mūsdienīguma izpausmes.
Latvijas novadu tautas lietišķās māk-
slas izstāde bija Vispārējo Dziesmu
un deju svētku starplaika pasākums.

Linda Ertmane
Latvijas Nacionālais kultūras

centrs

Latvijas novadu lietišķās mākslas
izstādē arī piebaldzēni

Uz izstādi no studijas “Piebaldzēni” savus darbu iz-
rādīt veda tekstilnieces Marika Šube, Inese Dzene, Inga
Rubene, Maija Apsīte, Valda Dene, Inese Rusova, kā arī
rokdarbniece Ilze Prūse un keramiķe Talita Tipuka.

Izstāde Madonā pārsteidza ar savu krāšņumu. Gan
mūsu studijā, gan visā Latvijā tekstilnieces pārsteidz
ar savu čaklumu. Izstāžu zāle arī nespēja izstādīt vi-
sus līdzatvestos darbus. Iekārtojot ekspozīciju, teksti-
la darbi veido tonālas grupas -lakati, segas, jostas. Uz
krāšņo tekstīliju fona labi izceļas pārējie lietišķās māk-
slas novirzieni - keramika, pinumi, izšuvumi, metāla ro-
taslietas.

Vērojams, ka pārējās nozares pārstāvētas ar mazā-
ku skaitu darbu. Tas liecina par kopējo tendenci un liek
vairāk uzmanības pievērst atsevišķu amatu tālākai pēc-
tecības nodošanai. Protams, ka tas viss ir saistīts ar darb -
nīcu aprīkojumu, specifiskiem instrumentiem un ma-
teriāliem. Mūsdienās to nodrošināt ir diezgan grūti. Tāpēc
netiek liegts KKF atbalsts, ko arī mēs esam saņēmuši.

Nu iesācies jauns darba cēliens, kas Latvijas nova-
du tautas mākslas meistarus kopā pulcinās 2017. gada
DZIESMU SVĒTKU izstādē Rīgas mākslas telpā.

Lai radoši un ar iedvesmu piepildīts laiks!

Sandra Strēle

Attēlos: Latvijas novadu tautas lietišķās mākslas iz-
stādē Madonā.
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Savu radošo darbu atsāk studija
“Piebaldzēni” 

Šajā sezonā Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas telpās no mācībām brīvajā
laikā savu radošo darbu turpina Lietišķās un tēlotājas mākslas studija „Piebaldzēni“.

Aicinām jau esošos studijas dalībniekus un gaidām jaunus interesentus! Darbnīcu
vadītāji, kuri sniegs zināšanas attiecīgajā nozarē, ir profesionāli mākslinieki un vie-
tējie tradicionālās kultūras nozares interesenti, kuri savās nodarbībās pieaicina zino-
šus speciālistus un meistarus. Reizi mēnesī notiks kopējās tematiskās nodarbības ar
mērķi turpināt strādāt pie Jaunpiebalgas vizuālā tēla veidošanas, suvenīru līnijas iz-
strādes, vietējā kultūrmantojuma apzināšanas. Notiks darbs, lai sagatavotos dalībai
vietējā un valsts mēroga izstādēs.

2017. gads - gatavošanās DZIESMU SVĒTKU izstādei Rīgā.
Studijas darbs tiek veidots, vadoties pēc Latvijas Nacionālā kultūras centra noteiktajām vadlīnijām ar mēr-

ķi apzināt un saglabāt esošo kultūrmantojumu un radīt jaunas kultūras vērtības šodien.

Šajā sezonā jūs gaida
TEKSTILA DARBNĪCA

Aušana, rokdarbi. Iespēja pilnveidot un izkopt savas adīšanas prasmes.

Maija Apsīte, mob. 26511961

KERAMIKAS DARBNĪCA

Piedāvā apgūt senas un tradicionālajā mākslā balstītas jaunas māla izmantošanas iespē-
jas. Trauku virpošana, plastiska dažādu formu izgatavošana, sīkplastika. Sienas dekoru vei-
došana. Interjera priekšmetu radīšana. Apgūst māla izstrādājumu glazēšanas iemaņas.
Iepazīstas ar dažādām izgatavoto priekšmetu dekorēšanas metodēm.

Talita Rozenblate, mob. 26238898

METĀLMĀKSLAS DARBNĪCA

Jauniešiem un pieaugušajiem iepazīšanās ar mūsdienu juveliermākslu un tās īpatnībām;
* iemaņu apgūšana darbā ar juvelierinstrumentiem;
*dažādu tehniku un principu apguve, strādājot ar krāsainiem metāliem un dārgmetāliem;
*juvelierizstrādājumu izgatavošana - pašu dizainētas rotas, piespraudes, auskari, kaklarotas;
*arheoloģisko rotu izgatavošana;
*dizaina elementu izgatavošana - svečturi, karotes, dakšas, spēka lietas.
Nodarbības notiks piektdienās no pulksten 18.30 līdz 20.30.

(vairāk informācijas: https://www.facebook.com/Sidrabadrava/ www.sidrabadrava.eu )

Oskars Rozenblats, mob. 28781942

GLEZNOTĀJU DARBNĪCA

Turpina iesākto darbu.
Aicina interesentus apgūt pamatprasmes un iemaņas glezniecībā, darbā ar krāsām.
Uzdrošināties atklāt sevī radošo enerģiju un to attīstīt. Iemācīties pasaulē skatīties ar redzo-
šu skatu un uzticēties sev, ieraudzīto atklājot skatītājam.

Talita Rozenblate, mob.  26238898

AICINĀM INTERESENTUS PIETEIKTIES UN INTERESĒJOŠO INFORMĀCIJU SAŅEMT 
PIE DARBNICU VADĪTĀJIEM.

DALĪBAS MAKSA – 7,- EUR mēnesī.
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l Pirmdienās plkst.18.00 ajūrvēdas un jogas nodar-
bības Aktīvas sarunas par un ar ķermeni vada Māris
Pirktiņš. 

Līdzi jāņem paklājiņš un silta sedziņa, jo nodarbību
noslēgumā notiks gongu meditācija.

l No 17.oktobra otrdienās plkst.17.30 Marija
Grīnberga pasniegs angļu valodu iesācējiem;

plkst. 19.00 - lai pilnveidotos un attīstītu savas ko-
munikatīvās prasmes, uz angļu valodas nodarbībām ai-
cināti visi interesenti ar priekšzināšanām.

l 23.10. plkst.17.00 domubiedru tikšanās Teātra afi-
šā -  sarunas, viedokļi, diskusijas par teātri, literatūru
un mākslu.

l 24. 10. pulksten 18.00 kopā ar Kristīni Lauriņu uz-
sāksim regulāru tikšanās ciklu, kurā ikviens varēs ap-
gūt franču valodas pamatus, kā arī iepazīt franču kul-
tūru un dzīvesveidu.

Piedalīties var visi interesenti bez vecuma ierobežo-
juma, gaidām arī ģimenes ar bērniem.

l 25.10. plkst.17.00 Grafoloģija. Rokraksta analīze
teorijā un praksē. 

Pasniedzēja - Anita Millere (Rīga).
Rokraksta analīze aizvien lielu lomu spēlē personā-

la atlasēs, palīdz savstarpējo problēmu risināšanā, kri-
minālistikā un pašanalīzē. Tā spēj ļoti precīzi atainot
personas psiholoģisko stāvokli, atklāt cilvēka rīcības mo-
tīvus dažādās situācijās, izprast sevi un citus, kā arī ie-
mācīties saprasties ar jebkura rakstura personību.

Rokraksts mums katram ir unikāls un, lai cik meis-
tarīgi mēs prastu vizuāli atdarināt otra rokrakstu, tomēr
nervu impulsus, kas rakstā redzami kā uzspiedieni un
tā saucamais - ritms, nav atdarināms nekādā veidā.

1. nodarbība
* Grafoloģijas vēsture.

* Grafoloģija kā zinātne, tās apakšnozares, atšķirības.
* Emocijas rokrakstā.
* Personība sociālā vidē, komunikācija ārpus ģimenes.
* Personības komunikācija, esot līdzās ar sev tuviem

cilvēkiem. 
* Kurš melo, kad un kāpēc; rokraksts kā līdzeklis melu

atmaskošanai.
1.novembrī plkst.17.00 - 2. nodarbība
* Personības stiprās puses darba tirgū.
* Stress, kas to izraisa un kā to mazināt.
* Kam piemīt līdzjūtība, kādā veidā un cik daudz.
* Attiecību veidošana, vēlmes un noslieces.
Nodarbības ar 15 minūšu pārtraukumiem ilgs 3,5 stun-

das, 35 % mācību laika būs praktiskie darbi.
l 2. 11. plkst. 17.00 Tikšanas ar rakstnieci Ingunu

Baueri. Saruna par dzīvi, cilvēkiem, grāmatām, iedvesmu
un nākotnes plāniem. 

Būs iespēja iegādāties jaunāko I. Baueres romānu
“Dieva riekšavā”, kura galvenie notikumi risinās 19. gad-
simta sākumā Priekuļos, Drustos un Gatartā.

l 5. 11. plkst.15.00 notiks Dievišķās Gudrības sko-
las kārtējā nodarbība.

Laipni aicināti visi interesenti!
Pasākumu grafiks var mainīties, tāpēc sekojiet līdzi

informācijai afišās, novada domes mājas lapā un sociālajos
tīklos https://www.facebook.com un http://www.drau-
giem.lv

Ierosinājumi, pieteikšanās uz nodarbībām un uzzi-
ņas personīgi vai pa tālruni 64107903, mob. 29230240;
e-pasts: baiba.logina@jaunpiebalga.lv

Nodarbības notiks Jaunpiebalgas novada domes 2.stā-
vā – mācību klasē vai zālē.

Informāciju sagatavoja Baiba Logina.

Pieaugušo neformālā un interešu izglītība

5. oktobrī atklāta pirmā pieteikšanās mācībām vē-
rienīgā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto per-
sonu profesionālās kompetences pilnveide”, ko īsteno
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Tajā ikviens
strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem
var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un kon-
kurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinansējumu. Pirmā
pieteikšanās izsludināta četrās tautsaimniecības nozarēs,
kurās pašlaik visvairāk trūkst kvalificētu darbinieku:
būvniecībā, kokrūpniecībā, elektronisko un optisko ie-
kārtu ražošanā, informācijas un komunikācijas tehno-
loģijās, kā arī metālapstrādē, mašīnbūvē un mašīnzi-
nībās.

Pirmajā pieteikšanās kārtā iedzīvotājiem pieejamas
770 izglītības programmas, kuras piedāvā 55 izglītības
iestādes visā Latvijā. Pieteikšanās notiek līdz 6. no-
vembrim, iesniedzot dokumentus izglītības iestādēs.
Mācības plānots uzsākt 2018. gada janvārī.  

Latvijas darba tirgū ir liels mazkvalificētā darbas-

pēka īpatsvars. Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas
prognozēm iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā nā-
kamajos gados turpināsies sarukt - par vairāk nekā
60 tūkstošiem līdz 2022. gadam, radot vairāk nekā 25
tūkstošu vidējās kvalifikācijas speciālistu iztrūkumu
darba tirgū.

Augsta pieteikumu skaita gadījumā priekšrocības uz-
ņemšanā būs pieaugušajiem vecumā pēc 45 gadiem, kuri
strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu
profesijās, proti: ir pakalpojumu un tirdzniecības dar-
binieki, kvalificēti strādnieki un amatnieki, iekārtu un
mašīnu operatori un izstrādājumu montieri vai vien-
kāršajās profesijās strādājošie, jo tieši šīs iedzīvotāju gru-
pas ir visvairāk pakļautas bezdarba riskam nākotnē. 

Projekts piedāvā profesionālās tālākizglītības, pro-
fesionālās pilnveides un neformālās izglītības pro-
grammas. Ar tām pieaugušie var ne tikai celt savu eso-
šo kvalifikāciju un iegūt jaunas prasmes, bet arī apgūt
citu darba tirgū pieprasītu arodu un pārkvalificēties kādā
no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm. 

Lielāko daļu mācību apmaksās ES fondi un valsts,
savukārt iedzīvotājiem būs jānodrošina 10% līdzmak-
sājums, kuru var segt arī darba devējs.
Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības būs pilnībā

Atklāta pirmā pieteikšanās kārta 
vērienīgā ES fondu pieaugušo izglītības projektā
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bez maksas, kā arī pieejams atbalsts reģionālajai mo-
bilitātei, savukārt strādājošajiem ar invaliditāti - asis-
tenta vai surdotulka izmaksu kompensācija.

Lai projekta īstenošanas laikā izveidotu ilgtspējīgu
pieaugušo izglītības pārvaldības sistēmu, projekta par-
tneri ir 64 Latvijas pašvaldības, kurās darbojas un ne-
pieciešamības gadījumā strādājošajiem konsultācijas
sniedz pieaugušo izglītības koordinators, kā arī
Nodarbinātības valsts aģentūra, kas 28 filiālēs piedā-
vā karjeras konsultanta pakalpojumus ikvienam pro-
jekta mācībās ieinteresētam nodarbinātajam. 

Ja darbinieki vecumā no 25 gadiem nepieciešamās
prasmes kādā no profesijām četrās nozarēs jau ir ieguvuši
darba vidē vai citur, projekta laikā tie var izmantot ie-
spēju ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās pro-
fesionālās kompetences atzīšanai, nokārtojot eksāme-
nu, kura izmaksas līdzfinansē projekts.  

Sīkāka informācija par mācībām un projektu pieejama
vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

21.gadsimta tehnoloģiju laikmetā zināšanas un pras-
mes noveco arvien ātrāk, tādēļ pastāvīgi nepieciešams

tās pilnveidot un uzlabot, kā arī apgūt jaunas zināša-
nas un prasmes, lai spētu konkurēt darba tirgū.
2016.gadā vien 7,3% jeb 77,7 tūkstoši no iedzīvotājiem
vecumā no 25 līdz 64 gadiem bija iesaistīti mūžizglītī-
bas pasākumos. Valsts mērķis ir līdz 2020. gadam pa-
lielināt pieaugušo izglītībā iesaistīto īpatsvaru līdz 15%
jeb aptuveni 120 tūkstošiem.

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto
personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu dar-
baspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pie-
prasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un dar-
ba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas
Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz
2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 mil-
jonus eiro.

Valsts izglītības attīstības aģentūras sagatavoto
informāciju apkopoja 

Jaunpiebalgas novada pieaugušo izglītības 
koordinatore Baiba Logina.

Veselībai un labsajūtai
Klāt atkal rudens ar krāsainām koku lapām, krāšņiem rudens

ziediem un augļiem, ar drēgnām lietus šaltīm un vēju. Kad sau -
līte mūs vairs nesilda, ikvienam vairāk jāparūpējas par savu ve-
selību un labsajūtu.  

Un mums ir iespēja palutināt sevi un savu ķermeni pie ser-
tificētas masieres Inetas. Profilakse ir labāka par ārstēšanos! Tāpēc
masiere aicina ikvienu uzlabot savu veselību, saglabāt to un sniegt
ķermenim patīkamas izjūtas ar klasisko vai enerģētiskajām ajūr-
vēdas masāžām. Mīlēsim SEVI !

Būsiet mīļi gaidīti katru pirmdienu Jaunpiebalgas sociālo pa-
kalpojumu centrā - Dārza ielā 4 - 14, iepriekš piesakoties pa tāl-
runi 29612261. 

Aija Ķīķere

Tautai
Mūsu dvēseles lauztas un liektas,
Reizēm aizvērtas bijušas cieši,
Mīcītas mālos un mezglos sietas,
Nepelnīti sistas un prom sūtītas bieži.
Pa karstām oglēm iets un pelniem,
Ledos kaltas un karstumā kaltētas.
Gaišas ceļamies, ļauno sūtot pie 

velniem,
Stipras, lepnas, likteņa kveldētas.

Atvērtai sirdij
Nomet no sirds gadu kažoku,
Lai tā sajūt dzīvi,
Un uzņem savu mažoru,
Lai strādā vārstuļi, kas bija stīvi.

No dziļdziļām debesu dzīlēm
Nāk nedzirdami akordi,
Kas vēsta par būvēm,
Plašām un stiprām kā grodi.

Tikai prāta valodā neizkust,
Dzirdēt, kā mana pēc tavas alkst.
Tikai kaila tu vari sajust,
Lai dzīve kā koks nenokalst.

Liesma Elsiņa

Jaunpiebalgas novada bāriņtiesas
pieņemšanas darba laiki,

sākot ar 2017.gada 1.novembri
Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā,

Jaunpiebalgas novadā
Jaunpiebalgas novada bāriņtiesa priekšsēdētāja

Apmeklētāju pieņemšana
Pirmdienās          9.00 -16.00
Trešdienās          13.00 -17.00

Bāriņtiesas priekšsēdētāja apmeklētājus pieņem
arī citā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos  

pa tālruni 20250200

Notariāli sastādāmus dokumentus,
apliecinājumus iesniegt bāriņtiesā

Trešdienās  09.00 – 16.00   ar iepriekšēju pieteikšanos
pa tālruni 26314158

pieņems  bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Ilze Cīrule

„Jūrnieki“, 
Zosēnu pagastā,

Jaunpiebalgas novadā
Jaunpiebalgas novada bāriņtiesas

priekšsēdētājas  vietniece

Apmeklētāju pieņemšana
Piektdienās 09.00 - 12.00
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Kultūras pasākumi 
Jaunpiebalgā 

14.10. plkst.18.00 „Zemes sapņi” Daces Micānes - Zālītes dzeja Ingas Bērziņas džeza
kompozīcijās un izpildījumā. Ieejas maksa - 3,00 EUR, skolēniem ieeja bez maksas.

Dziedātājas Ingas Bērziņas balss izvilna Āfrikas sauli no klavieru taustiņu ziloņkaula virs-
mas, bet Daces dzeja runā un stāsta par zemes, cilvēku sapņiem, mīlestību un dvēseļu ceļiem
te un citās pasaulēs.

Jaunpiebalga taču nes savu teiksmu par Emīla Dārziņa šūpuli Jāņa skolā, šūpuļdziesmu...
Zemes sapņi – no klusas šūpuļdziesmas līdz zvaigžņu gaismas laukiem ir izvilkta dzejas un dže-
za stīga.

27.10. plkst.19.00 Muzikāli interaktīva spēle „Es mīlu Tevi, Piebalga!” Vecpiebalgas
kultūras namā.

Spēlē piedalīsies Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas novada domes deputātu komandas. Pasākumu
vadīs lieliskais un atraktīvais aktieris Kristaps Rasims. Uz pasākumu aicināti visi interesenti
un komandu atbalstītāji.

3.11.plkst.18.30 izstāžu zālē „Velves” gleznotāja Egila Johansona izstādes ”No rudens
līdz rudenim.” atklāšana.

9.11.plkst.10.00 - 13.00 Donoru diena.
11.11. Lāčplēša diena. Plkst.17.30 Varoņu birzs izgaismošana, plkst.18.00 lāpu gājiens, plkst.

18.30 piemiņas brīdis pie K. Zāles pieminekļa Brīvības cīņās kritušajiem, plkst. 18.50 koncerts
Svētā Toma ev. lut. baznīcā. Aicinām piedalīties ikvienu, līdzi ņemot sveces un lāpas, lai godi-
nātu Brīvības cīņās kritušos. 

17.11. plkst. 19.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienai veltīts svinīgs
sarīkojums.

“Gada cilvēks 2017” godināšana un svētku koncerts.
Plkst. 22.00 svētku balle ar grupu ”Baltie lāči”.

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

nama Facebook lapā. Tālrunis detalizētākai informācijai – 26449732.

Zosēnu pagastā
20. 10. plkst. 19.00 Autentiskā kino vakars. 
Topošā kino muzeja veidotājs Aldis Slišans aicina jūs uz kino vakaru, kur varēsiet aizceļot
laikā uz tālajiem pagājušā gadsimta 70.- 80. gadiem.
Kā savulaik to darīja vectēvi, skatīsieties īstas kino lentes, rādītas uz ekrāna ar īsta kino pro-
jektora palīdzību.
Dokumentālās filmas ļaus ieraudzīt 1970. gada Cēsu rajona uzņēmumus, jau aizmirstus ama-
tus un aizraušanās. Pavērosiet 1986. gada novitātes satiksmes organizācijā, kā arī iejutīsities
tā laika multfilmas varoņu dzīvē filmiņā „Trīs no Skābpienciema“.
Pēc seansa būs iespēja redzēt „kas lācītim vēderā“ jeb kino projektora uzbūvi un darbības
principu. Ieeja – Bezmaksas.

3.11.  Atpūtas vakars “Cik skaisti līst rudenīgs lietus’’ kopā ar fantastisku mūziķi
Edgaru Lindi.

19. 11. plks.14.00 Valsts svētku pasākums Zosēnos.
* Uzruna, godināšana, montāža.
* Svētku koncerts kopā ar Ievu Akurāteri un pavadošo grupu.

Sekojiet, lūdzu, informācijai!
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No 23.oktobra līdz 30.oktobrim
Jaunpiebalgas novada iedzīvotājiem piedāvā bezmaksas lielgabarīta atkritumu savākšanu

Konteiners tiks novietots Br. Kaudzīšu 7.
Konteinerā varēs novietot mēbeles, logu, durvju rāmjus un citus atkritumus,  

kurus nevar ievietot mazajos konteineros.
Konteiners nav paredzēts būvgružu, sadzīves tehnikas un riepu ievietošanai. 

Aicinu iedzīvotājus izmantot šo iespēju!
Komunālās saimniecības vadītājs Juris Belasovs (mob. 29182807)

Izstāžu zālē
“Velves”

gleznotāja 
EGILA 

JOHANSONA

izstāde

“NO RUDENS
LĪDZ RUDENIM” 

Atklāšana
3.novembrī
plkst. 18.30

Jaunpiebalgas vidusskolas sporta laukumā
jau no augusta mēneša ir uzstādīti seši āra tre-
nažieri dažādu muskuļu grupu trenēšanai, ku-
rus var izmantot visi pagasta iedzīvotāji.
Trenažieru laukumu ir paredzēts katru gadu
papildināt ar vienu trenažieri, lai palielinātu
iespējas  tos izmantot pēc iespējas lielākai  ie-
dzīvotāju daļai. 

Apmeklējot trenažierus, ir lūgums iedzīvo-
tājiem - transporta līdzekļus novietot stāv-
laukumā pie sporta zāles un tālāk doties ar kā-
jām. Sporta laukumu pēc apmeklējuma cen-
tīsimies atstāt nepiesārņotu.  Paldies par sa-
pratni un veiksmīgu sportošanu!

Dainis Šulcs
Foto: Vēsma Johansone
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Tik maz ir vajadzīgs, lai diena jauka kļūtu, 
Lai kāds man nejauši tik uzsmaidījis būtu.
Tai dienā staigātu man blakus prieks, 
Kā kāds labestības ziedputeksnis liegs.

Novembra īpašie jubilāri
60 Lilija Arkliņa 12.11.1957. “Kāpurkalns”, 

Zosēnu pagasts
Tālis Bruņinieks 25.11.1957. “Lejas Dukuļi”
Aldis Klapars 29.11.1957. Gaujas iela 27-5
Egils Juris Ķīsītis 16.11.1957. “Timšsila Mājas”,

Zosēnu pagasts
Guntis Nuķis 25.11.1957. Gaujas iela 25-3

65 Olga Alkšere 03.11.1952. Emīla Dārziņa iela 8
Zigmunds Kaspržaks 18.11.1952. “Priednieki”
Laima Kazerovska 18.11.1952. “Lejas Butlēri”
Ivans Morozovs 24.11.1952. “Niedrāji”
Juris Račko 05.11.1952. “Vidus Magones”,

Zosēnu pagasts
70 Aija Klapare 11.11.1947. “Lejas Spundēni”

Mārīte Krasovska 23.11.1947. Emīla Dārziņa iela 7
Dzintars Veinbergs 12.11.1947. Gaujas iela 24

90 Valentīne Bērziņa 27.11.1927. “Kalna Madaras”
Zelma Pētersone 10.11.1827. Dārza iela 1

93 Vera Medvede 14.11.1924. “Kalna Lāci”

Jaunpiebalgas novada dome sveic novembra jubilārus!

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”. 

Pret vakaru, kad zvani 
mieru zvana,

Es raugos rimtā putna 
lidojumā,

Tas izgaist rudens dzidrā 
debesjumā…

Mūžības ceļu gājušas:
Ērika Klapare
88 gadu vecumā,

Veneranda Sūcīte 
87 gada vecumā.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka visdziļāko līdzjūtību

tuviniekiem!

Sakām paldies Rutai Ružeckai
par dāvātiem sīpoliem un

burkāniem, Jānim Cercinam,
Astrīdai un Jānim

Mājeniekiem par dāvātajiem
āboliem,  

Gaļinai Larionovai par 
kabačiem, Vinetai Grobiņai

par rudens meža veltēm!

Ida un Regīna

Studijas “Piebaldzēni” kopsapulce
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā

2017.gada 20.oktobrī plkst.18.30

Uz sapulci tiek aicināti visi interesenti - maksas darbnīcu dalībnieki,
profesionālie mākslinieki, individuālie autori un amatnieki, 

kuri vēlas radoši strādāt 
Lietišķās un tēlotājas mākslas studijā “Piebaldzēni”. 

Runāsim par dalību 2017. gada dziesmu svētku izstādē;
- par dalību dziesmu svētku gadatirgū Rīgā Vērmanes dārzā;
- par studijas gada izstādes tēmu un tās realizāciju izstāžu zālē “Velves”; 
- par dalību pasākumā “Satiec savu meistaru 2017”;             
- par Valsts nacionālā kultūras centra piedāvātajiem tālākizglītības
semināriem un radošajiem pasākumiem;
- par studijas logo apstiprināšanu un reklāmas bukleta izveidi;
- par  sadarbību ar individuālajiem meistariem.

Sagaidām jūsu idejas, ieteikumus un radošos piedāvājumus!

Uz tikšanos!

Studijas “Piebaldzēni” vadītāja
Sandra Strēle


