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     11 (236) 2017. gada novembris                                                                           Jaunpiebalgas novada izdevums

Novembrī
 
17.11. Plkst. 19.00 Latvijas 
Republikas proklamēšanas 
99. gadadienai veltītais
svinīgais sarīkojums, 
“Gada cilvēks 2017”
godināšana un svētku koncerts.
18.11. Latvijas Republikas
proklamēšanas diena.
19.11. Plkst. 14.00 LR proklamē-
šanas dienai veltīts pasākums Zosē-
nu kultūras namā.

Decembrī

03.12. Pirmā Advente.

Vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Piebaldzēni”, 
kā arī postfolkloras grupa 
“Rikši” no 29. septembra 
līdz 1.oktobrim piedalījās 
Ģimenes dienās Bergenā, 
Norvēģijā, kur tika godi-
nāts Latvijas valsts Simtga-
des karogs.

Vairāk par šo notikumu
                          lasiet 10. lpp.!

“Ja gribam, lai mūsu valsts būtu stipra, 
tad mums pašiem arī jābūt stipriem, 
jābūt spēka pilniem!”
   ( K. Ulmanis)

Jaunpiebalgas novada dome sveic iedzīvotājus
Latvijas valsts svētkos –

Latvijas Proklamēšanas 99. gadadienā!
Ikvienam sirdī, domās un darbos 

būt kopā ar Latviju!

Vides objekts Latvijas simtgadei. Idejas autore Ina Treiliņa.
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- Pârdomas Novada domç
Kad pienāk novembris, tad katram 

no mums vairāk vai mazāk domas sais-
tās ar Latviju, ir jauki redzēt, kā mēs 
lepojamies ar savu valsti, piespraužot 
pie apģērba mazo sarkanbaltsarkano 
karodziņu. Šis drēgnais, tumšais ru-
dens mēnesis mūsu valstij ir ļoti sva-
rīgs, šogad 18. novembrī 99. jubilejas 
reize. Pirms tam  - 11.novembrī – nu 
jau par skaistu tradīciju kļuvušais Lāč- 
plēša dienas vakars, kad ikviens Lat-
vijas iedzīvotājs Daugavas malā Valsts 
prezidenta pils tuvumā var iedegt sve-
cīti, tā godinot varoņus, kuri cīnījās par 
savas valsts neatkarību. Protams, ne-
varam jau visi pabūt šajā vakarā Rīgā, 
toties mums ir iespēja savā dzīvesvietā 
atzīmēt šo dienu. Jaunpiebalgā tas ir 
lāpu gājiens un pēc tam piemiņas brī-
dis pie K. Zāles pieminekļa Brīvības 
cīņās kritušajiem. Savās mājās varam 
iedegt svecītes, novietojot tās uz palo-
dzes. Šai valsts svētku mēnesī mums 
ir iespēja noskatīties jauno režisores 
Ilonas Brūveres dokumentālo spēlfil-
mu “Ievainotais jātnieks” par slaveno 
tēlnieku Kārli Zāli. 

Svētki katrā mājā un ģimenē saistās 
ar savām tradīcijām, liekas, ka pēdējo 
gadu laikā arī mūsu valsts svētki gan 
18.novembrī, gan 4.maijā kļūst līdzvēr-
tīgi dzimšanas dienai, vārda dienai vai 
citiem ģimenes svētkiem. Svētki Latvi-
jai, tātad svētki arī iedzīvotājiem. Dau-
dzi šai dienā dodas atpūsties un pabūt 
kopā, jo ikdienas steiga un darbi bieži 
vien to liedz. Šķiet, ka ļoti daudziem 
jau par tradīciju kļuvis vērot Valsts 
prezidenta uzrunu vakarā pie Brīvības 
pieminekļa, pēc tam – priecāties par 
svētku salūtu. Pēdējos gados Latvijas 
Televīzija raida svinīgo pasākumu, 
kurā pasniedz augstākos valsts apbal-
vojumus.

Svētku sakarā mums ir dažādi vē-
lējumi Latvijai, sev un līdzcilvēkiem, 
gribētos, lai mēs vairāk novērtētu to, 
kas mums ir. Mazāk sūdzētos par to, kā 
trūkst, bet priecātos par to, kas mums 
jau pieder. Lai Latvija paliek tikpat 
skaista un droša vieta, kāda tā bijusi 
līdz šim!

Aija Ķīķere

2017. gada 9. oktobra novada domes 
sēdē nolemts:

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2017.gada 9.oktobra Sais-
tošos noteikumus Nr.12 „Par grozījumiem 2016.gada 25.janvāra Sais-
tošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, 
speciālais un ziedojumu budžets 2017.gadam”.

Apstiprināt kases limitu – skaidras naudas atlikumu dienas beigās 
Jaunpiebalgas novada Zosēnu pagasta pārvaldes kasē 500,00 EUR (Pie-
ci simti euro, 00 centi) apmērā.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes vispārējās izglītības iestāžu 
izdevumu tāmi uz vienu audzēkni ar 2017.gada 1.septembri pašvaldību 
savstarpējiem norēķiniem par Jaunpiebalgas novada domes izglītības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Anulēt A. Š., personas kods dzēsts, deklarēto dzīves vietu dzēsts.
Iznomāt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0176, platī-

ba 0,54 ha, pretendentu izvēloties, rīkojot zemesgabala nomas tiesību 
izsoli.

Ievēlēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sastā-
vā Guntu Vīksnu.

Izveidot pašvaldības Privatizācijas komisiju 3 cilvēku sastāvā: Maija 
Elsta, Lolita Zariņa, Madara Intenberga.

Apstiprināt Jaunpiebalgas vidusskolas dalību NORDPLUS projektā 
“Cultural Heritage in the Baltic and Nordic countries – similarities and 
diferences” Nr.NP JR-2017/10179.

Izīrēt I. G., personas kods dzēsts, Stacijas ielā 9D-5, Jaunpiebalgā, 
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar kopējo platību – 18,3 m2 .

Sakārtot adrešu datus īpašumiem Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pa-
gasts un Melnbārži, Zosēnu  pagasts, Jaunpiebalgas novads atbilstoši 
“Adresācijas noteikumiem“.

I. Jaunpiebalgas ciema, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebal-
gas novads:

1. Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 006 
0269 zemei un ēkām uz tās no adreses “Priedītes”, Jaunpiebalga, Jaun-
piebalgas pagasts, uz adresi Stacijas iela 1B, Jaunpiebalga, Jaunpiebal-
gas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV 4125;

2.  Papildināt adresi, pievienojot telpu grupu adresi - E. Dārziņa iela 
34 - 1- 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, 
LV- 4125;

3. Papildināt adresi – pievienojot telpu grupu adresi – Gaujas iela 1D-
1-4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV- 
4125;

4. Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 006 
0133 - zemei un ēkām uz tās no adreses “Kapu Kalns”, Jaunpiebalga, 
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, uz adresi Miera iela 2A, 
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV- 4125;

5. Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 006 
0216 - zemei un ēkām uz tās - no adreses “Mazgarauši”, Jaunpiebalga, 
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, uz adresi Gaujas iela 42, 
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV- 4125.

II. Melnbāržu ciema, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebal-
gas novads:

1. Likvidēt telpu grupu adresē Gaujas iela 1B, Melnbārži, Zosēnu pa-
gasts, Jaunpiebalgas novads, LV- 4133; telpu grupas nepastāv;

2. Papildināt adresi – pievienojot telpu grupu adresi – Annas iela 1- 
1-2, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV- 4133;

3. Mainīt adresi ēkai (noliktava) ar kadastra apzīmējum 4298 003 

Novada domē
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0186 005 - no adreses “Aptekas”, Melnbārži, Zosēnu pa-
gasts, Jaunpiebalgas novads, uz adresi Annas iela 1A, 
Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV- 
4133;

4. Mainīt adresi zemes vienībai  ar kadastra apzīmēju-
mu 4298 003 0183 – zemei un ēkām uz tās - no adreses 
“Gaujaslīči”, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas 
novads, uz adresi Gaujas iela 20, Melnbārži, Zosēnu pa-
gasts, Jaunpiebalgas novads, LV- 4133;

5. Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmēju-
mu 4298 003 0042 – zemei un ēkām uz tās – no adreses 
“Kalna Aptekas”, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpie-
balgas novads, uz adresi  Annas iela 2, Melnbārži, Zosē-
nu pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV- 4133;

6. Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmēju-
mu 4298 003 0008 – zemei un ēkām uz tās – no adrese 
“Jūrnieki”, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas 
novads, uz adresi Annas iela 4, Melnbārži, Zosēnu pa-
gasts, Jaunpiebalgas novads, LV- 4133.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu, pārkārtojot ze-
mes vienību robežas, neveidojot jaunu īpašumu, Gaujas 
iela 14 un Gaujas iela 18, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas 
pagasts, Jaunpiebalgas novads, saskaņā ar zemes ierīcī-
bas projektu.

Jaunpiebalgas novada domei piekrīt un ierakstāma uz 
pašvaldības vārda zemesgrāmatā zemes vienība ar ka-
dastra apzīmējumu 4256 006 0261 – 0,0542 ha platībā, 
Jaunpiebalgas pagasta, Jaunpiebalgas novads.

Jaunpiebalgas novada domei piekrīt un ierakstāma uz 
pašvaldības vārda zemesgrāmatā zemes vienība ar ka-
dastra apzīmējumu 4256 006 0260 – 0,0724 ha platībā, 
Jaunpiebalgas pagasta, Jaunpiebalgas novads.

Iekļaut pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā zemes vie-
nību ar kadastra apzīmējumu 4256 009 0056 - 0,85 ha 
platībā, zemes kadastrālā vērtība – 61.00 EUR (sešdes-
mit viens euro, 00 centi).

Atļaut A. O., personas kods dzēsts, sadalīt nekustamo 
īpašumu “Uplejas” ar kadastra numuru 4256 009 0014 

– 56,29 ha platībā, atdalot atsevišķi zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 4256 010 0087 – 17,5 ha platībā.

Iekļaut pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā inženier-
būvi ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0353 002, lau-
kums((ar cieto segumu) Gaujas iela 8C, Jaunpiebalga, 
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar ka-
dastrālo vērtību – 1878.00 EUR (viens tūkstotis astoņi 
simti septiņdesmit astoņi euro, 00 centi).

Apstiprināt Jaunpiebalgas vidusskolā interešu izglī-
tības un ārpusklases programmas 2017./2018.m.g. ar 
2017.gada 1.septembri.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli 
Nr.3, Gaujas ielā 29, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., 
Jaunpiebalgas nov., ar kadastra Nr.4256 900 0272.

Veikt izmaiņas amata vienībā pirmskolas skolotāja pa-
līgs ar 2017.gada 1.oktobri.

Atļaut I. P., personas kods dzēsts, sadalīt nekustamo 
īpašumu “Gāršas” ar kadastra numuru 4256 008 0028 
– 16,7 ha platībā, atdalot atsevišķas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4256 008 0029 - 3,3 ha un 4256 
014 0046 – 9,1 ha platībā.

Apstiprināt ar 2017.gada 1.novembri apkures tarifu 
“Gaujas krasti”, Melnbāržos, Zosēnu pagastā, Jaunpie-
balgas novadā, 0.93 EUR/m2 mēnesī (apkures sezonā), 
plus likumā noteiktais PVN.

2017. gada 26. oktobra ārkār-
tas domes sēdē nolemts: 

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2017.gada 
26.oktobra Saistošos noteikumus Nr.13 „Par grozīju-
miem 2016.gada 25.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.1 
“Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais 
un ziedojumu budžets 2017.gadam”.

Ar domes sēžu lēmumiem un audioierakstiem var ie-
pazīties Jaunpiebalgas novada pašvaldības mājas lapā 
www.jaunpiebalga.lv

Sagatavoja Anita Auziņa.

JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME APBALVOJUMAM 
„GADA CILVĒKS 2017” APSTIPRINĀJA NOMINĀCIJAS:

Gada cilvēks izglītībā – Ineta Balode
Gada cilvēks kultūrā - Ilze Kārkliņa 
Gada cilvēks sportā – Jānis Biezais
Gada cilvēks uzņēmējdarbībā – Oksana Ostrovska
Gada cilvēks lauksaimniecībā – Laima Kuzmina
Gada cilvēks apkalpojošā sfērā – Liesma Ozola
Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā – Gints Barkovskis
Gada jaunietis – Edžus Nedēļa
Mūža ieguldījums – Skaidrīte Vīksna

                                            APSVEICAM!
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UZ JAUTĀJUMIEM ATBILD NOVADA 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Intervija

Paziņojums par Neapbūvētu lauku apvidus zemes 
nomas tiesību izsoli Jaunpiebalgas novadā

Ar Jaunpiebalgas novada domes 09.10.2017. sēdes 
lēmumu Nr. 183 tika apstiprināti Neapbūvētu lauku 
apvidus zemes nomas tiesību izsoles noteikumi, 
nosakot, ka:

1.  Izsole notiek 2017.gada 15.decembrī plkst. 10.00.
2.  Izsoles norises vieta: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, 

Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, Jaunpie-
balgas novada domes 12. kabinetā.

3.  Nomas objekta lietošanas mērķis - lauksaimniecība 
(šifrs 0101).

4.  Nomas līgums slēdzams uz 10 (desmit) gadiem.
5.  Izsoles solis 1,00 EUR (viens euro 00 centi). Izsole 

pirmreizēja ar augšupejošu soli.
6.  Pretendentu pieteikšanās termiņš no izsoles iz-

sludināšanas brīža līdz 2017.gada 14. decembrim plkst. 
16.00.

7.  Ar izsoles Objektu var iepazīties līdz 2017.gada 14. 
decembrim, iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Jaun-
piebalgas novada domes nekustamā īpašuma speciālisti 
pa tālruni 64107902

8.  Izsoles noteikumi Jaunpiebalgas novada mājas lapā 
www.jaunpiebalga.lv 

Izsoles objekti:

Nr.  p. 
k.

Nekustamā īpašuma 
nosaukums

Kadastra 
numurs

Platība 
(ha)

Sākotnējā nomas 
maksa gadā 

(EUR)

Izsoles datums
laiks
vieta

1 “Pļaviņas”, Jaunpiebalgas pagasts, 
Jaunpiebalgas novads 4256 007 0176 0,54 3.02

15.12.2017.
Plkst. 10.00

Kabinets Nr.12

Pēc Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas pasūtījuma ir veikts 
pētījums “Optimālā vispārējās 
izglītības iestāžu tīkla modeļa 
izveide Latvijā”. Tajā iezīmē-
ti demogrāfiskie aspekti, infra-
struktūras nodrošinājums un 
iedzīvotāju mobilitātes iespējas. 
Izveidots jauns vispārējās izglī-
tības iestāžu tīkls – karte. Diem-
žēl ir paredzams, ka vidusskolas 
posms izzudīs arī Jaunpiebalgā, 
jo 10.-12.klasēs nebūs pietiekams 
skolēnu skaits. Pašvaldības uztur 
skolas, un reformas gaita būs at-
karīga no vietējiem deputātiem, 
tomēr iedzīvotāji ir satraukušies 
un neizpratnē.

Vispirms gribu atzīmēt, ka šis ir 
tikai  pētījums uz pasūtījuma pama-
ta, kurā vienpusēji ņemti vērā tikai 
daži kritēriji, katrā novadā situācija 
atšķiras, un ne šogad, ne nākamgad 
neviens neko nelikvidēs un neko ne-
pārveidos, Izglītības ministrija ie-
spējamai vidusskolu reformēšanai 
paredzējusi sešus gadus. Šobrīd sva-
rīgi neļauties emocijām. Mūsu skola 
ir pietiekami laba, protams, kāds vēr-
tējums eksāmenos vienu gadu ir aug-
stāks, citu gadu – zemāks, taču labi 
zinām, kādi mums ir skolēni, cik nu 
kuru gadu viņi ir centīgi vai nav. Ja 
mēs minēto informāciju no IZM puses 

uztveram kā aizrādījumu vai pamudi-
nājumu mācīties, tas ir vērtīgi. Tomēr 
rēķināt eiro un kilometrus, ko valsts 
iegūs, likvidējot visā lauku teritorijā 
vidusskolas, liekot bērniem braukt 
50 – 70 kilometrus uz tuvāko vidus-
skolu, tas absolūti neatbilst Izglītības 
ministra teiktajam par izņēmuma ga-
dījumiem un teritorijām, kur būtu vē-
lams saglabāt vidusskolas. Tā jau nav 
izglītības reforma, bet drauds valsts 
teritorijas vienmērīgai apdzīvotībai.

Protams, jauniešiem vienmēr pa-
stāv izvēle, ja nevēlas mācīties vispār- 
izglītojošā vidusskolā, tad var apgūt 
sev, sabiedrībai un dzīvei vajadzīgu 
profesiju. Uztraucoši ir tas, ka daļai 
jauniešu vairs nav motivācijas ne mā-
cīties, ne apgūt profesiju.

Tātad vēlreiz gribu uzsvērt, ka 
pašlaik nav pamata uztraukumam, 
piedāvātais ir tikai projekts. Valdība 
ir definējusi, ka lietām jābūt saska-
ņotām, tad, piemēram, kādi soļi tiks 
sperti no Satiksmes ministrijas puses 
par ceļu kvalitatīvu uzlabošanu, arī 
no Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas puses? Šāda re-
forma ir pretrunā pati ar sevi, nav 
loģiska risinājuma – ja jau nebūs sko-
lēnu, tad kamdēļ vajadzīgi ceļi, skolas,  
autobusu satiksme u.t.t.? Jājautā, vai 
tad vidusskolas paliks par elitāru mā-
cību iestādi, tikai pilsētās un tuvu tām 

dzīvojošajiem bērniem būs iespēja mā-
cīties un iegūt vidējo izglītību? Skolu 
pētnieks nevar noteikt un izrēķināt, 
uz kuru pusi skolēnam braukt un mā-
cīties. Ja skolas kvalitāte neapmieri-
na, protams, vecākiem ir tiesības iz-
vēlēties citu. Daudzi mūsu bērni, kuri 
izgājuši pamatskolas kursu, vēlāk iz-
vēlējušies mācības pilsētu vidusskolās 
un ģimnāzijās. Taču tāda ir vecāku iz-
vēle, nevis kāds pētnieks to noteiks... 
cik skolēniem būt klasē un uz kuru 
skolu vecākiem sūtīt bērnus...

Daudzdzīvokļu māju iedzī-
votāji jautā, kāpēc atkal notiek 
ūdens hlorēšana.

Ūdens hlorēšana jeb dezinfekcija 
paredzēta divas reizes gadā. Kā jau 
esmu teicis, tīklu tilpums ir ļoti liels, 
visu cauruļu kopējais tilpums lielāks 
nekā vienas diennakts ūdens patē-
riņš. Līdz ar to atzarojumos hlora pie-
garša saglabājas ilgāk. Pēc pavasara 
hlorēšanas šoreiz ūdeni vairāk note-
cinājām, lai ātrāk pazustu piegarša. 
Nākamgad situācija varētu uzlabo-
ties, jo veiksim daļēju ūdensvada tīkla 
nomaiņu Gaujas ielā, to būtu jāizdara 
līdz ielas rekonstrukcijas sākumam. 
Vēl varu piebilst, ka ūdens dezinfekci-
ja ir pieskaņota vides analīžu ņemša-
nai (to dara katru ceturksni). 

Ir iedzīvotāji, kuriem sagādā 
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problēmas komunikācija ar ko-
munālā dienesta vadītāju.

Uzskatu, ka darbiniekiem ir jābūt 
atvērtiem saskarsmei ar klientiem, 
laipniem, jāsniedz nepieciešamā infor-
mācija, bet anonīmus komunikācijas 
jautājumus avīzē tomēr nerisināsim. 
Ja kādam ir pretenzijas par novada 
domes darbinieka pienākumu veikša-
nu vai attieksmi pret klientiem, tad, 
lūdzu, nāciet pie manis vai domes iz-
pilddirektores. Tad arī visu apspriedī-
sim un izrunāsim un risināsim situā-
ciju, kurā radušies kādi pārpratumi.

Runājot par savstarpējo komuni-
kāciju, tad arī iedzīvotāji dažkārt nav 
bez vainas. Arī viņiem ar savām pra-
sībām vai attieksmi pret darbiniekiem 
jābūt savstarpēji lojāliem, pieklājī-
giem. Nesen bija gadījums, kad ne-
pamatoti apvainojumi, aizskārums ar 
vārdiem  tika veltīts kādam darbinie-
kam, kas situāciju saasināja līdz tam, 
ka darbinieks bija gatavs iesniegt at-
lūgumu, jo neuzskatīja, ka pie kā būtu 
vainīgs. Abām pusēm vajadzētu iztu-
rēties ar izpratni, savstarpēju pieklā-
jību, tad arī daudzas lietas ātrāk un 
veiksmīgāk atrisinātos.

Kā veicās ar daudzdzīvokļu 
māju siltummezglu apkopi?

Kaut vēlu, bet šobrīd ir visu māju 
iedzīvotāju  kopsapulču lēmumi ar 
vairāk nekā 51 % balsu par  lūgumu 
pašvaldībai veikt siltummezglu apko-
pi vai remontu. Pirmā māja bija Dārza 
ielā 4, kurā jau ir uzstādīts jauns sil-

tummezgls. Pārējām mājām šoruden 
to vēl nevarēs veikt, to iekļausim nā-
kamā gada plānos un budžetā. Iedzī-
votāji tādējādi ir parādījuši savu vēlmi 
sakārtot jautājumu par kopīpašuma 
apsaimniekošanu. Ja māja pilnībā pie-
der dzīvokļu īpašnieku kopumam, tad 
šajā mājā esošās iekārtas tiek apsaim-
niekotas atbilstoši katras mājas iedzī-
votāju vēlmēm. Tā kā izmaksas par 
šiem remontiem var būt atšķirīgas, 
tad finanšu komitejā vienojāmies, ka 
turpmāk katrai mājai siltuma izmak-
sas tiks aprēķinātas atsevišķi, ņemot 
vērā šos ieguldījumus siltummezglu 
remontos.

Pārējām mājām remonti siltum-
mezglos tiks veikti pēc nepieciešamī-
bas, bet ne vēlāk kā  nākamā gada va-
sarā. Visi mezgli ir apsekoti, novērtēti 
veicamo darbu apjomi un izvērtēta to 
iespēja šo ziemu vēl strādāt. Siltuma 
skaitītāji ir pārbaudīti, pieci no tiem 
ir verificēti, vienai mājai siltuma skai-
tītājs, lai arī rāda pareizi, tomēr ne-
atbilst pilnām verifikācijas prasībām. 
Tajā mājā tiks uzstādīts jauns skaitī-
tājs jau tuvākajās dienās. Visi skaitī-
tāji ir noplombēti. 

Ir arī dažādas nebūšanas – 
pazūd izvietotās barjeras ceļa  
malās, tiek piegružota apkārtne. 
Kā ar to cīnīties?

Attieksmes jautājums. Mēs kriti-
zējam ceļu stāvokli, baram ceļiniekus, 
tai pat laikā pa gadu divas reizes no-
zog šīs barjeras... kādam ievajadzējies 

labu metālu... Attieksmes jautājums 
ir arī ceļa malās izmestie atkritumi, 
tāpat apstāšanās un stāvēšanas notei-
kumu neievērošana, ātruma pārsnieg-
šana Gaujas ielā un gājēju pāreju ig-
norēšana… Ir saņemti pārmetumi par 
Meža ielas piegružošanu, ka pašvaldī-
ba to nesakopj. Gribu teikt, ka labie-
kārtošanas dienesta darbinieki regu-
lāri lasa atkritumus, bet – ik dienu pa 
šo ielu pārvietojas skolēni, kuri dodas 
iepirkties uz benzīntanku. Diemžēl 
visi pārtikas iepakojumi tiek izmesti 
ielas malās, dažs pamanās pat iemest 
dziļāk mežā. Ja noliks vairākas mis-
kastes, nez vai arī tad nemetīs, kur 
pagadās. Varbūt nākamajā pavasarī 
būtu jāveic slēpta filmēšana, lai tie, 
kuri to dara, pēc tam to arī sakopj. 

Tuvojas valsts svētki, ko novē-
lētu iedzīvotājiem?

Apsveicu Latvijas Republikas 
Proklamēšanas 99. gadadienā! Paldies 
visiem Jaunpiebalgas un Zosēnu ie-
dzīvotājiem, visiem uzņēmējiem, zem-
niekiem, skolotājiem, kultūras darbi-
niekiem, strādniekiem par ieguldīto 
darbu mūsu novada vārda popularizē-
šanā Latvijā un  pasaulē! Aicinu pado-
māt par nākamā gada valsts simtgadi 
– šo nozīmīgo jubileju, par mūsu katra 
ieguldījumu. Lai mūsu novads ir  tīrs, 
zaļš, patīkams pašiem un ciemiņiem!

Paldies par sarunu!

Aija Ķīķere

Zemā pasta pakalpojumu piepra-
sījuma dēļ Jaunpiebalgas novada Zo-
sēnu pagasta Melnbāržos no 2017.
gada 17.novembra tiek mainīts Pēr-
ļupes pasta nodaļas darbības modelis 
un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvo-
tāju reālajām vajadzībām. Turpmāk 
Melnbāržos pasta pakalpojumi 
katru darbdienu tiks nodrošinā-
ti līdzšinējā pasta pakalpojumu 
sniegšanas vietā Jūrnieki katru 
darbdienu no plkst. 8 līdz 9. Iedzī-
votāji saņems visus pasta pakalpoju-
mus, kas bija pieejami līdz šim, vai arī 
varēs izvēlēties tos saņemt pie  past-
nieka savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpo-
jumu pieprasījumu Melnbāržu ciema 
Pērļupes pasta nodaļā, kas ir vidēji 
pieci sūtījumi darbdienā un rada Lat-
vijas Pastam ikgadējos zaudējumus 
aptuveni 4600 eiro apmērā, tiek mai-
nīts pasta nodaļas darbības modelis 

un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī 
turpmāk būs pieejami visi nepiecieša-
mie pasta pakalpojumi. 

Tāpat kā līdz šim Melnbāržu pas-
ta pakalpojumu sniegšanas vietā ie-
dzīvotājiem būs pieejami visi pasta 
pakalpojumi un arī citi pasta pakalpo-
jumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: 
vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un 
pārrobežu vēstuļu korespondences 
saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes 
un pārrobežu pasta paku saņemšana 
un nosūtīšana, pastmarku un aplokš-
ņu iegāde, preses izdevumu abonēša-
na, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas 
(PNS) kontā, naudas pārvedumu iz-
maksa, komunālo maksājumu un citu 
rēķinu apmaksa un komercpreču ie-
gāde mazumtirdzniecībā.

Ar pastnieka starpniecību Meln-
bāržu iedzīvotājiem iespējams saņemt 
arī skaidras naudas izmaksu no PNS 
konta. Šo pakalpojumu iespējams pie-

teikt, zvanot pa tālruni 27892759, 
67608486 vai 67608488. Pārējos past-
nieka pakalpojumus savā dzīvesvietā 
Melnbāržu iedzīvotāji var pieteikt, 
zvanot pa tālruni 25709036.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta 
sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir 
iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas 
saņemšanu Melnbāržu pasta pakalpo-
jumu sniegšanas vietā, iepriekš zva-
not pa tālruni 641 62171 vai 22039509 
un norādot datumu, kurā klients vē-
las pasta sūtījumu saņemt. Savukārt, 
apmeklējot Jaunpiebalgas pasta noda-
ļu Gaujas ielā 4, sūtījumu saņemšana 
bez iepriekšēja pieteikuma iespējama 
pirmdienās no plkst.8 līdz 13.30, pā-
rējās darbdienās no plkst.8 līdz 11.30 
un no plkst.12 līdz 15.30.

Gundega Vārpa,
“Latvijas Pasts” ārējo komunikāciju 

vadības daļas vadītāja

ZOSĒNU PAGASTA MELNBĀRŽOS MAINA 
PĒRĻUPES PASTA NODAĻAS DARBĪBAS MODELI
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LAUKU AKTUALITĀTES NOVEMBRĪ
Pieejams finansējums pasākumā

“Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

Pasākuma mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai 
uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurēt-
spēju, kā arī veicinātu kooperācijas attīstību, nodrošinot 
dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot 
pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku.
•  Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās.
•  Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā.
•  Atbalsts pārstrādei.

Projektu iesniegumu iesniegšana uz visām minētajām 
aktivitātēm no 07.11.2017. līdz 07.12.2017.

Atbalsts ieguldījumiem meža platību paplašināša-
nā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā

•  Meža ieaudzēšana - projektu iesniegumu iesniegšana no 
09.10.2017. līdz 11.12.2017.

Pārskats par bišu saimēm
Lauksaimniecības datu centrā jāiesniedz pārskats par 

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

No 20. oktobra sākusies platībmaksājumu avansa
izmaksāšana lauksaimniekiem

Lauksaimnieki saņem 70% (aptuveni 49 eiro/ha) no 
vienotā platībmaksājuma un 85% (aptuveni 43 eiro/ha) no 
maksājuma apgabaliem, kuros ir dabas vai specifiski iero-
bežojumi, un 85% no bioloģiskā maksājuma. 

Avansa maksājumu izmaksa tiks veikta pakāpeniski. 
Maksājumus avansā saņems tie lauksaimnieki, kuru saim-
niecībās tiks pabeigta atbilstības nosacījumu pārbaude, 
tādēļ Lauku atbalsta dienests lūdz lauksaimniekus pārlie-
cināties, vai laikus ir sniegtas visas nepieciešamās atbildes 
uz LAD nosūtīto informācijas pieprasījumu.

LLKC CĒSU BIROJA ADRESES UN ATRAŠANĀS 
VIETAS MAIŅA

SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Cēsu konsultāciju birojs no 2017. gada 

1. novembra atrodas Cēsīs, Raunas iela 4 (3.stāvs)
Darba laiks 8.30 - 17.00 Laipni gaidīti!

Mūsu kontakti:
301.telpā Biroja vadītāja, Priekuļu lauku attīstības kon-
sultante Dace Kalniņa, T. 28381477  
300. telpā Uzņēmējdarbības konsultante Gunda Kaze-
rovska,T. 26360434
300. telpā Lopkopības  konsultante Andra Seredina, 
T.26171795
310. telpā Grāmatvedības konsultante Inga Ezergaile, 
T.28340075
307. telpā Ekonomikas, grāmatvedības konsultante 
Valda Kaņepe, T. 26496176
307. telpā Grāmatvedības konsultante Lilija Konstan-
te, T.26496569
304. telpā Grāmatvedības konsultante Līvija Svīķe, T. 
29156937

304. telpā Grāmatvedības konsultante Aija Gailiša, T. 
29156937
303. telpā Grāmatvedības konsultante Ineta Ligita 
Trijeca, T. 28684107
303.  telpā Grāmatvedības konsultante Astrīda Sēja, 
T. 28684107
301. telpā Lauksaimniecības datu centrs – ceturtdie-
nās no pulksten 9 līdz 14.00. 
Vija Paegle (Lauksaimniecības datu centra speciāliste), 
T.294464964

SIA LLKC Cēsu konsultāciju biroja darbības jomas
Grāmatvedībā
- konsultācijas  aktuālos grāmatvedības jautājumos;
- ieteikumi grāmatvedības uzskaites sistēmu ieviešanā;
- pastāvīga grāmatvedības kārtošana;
- nodokļu deklarāciju un gada pārskatu sastādīšana;
- grāmatvedības dokumentu sakārtošana  pirms VID die-
nesta tematiskajām pārbaudēm un auditam;
- atskaišu sagatavošana bankām, LAD, CSP un citām in-
stitūcijām;
- grāmatvedības organizācijas  dokumentu  izstrāde.

Ekonomikā
- biznesa plānu izstāde;
- konsultācijas par ES struktūrfondu un Lauku attīstības 
plāna atbalsta saņemšanas nosacījumiem;
- ES  strukturālo fondu un lauku attīstības  plāna līdzekļu 
pieprasīšanas pieteikumu – biznesa plānu, projektu saga-
tavošana;
- palīdzība  finanšu plānošanā un investīciju novērtēšanā.

Lopkopībā un veterinārijā

- konsultācijas un apmācības saimniecībā piena lopu ēdi-
nāšanā, kvalitatīvā piena ieguvē, higiēnā, darbinieku ap-
mācībā;
- sastāda barības devas govju grupām vai atsevišķām go-
vīm ar mērķi sakārtot ēdināšanu, izmantojot pārraudzības 
datus un programmu RATIO PRO;
- veic lopbarības analīžu noņemšanu un izvērtēšanu;
- konsultē telīšu izaudzēšanā, mītiņošanā, fermas darbu 
organizēšanā, veterinārmedicīnā;
- konsultācijas ES un Latvijas likumdošanā savstarpējā at-
bilstībā, dzīvnieku labturībā;
- konsultācijas  dažādu lauksaimniecības dzīvnieku  (aitu, 
kazu, putnu, cūku) ēdināšanā, audzēšanā.

Augkopībā
- platību maksājumu pieteikumu sagatavošana iesniegša-
nai LAD;
- konsultācijas par ES un Latvijas  likumdošanu saistībā 
ar nozari;
- laukaugu, dārzeņu, augļkoku audzēšana;
- augu seku un augļu dārza plāna izstāde;
- lauku vēstures aizpildīšana;
- mēslošanas plāna izstrāde;
- konsultācijas bioloģiskā un konvencionālā augu audzēša-
nā, aizsardzībā.
SIA LLKC Cēsu nodaļas darbības jomas
- Cēsu nodaļa veic Valsts lauku tīkla funkciju, lai sekmētu 

Lauku ziņas
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lauku attīstībā iesaistīto organizāciju un pārvaldes iestā-
žu aktīvu līdzdalību Lauku attīstības programmā, veido-
jot  vidi koordinētām darbībām lauku attīstības politikas 
īstenošanā;
- veic lauku iedzīvotāju informēšanu par aktualitātēm 
lauksaimniecībā un lauku attīstībā;
- sniedz konsultatīvu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai 

lauku teritorijā;
- veic lauksaimnieku un lauksaimniecības speciālistu ap-
mācību, organizē mācības teorijā un praksē saimniecībās.

Informāciju apkopoja 
novada lauku attīstības konsultante 

Maija Ķīķere

Skolas ziņas

Madonas novada atklātās sa-
censības orientēšanās sportā

Emīls Ērglis (4.kl.) – 3.vieta, 

Evelīna Spirģe, Alekss Alksnis 
( abi 4.kl.), Zīle Žīgure, Patriks 
Eniks (abi 2.kl.). Skolotāja S. Vlo-
dare.

Dzejniekam un rakstniekam 
Kārlim Skalbem veltītais 

literārais konkurss 
5.- 6. klašu grupā 3. vietā Evelīna 
Brikmane (5.kl.). Skolotāja A. Ķī-
ķere.
7.- 9. klašu grupā 3. vietā Daniela 
Macola (7.kl.). Skolotāja Z. Altha-
bere.
Ance Lazdiņa (6.kl.), Samanta 
Spirģe (9.kl.). Skolotāja J. Glāzere.
Justīne Skutāne (8. kl.). Skolotāja 
Z. Althabere.

 “Olimpiskās dienas 2017” 
radošo darbu konkurss

Lotārs Jānis Dzenža (9.kl.). Skolo-
tāja J. Glāzere.

Foto konkurss 
Kristīne Baltkaula (11.kl.).

Praktisko uzdevumu un erudīci-
jas sacensības “Kurmis”

1. vietu ieguva: Daniela Macola 
(7.kl.), Annija Rēdmane (8.kl.), 
Adrians Vīķelis (9.kl.), Alek-
sandrs Grigorjevs (9.kl.), Lotārs 
Jānis Dzenža (9.kl.). Skolotāja I. 
Elksne.

Arnis Ratiņš

Pasaules skolotāju dienas (World Teachers’ Day) ietvaros 
šogad LIZDA ( Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrība)  turpināja  rīkot ikgadējo akciju “Skolas die-
na”.

Akcija “Skolas diena 2017” notika no šā gada 2. oktobra 
līdz 31. oktobrim visās Latvijas izglītības iestādēs.

Jaunpiebalgas vidusskolu izvēlējās Saeimas deputāts no 
Nacionālās apvienības Kārlis Krēsliņš - 12. un 11. Saeimas 
deputāts, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas vei-
dotājs un prorektors, autors un autoru kolektīvu dalībnieks 
apmēram 100 dažādiem zinātniskajiem pētījumiem, grāma-
tām un rakstiem.

Vienā mācību stundā 9. un 10. klasei viesis savā runā ak-
centēja drošības jēdzienu un aizsardzības uzdevumus. Otrā 
mācību stundā 10. klase parādīja, kā notiek mācību stunda 
ar dažādām mācību metodēm par globālām enerģijas taupī-
šanas problēmām un to risināšanas iespējām.

Akcijas ietvaros tika pieaicināts arī Piebalgas Latviešu 
biedrības priekšsēdētājs Jānis Mājenieks. 

Viesi apskatīja skolu, ieturēja pusdienas skolas ēdnīcā. 
Mūsu skolā šāda akcija notika otro reizi. Tā ir vērtīga 

pieredzes apmaiņa starp pedagogiem un lēmējvaras pārstāv-
jiem. 

Ineta Elksne

Attēlā: Kārlis Krēsliņš, Ineta Elksne un Jānis Mājenieks.

“SKOLAS DIENA 2017”

Attēlā: no kreisās Emīls Ērglis – 3. 
vietas ieguvējs orientēšanās sporta 

sacensībās.
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Deju diena

Jā, var likties dīvaini, ka mūzi-
kas kokam ir arī dejas zari, tomēr 
tas tā ir! Deja ir mūzikas izpausme, 
veids, kā mēs caur kustībām varam 
parādīt emocijas, kuras raisās sais-
tībā ar melodiju un otrādi. Šoruden 
Jaunpiebalgā  mēs plaucējām lapas 
un ziedus lielā mūzikas koka zariem, 
skaisti dejojot pie skaistas mūzikas 
LAIKMETĪGO DEJU... un ne tikai.  
Tas viss bija iespējams, pateicoties 
Valsts kultūrkapitāla fonda un Jaun-
piebalgas novada domes atbalstam 
Vidzemes kultūras programmas ie-
tvaros.

Kā teica laikmetīgās dejas pasnie-
dzēja Inga Zēbolde:”Gada tumšais 
un drūmais laiks jāaizpilda ar prie-
cīgām lietām!” Tā arī laikmetīgās de-
jas nodarbībās MĒS, bērni un jaunie-
ši, kā arī jaunās māmiņas ar visiem 
mazuļiem gan no Jaunpiebalgas, gan 
Raunas un Vecpiebalgas novadiem, 
priecīgi “rullējāmies grīdā”, “lecām 
zvaigznītē”, cēlām kājas pāri galvai 
“zivtiņā” un izpildījām citus laikme-
tīgās, modernā džeza un mūsdienu 
dejas, kā arī dažus klasiskās dejas 
tehniskos elementus. Vispārsteidzo-
šākā gan pasniedzējai, gan pašiem 
bija mūsu spēja atraisīties dejas im-
provizācijai. Šeit neviena darbība ne-
bija pareiza vai nepareiza – varējām 
sajusties brīvi un radoši, plūst dejas 
stāstā kopā ar mūziku. “Tas bija lie-
lisks prieka eliksīrs!” saka viena no 
dejotājām. Arī viena no  jaunajām 
māmiņa atzīst, ka, lai gan iespējas 
piedalīties mēģinājumos  bija visai 
ierobežotas, vēlēšanās un iedvesma 
tomēr bija lielāka. “Vislabākie vārdi 
un milzīgi paldies mūsu skolotājai 
Ingai. Kaut kā prasmīgi un nema-
nāmi viņai izdevās mūs saliedēt un 
iemācīt sagrupēt savas prasmes, lai 
varam iepriecināt un emocionāli uz-
runāt gan sevi, gan citus, kas redzēja 
mūsu nelielo atskatīti (performan-
ci).” Vēl kāda dalībniece saka, ka 
tā bija “brīnišķīga iespēja izkļūt no 
tautiskajām dejām, kas ir lauku vi-
des tradicionālākā iespēja, perfekts 
veids, kā parādīt savu būtību iekšē-
jo sajūtu mirklī”. Visi dejotāji ir ie-
dvesmoti un grib turpinājumu deju 
nodarbībām!

Pati laikmetīgās dejas pasniedzē-
ja Inga par projektā paveikto izsakās 

sekojoši: “Labs jaunpienesums Jaun-
piebalgas kultūras un dejas apritē. 
Piebalgai piestāv laikmetīgā deja. 
Laikmetīgajai dejai piestāv Piebalga. 
Ne visa meistarklašu viela bija vien-
kārša un viegli uztverama. Vēl daudz 
jāstrādā un jāmācās. Bet tikai ārpus 
mūsu komforta zonas esam spējīgi 
pilnveidoties un augt. Atrodam jau-
nus izaicinājumus un dodamies vēl 
tālāk! Piebalgai (t.i., tās iedzīvotā-
jiem) ir milzu potenciāls it visā, arī 
dejā, improvizācijā un laikmetīgās 
dejas performanču veidošanā. Meis-
tarklašu dalībnieki pierādīja, ka ir 
spējīgi un radoši mākslinieki. Nebai-
dos no šī vārda, jo ikkatrā no mums 
kādā tās formā mājo radošs gars, 
kam jāatrod īstais laiks un vieta 
ņemt to “otu”  rokā un krāsot. Laik-

metīgā deja ir šeit un tagad. Būsim 
arī mēs šeit un tagad! Esam laikam 
līdzi ejoši, laimīgi un gaišu prātu do-
mājoši. Tagad arī Piebalga ir patei-
kusi jā laikmetīgajai dejai. Paldies 
deju skolotājai Lāsma Skutānei, kas 
bija pirmais cilvēks, kas to “otu” ro-
kās ielika arī man! Paldies projekta 
autorei Agnesei Zēboldei! Paldies 
Piebalgai! Šis projekts noteikti būtu 
jāatkārto, jāievieš kā tradīcija.”

Projekts “Mūzikas koka – laik-
metīgās dejas zars” noslēdzās ar 
pasākumu “Diena dejai”, kura laikā 
bērniem un jauniešiem tika dota brī-
nišķīga iespēja iepazīt un izmēģināt 
dažādus dejas veidus meistarklasēs 
pie profesionāliem pasniedzējiem 
– klasisko, vēsturisko, tradicionā-
lo, hip-hop un laikmetīgo deju. Bija 

MŪZIKAS KOKS – LAIKMETĪGĀS DEJAS ZARS

Attēlā: noslēguma pasākuma “Diena dejai” deju skolotājas.

Attēlā: meistarklase jauniešiem, kas vēlējās “spridzināt” savu enerģiju 
mūzikas ritmā jeb “bītā”... 
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tik jauki skatīties, kā mazākas un 
lielākas balerīnas pēc klasiskās de-
jas meistarklases pie prasīgās pa-
sniedzējas Litas Beiris satek deju 
meistarei apkārt un kopīgi samīļo 
kā pateicībā par viņas pūlēm un 
nepiekāpīgu ticību tam, ka bērni 
un jaunieši Jaunpiebalgā ir spējīgi 
paveikt ko vairāk... Kā vēsturiskās 
dejas meistarklases vadītājai Gunai 

Ezermalei jaunieši vēl pēc noslēgu-
ma pasākuma beigām jautā, kad vēl 
būs iespēja kopā ar viņu paceļot lai-
kā, kad dejai bijušas citas manieres 
un paražas... Kā sarkaniem vaigiem, 
bet smaidīgi un priecīgi skolotājas 
Lāsmas Skutānes vadībā kupls bēr-
nu pulciņš lec latviešu nacionālo 
aerobiku jeb tradicionālo deju... Kā 
hip-hop kultūras un dejas pārzinā-

tāja Maija Tjurjapina vada meistar-
klasi 100 bērniem un jauniešiem, 
kas vēlas “spridzināt” savu enerģiju 
mūzikas ritmā jeb “bītā”... Un vi-
sam piedevām vēl pagājušajā gadā 
īstenotā projekta “Mūzikas koks – 
dīdžeju zars” dalībnieki pasniedzēja 
Māra Skujas vadībā spēlē pavadīju-
mu laikmetīgās dejas performancei 
un arī nelielai diskotēkai pasākuma 
noslēgumā. “Diena dejai” īstenoša-
nā pateicamies arī par atsaucību un 
ieinteresētību  sadarbībai Jaunpie-
balgas vidusskolas un sākumskolas 
kolektīvam, direktorei Ullai Loginai, 
labajam gariņam Inesei Vīķelei, do-
mes darbiniecēm Dacei Bišerei - Val-
demierei un Egitai Zariņai! 

Varbūt mēs kļūsim slaveni dejo-
tāji, varbūt paliksim vienkārši labā-
ki un  par sevi pārliecinātāki cilvēki. 
Deja nojauca robežas mūsu starpā – 
tajā visi varējām būt līdzvērtīgi, un 
tas vieno. Paldies par iespēju! Esam 
iedvesmoti un gribam turpināt!

DEJOTĀJI - tie lielie, tie mazie, 
tie no Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas 
un Raunas novadiem.

 Foto: Vēsma Johansone

Attēlā: mazākas un lielākas balerīnas klasiskās dejas meistarklasē pie 
prasīgās pasniedzējas Litas Beiris.

Projekts

Eiropas Savienības programmas 
„ERASMUS+: Jaunatne darbībā”  
3. pamatdarbības „Strukturē-
tais dialogs: jauniešu un jaunat-
nes politikas veidotāju tikšanās”  
projekta “Jaunatnes politikas 
stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-
LV02-KA347-001061 ietvaros va-
saras nogalē uzsākta izvērtēšanas 
anketas izstrāde par darba kvalitāti 
ar jaunatni pašvaldībā, turpmāk no-
dodot to jauniešu mērķauditorijai, 
veicot pilotanketēšanu, lai pārbaudī-
tu anketas atbilstību jauniešu mērķ- 
auditorijas izpratnei, interesēm un 
vajadzībām.

Oktobra mēnesī notika pilotan-
ketēšanas rezultātā apkopoto datu 
analīze un izvērtēšanas anketas par 
darbu ar jaunatni pašvaldībā uzlabo-
šana pēc iegūtajiem rādītājiem par 

jautājumu izpratni jauniešu mērķ- 
auditorijā un iespējamiem atbilžu 
sniegšanas veidiem. Pēc tam tiks or-
ganizēta  darbā ar jaunatni iesaistī-
to speciālistu tikšanās visos astoņos 
sadarbības novados - Amatas, Jaun-
piebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Cēsu, 
Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas 
novadā, lai iezīmētu turpmāko pro-
jekta norises gaitu.

Novembra mēnesī plānota izvēr-
tēšanas anketas publiskošana elek-
troniskajā vidē novadu mājas lapās 
un uzaicinājumu nosūtīšana uz iz-
glītības iestādēm un pagastu pārval-
dēm iesaistīties un sniegt atbalstu 
veiksmīgā anketēšanas norisē, mak-
simāli iesaistot atbilstīgās mērķaudi-
torijas piesaisti.

Anketēšanu plānots pabeigt gada 
nogalē. Tās mērķis – izzināt jauniešu 
vajadzības, jo ne vienmēr pieaugušo 
redzējums sakrīt ar pašu jauniešu 
viedokli, kas ir būtisks priekšnosa-
cījums kvalitatīvai jaunatnes politi-

kas stratēģijas izstrādei – lai tā tiktu 
veidota, respektējot dažādus skatu 
punktus. Anketēšanas rezultātā ie-
gūtie dati kalpos par pamatu plāno-
šanas dokumenta izstrādei, lai tas 
tiešām būtu jēgpilns un maksimāli 
objektīvā pētījumā balstīts.  

Jaunatnes politikas stratēģijas iz-
strāde ilgs divus gadus – līdz 2018. 
gada septembrim. Visas projekta ak-
tivitātes finansētas no Eiropas Savie-
nības finanšu līdzekļiem.  

Informācija par projektu pieeja-
ma sadarbības novadu mājas lapās 
un sociālajā vietnē Facebook - www.
facebook.com/8novadivar

Šī publikācija atspoguļo vienīgi 
autora uzskatus un Eiropas Komi-
sijai nevar uzlikt atbildību par tajā 
ietvertās informācijas jebkuru iespē-
jamo izlietojumu.

Diāna Briede,
projekta vadītāja

JAUNATNES POLITIKAS STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE
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VPDK “Piebaldzēni” no 29.09. 
līdz 1.10. piedalījās Ģimenes dienās 
Bergenā, kur tika godināts Latvijas 
valsts Simtgades karogs. Es esmu 
Latvija -  dzirdot šos vārdus, acīs 
iemirdzējās aizkustinājuma asaras. 
Mēs katrs esam Latvija ar savu va-
lodu, kultūru, mīlestību pret Latvi-
ju. Uzvelkot tautastērpu, dziedot, 
dejojot, kopā darbojoties amatnieku 
darbnīcās, sajutām Latvijas spēku, 
kas mūs vieno visā pasaulē. Lai kur 
mēs atrastos, Latvija vispirms ir kat-
ra sirdī, labās domās un mīlestībā.

Bergenā mūs uzņēma kā ģime-
nē, kur tiekoties svinējām kopīgus 
svētkus par godu mūsu zemei, mūsu 
tautai, mūsu ģimenēm. Paldies Ilgai 
Svanei, kura organizēja Ģimenes 
dienas un mūs uzņēma.

Piektdiena sākās ar Ulriken kal-
na virsotnes sasniegšanu. Pārbaudī-
jums katra spēkiem tika apbalvots 
ar pasakainu skatu uz Bergenu no 
augšas. Zilas debesis, vējš un pilsēta 
starp fjordiem.

  Vakars bija veltīts Latgales 
kultūrai. Tikšanās ar rakstnieku 
Oskaru Orlovu - Raibis izvērtās aiz-
raujošā diskusijā par Latgales nozī-
mi Latvijas valsts veidošanā. Vaka-
ru papildināja  humora pilnie stāsti 
latgaliski. Diskusijai sekoja Dziesmu 

zapte ar postfolkloras grupu “Rikši”. 
Katrs izvēlējāmies kādu mūzikas 
instrumentu un ielikām grozā lapi-
ņu ar vienu dziesmu. Kopīgi muzi-
cējot, izdziedājām dziesmas vairāku 
stundu garumā, noslēdzot vakaru ar 
kopīgu deju.

Sestdiena sākās ar Simtgades 
karoga godināšanu, kurš mērojis 
ceļu pie latviešiem Austrālijā, Kanā-
dā, Īrijā, Lielbritānijā, Vācijā, ASV, 
Latvijā, Dānijā, Norvēģijā. Šo ceļa 
posmu Bergenā pavadīt karogu uz-
ņēmās Liāra Ozola kopā ar amatier-
teātra dalībniekiem. Karogu ienesa 
godasardze - Edgars Mičulišs, Alise 
Viduce un Alise Paspārne, kuri dejo 
amatierteātra deju kopā, uzturot lat-
visko kultūras dzīvi.

Valsts himna, dziesma ar vārdiem 
- klusi rokas uzliekam brīvas Latvi-
jas karogam, apliecinājums - es esmu 
Latvija - skanēja kā apliecinājums 
mūsu zemes un tautas mīlestībai. 
Viesu grāmatā ierakstījām laba ceļa 
vēlējumus Latvijas karogam.

Ģimenes diena turpinājās ar iz-
rādi bērniem “Vilks, kurš rija grā-
matas”. Tad “Piebaldzēni” kopā ar 
Beverīnas amatniekiem vadīja no-
darbības. Tika veidoti puzuri, ap-
gleznotas laimes pogas, adītas šalles 
uz pirkstiem, izšūtas rokassprādzes, 
veidotas maskas no papīra masas. 
Diena aizritēja draudzīgās sarunās 
un kopā darbošanās priekā. Laiks, 
ko pavadījām kopā, ļāva mums tuvāk 

iepazīties ar Bergenas latviešiem.
Vakarā uzstājāmies koncertā kopā 

ar TDK “Pērkonkalns” un postfol-
kloras grupu “Rikši”. Latgales mūzi-
ka, dejot prieks iekustināja publiku 
jau koncertā, kam sekoja sadanco-
šanās, izdejojot folkloras dančus. 
Pasākuma laikā darbojās tirdziņš, 
kur varēja iegādāties piebaldzē- 
nu amatnieku darbus. Cienastā bija 
padomāts par latviešu ēdieniem.

Svētdiena turpinājās latviešu kul-
tūrskolā “Bergausis”, kur amatnieki 
vadīja nodarbības vecākiem. Bērni 
tikās ar māksliniekiem radošajās 
darbnīcās, apgūstot folkloru, latvie-
šu valodu, dejas, rotaļas, rokdarbus.

Mums bija patiess prieks piedalī-
ties Ģimenes dienās Bergenā. Kopā 
dejot, dziedāt, darboties radošajās 
darbnīcās. Paldies par kopā būša-
nu, labajiem vārdiem pēc koncerta, 
sirsnīgajām sarunām! Paldies visām 
ģimenēm, kuras  mūs uzņēma savās 
mājās!

Es jutos lepna par mūsu tautu, 

par ģimenēm, kas māca saviem bēr-
niem latvisko dzīvesziņu. Lepna par 
“Piebaldzēniem”, kuri var gan dejot, 
gan dziedāt, gan darboties amat-
nieku darbnīcās. Prot izcept rudzu 
maizi. Ceļamaizi, ko iedot līdzi savē-
jiem, dodoties pasaulē, kurā ir zemes 
spēks un mīlestība.

Baiba Kalniņa - Eglīte

ES ESMU LATVIJA
VPDK “PIEBALDZĒNI” ĢIMENES DIENĀS BERGENĀ, NORVĒĢIJĀ

Attēlā: Simtgades karogs, kurš mē-
rojis ceļu pie latviešiem Austrālijā, 
Kanādā, Īrijā, Lielbritānijā, Vācijā, 

ASV, Latvijā, Dānijā, Norvēģijā.

Attēlā: piebaldzēnu vadītās meistardarbnīcas Bergenas latviešiem.
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ATSKATS UZ EKSPEDĪCIJU JAUNPIEBALGĀ
No 14. līdz 19. augustam notika 

LU LFMI Latviešu folkloras krātu-
ves 54. zinātniskā ekspedīcija Piebal-
gā, kas tika rīkota sadarbībā ar Kriš-
jāņa Barona muzeju. Ekspedīcijas 
dalībnieki viesojās kā Jaunpiebalgas, 
tā Vecpiebalgas novadā, apmeklējot 
pavisam ap 100 teicēju Dzērbenē, 
Taurenē, Jaunpiebalgā, Zosēnos, Vec-
piebalgā, Inešos un Kaivē. 16. un 17. 
augustā pētnieku uzmanības centrā 
bija Jaunpiebalga un Zosēni. Liels at-
balsts bija novada lietpratēju – māju 
un vietējo ļaužu pazinēju – palīdzība. 
Paldies Vēsmai Johansonei, Annai un 
Imantam Robežniekiem, Andrim Ēr-
glim ar ģimeni un Ilgai Prīsei! Folklo-
ras vācēji darba dienas Jaunpiebalgā 
sāka, laipni uzņemti “Mazrītiņos” un 
“Kalna Ķeiķos”. 

Ekspedīcijas laikā savākti nostās-
ti, dziesmas, ticējumi un paražas, 
svētku apraksti, dažādu laiku atmi-
ņas un citi folkloras žanri, kā arī fik-
sētas kultūrvēsturisku un dabas ob-
jektu atrašanās vietas, nostāsti par 
tiem. Savāktie tradicionālās kultūras 
materiāli – digitālie skaņu ieraksti 
un attēli – rudenī tiek apstrādāti. 
Piebalgas ekspedīcijas kolekcijai dots 
Latviešu folkloras krātuves fonda 
numurs LFK [2220]. Daļa materiālu 
vēlāk būs pieejama arī krātuves tieš-
saistes arhīvā garamantas.lv.

Folkloras vākšanas gaitas Jaun-
piebalgā senāk – 19. un 20. gadsimtā 
– pamatīgi izpētījis vēsturnieks And-
ris Ērglis. Novada vēsturei un ļau-
dīm veltītajā grāmatā “No Viņķu kal-
na līdz Skrāģu krogam” (2011, sast. 

Vēsma Johansone) viņš sniedzis pār-
skatu par galvenajiem folkloras do-
kumentēšanas posmiem, iepazīstinot 
ar Jēkaba Zvaigznītes vākumu, Lat-
viešu folkloras krātuves Bērnu dzies-
mu kolekciju, Barona biedrības, Pie-
minekļu valdes, Rīgas 2. vidusskolas, 
Rīgas un Cēsu Skolotāju institūtu un 
Jaunpiebalgas skolu manuskriptiem, 
kā arī 1954. gada ekspedīcijā savāk-
tajiem materiāliem un folkloras tei-
cējas un vācējas Alises Robežnieces 
(1915–2001) kolekciju.    

Šovasar folkloristi, sadalījušies 
grupiņās pa trim četriem, bija pa-
godināti intervēt šos teicējus: Inta 
Deisone, Inta Kalniņa, Baiba Kal-

niņa-Eglīte, Mārīte Kārkliņa, Elza 
Emīlija Kremiņa, Jānis Laganovskis, 
Anna Lisovska, Jānis Matisons, Lai-
la Miesniece, Jānis Oļģerts Nedēļa, 
Staņislava Nedēļa, Andris Pelēcis, 
Gaida Podiņa, Ilga Prīse, Dzidra 
Prūse, Anna Robežniece, Imants Ro-
bežnieks, Viktorija Smeltere, Marta 
Sproģe, Viktors Treikals, Skaidrīte 
Vīksna, Jānis Zaķis, Grieta Zivtiņa. 
Krišjāņa Barona muzeja vadītāja 
Rūta Kārkliņa un galvenais speciā-
lists Andris Ērglis kopā ar Jaunpie-
balgas novadpētnieci Vēsmu Johan-
soni ekspedīciju bija uzsākušu jau 
nedēļās pirms folkloristu ierašanās. 
Viņu aptaujātie teicēji: Mirdza Beķe-
re, Rasma Bērziņa, Andrejs Brakšs, 
Inta Deisone, Maruta Dravante, 
Kārlis Dravants, Ieva Dulberga, 
Erna Grāvīte, Pēteris Kupcis, Pēteris 
Loža, Jānis Matisons, Jānis Šinka, 
Ernests Štēbelis, Alma Tavare (Tau-
renē), Gunārs Zābers, Vera Zivtiņa. 
Sirsnīgs paldies par atsaucību, pie-
baldzēni!

Ekspedīcijas norisi atbalstīja Lat-
vijas Republikas Izglītības un zināt-
nes ministrija (budžeta apakšprog-
ramma 05.04.00 “Krišjāņa Barona 
Dainu skapis”) un Valsts kultūrkapi-
tāla fonds.

Dr. philol. Rita Treija,
LU LFMI Latviešu folkloras krā-

tuves vadītāja

Attēlā:  Digne Ūdre Jaunpiebalgas “Mazrītiņos” intervē kokļu meistaru 
Imantu Robežnieku. Foto: Aigars Lielbārdis 

Attēlā: no kreisās K. Barona muzeja vadītāja Rūta Kārkliņa, Ilga Prīse un 
folkloras krātuves vadītāja Rita Treija noslēguma pasākumā. 

Foto: Vēsma Johansone
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Nedēļā, kad lielākā daļa bērnu ļā-
vās skolēnu brīvlaika piedzīvošanai, 
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas 
skola turpināja skanēt! Divas apņē-
mības un drosmes pilnas māsas - Kei-
ta un Tīna Rukmanes - centīgi strā-
dāja pie programmas, ar kuru devās 
pārstāvēt savu skolu otrajā Latvijas 
flautas spēles jauno izpildītāju kon-
kursā “Sudraba flauta” Rīgā. 

Esam patiesi priecīgi par māsu 
lieliskajiem panākumiem – Keita 
savā vecuma grupā ieguva Diplomu, 
savukārt, Tīna - godpilno 3. vietu 31 
dalībnieka konkurencē. Jau otro rei-
zi jaunās flautistes uzdrošinājās pie-
dalīties profesionālās pilnveides kur-
su ietvaros rīkotajās meistarklasēs, 
kurās ar viņām strādāja konkursa 
žūrijas locekles Ula Čeplikaite (Lie-
tuva) un Guna Paula (Latvija).

Šie panākumi un vēl joprojām 
dzīvais prieks par tiem nebūtu iespē-
jami bez mūzikas un mākslas skolas 
direktores Aijas Sils, koncertmeista-
res Ingas Eihentāles un abu māsu 
vecāku, un Jaunpiebalgas novada 
domes atbalsta!

Paldies saka flautas spēles skolo-
tāja  Aija Silakalne.

 

Attēlā: skolotāja Aija Silakalne, 
Tīna Rukmane un Keita Rukmane, 

skolotāja Inga Eihentāle.

Izlasot jebkuru grāmatu, tu esi 
ieguvējs!

Vasaras sākumā 25 bērni iesais-
tījās Jaunpiebalgas pagasta biblio-
tēkas organizētajā lasīšanas veicinā-
šanas akcijā “Iegriez laimes ratu!”, 
kurš notika jau otro reizi. Tā moto 
ir: “Izlasot jebkuru grāmatu, tu esi 
ieguvējs!” 

Līdz 9.septembrim uz bibliotē-
ku tika atnestas septiņas aizpildītas 
anketas ar vasarā izlasīto grāmatu 
sarakstu. Tā kā vairāk anketu nesa-
gaidījām un bērni  ir dažāda vecuma, 
pie tam viens mācās un dzīvo citur, 
plānotais noslēguma pasākums ar 
īstu laimes rata griešanu un veicinā-
šanas balviņu izlozēšanu nenotiks. 
Taču sakām paldies par atsaucību un 
piedalīšanos Liānai Rusovai  (7.kl.), 
Keitai Rukmanei (6.kl.), Emīlam 
Markusam Morozam (6.kl.), Tī-
nai Rukmanei (4.kl.),  Ievai Zariņai 
(3.kl.), Ksenijai Krūmiņai (8.kl.) un 
Esterei Dālderei (Siguldas 1.pamat-
skolas 3.kl.). Bērni saņems pateicības 
un dāvanas: divi čaklākie - grāmatas, 
pārējie - kalendārus 2018.gadam.

Savā vecuma grupā Estere ir izla-
sījusi visvairāk - 39 grāmatas, kuru 
kopējais lappušu skaits ir 4737.

Savukārt Ksenija ir izlasījusi 24 
grāmatu 8662 lappuses un, neapšau-
bāmi, ir visčaklākā lasītāja Jaunpie-
balgas vidusskolā. Priecājamies, ka 
meitene dalās ar izlasīto savās pār-
domās un  vērtējumos, kā arī iesaka 
grāmatas saviem vienaudžiem.

Lai visiem laba lasītprasme un 
lasītprieks!

LASĪŠANA ir nozīmīgs veids, kā 
veicināt bērna intelektuālo un emo-
cionālo attīstību, jo lasīšana attīsta 
fantāziju, paplašina vārdu krājumu, 
pilnveido prasmi koncentrēties, vei-
do prasmi saskatīt un nošķirt svarīgo 
no nesvarīgā, paplašina pasaules uz-
tveri, kā arī sniedz gandarījumu un 
prieku. Lasītprasme ir mācību moti-
vācijas un izglītošanās sasniegumu 
pamats.

Taču mūsdienās bērniem bez lasī-
šanas ir milzum daudz citu iespēju, 
kā pavadīt brīvo laiku – dažādas iz-
klaides, modernās tehnoloģijas, in-
ternets utt., tāpēc lasīšana bērniem 
nebūt nav prioritārā vietā, kā tas bija 
viņu vecāku un vecvecāku bērnībā. 
Un tam, ka bērni un jaunieši nelasa 

vai lasa nelabprāt, iespējamas sekas: 
samazinās viņu domāšanas un argu-
mentācijas spējas, emocionālā inte-
liģence, veidojas trūcīgs vārdu krā-
jums. Lasīšanas un koncentrēšanās 
iemaņu trūkums kavē arī citu mācī-
bu priekšmetu apguvi un izpratni. 

Lasītprasmes attīstīšanā viens 
no svarīgākajiem aspektiem ir sa-
darbība starp skolēnu, skolotāju un 
vecākiem, jo interese par lasīšanu ir 
jāveido pakāpeniski, secīgi un nepār-
traukti jau no agras bērnības.

Bērniem ir svarīgi redzēt citus 
lasām un runājam par izlasīto – ve-
cākus, skolotājus, draugus… Viņiem 
ir jāredz sev apkārt cilvēki, kuri prie-
cājas par pašu lasīšanas procesu, aiz-
raujas ar to, kuri izmanto grāmatas, 
lai kaut ko uzzinātu, pētītu, noskaid-
rotu, smietos vai bēdātos par izlasīto. 
Ļoti svarīgi radīt arī lasīšanai atbil-
stošu vidi klasē, mājās, bērnudārzā, 
lai rosinātu interesi lasīt, skatīties, 
klausīties dažādas grāmatas, lai jau 
agrīni bagātinātu vārdu krājumu, 
kas vēlāk atvieglos teksta izpratni, 
attīstot un pilnveidojot lasītprasmi.

Pārdomāt vai pārrunāt lasīto ir 
grūts uzdevums. Varbūt tāpēc dau-
dziem cilvēkiem nepatīk to darīt. To-
mēr pārdomu process par lasīto vai 
rakstīto var sagādāt prieku, jo šādi 
izdevies pārbaudīt spēkus un bagāti-
nāt pieredzi.

Īstenībā bērniem būtu jāaizraujas 
ar lasīšanu, tiklīdz viņi iemācās, kā 
to darīt, bet parasti zaudē savu en-
tuziasmu, ja viņiem dod lasīt kaut 
ko tādu, ko sauc par “garlaicīgu”. 
Kad bērni jūtas jau stabili savā lasī-
šanas prasmē, ir ļoti svarīgi šajā lai-
kā atrast patiešām labas grāmatas. 
Labākais veids, kā to izdarīt, ir dot 
bērniem tādas grāmatas, kas spēj 
noturēt viņu uzmanību - tā var būt 
joku vai komiksu grāmata, grāmata 
par dzīvniekiem vai izgudrojumiem 
- jebkas, kas palīdzētu viņiem atklāt 
un izpētīt pasauli par un ap viņiem.

Interese par grāmatu bērnībā 
taču ir nosacījums cilvēka piesaistei 
visa mūža nepārtrauktās izglītības 
procesā.

Daudzus bērnu vecākus un sko-
lotājus arī nodarbina jautājums, kā 
panākt, lai bērni apgūtu labu lasīt-
prasmi un darītu to ar prieku?

Turpinājums 14.lpp

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkāMūzikas un mākslas skolā

II Latvijas flautas 
spēles jauno 

izpildītāju konkurss 
“Sudraba flauta”
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Kādai būtu jābūt pieaugušo pa-
līdzībai, apgūstot lasītprasmi? Lūk, 
daži ieteikumi:

• regulāra lasīšana – lasītpras-
me ir pamats visam mācību procesam 
skolā; labāk vingrināties lasīt katru 
dienu 10 minūtes, nekā reti, bet ilgi;

• radīt interesi par lasīšanu – 
atrodiet bērnam interesējošu lasām-
vielu ar attēliem, lasiet pārmaiņus, 
vēlams, lai sākumā teksti būtu īsi un 
iespiesti ar lieliem burtiem;

• kļūdu labošana – sākotnēji 
svarīga ir interese un lasīšana vispār, 
nevajadzētu labot katru kļūdu, izrā-
diet interesi par teksta saturu;

• spēlēt dažādas lasīšanas spē-
les – spēles var būt gan ar vārdiem, 
gan ar teikumiem un tekstiem;

• pārrunāt satura izpratni – 
uzdodiet jautājumus par teksta sa-
turu, palūdziet bērnam pastāstīt par 
lasīto saviem vārdiem…

Bet galvenais, kas ir jāatceras pie-
augušajiem, – tikai jēgas un personis-
kā nozīmīguma apzināšanās motivē 
bērnu lasīt, pētīt un atgriezties atkal 

un atkal šajā brīnišķīgajā pasaulē, ko 
var uzburt grāmata…

Jaunpiebalgas pagasta 
bibliotēkas TOP 10

Lasītākās bērnu grāmatas vasarā
1. Cielēna Māra. Bērzu ballīte, 

2016;
2. Rauda Pireta. Princese pa pastu, 

2016;
3. Žutaute Lina. Kika Mika un lielā 

tumsa2016;
4. Milns Aleksandrs. Vislabākais lā-

cis pasaulē, 2017;
5. Kreituse Anita. Puika, kas zīmē-

ja kaķus: pēc japāņu pasakas mo-
tīviem, 2017;

6. Pļavas stāsti, 2014;
7. Samauska Ieva. Muša, kura gri-

bēja būt lidmašīna, 2016;
8. Zvirgzdiņš Juris. Lauvas rūciens, 

2015;
9. Bugavičute - Pēce Rasa. Mans 

vārds ir klimpa, un man patīk 
viss, 2016

10. Saga Zoji. Meitene tīmeklī, 2016.

Lielākā daļa šo grāmatu ir iekļau-
tas 2016. un 2017.gada grāmatu ko-
lekcijās, kuras vērtē Bērnu un jaunie-
šu žūrijas dalībnieki.

Lasītākā pieaugušo literatūra
1. Perija Tasmīna. Zelta nams, 

2017;
2. Avotiņa Daina. Nezūdošā vērtī-

ba, 2016;
3. Žuravska Dzintra. Iegūstot zau-

dēts, zaudējot iegūts, 2017;
4. Malpasa Džodija Ellena. Mie-

sassargs, 2017;
5. Rābe Marks. Šoks, 2017;
6. Railija Lūsinda. Septiņas māsas, 

2016;
7. Grūbe Daina. Ducis cara rubļu 

jeb no svētdienas līdz svētdienai, 
2016;

8. Landorfa Sandra. Iz redzēts: par 
Viktoru Lapčenoku, 2017;

9. Kaspari Sofija. Koraļļkoka zemē, 
2016;

10. Klaina Emma. Meitenes, 2017.

Baiba Logina

2.novembrī Jaunpiebalgas nova-
da domes zālē atkal pulcējās grāma-
tu mīļotāji uz tikšanos ar rakstnieci 
Ingunu Baueri. Ir nācis klajā jaunā-
kais rakstnieces kultūrvēsturiskais 
romāns “Dieva riekšavā”.  Tikšanās 
laikā varēja ieklausīties rakstnieces 
stāstītajā par romāna galveno varoni 

Mārci Sārumu, noklausīties romāna 
fragmentu lasījumu, kā arī priecēja 
muzikāls sveiciens. Par to parūpējās 
ne tikai pati Inguna Bauere, bet arī   
mūziķis Tālivaldis Narvils un ama-
tierteātra “Sumaisītis” dalībniece 
Ilona Muižniece.

Romāns vēsta par pirmo ievēroja-

mo latviešu būvmeistaru, lībiešu iz-
celsmes dzimtcilvēku Mārci Sārumu 
(1799 – 1859), kurš, kaut gan būv-
niecības prasmes apguva pašmācības 
ceļā, spēja gan izveidot ievērojamu 

amata meistaru skolu, gan pats būvēt 
staltās, skaistās Vidzemes luterāņu 
baznīcas Drustos, Dzērbenē, Vecpie-
balgā, Trikātā, Rūjienā, Smiltenē… 
Liela loma romānā atvēlēta arī Ga-
tartas muižkungam Augustam fon 
Hagemeisteram, kurš gan simpatizē-
ja saviem zemniekiem, bet vienlaikus 
bija “īsts barons” ar visām augstas 
kārtas kungam piemītošām cilvēcis-
kām vājībām.

 Autore ir gandarīta, jo viņas jau-
nā grāmata pašlaik ir lasītāko grā-
matu topā – otrajā vietā aiz Karīnas 
Račko erotiskā romāna “Saplēstās 
mežģīnes”. 

Jautāta, pie kāda darba pašlaik 
strādā, rakstniece atzīst, ka šīs grā-
matas prezentācijas un tikšanās ar 
lasītājiem Rīgā, Vecpiebalgā, vēlāk 
arī Drustos nedaudz aizkavē viņu, 
lai pieliktu punktu grāmatai par Juri 
Neikenu. Ja viss notiks, kā solīts iz-
devniecībā, tad valsts svētku laikā 
nākamā gada maijā pie lasītājiem no-
nāks atkal jauna grāmata. Taču tas 
nav viss – Ingunai jau tagad ir zinā-
ma persona, par kuru rakstīs nāka-
mo grāmatu, un tā būs sieviete. 

Aija Ķīķere

“DIEVA RIEKŠAVĀ”

Attēlā: Inguna Bauere, Ilona Muiž-
niece.

Foto: Vēsma Johansone
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GLEZNU IZSTĀDE 
“NO RUDENS LĪDZ RUDENIM”

3.novembrī izstāžu zālē “Velves” notika Egila Johansona gleznu izstādes 
“No rudens līdz rudenim” atklāšana. 

AUTENTISKĀ KINO VAKARS 
/ATVADAS NO VECĀ KINO/

Kopā ar topošā kino muzeja veidotāju Aldi Slišanu aiz-
ceļojām laikā uz tālajiem pagājušā gadsimta 70.- 80. ga-
diem. Ar aizrautību ieklausījāmies, kā savulaik vectēviem 
tika rādīts īsts kino - ar  lentes un ar īsta kino projektora 
palīdzību.

Dokumentālās filmas ļāva ieraudzīt septiņdesmitā gada 
Cēsu rajona uzņēmumus, jau aizmirstus amatus un aiz-
raušanās, 1986. gada novitātes satiksmes organizācijā. 
Tāpat iejutāmies tā laika multfilmas varoņu dzīvē filmiņā 
“Trīs no Skābpienciema”.

Filmu pārtīšanas laikā Aldis atbildēja uz publikas uzdo-
tajiem jautājumiem. Pēc seansa ieskatījāmies, kā top attēls 
uz ekrāna, kā saka Aldis, kas lācītim vēderā. Jaunieši un 
pieaugušie ar aizrautību izskatīja visu iekārtu un tās dar-
bošanās principu. Paldies par sajūtām, baudot šo seansu!

Dzidra Prūse
 

Attēlā: autentiskā kino vakarā kopā ar Aldi Slišanu.

Dzejolis

Ar  Dieva vārdu Latvija

Ar Dieva vārdu, Latvija,
Mēs  himnu dziedāt sākam.
Ar Dieva vārdu, Latvija,
Mēs kā pie mātes nākam.

Ar Dieva vārdu, Latvija,
Mēs smagās kaujās gājām,
Lai cīnītos par brīvību,
Par savu dzimtu mājām.

Un tagad brīva Latvija
Iet gadusimtos cēli,
Jo Dieva vārdā svētīti,
Ir viņas meitas, dēli.

                            Slēģu Jānis

Sportiskās aktivitātes
Jaunpiebalgas kultūras nama zālē
 10. un 24. novembrī  plkst. 16.00

vingrošana māmiņām ar bērniem
sertificētas fizioterapeites Kristas Kupčas vadībā.

Līdz ņemiet vingrošanas paklājiņu.
Nodarbības bezmaksas.

Tālrunis sīkākai uzziņai - 26449732 (Egita)

Break Dance nodarbības bērniem un jauniešiem 
no 7.gadu vecuma Jaunpiebalgas kultūras nama zālē. 

Svētdienās plkst.11.00 -13.00
12., 19., 26.novembrī, 3. un 10.decembrī .

Nodarbības vadīs profesionāls deju treneris 
Eduards Ruicis.

Nodarbības bezmaksas.
Tālrunis sīkākai uzziņai – 26449732 (Egita)
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JAUNPIEBALGĀ 
10.11.plkst.19.00 Dokumentāla spēlfilma „Ievaino-
tais jātnieks.”
Ilonas Brūveres režijā tapusi Latvijas simtgadei veltītā 
dokumentālā filma “Ievainotais jātnieks”. Caur vēstu-
riskiem faktiem vijas stāsts par tēlnieku, Brīvības piemi-
nekļa autoru Kārli Zāli un darbu pie Brīvības pieminekļa 
tapšanas. 
Ieejas maksa - 2.00 EUR, skolēniem bez maksas.

11.11. Lāčplēša diena. Plkst.17.30 Varoņu birzs izgais-
mošana, 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. Aici-
nām piedalīties ikvienu, līdzi ņemot sveces un lāpas, lai 
godinātu Brīvības cīņās kritušos. 

17.11. plkst. 19.00 Latvijas Republikas proklamē-
šanas 99. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums.
“Gada cilvēks 2017” godināšana un svētku kon-
certs.
Plkst. 22.00 svētku balle ar grupu ”Baltie lāči”.

23.11. plkst.10.00 Izrāde bērniem ”Burunduka TV 
šovs”. Komēdija ar skatītāju iesaistīšanu. Režisors Ar-
mands Ekštets. Ieeja 2,00 EUR

24.11. plkst.19.00 Komēdija „Sauc, es nākšu!” pēc 
Aleksandra Gaļina lugas motīviem. Režisors: F. Deičs. 
Lomās: Gunta Virkava. Aīda Ozoliņa un Jakovs Rafalsons. 
Biļetes cena - 5,00 EUR, iepriekš pārdošanā novada do-
mes kasē - 4,00 EUR

3.12.plkst. plkst.16.00 Lielās egles iedegšana kopā 
ar Gaujas rūķiem un Ziemassvētku tirdziņš tirgus 
laukumā “Zem Ķenča cepures”. Aicinām ražotājus 
un amatniekus sarosīties uz andeli (dalību tirdziņā pie-
teikt Anitai Šūtelei – mob. 28606189).

16.12. plkst.19.00 Jaunpiebalgas jauktā kora Zie-
massvētku laikam veltītais koncerts „Kamēr sve-
cītes deg...”. Koncertā izskanēs labi zināmas un mīļas 
dziesmas.

22. 12. plkst. 18.00 Jaunpiebalgas Svētā Toma evaņ-
ģēliski luteriskajā baznīcā Ziemassvētku koncerts 
“Ziemassvētki cauri gadsimtiem”. Programmā: En-
dija Rezgale (soprāns), Līva Tomiņa (vijole), Elza Bleikša 
(flauta), Jana Zariņa (ērģeles). Biļetes cena – 5,00 EUR

23.12. plkst.17.00  Grupas „Galaktika” akustiska 
ziemas koncertprogramma “Es piederu Tev - Tu 
man.”   Izpildītāju sastāvā: Normunds Zušs, Ingars Pun-
cuļs, Ingrīda Balode, Ieva Grēvele, Vadims Miļeščenkovs 
un Vitolds Gorņevs.

Biļetes cena - 6,00 EUR, skolēniem – 3,00 EUR, iepriekš 
pārdošanā novada domes kasē - 5,00 EUR
Pasākuma plānā iespējamas izmaiņas un papildinājumi.
Lūdzu, sekojiet informācijai mājas lapā www.jaunpiebal-
ga.lv un Jaunpiebalgas kultūras nama Facebook lapā!

ZOSĒNU PAGASTĀ
19. 11. plks.14.00 Latvijas Republikas Proklamēša-
nas 99. gadadienai veltītais pasākums Zosēnos.
* Uzruna, godināšana, pašdarbnieku veidota mon-
tāža “Pieci soli Latvijas vēsturē”.
* Svētku koncerts kopā ar Ievu Akurāteri un pa-
vadošo grupu – ģitāra -Leons Sējāns, perkusijas – 
Matīss Akurāters.

Novembra mēnesī - pirmdienās, trešdienās, piektdie-
nās jauniešu interešu centrā kinētisko smilšu attēlu krā-
sošana.

Šo kartiņu krāsošanai ir ne tikai izklaidējošs un attīs-
tošs, bet arī izglītojošs raksturs, jo bērniem iespējams 
apgūt Latvijas novadus.

• Pirmdienās plkst.18.00 ajūrvēdas un jogas no-
darbības Aktīvas sarunas par un ar ķermeni vada Māris 
Pirktiņš. 

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

• Otrdienās plkst.17.30 Marija Grīnberga pasniedz 
angļu valodu iesācējiem;

plkst. 19.00 - lai pilnveidotos un attīstītu savas komu-
nikatīvās prasmes, uz angļu valodas nodarbībām aicināti 
visi interesenti ar priekšzināšanām.

• Otrdienās plkst. 18.00 Kristīne Lauriņa māca 
franču valodas pamatus un franču kultūru.

• 23.novembrī plkst. 20.00 domubiedru tikšanās 
Teātra afišā – sarunas, viedokļi, diskusijas par teātri, 
literatūru un mākslu.

• 26.novembrī plkst.11.00 Grafoloģija. Rokrak-
sta analīze teorijā un praksē. 

Pasniedzēja Anita Millere no Rīgas.
• 1.decembrī plkst. 11.00 Dzimtu stāsti – Skubi-

ņu, Rempu un Viņķu ļaudis.
• 3.decembrī plkst.15.00 Dievišķās Gudrības 

skolas kārtējā nodarbība.
• 6. decembrī plkst.17.30 radošajā darbnīcā, gaidot 

Ziemassvētkus, gatavosim puzurus
• 8.decembrī plkst. 17.00 Psihoterapeits Vies-

turs Rudzītis. Grāmatu galds..
Laipni aicināti visi interesenti!
Pasākumu grafiks var mainīties, tāpēc sekojiet līdzi 

informācijai afišās, novada domes mājas lapā un soci-
ālajos tīklos https://www.facebook.com  un http://www.
draugiem.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

Kultūras pasākumi 
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Ulda Baižas dotajā  bildē redzams 
Latvijas armijas karavīrs, dižkareivis 
Deiders un attēla otrajā pusē - uz-
raksts. Iespējams, viņš ir no Liezēres 
pagasta “Dzedūnām”, Emīlijas Āze-
nas - Lācgalvas (1900-1980) brālēns 
(mātes brāļa Deidera dēls). Iespē-
jams, piedalījies Latvijas Brīvības 
cīņās un saņēmis dienesta pakāpi - 
dižkareivis. Fotouzņēmums izdarīts 
Rīgā 1921.gada 16. novembrī. 

Ja kādam ir tuvākas ziņas par šo 
cilvēku, tad lūdzu nodot tās Jānim 
Mājeniekam, zvanot pa tālruni 
29169626. Paldies par atsaucību! 

***
Sirsnīgs paldies Ilonai Budulei no 

Valmieras par dzimtas  dokumentu 
dāvinājumu un slavenā koktēlnieka 
Kugras grebumu - oriģinālo darbu 
“Ķencis”, kas veidots pēc mākslinie-
ka Eduarda Brencēna ilustrācijas.

Jaunpiebalgas novadpētniecības 
muzeja  fonda glabātāja 

Vēsma Johansone

2017.gada 17. augustā 
laulības noslēdza Agnese Vīksna 

un Artūrs Šviģis.
Atvainojamies par kļūdu 

septembra avīzē! 
***

Atvainojamies 10.novembra 
jubilārei  Zelmai Pētersonei 
par drukas kļūdu novembra 

jubilāru sarakstā!

Vissirsnīgākā pateicība

Jaunpiebalgas 
vidusskolas pedagogiem 

par morālo un materiālo palīdzību 
skumju brīdī!

Rita Kaupiņa

LIELS PALDIES
visiem radiem, draugiem, 
paziņām,  klases biedriem 

(1966.gada izlaidums), 
vidusskolas direktorei

Ullai Loginai 
par man sniegto palīdzību ļoti 

grūtā dzīves brīdī!
Juris Slavēns  
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Jaunpiebalgas vidusskolas padome

AICINA ZÇNUS
PIRMDIENÂS pçc stundâm lîdz .... (pçc vienoðanâs)

kokapstrâdes DARBNÎCÂ
izgatavot kaut ko sev tîkamu un vajadzîgu

kopâ ar mâjturîbas un tehnoloìiju skolotâju
DAINI ÐULCU.

1.nodarbîba pçc brîvdienâm 2012.gada 5.novembrî

Jaunpiebalgas novada
mâkslas studija aicina 
uz keramikas darbnîcu
Jaunpiebalgas mâkslas

skolâ tos, kas vçlas 
darboties ar mâlu un 

gatavot daþâdus podus
un citas jaukas lietas 

no mâla.
Darbnîca atvçrta katru

CETURTDIENU 
no pulksten 11.00 

lîdz 14.00.
Informâcija pa telefonu

26238898 (Talita)

Vetârste
Anna

Mackevièa
Jaunpiebalgâ bûs

20.,21.oktobrî,
17.,18.,19.un 

24.,25.novembrî.
Tâlrunis 29409709Tâlrunis 29409709

Paliek balta ziedu taka,
Rudens zelts, zem kâjâm

bçrts, 
Un no dziïâs laimes 

akas
Pasmelts tik, cik atvçlçts.
Aizsaules ceïu gâjuði:
Ilmârs SietiòðIlmârs Sietiòð
80 gadu vecumâ,
Juris Edgars JansonsJuris Edgars Jansons
70 gadu vecumâ,
Aija Dzintra SprinceAija Dzintra Sprince
68 gadu vecumâ,
Laimons Roberts KuðíisLaimons Roberts Kuðíis
69 gadu vecumâ.

Jaunpiebalgas novada dome
izsaka lîdzjûtîbu tuviniekiem!

Atïauj ðodien saviem gadiem ziedçt
kâ ziedlapiòâm, kuras saulç plaukst,
Atïauj ðodien saviem gadiem skançt
kâ melodijai, kura sirdî ðalc. 
Ïauj kâdam sapnim ðodien zvaigznçs mirdzçt,
Lai dienu skrejâ tie pie tevis trauc!

Atgâdinâjums zemes îpaðniekiem

Zemes îpaðnieki lîdz 2012.gada 30.novembrim bez maksas var veikt dabâ neesoðas
bûves (çkas) dzçðanu no vienotâs kadastra informâcijas sistçmas Valsts zemes
dienesta Vidzemes reìionâlâs nodaïas Cçsu birojâ Maija ielâ 1, klientu apkalpoðanas
centrâ iesniedzot Amatas novada apvienotâs bûvvaldes izdotu dokumentu par bûves
(çkas) neesamîbu dabâ.

Sîkâka informâcija Jaunpiebalgas novada domç pie Maijas Elstas, mob. 64107902.
Maija Elsta, nekustamâ îpaðuma speciâliste 
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Dzimtsarakstu
nodaļa informē

Saskaņā ar Latvijas Republikas 
Satversmes 96.pantu, kurš no-
saka, ka ikvienam ir tiesības uz 
privātās dzīves, mājokļa un ko-
respondences neaizskaramību, 
Fizisko personu datu aizsardzības 
likuma 6.pantu ikvienai fiziskajai 
personai ir tiesības uz savu perso-
nas datu aizsardzību un informā-
cijas atklātības likuma 5.panta ot-
rās daļas 4.punktu, kurš pasaka, 
ka par ierobežotas pieejamības 
informāciju uzskatāma informā-
cija par fiziskās personas privā-
to dzīvi, darām jums zināmu, ka 
turpmāk netiks publiskota infor-
mācija par novadā dzimušo, mi-
rušo, laulībā stājušos un jubilāru 
saraksts.

Jaunpiebalgas novada
 Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja D. Bišere - Valdemiere

Dažādas ziņas
Par siltumenerģijas un karstā ūdens piegādes tarifu Jaunpiebalgas ciema daudzdzīvokļu 

mājām Br. Kaudzīšu ielā 3 un Dārza ielā 4 ar 2018. gada 1. janvāri
Pamatojoties uz veiktajiem ieguldījumiem daudzdzī-

vokļu mājā Br. Kaudzīšu ielā 3 (uzstādīts siltumenerģijas 
skaitītājs) un daudzdzīvokļu mājā Dārza iela 4 (siltum-
mezgla remonts) un uz likuma „Par pašvaldībām” 15. 
panta pirmās daļas 1. punktu un 21. panta pirmās daļas 
14. punkta „c” apakšpunktu, Jaunpiebalgas novada dome 
atklāti balsojot, nolemj:

1. Apstiprināt tarifu par siltumenerģijas un karstā 
ūdens piegādi Jaunpiebalgas ciema daudzdzīvokļu mājām 
Br. Kaudzīšu ielā 3 ar 2018. gada 1.janvāri:

1.1. par vienu MWh 49,07 EUR (summa bez PVN), 

pluss likumā noteiktais PVN.
1.2. par 1m3 ūdens uzsildīšanu 4,17 EUR (summa bez 

PVN), pluss likumā noteiktais PVN.

2. Apstiprināt tarifu par siltumenerģijas un karstā 
ūdens piegādi Jaunpiebalgas ciema daudzdzīvokļu mājām 
Dārza ielā 4  ar 2018. gada 1.janvāri:

2.1. par vienu MWh 50,82 EUR (summa bez PVN), 
pluss likumā noteiktais PVN.

2.2. par 1m3 ūdens uzsildīšanu 4,32 EUR (summa bez 
PVN), pluss likumā noteiktais PVN.

e-pasts : aija.kikere@jaunpiebalga.lv,


