
12 (249) 2018. gada decembris Jaunpiebalgas novada izdevums

Decembris
22. 12. Ziemas sākums pulksten 00.23.22. 12. Ziemas sākums pulksten 00.23.
24. 12. Ziemassvētku vakars.24. 12. Ziemassvētku vakars.
25., 26. 12. Ziemassvētki.25., 26. 12. Ziemassvētki.
31. 12. Vecgada vakars.31. 12. Vecgada vakars.

Janvāris

01. Jaungada diena.01. Jaungada diena.

5. decembrī Rīgas pilī Valsts prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi tikās ar kuplām
Latvijas ģimenēm, lai iedegtu Ziemassvētku egli.
Viesu vidū – Rusovu ģimene no Jaunpiebalgas.

Vairāk par šo notikumu lasiet 10.,11. lpp.!
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-Pārdomas
Ar katru dienu paliek aizvien ma-

zāk un mazāk laika līdz Jaunajam ga-
dam. Katrs no mums ir kaut reizi uz-
devis sev jautājumu: “Ko man pilnī-
gi noteikti ir jāpaspēj izdarīt līdz
Jaunajam gadam?” vai “Ko es vēl ne-
esmu paguvis izdarīt līdz Jaunajam
gadam?” Visiem taču gribas Jauno
gadu sākt no baltas lapas…

Speciālisti iesaka daudz un dažā-
dus padomus. Kā pirmo un svarīgā-
ko – vajag mācēt piedot. Nekas jauns,
jo zinām, cik tas svarīgi sev pašam,
bet grūti. Piedot tieši tam cilvēkam,
kurš nodarījis pāri vai radījis sāpes.
Lai pretenziju, sāpju un aizvainoju-
ma nasta paliek vecajā gadā. 

Arī nākamais padoms labi zināms
– pavadīt vairāk laika ar saviem tu-
vajiem un mīļajiem cilvēkiem, kā arī
ar tiem, ar kuriem to vēlamies.
Iespējams, tie būs vecāki, varbūt drau-
gi, ar kuriem diemžēl tik reti sanāk
satikties un kontaktēties. Jāatliek vi-
sas savas svarīgās lietas un jāpiezvana
viņiem, piedāvājot satikties tāpat kā
vecajos, labajos laikos…

Tiem, kuri uzskata, ka Ziemas -
svētkos jāapdāvina vai visi radi, drau-
gi, paziņas – parūpēties par dāvanām
laikus. Pēdējās dienās pirms svētkiem
veikali ir pārbāzti ar cilvēkiem.
Protams, mums negribas stāvēt mil-
zīgās rindās un censties izspraukties
cauri cilvēku armijai. Vislabāk izbrīvēt
vienu dienu tieši dāvanu iegādei.

Kārtības mīļotājiem ir pašsapro-
tama lieta, ka gan mājvieta, gan dar-
ba vieta ir mājīga, tīra, kārtīga. Citiem
varbūt tas nav tik svarīgi. Tomēr sākt
gadu tīrā dzīvoklī vai kārtīgā darba
vietā ir daudz patīkamāk. Atbrīvoties
no nevajadzīgajām lietām, kuras ir
bijis žēl izmest vai par kurām sakām
“nu, kaut kad jau vēl noderēs!”

Viss mūsdienās ir jāplāno, zinot,
cik aizņemta ir ikdiena. Kādi tad būs
nākamā gada plāni, bet kas sasniegts
šogad? Labs padoms - apsēdieties, pa-
ņemiet pildspalvu un baltu lapu.
Pierakstiet visas savas neveiksmes,
sasniegumus, nepiepildītos plānus un
idejas šajā gadā un paanalizējiet. Pēc
tam labi padomājiet par nākamā gada
plāniem. Mērķiem jābūt konkrētiem,
sasniedzamiem un patiešām svarī-
giem. Kaut kas jau ir izmēģināts šajā
sakarā, un var teikt – darbojas.

Lai balti un skaisti Ziemassvētki
kopā ar tuvajiem cilvēkiem! Lai ra-
došs, idejām bagāts, veiksmīgs un ve-
selīgs Jaunais gads!

Aija Ķīķere

2018. gada 12. novembra novada
domes sēdē nolemts:

Dzēst un ieskaitīt pašvaldības budžetā pārmaksāto maksu par komu-
nālajiem pakalpojumiem 2,16 EUR apmērā.

Likvidēt amata vienību bibliotekārs ar 2018.gada 1.novembri, veikt iz-
maiņas amata vienībās bibliotekārs un saimniecības pārzinis Zosēnu pa-
gasta kultūras un sabiedriskajā centrā, izveidot amata vienību ūdens at-
dzelžošanas stacijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operators Zosēnu
pagastā ar 2018.gada 1.decembri.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 12.novemba
Saistošos noteikumus Nr.17 „Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes
2018.gada 22.janvāra Saistošo noteikumu Nr.1 “Jaunpiebalgas novada do-
mes pamatbudžetu, speciālo budžetu un ziedojumu budžetu 2018.gadam””
apstiprināšanu”.

Izīrēt I. G., personas kods dzēsts, dzīvojamo telpu “Stacijas 9d” - 4,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar kopējo platību – 37.1 m2

Izīrēt I. R., personas kods dzēsts, vienu istabu (Nr.4) dzīvoklī Dzelmes iela
2 - 10, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību – 13.7 m2 un no koplie-
tošanas telpām 24,3m2, - ¼ daļu - 6,075 m2. Kopējā izīrējamā platība 19,78m2

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu kopīpašumam “Dzelmes” ar
kadastra numuru 4256 006 0098, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads, kas sastāv no 2 zemes gabaliem - zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 4256 006 0098 – 8,4 ha platībā un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4256 006 0099 – 2,2 ha platībā.

Atdalīt no īpašuma „Jaunzariņi”, Jaunpiebalgas pagasts, kadastra Nr.4256
011 0051, neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējums 4256 011
0052 - 3,0 ha platībā. Atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējums 4256
011 0052 - 3,0 ha platībā pievienot nekustamam īpašumam ar nosauku-
mu “Kalna Ūseļi”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamam īpašumam Gaujas iela 11,
Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, kadastra apzīmējums
4298 003 0080 - 0,604 ha - no zemes lietošanas mērķa - vienģimeņu dzī-
vojamo māju apbūve (šifrs 0601) uz zemes lietošanas mērķi - lauksaim-
niecības (šifrs 0101).

Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam “Lejas Brici” zemes vie-
nībai ar kadastra apzīmējumu 4256 010 0041, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu, iz-
veidojot jaunu nekustamo īpašumu. No jauna izveidotam nekustamam īpa-
šumam apstiprināt jaunu nosaukumu “Lejas Bricu ceļš”, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Dzēst adresi “Ilzēnu HES”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads, inženierbūvēm ar kadastra apzīmējumu 4256 001 0011 054 (slū-
žas),4256 001 0011 055 (HES aizsprosts), saglabāt adresi “Ilzēnu HES”,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, - būvēm ar kadastra ap-
zīmējumu 4256 001 0011 051 ,4256 001 0011 052,4256 001 0011 053. Dzēst
adresi “Bāzes stacija”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, in-
ženierbūvei ar kadastra apzīmējumu 4256 003 0019 051, (GSM tīkla tor-
nis), saglabāt adresi “Bāzes stacija”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads, būvei ar kadastra apzīmējumu 4256 003 0019 004. Dzēst adresi
“Dārza Naudēļi”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, inženierbūvei
ar kadastra apzīmējumu 4256 003 0065 051 (ūdens tornis), saglabāt ad-
resi “Dārza Naudēļi”, Jaunpiebalgas pagasts , Jaunpiebalgas novads - bū-
vēm ar kadastra apzīmējumu 4256 003 0065 007, 4256 003 0065 008 ,4256
003 0065 009, 4256 003 0065 010. Dzēst adresi Rūpniecības iela 1C,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, inženierbūvēm
ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0161 013 (mobilo sakaru tornis CES
16), 4256 006 0161 015(mobilo sakaru stacija un sakaru tornis), saglabāt
adresi Rūpniecības iela 1C, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads,  būvei ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0161 014.
Dzēst adresi “Mazpentuļi”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads,

Novada domē
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inženierbūvēm ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0119
008, (artēziskā aka), 4256 007 0119 009 (automašīnu no-
vietne (laukums)). Dzēst adresi “Lielpentuļi”, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads, inženierbūvēm ar kadastra
apzīmējumu 4256 007 0119 013 (estakāde), 4256 007 0119
014 (automašīnu novietne un mazgāšanas laukums), 4256
007 0119 015(prožektoru tornis). Dzēst adresi “LMT Sakari”,
Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, inženierbūvei ar ka-
dastra apzīmējumu 4298 003 0231 001(antenu tornis), sa-
glabāt adresi “LMT Sakari”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas
novads, zemei ar kadastra apzīmējumu 4289 003 0231 un
ēkai uz tās ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0231 002. Dzēst
adresi Gaujas iela 1A, Melnbārži, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas novads, inženierbūvei ar kadastra apzīmē-
jumu 4298 003 0074 005(ūdenstornis), saglabāt adresi, Gaujas
iela 1A, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads
– zemei ar kadastra apzīmējumu 4289 003 0255 un ēkām
uz tās ar kadastra apzīmējumu 4289 003 0074 004 un 4298
003 0074 006.

Apstiprināt grozījumus Jaunpiebalgas novada domes
2012.gada 27.novembra nolikumā „Jaunpiebalgas vi-
dusskolas konkursa par labākajiem sasniegumiem mā-
cību un interešu izglītības programmu izpildē nolikums”.

Grozīt domes lēmuma Nr.154 punktus, nosakot: “Ar
2019.gada 28.februāri likvidēt Jaunpiebalgas novada do-
mes iestādi “Jaunpiebalgas novada bāriņtiesa””. “Ar
2019.gada 1.martu izveidot iestādi “Amatas,
Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Raunas un
Vecpiebalgas novadu bāriņtiesa””.

Grozīt domes lēmuma Nr.182 1.punktu, nosakot:
“Ievēlēt pašvaldības iestādes “Amatas, Jaunpiebalgas,
Līgatnes, Pārgaujas, Raunas un Vecpiebalgas novada bā-
riņtiesa” locekļus uz pieciem gadiem no 2019.gada 1.mar-
ta līdz 2024.gada 29.februārim šādā sastāvā: pilna lai-
ka loceklis – Rita Lekse; nepilna laika loceklis – Ilze Cīrule.

Ievēlēt par Jaunpiebalgas novada bāriņtiesas
priekšsēdētāju Ritu Leksi uz pieciem gadiem no
2018.gada 19.novembra līdz 2023.gada 18.novembrim.

Apstiprināt tarifu par siltumenerģijas un karstā ūdens
piegādi Jaunpiebalgas ciema iznomātajām telpām Br.
Kaudzīšu ielā 9 ar 2019.gada 1.janvāri: par vienu MWh
48.75 EUR (četrdesmit astoņi euro 75 centi) bez PVN,
plus likumā noteiktais PVN mēnesī, par 1m3 ūdens uz-
sildīšanu 4,14 EUR (četri euro 14 centi) bez PVN, plus
likumā noteiktais PVN mēnesī.

Apstiprināt Jaunpiebalgas vidusskolas dalību
Eiropas Savienības projektā ERASMUS+ programmas
1.pamatdarbības (KA1) “Personu mobilitāte” ar projektu
“Mācīsimies mācīt 21.gadsimta skolā”, nosakot projekta
īstenošanas laiku no 2018.gada 1.septembra līdz
2020.gada 31.augustam.

Apstiprināt Jaunpiebalgas vidusskolas dalību
Eiropas Savienības projektā ERASMUS+ programmas
2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicinā-
šanai un labas prakses apmaiņa” ar projektu “4C”, no-
sakot projekta īstenošanas laiku no 2018.gada 1.no-
vembra līdz 2020.gada 31.oktobrim.

Sagatavoja Anita Auziņa.

Kopš 2015.gada Jaunpiebalgas novada domē darbo-
jas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpoša-
nas centrs ar mērķi iedzīvotājiem saņemt valsts un paš -
valdības pakalpojumus vienkopus.

Tu vari klātienē pieteikt Valsts ieņēmumu dienesta
un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpo-
jumus, kā arī saņemt savas pašvaldības pakalpojumus.
Tu vari saņemt konsultācijas par septiņu valsts iestā-
žu e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar
datoru, internetu un eID kartes lasītāju. Tu vari saņemt
informāciju par tuvāko valsts iestāžu reģionālo struk-
tūrvienību, tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību.

Jaunpiebalgas VPVKAC tālr.: 66954821, 64162440;
fakss: 64174076; 

e-pasts: jaunpiebalga@pakalpojumucentri.lv: ap-
meklētājus pieņemam novada domes darba laikā.

VPVKAC priekšrocība – tu ietaupi laiku un naudu,
apmeklējot vienu klientu apkalpošanas centru tā vie-
tā, lai saņemtu sev nepieciešamos pakalpojumus atse-
višķi katru savā valsts un pašvaldības iestādē. Lai sa-
ņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu ap-
liecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte. Lai
saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties
ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā pa-
raksta viedkarti.

Uzzini vairāk par pašvaldībā pieejamajiem valsts pa-
kalpojumiem: www.latvija.lv/pakalpojumucentri

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas
centru darbu koordinē Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrija.

Anita Auziņa

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas
centrs (VPVKAC) Jaunpiebalgā

Uz jautājumiem atbild novada domes
priekšsēdētājs

Novembra beigās Saeima pirmajā lasījumā atbalstīja
Finanšu ministrijas piedāvātās izmaiņas pagaidu budžeta vei-
došanā situācijā, kad jauno valsts budžetu līdz gadumijai ne-
var pagūt pieņemt. Vai un kā šāds pagaidu budžets ietekmē
pašvaldības darbu?

Saprotu mediju ietekmē radušos iedzīvotāju interesi par paš -
valdības budžetu. Kopumā šī situācija mums, pašvaldībām, lie-
lu uztraukumu nerada, kaut gan zināmi apgrūtinājumi un ie-
robežojumi būs. Pēc jaunā gada līdz valsts budžeta pieņem-
šanai strādāsim ar vienu divpadsmito daļu no iepriekšējā gada
faktiskā budžeta, bet, tā kā mums nav plānoti ne algu pielikumi,

ne kādas citas būtiskas izmaiņas, tad mums ar plānotajiem lī-
dzekļiem pietiks. Problēmas varētu būt strādājošajiem, kas al-
gas saņem no valsts budžeta mērķdotācijas – skolotājiem, sā-
kumskolas pedagogiem, bet, kā zinām, jaunā Saeima šo jau-
tājumu risina, kopā ar esošo tehnisko valdību tiks pieņemti at-
tiecīgie normatīvie akti, lai pedagogi un medicīnas darbinie-
ki saņemtu paredzētās algas.

Varbūt kādu brīdi būs aizkavēta kāda jauna projekta reali zācija,
kas neiekļaujas minētajā vienā divpadsmitajā daļā. Nākamā gada
sākumā mums gan šādi projekti nav plānoti. Ja runājam par bu-
džeta izpildi un iespējamo apdraudējumu, ja netiek apstiprināts



4

valsts budžets, tad mums gada beigās plānojas pietiekami liels
konta atlikums, lai paš valdības darbību un pakalpojumu snieg-
šanu iedzīvotājiem, arī iestāžu uzturēšanu neapdraudētu. 

Kā risinās uzsāktie darbi pie ielu apgaismojuma?
Pateicoties labajai sadarbībai ar ceļu būvniekiem un viņu

apakš uzņēmējiem, izdevās nodrošināt arī to, ka ziemas tum-
šajā laikā nepaliekam bez ielu apgaismojuma, tiesa gan, tas ir
veikts minimālajā nepieciešamajā apjomā, un nebūs apgais-
mots tikai Gaujas ielas posms aiz vidusskolas uz Vecpiebalgas
pusi. To šogad vairs nav iespējams izdarīt.

Vai ir kas sakāms par apkures lietām?
Ja runā par apkuri, tad tās neskaidrības, kuras bija, ir at-

risinātas. Katlu māja darbojas, nodrošinot siltumu ne vien
daudzdzīvokļu mājām, bet arī VUGD un Neatliekamās me-
dicīniskās palīdzības dienesta telpām, Mūzikas un mākslas
skolai. 

Ziema atnākusi, sals, atkusnis, slideni ceļi, ja snigs, būs
aktuāla ceļu tīrīšana.

Savu iespēju robežās centīsimies problēmas risināt. Nav ie-
mesla uztraukumam, ja uz trotuāra ir pāris centimetru bie-
za sniega kārtiņa. Ja sniegs būs, centīsimies uzturēt maksimāli
labā stāvoklī ielas un ceļus. 

Vairāk mani uztrauc šī gada sausums un zemais ūdens lī-
menis akās, dīķos. Jaunpiebalgas novada Sociālajā dienestā ir
griezušies vairāki iedzīvotāji ar lūgumu par samaksu pēc cen-
rāža saņemt veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumus.
Iesniegumi tika izskatīti Sociālās palīdzības un veselības ko-
mitejā, un pieņemti lēmumi par pakalpojumu piešķiršanu šiem
iedzīvotājiem. Ja ir nepieciešams saņemt šāda veida pakal-
pojumu, droši griezieties Jaunpiebalgas novada Sociālajā die-
nestā, kā arī esam gatavi nodrošināt iedzīvotājus, kuriem tas
būtu vajadzīgs, ar ūdeni nepieciešamajā daudzumā, saskaņā
ar rēķinu atbilstoši Jaunpiebalgas ūdens tarifam.

Kāds stāvoklis vecajos ūdens vada tīklos Zosēnos?
Jā, šajos vecajos tīklos, kas būvēti pagājušā gadsimta 70.-

80. gados,  bieži ir avārijas. Daudzkārt pat nav zināms, pa ku-
rieni šie tīkli iet, jo nekādu plānu nav. Arī pašreiz ir  ūdens
noplūde, tādēļ tiek meklēta bojātā vieta, lai vēl šogad to sa-
labotu. 

Ja runājam par Zosēniem, tad bija uzsākta atkritumu šķi-
rošana, bet gadījumos, kad šķirošana netiek ievērota, jāmak-

sā papildus maksas. Tādēļ bijām spiesti daļēji atteikties no šīs
lietas. Vispār, jāteic, problēma ar atkritumiem pastāv jopro-
jām, īpaši kopīgajos konteineros, nemākam kopīgi saimnie-
kot un būt atbildīgi par savu rīcību. 

Avīze ir saņēmusi anonīmu jautājumu saistībā ar sa-
biedrisko attiecību speciālista darbu – kas ir šis amats,
kāda nepieciešamība pēc tā, kādus pienākumus speciā-
lists veic.

Līdz šim arvien esam bijuši toleranti un atbildīgi, sniedzot
atbildes uz visiem jautājumiem, arī anonīmiem. Tomēr uzskatu,
ka jautājumus, kas attiecas uz novadu un iedzīvotājiem, va-
rētu neuzdot anonīmi, jautātāja vārds un uzvārds taču nav ob-
ligāti minams avīzītē. Laikam būs jāmaina attieksme, uz ano-
nīmiem jautājumiem atbildes nesniedzot. Saskaņā ar iesnie-
gumu likumu, vajadzīgs iesniedzēja paraksts un adrese, uz ku-
rieni sūtīt atbildi. Ja iesniedzējs uzskata, ka jautājums ir pub-
lisks, varam dot atbildi avīzē. 

Runājot par sabiedrisko attiecību speciālistu, tad viņš mums
ir speciālists uz pusslodzi. Pēc domes deputātu ierosinājuma
ar šī gada 22.janvāra sēdes lēmumu Nr.2 tika izveidota ama-
ta vienība Sabiedrisko attiecību speciālists uz nepilnu darba lai-
ku (0.5 slodze).  Sabiedrisko attiecību speciālista darba mēr-
ķis ir domes publiskās komunikācijas nodrošināšana, veido-
jot atpazīstamību, pozitīvu publisko tēlu. Amata pienākumos
ietilpst pašvaldības iekšējās un ārējās komunikācijas stratē-
ģijas izstrādāšana, ieviešana. Regulāras informācijas sniegšana
informatīvajam izdevumam “Avīze Piebaldzēniem” un citiem
plašsaziņas līdzekļiem par domes aktivitātēm, koordinēt in-
formācijas ievietošanu un aktualizēšanu novada mājaslapā
www.jaunpiebalga.lv, tādejādi nodrošinot novada domes pub-
licitāti.

Pašreiz sabiedrisko attiecību speciālists intensīvi strādā pie
jaunās novada mājaslapas veidošanas atbilstoši prasībām, tiek
pārskatīti saistošie noteikumi, tiek veikta pašvaldības snieg-
to pakalpojumu aprakstīšana, to ievietošana portālā Latvija.lv. 

Vēlējums novada ļaudīm Ziemassvētkos un Jaunajā gadā?
Lai ikvienam stipra veselība, enerģija, dzīvesprieks Jaunajā

gadā! Pārdzīvosim šo tumšo laiku, sagaidot saulgriežus! 

Paldies par sarunu!

Aija Ķīķere

Lai uzlabotu bērnu drošību sabiedriskajā transpor-
tā, Iekšlietu ministrija kopīgi ar Valsts policiju, pieai-
cinot sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēša-
nā iesaistītās institūcijas, ir izstrādājusi informatīva rak-
stura materiālu par bērnu drošību sabiedriskajā trans-
portā.

Informatīvajā materiālā koncentrētā veidā ir ap-
skatītas tipiskākās ar bērna drošības apdraudējumu sais -
tītās situācijas un iespējamā transportlīdzekļa vadītā-
ja vai biļešu kontroliera rīcība, lai novērstu bērna dro-
šības apdraudējumu.

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.pan-

tu par bērnu drošību savas kompetences ietvaros rūpējas
valsts un pašvaldību institūcijas, tajā skaitā arī insti-
tūcijas, kuras nodrošina sabiedriskā transporta pa-
kalpojumu sniegšanu. Sabiedriskā transportlīdzekļa va-
dītājiem, biļešu kontrolieriem un citām personām, ku-
ras ir iesaistītas sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanā, ir pienākums pievērst īpašu uzmanību bēr-
nu drošībai, kā arī nodrošināt nepieciešamo atbalstu un
palīdzību bērniem, lai novērstu jebkādu apdraudējumu
bērnu drošībai.

Signe Rupaine

Par bērnu drošību sabiedriskajā
transportā
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Skolas ziņas

Turpinās platību maksājumu
izmaksa

Līdz 2018. gada 22. novembrim
Vienotā platību maksājuma avansus
saņēmuši vairāk nekā 43 tūkstoši
klientu. Maksājumus apgabaliem,
kuros ir dabīgi vai citi specifiski ie-
robežojumi, saņēmuši 37 tūkstoši
klientu, bioloģiskajā lauksaimniecībā
saņēmuši 4 tūkstoši klientu.

Lauku atbalsta dienests atgādi-
na, ka no 1. decembra lauksaimnie-
ki sāk saņemt arī zaļināšanas, brīv-
prātīgo saistīto atbalstu, mazo lauk-
saimnieku atbalsta shēmas un citus
maksājumus. Šogad ir izdevies pla-
tību maksājumus izmaksāt klientiem
ātrāk lielākā apmērā, jo dienests ir
būtiski pilnveidojis savu darbu un
daļu procesu automatizējis: infor-

mācijas sistēmā izveidotais “zaļais ko-
ridors” vairāk nekā 60% platību mak-
sājumu pieteikumu administrēšanu
veica bez darbinieku iesaistes.

Pārskats par stāvokli 
ganāmpulka novietnē
Lauksaimniecības datu centrā

veidlapa „Pārskats par stāvokli ga-
nāmpulka novietnē” ir jāiesniedz mē-
neša laikā par stāvokli uz attiecīgā
gada 1. janvāri. Pārskats ir jāiesniedz
no 01.01.2019. līdz 31.01.2019.
Informācija nav jāsniedz par liello-
pu, aitu, kazu, zirgu un cūku skaitu.

Veidlapā ir jānorāda informāci-
ja par tajā minētajām sugām, pa-
pildus norādot to dzīvnieku skaitu,
kuri paredzēti vaislai. Ailē „pare-
dzēti vaislai” jānorāda pieauguši

dzīvnieki, kuri tiek izmantoti ga-
nāmpulka atražošanai. 

Aizpildītā veidlapa jāsūta
Lauksaimniecības datu centram pa
pastu – Republikas laukums 2, Rīga,
LV-1010. Pārskatu ir iespējams ie-
vadīt elektroniski, izmantojot LDC
Elektronisko ziņojumu ievades sis-
tēmu. Lai saņemtu datu ievades tie-
sības Elektronisko ziņojumu ievades
sistēmā, ar Datu centru jānoslēdz lī-
gums. Kamēr nav noslēgts datu ie-
vades līgums, spēkā ir veidlapa.

Gaišus, sirsnīgus Ziemassvētkus,
radošām iecerēm un panākumiem ba-
gātu 2019. gadu!

Dace Vējiņa 
Jaunpiebalgas novada

lauku attīstības konsultante 
mob. tel. 29131170

Lauku ziņas

Vidzemes de-
bašu turnīrā
“Valstij ir/nav
jāuzrauga in-
formatīvā tel-
pa internetā”
piedalījās:

Krista Marta
Kundrate (10.kl.) – individuālā

vērtējumā labākā runātāja,
Anna Marija Kārkliņa (10.kl.),
Melisa Ābelniece (10.kl.),
Aleksandrs Grigorjevs (10.kl.) - in-
dividuālā vērtējumā labākais ru-
nātājs, Adrians Vīķelis (10.kl.),
Samanta Terēze Spirģe (10.kl.).
Debašu trenere un tiesnese skolotāja
Ineta Elksne.

Nacionālajā debašu turnīrā
Iecavā piedalījās:

10. klases komanda: Samanta
Terēze Spirģe, Krista Marta
Kundrate, Aleksandrs Grigorjevs.

Laika tiesneši: Anna Marija
Kārkliņa, Adrians Vīķelis.
Sagatavoja: debašu trenere skolotāja
Ineta Elksne.
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Apvienoto novadu vieglatlēti-
kas sacensībās piedalījās:

Evelīna Brikmane (6.kl.) –
3.vieta, Kristers Ozols (6.kl.),
Mikus Ļuļēns (6.kl.). Skolotāja
Zanda Beitika.

Projekta “Esi līderis!” orga-
nizētajās sacensībās “Ledlauži”
atzinību ieguva Viktorija
Brikmane (12.kl.), Aleksandrs
Grigorjevs (10.kl.), Krista Marta

Kundrate (10.kl.).
Piedalījās: Adrians Vīķelis

(10.kl.), Kristiāna Pogule (12.kl.),
Izabella Kvecko (12.kl.), Anna
Marija Kārkliņa (10.kl.), Samanta
Terēze Spirģe (10.kl.), Kristīne
Baltkaula (12.kl.). Skolotāja Ineta
Balode.

Konkursa “Gribu būt mobils”
neklātienes kārtā piedalījās

6.klases komanda “Tikai dari”

– Dārijs Rozenblats, Emīls Sinka,
Evelīna Brikmane, Amanda Vītola. 

7.klases komanda “Ceļinieki” –
Reinis Dravants, Rihards
Ansbergs, Veronika Stūriška,
Nauris Metums. 7. klases koman-
da izcīnīja vietu uz pusfināla sa-
censībām Valmierā. Skolotāja
Ineta Balode.

Paldies vecākiem par atbalstu!
Ieva Ciekurzne

“Caur gadsimtiem Latvija mana”
Vēlos tik uz mirkli aizvērt acis un vēlreiz piedzīvot

patriotisko dziesmu konkursa “Caur gadsimtiem
Latvija mana” sajūtas.  Vēlreiz izjust, kā skudriņas pār
manu ķermeni skrien nebeidzamu maratonu, kā kak-
lā iesprūst sajūsmas kamoliņš. Vēl, tik vēl vienu reizi
sajust bezgalīgo lepnumu un patriotismu, kas strāvo-
ja caur skolas aktu zāli, caur katru klātesošo.  

Visiem labi zināms, ka patriotisms ir savas dzimte-
nes, savas valsts mīlestība, kas tiek izrādīta gan cēlos
darbos, gan sirsnīgos vārdos. Pasākuma laikā no kat-
ra dalībnieka sejas kā no mīļākās bērnības pasaku grā-
matas varēja nolasīt šos sirsnīgos vārdus, kas aplieci-
na mīlestību pret mūsu Māti Latviju. Manuprāt, viņu
domas bija šādas: “Latvija - tā ir mana zeme. Šeit es esmu
dzimis un audzis, spēris savus pirmos nestabilos solī-
šus. Man šī ir īpaša - mana bērnības zeme. Es esmu tur,
kur man ir jābūt,- savā tēvzemē Latvijā.”

Kristiāna Pogule
12. klases skolniece

Attēlā: patriotisko dziesmu konkursa žūrija - skolas
vecāku padomes vadītāja Madara Intenberga, skolotā-
ja Ineta Elksne, Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas sko-
las direktore Aija Sila.

Viesos pie Valsts prezidenta
Pirms Latvijas simtgades svēt-

kiem Valsts prezidents Raimonds
Vējonis Rīgas pilī apbalvoja labākos
skolēnu radošo darbu konkursa
“Mana kā Valsts prezidenta uzruna
Latvijas simtajā dzimšanas dienā”
autorus un tikās ar 30 oriģinālāko
runu autoriem. 

Valsts prezidenta kanceleja kon-
kursu rīko, lai veicinātu Latvijas sko-
lēnu patriotismu un pilsonisko līdz-
dalību, kā arī sekmētu interesi par
valstiskumu un Valsts prezidenta in-
stitūciju. Šogad konkurss tika or-
ganizēts trīs kategorijās: 5., 6. kla-
šu skolēniem, 7.–9. klašu skolēniem
un 10.–12. klašu skolēniem.

Konkursam šogad tika saņemti
vairāk nekā 150 pieteikumi. Savas
esejas un video uzrunas skolēni sū-
tīja no visas Latvijas. 

Jaunpiebalgas vidusskolas 9.
klases skolniece Elizabete Zariņa
bija labāko radošo darbu konkursa
autoru vidū un ciemojās Rīgas pilī.

Elizabete: “Līdz pat pēdējam brī-
dim šaubījos par dalību šajā kon-
kursā, jo, pārlasot konkursa noli-

kumu un iepazīstoties ar darbu vēr-
tēšanas žūriju, sapratu to, cik tas viss
ir pamatīgi, nopietni un reizē arī mul-
sinoši. Apzinājos to atbildību, uzru-
nājot tautu Latvijas Republikas prok-
lamēšanas simtajā gada dienā.
Tomēr nenobijos no šī izaicinājuma
un uzrakstīju savu uzrunu, akcen-
tējot latviešu tautas vērtības, valsts -
vīru ieguldījumu Latvijas tapšanas
procesā, grūtības, kam esam gājuši
cauri, sargājot savas valsts neatka-
rību, kā arī savu pozitīvo skatījumu
par Latvijas nākotnes esību. Bija ne-
daudz mulsinoši uzzināt, ka mana uz-
runa ir iekļuvusi labāko sarakstā. 

8.novembrī devos uz Rīgas pili,
kurā notika konkursa dalībnieku ap-
balvošana, tikšanās ar Latvijas
Valsts prezidentu un arī ekskursija
gida pavadībā pa Rīgas pili. Biju ļoti
gandarīta par šādu ekskluzīvu ie-
spēju pabūt Rīgas pilī patriotisku jau-
niešu vidū un sajust, ka Latvijas nā-
kotne ir drošās rokās arī vismaz līdz
nākamajai simtgadei.”

Aija Ķīķere 

Attēlā: Jaunpiebalgas vidus-
skolas 9. klases skolniece Elizabete
Zariņa bija labāko radošo darbu kon-
kursa autoru vidū un ciemojās Rīgas
pilī pie Valsts prezidenta Raimonda
Vējoņa.
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Erasmus+
Tenerifē

Mums, trim Jaunpiebalgas vi-
dusskolas skolotājiem, - Jānim Šā-
vējam, Maijai Apsītei, Laimai
Upmalei - bija iespēja papildināt zi-
nāšanas projekta Erasmus+ ietvaros
Tenerifē kursos “Jauno tehnoloģiju
integrēšana mācību procesā”.

Projekta mērķis ir izglītot skolo-
tājus, uzlabot IKT lietojumu un me-
dijpratību skolās, uzlabot svešvalo-
du zināšanas, apgūt jaunas prasmes.

Kopā ar pedagogiem no Lietuvas,
Rumānijas, Maķedonijas un Dānijas
apguvām mobilo aplikāciju lietošanu
mācību materiālu veidošanai un sko-
lēnu patstāvīgā darba prezentēšanai.
Iepazināmies ar Weebly- platformu
mājas lapu veidošanai. Darbojāmies
ar tiešsaistes rīkiem interaktīvu ap-
tauju  un testu veidošanai, tīmekļa
rīkiem e- apmācības veidošanai.

No nodarbībām brīvajā laikā ie-
pazinām Tenerifes salas ģeogrāfiju, ar-
hitektūru. Neaizmirstams brauciens
uz vulkāna Teide ( 3718 m ) virsotni,
kad liekas, esi nokļuvis pašā pasau-
les malā. Visapkārt akmens bluķi, sau -
le un vējš, bet mākoņi tālu lejā…

Mūsu acij neaptveramas likās arī
melnās pludmales smiltis - kā tādās
var celt smilšu pilis?

Iespaidīgs ir Eiropas lielākais zoo-
loģiskais dārzs ne tikai ar dzīvnie-
ku daudzveidību, bet arī ar iekārto-
jumu un izglītojošajām programmām
gan zooloģijā, gan ekoloģijā.

Katrs šāds brauciens ir starp-
tautiska pieredzes apmaiņa par mā-
cību procesa organizāciju, problēmām
un risinājumu meklēšanu. Iepazīta
citu tautu kultūra un tradīcijas. Tā
ir arī iespēja pārliecināties par to, ka
daudzas lietas pie mums ir ļoti aug-
stā līmenī – piemēram, interneta pie-
ejamība un tā ātrums.

No projekta brauciena atgriezā-
mies, guvuši noderīgu pieredzi ko-

mandas darbā, atraduši kolēģus turp -
mākai starptautiskai sadarbībai.

Maija Apsīte

Attēlā: skolotāji Laima Upmale,
Jānis Šāvējs, Maija Apsīte kursos
“Jauno tehnoloģiju integrēšana mā-
cību procesā” projekta Erasmus+ ie-
tvaros Tenerifē.

Žetonu vakars 
1.decembrī Jaunpiebalgas kultūras namā notika vi-

dusskolas 12.klases Žetonu vakars. Žetona gredzenus
saņēma un 69.skolas izlaidumam vasarā gatavojas: 

Kristīne Baltkaula, Marta Demija Brence,
Viktorija Brikmane, Dagnija Goldberga, Monta
Santa Graudiņa, Marta Marika Irša, Mārcis
Klapars, Izabella Kvecko, Elīna Millere, Sindija
Ozola, Valts Pabērzs, Artis Peilāns, Dana Pelše,
Ričards Andis Pērkons, Kristiāna Pogule, Amanda

Sinka, Haralds Šrēders, Kaspars Žēpers. 
Klases audzinātāja Rudīte Jaksta.
Kā ierasts Žetonu vakarā, arī šogad jaunieši priecē-

ja savus vecākus, vecvecākus, skolotājus, draugus, sa-
vas aktierspējas parādot E. Šņores veidotajā izrādē
“Spēlējam Rūdolfu Blaumani”.

Lugas tapšanā palīdzēja režisore Jana Kalniņa. 
12. klases kolektīvs un audzinātāja saka paldies kul-

tūras nama vadītājai Egitai Zariņai par telpu izman-
tošanu mēģinājumu laikā, kā arī Ingūnai Krūmiņai par
atsaucību un sadarbību!

Aija Ķīķere

Attēlā: 12. klases kolektīvs un audzinātāja Žetonu vakarā.
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Mūzikas un mākslas skolā

Jau ceturto gadu Rīgā, Doma laukumā, norisinājās
projekts – akcija ZIEMASSVĒTKU TUBAS, otro gadu
šajā pasākumā piedalījās arī mūsu skolas 2. klases ei-
fonists Aleks Bruno Kromanis ar savu skolotāju Jāni
Žagariņu. 

Abiem mūziķiem pasākums norisinājās visas dienas ga-
rumā. No rīta  pulksten 10.00 jau sākās meistarklase - kop-
mēģinājums, kur visu dienas pirmo pusi tubisti un eifo-
nisti no visas Latvijas pirmo un vienīgo reizi tiekas ģe-
nerālmēģinājumā, lai jau dienas otrajā pusē visu pro-
grammu, 16 dziesmas,  spēlētu koncertā Vecrīgā -  Doma
laukumā. Tā ir ļoti nopietna pieredze – 2. klases audzēk-
nim spēlēt veselas 16 dziesmas vienā koncertā! Ir nepie-
ciešama liela izturība un koncentrēšanās, kas ir ļoti no-
pietns un fiziski grūts darbs. Toties rezultāts ir brīnišķīgs!
Šādam tubu un eifoniju orķestrim ir spēcīgs un piesātināts
skanējums, un galvenais mērķis – radīt svētku noskaņu
- ir izdevies ar uzviju! 

Kaut arī pagājušajā gadā laiks bija patīkamāks, to-
mēr par spīti lietum tubu un eifoniju orķestris Doma
laukumā izskanēja visā tā krāšņumā! Paldies pasāku-
ma organizatoriem – akcijas ZIEMASSVĒTKU TUBAS
rīkotājiem - par iespēju piedalīties šajā notikumā, bet
Alekam un Jānim paldies par izturību un iespēju būt
klāt pasākumā un viņus atbalstīt!

Pasākuma līdzjutēju vārdā  Aija Sila

Attēlā: ceturto gadu Rīgā, Doma laukumā, norisinājās
projekts – akcija ZIEMASSVĒTKU TUBAS, kurā pie-
dalījās arī mūsu skolas 2. klases eifonists Aleks Bruno
Kromanis ar skolotāju Jāni Žagariņu. 

Doma laukumā arī piebaldzēni
ieskandina Ziemassvētkus

Glabāsim senas fotogrāfijas un senos
stāstus

Paldies Dagmārai Seņavskai par sapratni, ka var no-
derēt atrastā vēsturiskā liecība par māju, kurā dzīvo,
bet senāk dzīvojuši dzimtie piebaldzēni. 

Atmiņu stāsts par Ķužu dzimtu, ko atstājusi meita
Velta Klāva, ir muzeja fondā – drošībā, noderēs  pētī-
jumā par mājām, par dzimtām. Esmu īpaši pateicīga arī
par saglabātajām fotogrāfijām.

Paldies Mirdzai Ložai, paldies -  Martai, Pēterim, viņu
meitai Sandai Pogulei par sapratni, ka saglabātas fo-
togrāfa Artūra Dulbes bildes. Tā muzeja krājums pa-
pildinājies ar daudzām fotogrāfijām no 1920.līdz 1930.
gadiem par Kāpurkalna puses ļaudīm, par  to, kā dzī-
voja, ģērbās, kā saposās, ejot pie fotogrāfa...

Aicinu ikvienu pārskatīt savus albumus - varbūt aiz-
ķērusies kāda bilde, kas raksturo laiku, varbūt kāds stāsts
par māju, par dzimtu, ko iespējams izmantot pētījumā
par bijušajām vecsaimniecībām, arī jaunsaimniecībām,
arī zudušām viensētām, bet atmiņā ir stāsts, kā tur iz-

skatījās, kādi ļaudis dzīvoja... 
Gaidīšu jūsu zvanu, lai vienotos par laiku satikties!

Vēsma Johansone 
Mob. 26615072

Ieskatam - kāda pamazām sakārtojas informācija par
piebaldzēnu mājām. 

Maijas Ķīķeres savāktais un sagatavotais materiāls
par “Lejas Viekšeļu” saimniecību. 

“Lejas Viekšeles”
“Lejas Viekšeļu” mājas atradās Jaunpiebalgas – Pērles

ceļa labajā pusē, drīz vien aiz ceļa pagrieziena uz
Lielmežu. Mājas nav saglabājušās, vienīgi saimniecī-
bas ēkas drupas vēl liecina par to, ka kādreiz ēkas cel-
tas pamatīgas, stipriem pamatiem, ar domu par ilgt -
spējīgu saimniekošanu.

1874.gadā Jaunpiebalgas baznīcā tika salaulāti “Sila
Viekšeļu” Anžs Stemps un Maija Lācgalvs no

Laika atbalsis ļaudīs un sētās
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“Vecskanuļiem”, un 1876.gadā, nu jau “Lejas Viekšelēs”,
dzimst Maijas un Anža dēls Augusts, kuru ļaudis atceras
kā “Lejas Viekšeļu”saimnieku.1908.gadā Augusts atved
mājās sievu Helēnu Briedi, dzimušu 1879.gadā
“Jaunpūķos”. Saimniecībā ir 5 govis un 3 zirgi, bet papild -
ienākumus dod ādu ģērēšana (Ilgas Ķīķeres atmiņas par
“Rempu” un “Viekšeļu” ļaudīm pierakstījusi meita Laima).

Ilggadējais Piebalgas pamatskolas skolotājs un di-
rektors Pēteris Pikurs pierakstījis šādu vietējo ļaužu no-
stāstu:

“1914.gadā pirms Pirmā pasaules kara sākuma pie
„Lejas Viekšeļu” mājām norisinājies kāds gadījums. Bija
paradums uz papuvēm ziemāju sējai kūtsmēslus izvest
ar talkām. Tāda talka bija arī še, “Lejas Viekšelēs”. Talkas
rīkoja pēc pavasara darbiem pirms siena pļaujas sākuma.
Tad tika darināts alus, dažās vietās netrūka stiprāku
dzērienu. Cepa karašu un baltmaizi un gatavoja svēt-
ku ēdienus. Saradās daudz kaimiņu ar pajūgiem. Bija
arī sievietes, kuras mēslus tūlīt arī izārdīja, lai nāko-
šajās dienās varētu ieart.

Ap pusdienas laiku  talcinieki bija pamanījuši, ka pa
lielceļu uz Cesvaines pusi aiztraucas vieglā automašī-
na. Daži talcinieki bija sazīmējuši, ka tā it kā esot
Gatartas muižas īpašnieka Zīversa mašīna, un sprie-
da, ka pa šo pašu ceļu tā griezīsies atpakaļ. Vajagot pār-
baudīt, kastie braucēji tādi esot. Nolika sargus un aiz-
sprostoja ceļu. Pēc kādām stundām sargi ziņoja, ka dzir-
dama automašīnas tuvošanās. Talcinieki pameta dar-
bu un, apbruņojušies ar sekumiem, dakšām un nūjām,
sapulcējās pie ceļa aizsprosta un gaidīja. Jā, tuvojās tā
pati automašīna. Talcinieki nu viņu ielenca un apturēja,
pavēlēja izkāpt, lai noskaidrotu braucēju personību.
Braucēji bija vairāki, daži pat latviski lāga neprata.
Talcinieki sāka viņus apvainot par vācu spiegiem. Zīversu
gan droši vien pazina, bet tas jau arī bija vācietis un vēl
muižnieks. Nosprieda braucējus apcietināt. Viņus ie-
slodzīja tukšajā rijā un pielika sargus. Par apcietinā-
šanu ziņoja pagasta valdei, tā tālāk – Cēsu apriņķa val-
dei. No Cēsīm ieradās policijas pārstāvji un atbrīvoja
apcietinātos – Zīversu un viņa tuviniekus, bet tas ne-
notika tik drīz. Daudz rūgtu vārdu un dzēlīgu tautas-
dziesmu par vācieti un muižnieku nācās dzirdēt ap-
cietinātajiem no iesilušajiem talciniekiem un talcinie-
cēm. Skanēja: “Es vācieti dancināšu uz karstiem ķie-
ģeļiem… Tautas verdzinātājiem un apspiedējiem.” 

Helēnas un Augusta vienīgais dēls Arnolds  bija pa-
zīstams aktieris un režisors, mēģinājis spēkus arī rakst -
niecībā.

Helēnai un Augustam 1908.gadā dzimst dēls
Arnolds. Nav jau vairs kas pasaka, vai vecāki bija prie-
cīgi par dēla izvēli un kas šo  izvēli rosināja, bet Arnolda
sirds piederēja teātrim. 1930.gadā Arnolds Stemps bei-
dza Latviešu dramatisko kursu Zeltmata vadībā. Nākotne
jaunajam māksliniekam bija daudzsološa, lomas lielā-
kas un mazākas seko viena otrai. Ļoti nozīmīgs Arnolda
Stempa radošās dzīves posms saistās ar Dailes teātra
mazo ansambli1. 

1946.gadā sāk darboties LPSR Valsts muzikālās ko-
mēdijas teātris, kura mākslinieciskais vadītājs ir Arnolds
Stemps2. 

Par pašaizliedzīgu darbu Arnolds Stemps1945.gadā
apbalvots ar LPSR AP Prezidija Goda rakstu3.

Arnolds Stemps miris 1986.gadā un apglabāts Lāčupes
kapos4.

Pēc Arnolda Stempa vecāku nāves “Lejas Viekšelēs”
dzīvoja Murovsku ģimene, taču drīz vien izvēlējās celt
māju (tagad šo māju sauc “Jaunpūķi”) tuvāk centram
un pameta “Lejas Viekšeles” sabrukšanai.

Attēlā: Daugavpils Latviešu dramatiskais teātris, ap-
tuveni 20.gs.30 gadi. Augšējā rindā pirmais no kreisās
puses - Arnolds Stemps. 

Attēlā: izrāde “Viesturs”. Labajā stūrī - Arnolda
Stempa vecāki (no Martas Sproģes albuma).
Jaunpiebalgas dziedāšanas biedrība, Zosena izglītības
biedrība “Atmata” un Kultūras biedrība 31. jūlijā skais-
tajā Tulejas upes licī pie Zosena rīko brīvdabas izrādi.
“Gulbenes Balss” nr.27 (29.07.1938.g.)

Attēlā: “Lejas Viekšeļu” zirgu staļļa drupas.
1 “Karogs”, 1947.01.01.
2 “Cīņa”, nr.199(25.08.1946)
3 “AP Prezidija Ziņotājs”, 1945.07.26.
4 “Rīgas Balss”, nr.262(17.11.1986)  (Turpinājums 10. lpp.)
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“Lejas Viekšeļu” mazmāja
“Lejas Viekšeļu”mazmāja atradās tieši pretim

”Lejas Viekšeļu” lielajai mājai, tikai Jaunpiebalgas -
Pērles ceļa kreisajā pusē, un tur  dzīvoja Augusta Stempa
māsas Marijas dēls Kārlis ar sievu Mariju, meitām Gaidu
un Almu. Kārlis un Marija strādāja Pērlē kokzāģēta-
vā. Kaut arī lauksaimniecības zemes platība bija ļoti
maza, tomēr viņi turēja saimniecību ar divām govīm un
zirgu. 

Pēc kara šī ģimene pārcēlās dzīvot citur, un vairākus
gadus mazajā mājiņā dzīvoja Augusts Tučs ar ģimeni,
bet drīz vien arī Tuču ģimene pārcēlās tuvāk
Jaunpiebalgas centram “Meža Kaņepos”. Kādu laiku mā-
jiņā dzīvoja sieviete, kura nekontaktējās ar vietējiem
ļaudīm, un atmiņas par viņu maz saglabājušās. Drīz vien
mājiņa palika tukša un nekopta un ātri vien sabruka.

Attēlā: vieta, pie ceļa Jaunpiebalga – Pērle, kur kād-
reiz atradās “Lejas Viekšeļu” mazmāja.

Pieredzētais un sadzirdētais
Pagājušajā mēnesī esam sagaidījuši  un nosvinējuši

Lāčplēša dienu un Latvijas Republikas proklamēšanas
100. gadadienu. Oktobra  mēnesī tikām pie jauna Saeimas
sastāva, kuras ievēlēšana neiztika bez pārsteigumiem.
Jaunpiebalgā, ZZS citadelē, uzvaras laurus plūca JKP
un KPV. LV partiju deputātu kandidāti. Arī NA pa-
zaudēja daļu no saviem atbalstītājiem mūsu novadā. Tas
nozīmē, ka piebaldzēni seko līdzi notiekošajam valsts
dzīvē un pieprasa veikt radikālas pārmaiņas. 

To sadzirdēja arī novada pašvaldība un Lāčplēša die-
nā atcerējās par Jaunpiebalgas  kapos guldītajiem
Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem Pēteri Cīpuru un Pēteri
Tabiņu. 

Ar jauku sadziedāšanos kultūras namā noslēdzās
Latvijas simtgades svētku koncerts „ Simtgades at-
spulgos”, kurā ar lielu pacilātību visi  dziedājām: „Ka
es šeit pie Gaujas malas dzirdu latvju valodu”. Jau esam
aizmirsuši, ka pirms dažiem desmitiem gadu
Jaunpiebalgā, Gaujas malā, atradās krievu skola un lat-
viešu valodu tajā nedzirdēja. Tas bija Latvijas pār-
krievošanas  laiks, kad čekas priekšnieks Jānis Vēvers
vienā savā ziņojumā esot žēlojies, ka atbildīgi Latvijas
kompartijas dalībnieki traucējot Latvijas rusifikācijai.
Par to mums joprojām atgādina Padomju armijas kri-
tušo karavīru kapi Gaujas ielas malā, kur nevienu vār-
du nevaram izlasīt latviešu valodā. Jāatceras, ka Krievija
ir tepat blakus, ja nebūsim pietiekami spēcīgi un vie-

noti, varam sagaidīt pret mums vērstas dažādas agre-
sīvas darbības. 

Kādas ir mūsu spējas aizstāvēties, ja Jaunpiebalgā
ir tikai daži zemessargi un par jaunsargiem vispār ir
aizmirsts? Sabiedrotie palīdzēs tikai tad,  ja mēs paši
parādīsim  spējas aizstāvēt savu valsti un tautu. Vēl jo-
projām izjūtam Padomju okupācijas sekas, kad pēc Otrā
pasaules kara piebaldzēni šāva, sita un nodeva viens
otru. To jutīsim arī pēc „čekas maisu” publiskošanas.
Arī tas būs jāpārdzīvo un jāturpina dzīvot vienā valstī,
jo arī starp Latvijas kompartijai piederīgiem un drošī-
bas komitejas darbiniekiem bija cilvēki, kuri iestājās par
mūsu valsts neatkarību vai vismaz netraucēja tās at-
gūšanā. Pēc simts gadiem, kad būs nomainījušās čet-
ras paaudzes, par mūsu pieredzēto un sadzirdēto varēs
lasīt tikai vēstures grāmatās, bet tās jau katra valdī-
šana veido pēc savas koncepcijas, un tas,  kas tur ne-
iekļaujas, tiek aizmirsts vai atmests. Tāpēc rakstīsim
paši savas dzimtas un novada vēsturi ar, iespējams, pre-
tējiem viedokļiem un notikumu vērtējumiem, lai nākamās
paaudzes varētu izprast, cik sarežģītus laikus ir pār-
dzīvojuši piebaldzēni. 

Lai klusi un jauki sagaidām Ziemassvētkus un ar vē-
lēšanos darboties mūsu mīļās Latvijas labā ieejam valsts
otrās simtgades pirmajā - 2019.gadā!                                            

Jānis Mājenieks                

2018. gada 5. decembrī Valsts prezidents Raimonds
Vējonis ar kundzi Ivetu Vējoni kopā ar aktīvām un kup-
lām Latvijas ģimenēm pie Rīgas pils iededza Ziemas -
svētku egli.

Sveicot klātesošos Valsts prezidents uzsvēra, ka
Latvijas pagātne, tagadne un nākotne nebūtu iespēja-
ma bez zinošiem, krietniem un atbildīgiem cilvēkiem un
stiprām ģimenēm un dzimtām, kuras savu enerģiju vel-
ta, lai dzīvotu un strādātu Latvijā un izaudzinātu mūsu
jauno paaudzi.

“Ģimene ir mūžīga vērtība – ģimeņu spēks veidoja
mūsu valsti pirms simts gadiem un stiprina mūsu Latviju
arī šodien. Kuplas un aktīvas ģimenes veidos arī mūsu

nākamo simtgadi,” uzsvēra Valsts prezidents Raimonds
Vējonis.

Klātesošās ģimenes sveica arī Valsts prezidenta kun-
dze Iveta Vējone, atzīmējot, ka būt kopā gan ikdienā,
gan svētkos, dalīties priekos un bēdās, atbalstīt citam citu
– tā ir lielākā vērtība, ko mums sniedz ģimene. Ģimene
– tētis, mamma, vecmāmiņa vai vectētiņš - ir tie, kas
mierina, uzmundrina, atbalsta, dod padomu, audzina
un ir klāt dzīves nozīmīgākajos notikumos. “Mēs visi ar
jums ļoti lepojamies, jo ģimenes ir Latvijas stiprais balsts,”
uzsvēra Iveta Vējones kundze.

Dalībai Rīgas pils Ziemassvētku egles iedegšanas pa-
sākumā pēc Valsts prezidenta aicinājuma Latvijas

Valsts prezidents kopā ar kuplām Latvijas ģimenēm
pie Rīgas pils iededz Ziemassvētku egli
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Pašvaldību savienība bija nominējusi 20 ģimenes – to
skaitā arī Rusovu ģimene no Jaunpiebalgas.

Visas daudzbērnu ģimenes vieno arī aktīva iesaistī-
šanās savu novadu un pilsētu sabiedriskajā dzīvē.

Informācija no Valsts prezidenta kancelejas 
mājas lapas

Ģimenes – Latvijas 
stiprais balsts

Danutes un  Egila Rusovu ģimenes aprūpē paš -
laik ir 6 bērni -   Līga, Liāna,  Rodrigo, Valdis,
Ksenija, Jānis.  

Par svinīgo pasākumu Rīgas pilī pastāsta mamma
Danute: “Piedalījās 20 ģimenes ar bērniem.
Noklausījāmies uzrunu, katrai ģimenei bija sarūpētas
dāvanas, kopīga fotografēšanās, koncerts, cienasts, pēc
tam egles iedegšana pie Rīgas pils. Bērniem ļoti, ļoti pa-
tika. Tas, ka mēs pabijām Rīgā, ir arī visu mūsu bēr-
nu nopelns. Viņi piedalās skolā ārpusklases pulciņos -
meitenes Liāna un Ksenija darbojas teātra pulciņā, dzied
korī, Liāna dejo netradicionālās dejas,  Līga mācās māk-
slas skolā, dzied korī, savukārt Rodrigo patīk sports. Arī
Valdis iesaistās daudzos pulciņos – mācās mākslas sko-
lā, dzied, dejo tautiskās dejas.  

Vislielākais prieks un gandarījums, domāju, šajā brau-
cienā, ka bijām skaistajā pasākumā visa ģimene kopā
un kopā arī  baudījām šo svētku brīdi. Paldies novada
domei par transportu, kas man sākumā sagādāja vis-
lielākās raizes.”

Fragments no Ksenijas konkursa darba “Mana
Latvijas Goda ģimene”: “Vārds ģimene – nenozīmē ti-
kai mamma, tētis, māsa, brālis. Kādam ģimene ir drau-
gu grupa, kādam bariņš mājdzīvnieku, katram ir sava
ģimene, lai cik tā traka, jocīga vai neaptveroša būtu. Īstā
ģimene ir tikai viena vienīgā. Nāk un aiziet draugi, at-
nāk un izplēn mīlestība, bet ģimene ir un paliek vien-
mēr. Tai vienmēr atradīsies vieta tavā sirdī. Ģimene nav
tikai vārds, tā ir drošības sajūta. Sajūta, kad zini, - tu
esi mājās pie sev dārgiem cilvēkiem. Tur ir jūtama cie-
ņa, sapratne, rūpes un gādība.

Savā ģimenē esmu daudz ko iemācījusies no savas
mammas, tēta, brāļiem un māsām. Ar viņiem kopā dzī-
vojot, esmu atklājusi sev jaunas šķautnes raksturā, jau-
nus talantus, hobijus. Šī ģimene ir īsta Latvijas Goda
ģimene. Tā ir mana ģimene, kuru nedrīkstu un negri-
bu pievilt. Daudz kur Latvijā esmu bijusi un daudz ko
esmu redzējusi, arī, tā laikam Liktenis lēma, dzīvoju-
si citā ģimenē, bet Jaunpiebalga man pavēra daudz jau-
nu ceļu, kas lika elpai aizrauties, pavēra man citu ap-
vārsni. Un šeit ir cilvēki, kurus ar lepnumu varu saukt
par savu ģimeni. Ne katram bērnam ir iespēja dzīvot
kopā ar savu īsto ģimeni, tāpēc ir jānovērtē tas, kas tev
ir dots, pirms nav par vēlu. Mana Latvijas Goda ģime-
ne  ir mana ģimene, un lepojos ar to un zinu, ka Latvijā,
manā Dzimtenē, labākas nav!”

Rita Lekse
Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Aija Ķīķere

Attēlā: Rusovu ģimene Rīgas pilī kopā valsts prezi-
dentu Raimondu Vējoni un viņa kundzi Ivetu Vējoni.

/Olga Lisovska/

Veļu mēneša 9.dienā Jaunpie -
balgas novada domes zālē notika
mūsu novadnieces Olgas Lisovskas

piemiņai veltīts pasākums “Esmu ie-
rakstīta bērzu grāmatā baltā”.
Literāri muzikālajā kompozīcijā,
kuru papildināja fotogrāfijas, dzirdē-
jām Olgas Lisovskas bērnības un jau-
nības atmiņas no romāna “Uz manu
tālo atmiņu” un viņas dzeju. Par tā-
lākajām dzīves gaitām un kopā pa-
vadīto laiku pastāstīja Olgas draugi un
laikabiedri Lija Brīdaka, Māra Svīre
un Ēriks Hānbergs. Viņi iepazīstinā-
ja klātesošos arī ar savu pašreizējo li-
terāro un sabiedrisko darbību.

Ē. Hānbergs uzsvēra, ka O.
Lisovska kopā ar citām tā laika dzej-
niecēm kopa jūtu kultūru un uztu-
rēja dzejisko optimismu, kas bieži
vien pietrūkst tagadējā dzejā, kura
kopj prāta kultūru. Olgas Lisovskas
neredzamā klātbūtne un literārais

mantojums mūs pavada ik dienu,
klausoties pa radio dziesmas ar vi-
ņas vārdiem un atdzejojumiem
(“Sadosimies rokās”, “Sarkana de-
besmala”, “Mežā”, “Tik bail no auk-
stuma”, “Tikai rozes” u.c.), vai rak-
stot apsveikumus, izmantojot citātus
no viņas dzejoļiem.

Pasākuma apmeklētāji varēja
aplūkot fotogrāfiju izstādi “Dzejnieces
Olgas Lisovskas daiļrade fotogrāfi-
jās “Es negribu šo mirkli projām
laist!””, kurā par fotogrāfiju nosau-
kumiem bija izmantoti citāti no O.
Lisovskas dzejas.

Notika arī foto akcijas “Mans foto
ir kā dzeja” dalībnieku sumināšana.
Vislielāko bibliotēkas  apmeklētāju
atzinību izpelnījās Baibas Kalniņas
- Eglītes, Dārtas Berķes un Rudītes

“Esmu ierakstīta bērzu grāmatā baltā”
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Gobas (Ineši) fotogrāfijas,
taču paldies teicām arī pā-
rējiem foto izstādes dalīb-
niekiem: Lolitai Petkēvičai,
Gundai Glāzerei, Sofijai
Novickai (Cēsis), Kristīnei
Baltkaulai, Elizabetei
Zariņai, Marutai Kažociņai,
Ditai Ābelniecei, Ilzei
Kārkliņai, Ivetai Sedleniecei
(Rīga) un Kristai Annijai
Laubergai (Cēsis).

Paldies Ilgai Prīsei,
Jolantai Glāzerei un Valdai
Žukovskai par emocionālo
Olgas Lisovskas darbu la-
sījumu! Paldies Jaunpie -
balgas Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņiem un pe-
dagogiem par pasākuma
muzikālo noformējumu!
Paldies Olgas krustdēlam
par palīdzību pasākuma
organizēšanā!

Radot svētku sajūtu
Zosēnu bibliotēkā novembra sākumā, sanākot kopā

apmeklētājiem, radās ideja radošai darbnīcai. 
Lai postos valsts svētkiem, veidojām piespraudes.

Kombinējot sarkanās un baltās krāsas lentītes, pērlī-

tes, diedziņus un atstarojošos materiālus, tapa ļoti skais-
ti darbiņi. Prieks mums pašām un pārējiem bibliotēkas
apmeklētājiem. Svētku sajūta bija radīta!

Irene Prīse
Zosēnu pagasta bibliotēkas vadītāja 

Attēlos: radošajā darbnīcā.

Dārta Berķe: “Sarkana debesmala deg. Sarkaniem
paliem.” (O. Lisovska)

Maruta Kažociņa: “Jo tumsa mūsos tik dziļa un sma-
ga / kā dūksnājs neizbrienams. Pagaidīsim, lai gaisma
atnāk...” (O. Lisovska)

Attēlā: no kreisās – Baiba Logina, Edīte Strujēviča, rakstnieki – Māra Svīre,
Ēriks Hānbergs un Lija Brīdaka, Olgas Lisovskas krustdēls Roberts, Ilga Prīse.

Foto: Vēsma Johansone
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Krājot gadus…
Jau atkal viens gads tuvojas noslēgumam. Tas ir laiks,

kad katrs cilvēks izvērtē gadā paveikto un to, kas vēl
nav izdarīts. Arī mēs, senioru klubiņa “Gauja” pārstāvji,
secinājām, ka gadu gaitā esam tikušies ar daudziem ve-
cākās paaudzes pārstāvjiem. Tikšanās reizēs ir uzklausīts
šo cilvēku prieks, ir arī dažādas sāpes izsāpētas. Tā jau
7 gadu garumā esam ieradušies uz apaļām dzīves jubi-
lejām, sākot no 70 gadu vecuma.  Protams, tā bija tikai
mūsu grupiņas iniciatīva un atbildība, kurai pievieno-
jās arī kultūras nama vadītāja. Radām iespēju ierasties
dzimšanas dienās, jo šīs dienas katram ir īpašas.     

Esam sapratuši, ka ne visur bijām gaidīti, taču prie-
cīgo brīžu šajos gados ir bijis vairāk. Mūsu aktīvistu mēr-
ķis bija apmeklēt cilvēkus, dalīties atmiņās, priekos, pār-
runāt notikumus pagastā un aicināt piebiedroties pa-
sākumiem.

Pēc kopējām diskusijām esam nolēmuši, ka ar nākamo
- 2019. gadu - šos jubilārus godināsim ikgadējās pen-
sionāru pēcpusdienās vai citos rīkotajos pasākumos se-
nioriem, uz kuriem arī katrs tiks uzaicināts. 

Novēlam visiem pensionāriem labu veselību, dzī-
vesprieku, izturību! 

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Aktīvisti - Aina, Ernests, Melānija, Dzidra

Piebalgas dzimtu stāsti
Kārtējā tikšanās reizē 7.decembī atcerējāmies

“Jēcu” un “Mauragu” puses ļaudis. Maija Kažociņa pa-
stāstīja par saviem senčiem. Rudīte Dobele stāstīto pa-
pildināja no savas puses.

Ieva Dulberga pastāstīja par sava vīra Gunāra radiem
- Gūtu dzimtu, kurai nesen ir bijis salidojums. Viņa arī
dalījās ar savu pieredzi, kā šādus pasākumus organizēt,
jo vairākkārt ir pulcējusi kopā arī plašo Zārdiņu dzimtu.

“Sazināties ar attāliem un svešiem radiniekiem ļoti
palīdz sociālie tīkli. Visi vienojas par laiku un vietu.
Dalības maksa nav noteikta konkrēta- katrs dod tik, cik
var atļauties. Visi ierodas ar saviem cienastiem. Lai pa-
sākums izdotos, scenārijs nav nepieciešams - vajag vien
uzzīmēt Dzimtas koku un paaicināt labu muzikantu.
Ideāli, ja kāds uzņemas nodarboties ar bērnu pieska-
tīšanu un izklaidēšanu”, atzīst Ieva.

Arī Līna Stolere dalījās ar saviem radu rakstiem un
Dzimtas koku, pastāstīja par savu saistību ar Gūtu,
Damrožu, Venteru, Auziņu, Sējēju, Dubultu, Pūcīšu un
Kaparkalēju dzimtām.

Par Piebalgas dzimtām stāstīto Vēsma Johansone ie-
raksta diktofonā. Prezentācijas un skenētās fotogrāfi-
jas glabājas Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā un no-
vadpētniecības muzejā. Tās noderēs, apkopojot infor-
māciju par Jaunpiebalgas māju un dzimtu vēsturi.

Piebaldzēnu radu raksti krustojas un savijas neredzamiem
pavedieniem. Arī mūsu visu dzīves ir cieši saistītas. Novērtējiet
savus līdzcilvēkus un radiniekus! Viņi mums ir doti, lai mā-
cītu, palīdzētu un atbalstītu. Paldies jums par to!

Radošās darbnīcas
Ebru ir neaprakstāmi skaists un neparasts glezniecības

veids, kad krāsa tiek pludināta uz īpaši sagatavotas ūdens
virsmas, veidojot rakstus un zīmējumus, kurus pēcāk var
pārnest uz papīra vai auduma. Tēlaini šī māksla tiek dē-
vēta par sirds melodijas attēlošanu uz ūdens. 

Par to novembrī varēja pārliecināties radošās darbnīcas
dalībnieki, kad Anda Kolosova no Rīgas pastāstīja un pa-
rādīja, kā darboties ar krāsām. Pat vislielākie skeptiķi,
kuri apgalvoja, ka viņiem nav nekādu māksliniecisku ta-
lantu, radīja interesantus un skaistus darbus.

Paralēli ebru gleznošanai ikviens varēja sev pagata-
vot dekorus no krāsainām smiltīm, kas noder gan dā-
vanām, gan telpu interjeram. Izrādās, ka krāsainās smil-
tis, kas veikalos maksā diezgan dārgi, var pagatavot no
smalkajām jūrmalas smiltīm, tās iekrāsojot ar guaša krā-
sām, kārtīgi izžāvējot un izsijājot.

Savukārt 10.decembrī visi interesenti bija gaidīti ko-
pīgi gatavot Ziemassvētku apsveikumus un apmainīties
ar radošām idejām. Kā zināms, roku darinājumiem līdzi
nāk pievienotā vērtība – veidotāja domu siltums un per-
soniskā attieksme. Ziemassvētku dekorējumus un ap-
sveikumus var pagatavot no lētiem materiāliem, kuri, ie-
spējams, ir atrodami katrā mājās.

Attēlā: ebru ir neaprakstāmi skaists un neparasts glez-
niecības veids.

Apjoz tēva novadiņu!

2016.gada rudenī Gaujas fonds uzsāka pārgājienu cik-
lu “Apjoz tēvu novadiņu!” Tika plānots, ka divu gadu
laikā apies apkārt visam Jaunpiebalgas novadam, it kā
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to simboliski apjožot ar izrakstītu jostu, lai “nenāca sve-
ši ļaudis šai zemē ziedu raut”.

Divu gadu laikā ir notikuši 9 pārgājieni, noieti 198
990 soļi, veicot apmēram 130 km lielu attālumu - lie-
lākoties pa mežiem, veciem ceļiem, pļavām un brikšņiem.
Pārgājienos varēja piedalīties ikviens interesents, da-
lībnieku vecums bija apmēram no 7 līdz 70 gadi.

7.decembrī bija desmitais - noslēdzošais pasākums,
kura laikā omulīgā gaisotnē pie tējas un līdzatnestajiem
gardumiem tika skatītas un komentētas fotogrāfijas, at-
ceroties pārgājienos piedzīvoto, atrasto un redzēto. Visos
posmos piedalījās Marika Šube un Edgars Žīgurs.

Gaujas fonda aktīvistu enerģija ir neizsīkstoša un ap-
ņemšanās rīkot pārgājienus - cieša. Sadarbībā ar no-
vadpētnieci Vēsmu Johansoni jāturpina iesāktais, ap-
zinot vecās mājas, to vēsturi un vietvārdus, pie reizes
meklējot dižkokus, dižakmeņus, reto putnu ligzdas un
citas dabas bagātības. Lai izdodas!

Baiba Logina
Attēlos: pārgājienos varēja piedalīties ikviens inte-

resents, dalībnieku vecums bija apmēram no 7 līdz 70 gadi.

Interešu izglītība
17.decembrī plkst. 17.00 lasītāju klubiņa “Lasītprieks!”

tikšanās.
14.janvārī plkst. 17.00 domu biedru tikšanās “Teātra

afišā”.
18.janvārī plkst.11.00 “Piebalgas dzimtu stāsti” - 7. tik-

šanās. Ķīķeru dzimta. 
28.janvārī plkst.17.00  Book folding radoša darbnīca

– no makulatūras gatavosim interjera priekšmetus un
mākslas darbus.

Baiba Logina

Paldies!
Paldies par skaisti atjaunoto kapu laukumu Dārziņu un Laimiņu

dzimtai! 
Mūsu pateicība par atsaucību E. Dārziņa muzeja darbiniekiem, par

materiālo ieguldījumu – Antonu dzimtas turpinātājiem, Kārļa Dravanta
ģimenei, Ernai Rudzītei (Kurzemniecei), Annai Osei (Dravantei),
Andrejam Brakšam, Mārtiņa Dravanta ģimenei. Īpašs paldies darbu
izpildītājam Artūram Tentelim par izdomu un kvalitatīvo darbu.

Lai visiem dvēseles starojums Ziemassvētku laikā un veselīgs, dar-
bīgs, tradīcijām bagāts 2019. gads!

Atbalsta grupas vārdā Rudīte Dobele (Daldere)

SIA “Piebalgas alus” teritorijā
iepērk stikla pudeles:

Piebalgas 0,5 l (ar cepurīti)
un 0,33 l (brūnās un zaļās)

par 0,09 EUR gabalā.
Iepērkam ceturtdienās no
pulksten 13.00 līdz 16.30
Iepriekš lūdzam zvanīt 

pa tālruni 26547444 (Dana)

Maruta Kažociņa
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Kultūras pasākumi 
Jaunpiebalgā 

14. 12. Plkst. 18.00 – 21.00 Ziemassvētku dāvanu tirdziņš Jaunpiebalgas kultūras namā, kā arī darbo-
sies  svētku kafejnīca. Tirdziņā būs iespēja iegādāties vietējo amatnieku un mājražotāju labumus, ko dāvi-
nāt svētkos saviem tuvajiem, kā arī nesteidzīgi baudīt gardumus un kafiju svētku kafejnīcā. 

“Noķersim” īstu Ziemassvētku sajūtu! 
Tirgoties gribētājus pieteikties pa tālruni - 26646395

16. 12. plkst.17.00 Jaunpiebalgas kultūras nama izstāžu zālē „Velves“ noskaņu vakars „Es gaidu, kad
sāks snigt...“.

Domājot par Ziemassvētku laiku un sajūtām, aicinām būt kopā ar mums!
Vokālais ansamblis „Post Scriptum“ Aijas Silas vadībā.

22. 12. plkst. 18.00 Akustiskā trio koncertprogramma „Sajūti Ziemassvētkus”.
Piedalās: Iveta Baumane, Roberts Pētersons un Viesturs Samts.
Biļešu cena 5,00 EUR, skolēniem un pensionāriem 3,00 EUR
Biļetes iepriekšpārdošanā nopērkamas novada domes kasē.

Iveta Baumane - dzied un spēlē vijoli, plašāku atpazīstamību guvusi LNT televīzijas šovā „Dziedošās ģime-
nes“ un vadot mūzikas raidījumu „Dzintara dziesmas“, soliste TV3 šovā „Es mīlu tevi, Latvija!” un grupā “ElektroFolk”.

Roberts Pētersons - dzied un spēlē ģitāru, daudzpusīgs mūziķis un dziesmu autors. Roberta singli („Cīrulis“,
„Nelaid projām“, „Sāksim no jauna“, „Mēs“, u.c.) guvuši atpazīstamību un skan Latvijas radiostacijās.

Viesturs Samts - sitamo instrumentu speciālists, kurš ir sadarbojies ar daudziem Latvijā zināmiem māk-
sliniekiem.

27. 12. plkst. 14.00 Ziemassvētku pēcpusdiena senioriem. Muzikāli iepriecinās  dziedātāja un dziesmu
autore Santa Kasparsone ar ģimeni. Sīkākai informācijai zvanīt: tālr.26449732 ( Egita). Par transporta nepie-
ciešamību zvanīt: tālr.26538154 ( Dzidra), 26449732 ( Egita).

28. 12. plkst. 19.00 Māra Martinsona romantiskā komēdija “Jaungada taksometrs”.
Lomās: Lauris Reiniks, Nauris Brikmanis, Zane Dombrovska, Dita Lūriņa-Egliena, Andris Bulis, Dārta Daneviča,

Māra Sleja, Valters Krauze, Baiba Sipeniece-Gavare, Valdis Melderis, Anete Krasovska
Vecgada vakars. Taksometra vadītājs Andrejs jau gandrīz beidzis maiņu, kad aizmugurējā sēdeklī nejauši

atstāta Jaungada dāvana viņam liek atcerēties raibo svinētāju kompāniju, kas tajā vakarā paviesojusies viņa
automobilī.

Filmas garums: 1h 24 min.
Ieejas maksa: 2,00 EUR

01.01. plkst. 01. 00 Jaungada balle.
Ieejas maksa: 5,00 EUR 
Galdiņus iespējams rezervēt pa tālr. 26449732 (Egita)

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

Tālrunis sīkākai uzziņai - 26449732

Zosēnos
21.12. Plkst. 11.00 Jaunpiebalgas novada pirmsskolas vecuma bērnu eglīte  Zosēnu kultūras namā.

Ciemos nāks Ziemassvētku vecītis un viņa draugi.
Pieteikt bērniņus lūdzam līdz 11. decembrim  - Zosēnu vecāki  pie Dzidras (m.t. 26538154), Jaunpiebalgas

vecāki - pie Egitas (m.t. 26449732).

22.12. Plkst. 22.00 Vecgada ‘’BALLE’’. Deju virpulī mūs iegriezīs mūzikas grupa no Latgales ‘’Ginc
un Es’’. Ieeja uz pasākumu 3.00 EUR  

27.12  Jaunpiebalgas novada ‘’Senioru Ziemassvētki’’  Jaunpiebalgas  kultūras namā. 
Zosēnu senioriem pieteikties pie Dzidras (m.t. 26538154).

Janvārī - pēc lieliem svētkiem  vārds amatieriem. Būs skatāmas vairāku teātru izrādes no dažādiem ama-
tierteātriem. Datumi vēl nav zināmi, tamdēļ sekojiet līdzi notikumiem mājas lapā.
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24. decembris –
Ziemassvētku priekšvakars
Jaunpiebalgas Svētā Toma

ev. lut. baznīcā
pulksten 18.00

Kristus piedzimšanas 
svētvakara dievkalpojums

ar Svēto Vakarēdienu.
d d d

25. decembris – Pirmie
Ziemassvētki

Jaunpiebalgas Svētā Toma
ev. lut. baznīcā
pulksten 17.00

Svētdienas skolas egle - 
izrāde „Citādā
Sniegbaltīte“.

d d d

26. decembris – Otrie
Ziemassvētki

Jaunpiebalgas Svētā Toma
ev. lut. baznīcā
pulksten 18.00

Ziemassvētku koncerts
„Maigs pieskāriens“

Ar 2018.gada 21.novembri pārtrauca darbu 
„Brante Ingrīda - ģimenes ārsta prakse”- Rūpniecības iela 2a,

Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, LV - 4125. 
Atreģistrētie pacienti, kuru dzīvesvieta ir ārstes darbības 

pamatteritorijā (Jaunpiebalgas pagasts) tiks piereģistrēti pie -
Vecpiebalgas doktorāts, SIA 

(Ilona Radziņa) Gaismas iela 1A, Vecpiebalgas pagasts,
Vecpiebalgas novads, 

LV – 4122, tālr. 64161317, kas ir prakses darbības pamatteritorijas
pārņēmēja. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu,

kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpoju-
mu sniegšanu un apmaksu. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā
ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru pa-

raksta persona un ģimenes ārsts. 
Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā

Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.  

SIA “Vecpiebalgas doktorāts”
Jaunpiebalgas filiāle

Darba laiki

Pirmdienās 8.00 - 15.00
Pieņem ģimenes ārste Ilona Radziņa 8.30 - 12.00

Otrdienās 8.00 - 12.30 analīžu nodošana (ar iepriekšēju pierakstu)

Trešdienās 11.00 – 19.00
Pieņem ģimenes ārste Ilona Radziņa 15.00 – 19.00

Ceturtdienās Slēgts

Piektdienās 8.00 - 14.00
Pieņem dr. Evita Pundure 8.00 – 13.00

Tālr. 64162344 (Jaunpiebalgas doktorāts)

Tālr. 64161317 (Vecpiebalgas doktorāts)

Ārpus prakses darba laika zvanīt:
Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis: 66016001

Neatliekamos gadījumos 113



Domas sāp un neapstājas, 
Domām šobrīd gala nav.
Akli logi, tukša māja, 
Tumsā balta svece raud.

Skumju brīdi esam kopā ar
Ilvu, 

pavadot dēlu mūžībā.

Gaujas ielas 27A iedzīvotāji
Un pēkšņi jūsu skanošā dārzā,
kādu vakaru ienāca klusums,
Tik spalgs un negaidīts...

Izsakām līdzjūtību
Ilvai Grauzei,

dēlu pāragri zaudējot!

Gaujas ielas 27 mājas 
iedzīvotāji

Tava mīļa māmulīte 
Mūža miegu aizmigusi, 
Apklusuši silti vārdi, 
Neteiks labu padomiņu.

Inta, esam kopā ar Tevi,
kad Baltajā kalnā aizgājusi

tava māmiņa.

Jaunpiebalgas vidusskolas
kolektīvs

Mūžībā aizgājis ārsts
neiroķirurgs

Gunārs Naudiņš,
kurš dzīvoja un strādāja
Jaunpiebalgā, kad  šeit 

bija slimnīca.
Bijis arī slimnīcas 

galvenais ārsts.
Mums katram ir cilvēki,

kam pateicoties, 
esam kļuvuši veseli.
Tie piebaldzēni, kam 

Gunārs Naudiņš 
sniedza palīdzību,

kas pazina dakterus
Naudiņus, domās

pievienojas viņa sievai
Marutai ar ģimeni.

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

Esam kopā ar Elgaru,
vecvecmāmiņu pavadot

aizsaulē.

Klases biedri un audzinātāja

Uzpūš vējš un nodziest svece.
Domu nemiers
Cauri sirdij iet.
Sāp un sāp…

Ilva, visdziļākā līdzjūtība
Tavās bēdās!

Jaunpiebalgas vidusskolas
kolektīvs

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

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

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

Šai naktī zvaigznes snieg –
Balts zvaigžņu sniegputenis.
Tās zvaigžņu sējējs kaisa,
Lai visiem tiek –
Lai katram sava zvaigzne.

/Elza Ķezbere/

Tuvojas izskaņai vēl viens gads, kas pie-
pildīts ar jaukām atmiņām un krāšņiem no-
tikumiem. Mēs visi kopā esam padarījuši
šo gadu ļoti īpašu, un es vēlos, lai mēs tur-
pinām  to darīt. Katrs mirklis, kas aizva-
dīts ar skolēniem, vecākiem pedagogiem,
skolas darbiniekiem, piebaldzēniem ir īpašs.
Es ceru, ka nākamais gads mums būs ra-
došu ideju un rezultatīva darba piepildīts. 

Lai Dieva svētība šajos Ziemassvētkos
par Jūsu rūpēm un siltumu.  

Novēlu visiem brīnišķīgu Jauno gadu!

Jaunpiebalgas vidusskolas direktors
Arnis Ratiņš

Brīnumam noticēt
Ziemassvētki tā nāk -
Vai tai gadā ir sniegs
Vai nav sniega,
Ziemassvētki tā nāk -
Paši ar savu sniegu.
Kad visklusākā nakts
Maigi piekļaujas rūtīm,
Savā dvēselē ieskaties -
Vai tev priecīgi ir vai grūti?

Ziemassvētki tā nāk,
Vai tu bagāts, vai nav tev nenieka.
Ziemassvētki tā nāk -
Paši ar savu prieku.
Visam, kas bijis, kas būs,
Šajā naktī ir brīnuma garša.
Ziemassvētki tā nāk -
Paši ar savu smaržu.

Vai nu tā ir, vai nē -
Pasaule dzimst un iet bojā.
Brīnumam noticēt
Gribas mums vēl joprojām.
/O. Lisovska/

Priecīgus, jaukus un sirsnīgus
Ziemassvētkus!

Radošu un veiksmīgu Jauno gadu!

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka

Lai notiek un nāk
tas, ko klusi gaidām ar cerību...
Es katram un vienam novēlu laiku -
laiku, ko veltīt sev,
laiku, ko pavadīt kopā ar sev tuvajiem un mīļajiem,
laiku domām un pārdomām,
laiku piezvanīt senam draugam,
laiku sava nama sapošanai svētkiem,
laiku priekam,
laiku atpūtai,
laiku labiem vārdiem, labām domām.

Mierpilnu svētku laiku un lai Jaunajā 2019. gadā
izdodas viss iecerētais!

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas
kolektīva vārdā Aija Sila


