
1 (250) 2019. gada janvāris Jaunpiebalgas novada izdevums

Janvāris
20. 01. 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres

diena.

Februāris
04. 02. Pulksten

23.04 saskaņa ar
Ķīnas tradicionālo
gadu skaitīšanas
sistēmu sākas
Cūkas gads. Gada
valdošā stihija –
Zeme, krāsa –  dzel-

tenā un enerģija - sievišķā. Kopumā gads va-
rētu būt auglīgs dažādās dzīves jomās, kā arī
pietiekami dzīvespriecīgs.

02.02. Sveču diena. Ziemas Māras diena.

06.02. Meteņi (saskaņā ar senlatviešu Saules
gada kalendāru) - pavasara gaidīšanas svētki,
nosacīts viduspunkts starp ziemas un pavasa-
ra saulgriežiem.

8. - 10. 02. Vanagkalna
slēpošanas festivāls.

14. 02. Valentīna diena.

Pirms Ziemassvētkiem noslēdzās projekts “Piebalgas mantojums”, 
kurā piedzīvoti skaisti un vērtīgi mirkļi.

Attēlā: Piebalgas muzikanti.
Foto: Jānis Liflands

Vairāk par šo projektu lasiet 13., 14. lpp.!
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- Pārdomas
Sācies jauns gads, tāpēc jānoliek

tālākā plauktiņā vilšanās, neveik-
smes, pārdzīvojumi, bēdas, nepa-
tīkamie dzīves pavērsieni, kādi mūs,
iespējams, piemeklēja iepriekšējā
gadā. Turpretī viss labais, pozitīvais,
skaistais lai turpinās arī šogad! Ir
labi zināms domu spēks - tas, ko tu
domā, par to tu arī kļūsi.

Lūk, varam pasmelies slavenu
cilvēku spēka domas.

l Piepildi savu dzīvi ar darbību.
Negaidi, kad kaut kas notiks pats
no sevis. Dari, lai tas notiktu. Izlolo
pats savas cerības, izlolo pats savu
mīlestību. (B. Vitforda).

l Vienmēr dari labāko, ko spēj.
To, ko sēsi tagad, to pļausi vēlāk.
(O. Mandino).

l Turi acis pievērstas zvaigznēm
un ar kājām stāvi uz zemes. (T.
Rūzvelts).

l Izvirzi savu mērķus un uz-
raksti tos. Tagad tu esi soli tuvāk
tiem. (R. Brensons).

l Krūze piepildās pilienu pa pi-
lienam. (Buda).

l Mūsu lielākais vājums ir pa-
došanās. Reālākais ceļš uz veiksmi
ir vienmēr mēģināt vēl vienu reizi.
(T. Edisons).

l Daudz lielāks prieks ir izbau-
dīt lietas, kad tu nezini, kā tās at-
tīstīsies. (L. Kerols).

l Pieņēmumiem ir spēks radīt
un spēks sagraut. Cilvēkiem ir ap-
brīnojama spēja piešķirt jebkurai
pieredzei savā dzīve nozīmi, kas at-
ņem spēkus, vai arī tādu, kas bur-
tiskā nozīmē spēj glābt viņu dzīvī-
bas. (T. Robins).

l Tu nekad neesi tik vecs, lai iz-
virzītu jaunu mērķi vai nodotos jau-
nam sapnim. (K. Steiplzs Lūiss).

l Pārsteidzošs paradokss – kad
es pieņemu sevi tādu, kāds esmu,
es spēju mainīties. (K. Rodžerss).

Nu, ko, ir vērts padomāt, varbūt
tieši tagad, uzsākot jaunu gadu, jo
mums visiem taču gribas, lai tas ir
veiksmīgs, radošs, piepildīts ar mī-
lestību, veselību, laimīgiem brīžiem.
Lai tad izdodas!

Aija Ķīķere

2018. gada 10. decembra novada domes
sēdē nolemts:

Noslēgt līgumu ar SIA „ZAAO” par sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās
radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu Jaunpiebalgas novada ad-
ministratīvajā teritorijā, nosakot līguma spēkā stāšanās brīdi –
2019.gada 9.februāris un darbības termiņu – septiņi gadi no spēkā stā-
šanās brīža. Apstiprināt maksu par mājsaimniecībā radīto būvniecības at-
kritumu apsaimniekošanu Jaunpiebalgas novada administratīvajā teri-
torijā, sākot ar 2019.gada 9.februāri šādā apmērā: par mājsaimniecībās
radīto būvniecības atkritumu izvešanu no klienta norādītas adreses – 31,05
EUR par 1 m3 (bez PVN), ko veidos: maksa par mājsaimniecībās radīto
būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabā-
šanu – 10,75 EUR apmērā par 1 m3; maksa par mājsaimniecībās radīto
būvniecības atkritumu pieņemšanu atkritumu poligonā „Daibe“ – 20,30
EUR apmērā par 1 m3.

Apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Jaunpiebalgas
novada administratīvajā teritorijā no 2019.gada 1.janvāra 16.01 EUR ap-
mērā par 1 kubikmetru sadzīves atkritumu plus 21% PVN. Ņemot vērā
šī lēmuma 1.punktu, apstiprināt ar 2019.gada 1.janvāri atkritumu sa-
vākšanas un izvešanas tarifu sekojošās pozīcijās un apmēros: 3.51 EUR
(trīs euro 51 cents) no cilvēka plus 21% PVN mēnesī daudzdzīvokļu mā-
jām: Br. Kaudzīšu iela 3; 5; 7; 7A, Dārza iela 2; 4. 1.97 EUR (viens euro
97 centi) no cilvēka plus 21% PVN mēnesī pārējām dzīvojamām mājām
un iestādēm, par kurām līgumu ar SIA “ZAAO” slēdz Jaunpiebalgas no-
vada dome: Gaujas iela 6; 11; 29A; 33; 35; 36; 38; 52, Rūpniecības iela 2;
3A, Stacijas iela 9D. 2.55 EUR (divi euro 55 centi) no cilvēka plus 21% PVN
mēnesī iestādēm, kurām nav līgumu ar SIA “ZAAO”, slēdz Jaunpiebalgas
novada dome: Br. Kaudzīšu iela 9; NMPD Jaunpiebalgas brigāde,
Nodrošinājuma Valsts aģentūra. 1.97 EUR (viens euro 97 centi) no dar-
binieka plus 21% PVN mēnesī iestādēm, par kurām līgumu ar SIA “ZAAO”
slēdz Jaunpiebalgas novada dome: BO VAS Latvijas pasts Gaujas iela 4.

Iznomāt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0189, platība
0,79 ha, pretendentu izvēloties, rīkojot zemesgabala nomas tiesību izsoli.

Iznomāt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4298 005 0099, platība
3,61 ha, pretendentu izvēloties, rīkojot zemesgabala nomas tiesību izsoli.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 10.decemba Saistošos
noteikumus Nr.18 „Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada
22.janvāra Saistošo noteikumu Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pa-
matbudžetu, speciālo budžetu un ziedojumu budžetu 2018.gadam””ap-
stiprināšanu”.

Dzēst adresi “Ilzēnu HES”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads, inženierbūvēm ar kadastra apzīmējumu 4256 001 0011 054 (slūžas),
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 ad-
resi Rūpniecības iela 1C, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, būvei ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0161 014.
Dzēst adresi “Mazpentuļi”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads,
inženierbūvēm ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0119 008, (artēziskā aka),

Novada domē

Maruta Kažociņa
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4256 007 0119 009 (automašīnu novietne (laukums)).
Dzēst adresi “Lielpentuļi”, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads, inženierbūvēm ar kadastra ap-
zīmējumu 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, inže-
nierbūvei ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0231 001(an-
tenu tornis), saglabāt adresi “LMT Sakari”, Zosēnu pa-
gasts, Jaunpiebalgas novads, zemei ar kadastra apzī-
mējumu 4289 003 0231 un ēkai uz tās ar kadastra ap-
zīmējumu 4298 003 0231 002. Dzēst adresi Gaujas iela
1A, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads,
inženierbūvei ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0074
005(ūdenstornis), saglabāt adresi, Gaujas iela 1A,
Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads – ze-
mei ar kadastra apzīmējumu 4289 003 0255 un ēkām
uz tās ar kadastra apzīmējumu 4289 003 0074 004 un
4298 003 0074 006

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – ze-
mesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0260, kurš
atrodas “Zīles”, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov.,
ar platību 724,00 m2, nosakot ieguvēja izvēli, rīkojot pre-
tendentu izsoli ar augšupejošu soli.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes Pašvaldības
mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2017.gada
27.novembra sēdes lēmuma Nr.1 izsoles rezultātus.
Atsavināt I. J., personas kods dzēsts, automašīnu VW
LT 28, VIN numurs WV1ZZZ2DZ6H023182, par aug-
stāko piedāvāto cenu 920,00 EUR, noslēdzot pirkuma
līgumu.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes konta plā-
nu.

Mainīt adresi īpašumam ar kadastra Nr.4256 006 0054
- zemei ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0054 un ēkām
uz tās ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0054 001, 4256
006 0054 002, 4256 006 0054 003, 4256 006 0054 004,
4256 006 0054 005 – no adreses Stacijas iela 15,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas no-
vads, LV- 4125, uz adresi “Stacijas 15”, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV 4125.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0189
– 0,79 ha platībā atbilstoši likuma „Par valsts un paš -
valdības zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināša-
nu zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas 4.punktam ie-
rakstāma zemesgrāmatā uz Jaunpiebalgas novada do-
mes vārda.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4256 003 0068
– 1,59 ha platībā atbilstoši likuma „Par valsts un paš -
valdības zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināša-
nu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktam ie-
rakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Apstiprināt dalību Eiropas Savienības fondu 2014.-
2020.gada plānošanas perioda darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta
mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu pras-
mes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pa-
sākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta “PRO-
TI un DARI!” Nr. 8.3.3.0/15/I/001 īstenošanā.

Veikt grozījumus Jaunpiebalgas novada domes
2018.gada 12.novembra sēdes lēmumā Nr.198 sekojo-
šos punktos: Lēmuma 1.1.punktā aizstāt ciparus un vār-
dus “48.75 EUR (četrdesmit astoņi euro 75 centi)” ar ci-
pariem un vārdiem “61.84 (sešdesmit viens euro 84 cen-
ti)”. Lēmuma 1.2.punktā aizstāt ciparus un vārdus “4,14
EUR (četri euro 14 centi)” ar cipariem un vārdiem “5.25
(pieci euro 25 centi)”.

Izīrēt A. Š., personas kods dzēsts, dzīvojamo telpu
Rūpniecības iela 2- 6, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas
nov., ar kopējo platību – 34,9 m2 .

2018. gada 27. decembra
ārkārtas novada domes sēdē

nolemts:
Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada

27.decemba Saistošos noteikumus Nr.19 „Par grozīju-
miem Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 22.jan-
vāra Saistošo noteikumu Nr.1 “Jaunpiebalgas novada
domes pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu
budžets 2018.gadam””apstiprināšanu”.

Piešķirt brīvpusdienas, neizvērtējot ģimenes mate-
riālo stāvokli, visiem Jaunpiebalgas novada pašvaldī-
bas izglītības iestāžu 5.- 9.klašu skolēniem, kuru ēdi-
nāšana netiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem.
Brīvpusdienas tiek piešķirtas 1.42 EUR (ar PVN) ap-
mērā vienai pusdienu ēdienreizei par faktiski saņem-
to pusdienu porciju skaitu noteiktajās klasē.

Veikt izmaiņas amata vienībā automašīnas vadītājs
ar 2019.gada 1.janvāri.

Sagatavoja Anita Auziņa.

2019.gada sākums Latvijas e-pār-
valdei ir sācies ar lielu soli drošas un
mūsdienīgas valsts un sabiedrības sa-
ziņas veidošanā – e - adreses risinā-
juma ieviešanu. E- adrese risinās vai-
rākus būtiskus jautājumus, piemē-
ram, to, ka vairāk nekā 70 tūkstošiem

Latvijas iedzīvotāju nav fizisku pastkastīšu, un cilvēkiem bieži vien
atšķiras deklarētā un reālā dzīvesvieta, kā arī to, ka liels skaits Latvijas
valsts piederīgo ilgstoši uzturas ārvalstīs. Savukārt valsts iestādēm
e-adrese kļūs par vienotu saziņas platformu un atvieglos ikdienu. 

No šī gada ikvienam iedzīvotājam un uzņēmumam ir iespēja por-
tālā Latvija.lv izveidot savu elektronisko adresi, darot valstij zinā-
mu, ka turpmāk viņš ar valsts pārvaldes iestādēm vēlas sazināties
tikai elektroniski. Iedzīvotājiem e-adrese būs brīvprātīga, bet no
2020.gada 1.janvāra e-adreses lietošana uzņēmējiem būs obligāta. Egils Johansons 
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Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai (ELFLA) atklātā projekta iesniegumu kon-
kursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.ga-
dam apakšpasākuma: 19.2 „Darbības īstenošana saska-
ņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju“ ak-
tivitātes: 19.2.2 „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas“
ietvaros, sadarbībā ar biedrību „Cēsu rajona lauku part -
nerība”, rīcības nosaukums „Sabiedrisko aktivitāšu da-
žādošana” tika iesniegts un atbalstīts projekta iesniegums.

Projekts īstenots no  2017. gada 23.augusta līdz
2018.gada 30.novembrim.

Projekta rezultāti
Projekta īstenošanas rezultātā ir izveidots sporta un at-

pūtas laukums netālu no Jaunpiebalgas sākumskolas, kur
bērniem ar vecākiem un vecvecākiem ir iespēja atpūsties,
pasportot, veicinot veselīga dzīvesveida uzturēšanu.

Sporta un atpūtas laukumā ir uzstādīts rotaļu kom-
plekss “Strautiņš”, strītbola laukuma groza stabs ar gro-
zu, jauno sportistu kompleksi, līdzsvara šūpoles, karuselis
“HOOP”, šūpoles, kā arī labiekārtota teritorija.

Sporta un atpūtas laukums ir pieejams visiem, kas
vēlas atpūsties, pasportot. Laukums ir publiski pieejams

visa gada garumā. 
Projekta mērķis
Veicināt bērnu un viņu vecāku brīvā laika iespēju da-

žādošanu Jaunpiebalgas ciemā, izveidojot labiekārto-
tu sporta un atpūtas laukumu.

Projekta īstenotāji
Projekta īstenotājs ir Jaunpiebalgas novada dome sa-

darbībā ar biedrību „Cēsu rajona lauku partnerība”,
Lauku atbalsta dienestu un Eiropas Savienību.

Projekta finansējums
Kopējās projekta izmaksas bez PVN 65 100,00 EUR,

projekta attiecināmās izmaksas 16 428,00 EUR, no pro-
jekta attiecināmajām izmaksām 90% publiskais fi-
nansējums 14 785,00 EUR, Jaunpiebalgas novada do-
mes līdzfinansējums 50 315,00 EUR.

Sporta un atpūtas laukumu Jaunpiebalgas novada
Jaunpiebalgas ciemā izveidoja SIA “GoPlay”. 

Lai izdodas visiem kopā gūt prieku par realizēto projektu! 
Paldies visiem, kas piedalījās projekta realizācijā! 

Novada domes priekšsēdētājs  Laimis Šāvējs

PROJEKTS : „Sporta un atpūtas laukuma izveidošana
Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas ciemā“, 

Nr. 17 – 09 – AL18 – A019.2202 – 000018 īstenots!

PROJEKTS : „Skatu torņa būvniecība “Viņķu kalnā“, 
Nr. 16 – 09 – AL18 – A019.2202 – 000020 īstenots!

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projekta iesniegumu
konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 „Darbības īs-
tenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju“ aktivitātes: 19.2.2 „Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas“ ietvaros, sadarbībā ar biedrību
„Cēsu rajona lauku partnerība”, rīcības nosaukums
„Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” tika iesniegts
un atbalstīts projekta iesniegums.

Projekts īstenots no  2016. gada 15.jūnija līdz
2018.gada 8.oktobrim.

Projekta rezultāti
Projekta īstenošanas rezultātā ir iegūts jauns, inte-

resants Piebalgas tūrisma apskates objekts, kurā uz-
kāpjot novada iedzīvotājiem, kā arī tuviem un tāliem
viesiem, ir iespēja paskatīties uz Jaunpiebalgas nova-
da skaisto, pakalniem bagāto ainavu no augšas.

Jaunpiebalgas skatu tornis uzbūvēts 17.8 m augstumā,
kura konstrukcija apdarināta ar mākslinieces Sandras
Strēles latviešu zīmju un rakstu gleznojumiem uz plak-

nēm, kas ietver sevī vēstījumu.
Projekta mērķis
Publiski pieejamas vides radīšana un kultūrmanto-

juma popularizēšana, izbūvējot skatu torni „Viņķu kal-
nā”, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā.

Projekta īstenotāji
Projekta īstenotājs ir Jaunpiebalgas novada dome sa-

darbībā ar biedrību „Cēsu rajona lauku partnerība”,
Lauku atbalsta dienestu un Eiropas Savienību.

Projekta finansējums
Kopējās projekta izmaksas bez PVN 76 738,58 EUR,

projekta attiecināmās izmaksas 25 000,00 EUR, no pro-
jekta attiecināmajām izmaksām 90% publiskais fi-
nansējums 20 133,89 EUR, Jaunpiebalgas novada do-
mes līdzfinansējums 22 500,00 EUR.

Skatu torņa “Viņķu kalns” būvniecību veica SIA
“Warss +”

Lai izdodas visiem kopā gūt prieku par realizēto pro-
jektu! 

Paldies visiem, kas piedalījās projekta realizācijā! 

Novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs
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Lauku ziņas
Atbalsts lauku tūrisma
attīstības veicināšanai

Lauku atbalsta dienests informē,
ka no 2019. gada 4. februāra līdz
2019. gada 4. martam būs iespē-
jams pieteikties atbalsta saņem-
šanai lauku tūrisma attīstības vei-
cināšanai.

Pasākuma „Sadarbība“ apakšpa-
sākuma „Atbalsts lauku tūrisma at-
tīstības veicināšanai“ mērķis ir vei-
cināt sadarbību starp mazajiem eko-
nomikas dalībniekiem ar lauku tū-
rismu saistītu pakalpojumu un
mārketinga darbību īstenošanā - lau-
ku tūrisma pakalpojumu virzība un
attīstīšana tirgū, mārketings un mār-

ketinga kampaņas popularizēšanai
lauku vidē un jaunu tirgu sasnie-
dzamības paplašināšana.

Kārtas pieejamais publiskais fi-
nansējums ir 613 084,82 eiro, at-
balsta intensitāte 80% no attiecinā-
majām izmaksām un iesniegto pro-
jektu iesniegumu īstenošanas beigu
termiņš ir 2023. gada 30. jūnijs.

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju
Iedzīvotāji joprojām jautā, vai tomēr nepastāv

iespēja publicēt avīzītē dzimušo un mirušo nova-
da iedzīvotāju sarakstu. Citu pašvaldību infor-
matīvajos izdevumos to darot.

Neko jaunu nepateikšu – normatīvie akti nav mainīju-
šies un, neatkarīgi no mūsu velmēm iegūt kādu informā-
ciju, tie ir jāpilda, tāpēc vēlreiz apkopošu pamatprincipus.
Informāciju attiecībā uz mirušām personām principā ne-
uzskata par personas datiem un Datu aizsardzības regu-
lējums uz to neattiecas, jo saskaņā ar civiltiesībām miru-
šie nav fiziskas personas. Tomēr atsevišķos gadījumos mi-
rušā dati var būt netieši aizsargājami, jo informācija par
mirušām personām var attiekties arī uz dzīvām personām.
Datu valsts inspekcija norāda, ka sabiedrību informēt par
attiecīgajā pašvaldībā dzimušajiem, laulību noslēgušajiem,
mirušajiem un citos gadījumos var, neidentificējot konkrētas
personas. Proti, sabiedrība var tikt informēta par sabied-
riski nozīmīgiem jautājumiem – pašvaldībā jaundzimušo
skaitu, dzimumu u.t.t., nepubliskojot bērnu vārdu un uz-
vārdu, tāpat ar personām, kuras noslēgušas laulību, ne-
norādot personu vārdus un uzvārdus, bet kopējo noslēgto
laulību skaitu noteiktajā laika periodā vai citu informāci-
ju, kas neļauj identificēt konkrētas fiziskas personas, līdzīgi
ir arī par jubilāru datu publicēšanu.  Līdz ar to, ievērojot
fizisko personu datu apstrādes samērīgumu, infor-
matīvajā izdevumā “Avīze Piebaldzēniem” netiks pub-
licēts ne dzimušo, ne mirušo iedzīvotāju saraksts.

Izskan viedoklis, ka dažādos iedzīvotājiem sva-
rīgos jautājumos nav vērts vērsties domē, jo tāpat
nekas netiks darīts.

Šāds viedoklis (jautājums?) ir pārsteigums, jo   tādi
gadījumi, uz ko pamatojoties, var izteikt šādu viedok-
li,  nav konstatēti, nav ne iesniegumu, ne vēstuļu, ne
cita veida informācijas, uz kurām nebūtu reaģēts un jau-
tājumi risināti un atrisināti atbilstoši likumdošanai, paš -
valdības iespējām un sabiedrības interesēm. Ja kādam
šķiet, ka domes darbinieki neuzklausa, tad taču jebkurā
laikā ir iespēja griezties  pie ievēlētajiem domes depu-
tātiem ar konkrētiem jautājumiem un ierosinājumiem. 

Iedzīvotāji vēlas zināt, vai ir lietderīgs domes
kasiera darbs visas piecas dienas nedēļā.
Mūsdienās daudzi cilvēki savus maksājumus veic
internetā. Kādi ir kasiera pienākumi, vai ir sta-
tistika par to, cik daudz maksājumu tiek veikts do-
mes kasē klātienē un cik – internetā?

Domes kasiera darbs neaprobežojas tikai ar naudas lī-
dzekļu pieņemšanu, izmaksu un uzskaiti - glabāšanu, bet
amata pienākumos ietilpst arī nekustamā īpašuma no-
dokļa administrēšana, stingrās uzskaites kvīšu un biļe-
šu uzskaite un izsniegšana, savstarpējo norēķinu par iz-

glītības pakalpojumiem uzskaite un  līgumu un rēķinu
pārbaude vai izrakstīšana utt. Visi veiktie darījumi tiek
reģistrēti grāmatvedības sistēmās.

2018.gadā kasē skaidrās naudas apgrozījums ir bijis  trīs
reizes lielāks nekā apgrozījums darījumiem ar norēķinu
kartēm, savukārt norēķinu apjoms ar skaidru naudu un
kartēm kopā sastāda apmēram 1/3 daļu no kopējā mak-
sājuma par pakalpojumiem un NIN. Tā kā visi vēl neesam
pārgājuši uz norēķiniem caur internetu, bet būtu vēlams…

Ziema šogad ienākusi ar sniegu, puteņiem, arī atkusni,
tāpēc arvien aktuāls jautājums – kāpēc Jaunpiebalgā
ielas netiek savlaicīgi un kārtīgi notīrītas?

Ielas un ceļi nekad nebūs tik tīri kā Vidzemes šoseja, kuru
apstrādā ar sāli četras reizes dienā. Pašvaldības ceļiem, at-
karībā no uzturēšanas klases, ir noteiktas prasības par to,
cik bieza sniega sega var būt, arī piebrauktā, un cik ilgā
laikā pēc snigšanas beigām jānotīra. Cenšamies pieejamo
resursu robežās tīrīt regulāri un labāk, nekā to prasa
Noteikumi. Janvāra sākumā uzreiz pēc atkušņa ceļi tika
notīrīti, lai atkususī masa nepiesaltu. Katru dienu, ja uz-
snieg maza, irdena sniega kārtiņa, mēs to notīrīt nevaram. 

Pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasi nosaka, ņe-
mot vērā transportlīdzekļu satiksmes intensitāti.
Informāciju par Jaunpiebalgas pašvaldības autoceļu uz-
turēšanas klasēm var iepazīties mājaslapā www.jaun-
piebalga.lv sadaļā – “Ceļi un labiekārtošana”.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 224 “Noteikumi par
valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas pra-
sībām un to izpildes kontroli” nosaka autoceļu ikdienas uz-
turēšanas prasības atkarībā no kustības intensitātes valsts
un pašvaldību autoceļiem pastāvīgos, mainīgos un ārkār-
tējos laikapstākļos, kā arī autoceļu ikdienas uzturēšanas
darbus. Ministru kabineta noteikumi norāda, ka pašval-
dību autoceļiem ar grants segumu nosaka C vai D uztu-
rēšanas klasi. Prasības pašvaldību autoceļu uzturēšanai
ziemā - skatīt tabulu, kurā ir daļa no prasībām.

Uztur šanas klase Nr.p.k. Pras bas C D 

1. 
Ledus vai sniega vid jais biezums uz 

autoce a brauktuves past v gos 
laikapst k os 

10 cm netiek norm ts 

2. Autoce a brauktuves l dzenums 
past v gos laikapst k os 

Ledus risas l dz  
5 cm netiek norm ts 

3. Sniega biezums uz autoce a brauktuves 
main gos laikapst k os 10 cm netiek norm ts 

4. Sniega sanesumu biezums uz autoce a 
brauktuves atseviš s viet s sniegputen  20 cm netiek norm ts 

5. Autoce a brauktuves l dzenums 
main gos laikapst k os 

Ledus risas l dz  
6 cm netiek norm ts 

6. Atp tas laukumi j t ra, ja sniega sega 
sasniedz biezumu, kas liel ks par 15 cm netiek norm ts netiek norm ts 

7. 
Autobusu pieturvietas platforma j t ra, 
ja sniega sega sasniedz biezumu, kas 

liel ks par 10 cm 
netiek norm ts netiek norm ts 

8. Uztur šanas klases ir sp k  š d s 
diennakts stund s 6.00 –18.00 netiek norm ts 

(Turpinājums 17. lpp.)
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Plašāka informācija par katru at-
balsta pasākumu pieejama dienes-
ta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā
„Atbalsta veidi“ → “Projekti un in-
vestīcijas”.

***
SIA LLKC Cēsu konsultāciju 
birojs maina atrašanās vietu.

No 7. janvāra birojs

atradīsies  Bērzaines ielā 5, Cēsīs,
2.stāvā.

Būsiet laipni gaidīti!

***
29. janvārī plkst. 10.00 LLKC

Cēsu konsultāciju birojā,
Bērzaines ielā 5, Cēsīs

Augu aizsardzības līdzekļu 
apmācības (2. reģistrācijas 

klases pārreģistrēšanai).
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās.

T. 28381477 - Dace Kalniņa
T. 26360434 - Līga Zaķe

Pieteikšanās līdz 25.01.2019.
Mācību maksa 30 EUR

Dace Vējiņa
Jaunpiebalgas novada 

lauku attīstības konsultante
mob. tel. 29131170

1.semestris sākumskolā
Sākumskolā 2018./ 2019. m. g. 1. semestris ir noslē-

dzies.  21.decembrī sākumskolēni pulcējās skolas zālē,
lai parādītu saviem skolas biedriem, ko iemācījušies pir-
majā pusgadā mācību stundās un pulciņu nodarbībās.
Skolēni ar saviem priekšnesumiem Ziemassvētkos ie-
priecināja skatītājus. Šajā dienā skolēni tika apbalvo-
ti par sekmīgu mācību darbu, nopietnu attieksmi, uz-
vedību mācību stundās, kā arī skolēni, kuri šajā pus-
gadā nav kavējuši nevienu mācību stundu.

Zelta liecību ( 9, 10 balles)saņēma:
2. klasē – Sofija Johansone, Laimdota Krilovska.
Sudraba liecību ( 8, 9, 10 balles)saņēma:
2. klasē – Lauma Ciekurzne, Marta Jundze,

Gabriela Krūza, Rasa Sila, Toms Zemnieks, Arians
Zirnis;

3. klasē – Samanta Keita Barkāne, Patriks Eniks,
Emīlija Pūcīte, Roberts Judins, Aleksa Vīķele.

Atzinību par labām un teicamām sekmēm 1. se-
mestrī  saņēma:

1.klasē – Helēna Jansone – Ķirse, Edžus
Kalnačs, Niklāvs Leimanis, Rūta Muižniece, Jēkabs
Muižnieks, Gunārs Vilnis, Keita Zālīte, Jāzeps
Zivtiņš, Reinis Bundziņš, Adele Emīlija Raģe,
Eduards Celms, Lauris Normunds Kromanis;

2. klasē – Kārlis Celms, Krista Gabriela Karpa,
Enija Smilga;

3. klasē – Elīna Bormane, Dārta Damroze, Katrīna
Eihentāle, Ēriks Anzons, Pēteris Denis, Aleks
Bruno Kromanis, Zanda Ohņevska, Viktorija Roģe,
Alvis Siliņš, Zīle Žīgure;

4. klasē – Lauma Bukša, Beāte Juraža, Pēteris
Lapiņš, Markuss Miška, Laura Pērkone, Artūrs
Spirģis, Kristiāns Vasiļjevs, Amanda Vaščenkova,

Ieva Zariņa, Annija Zivtiņa, Estere Daldere.
Šajā pusgadā stipendiju saņēma – Beāte Juraža

– vidējā atzīme 9,04 balles; Lauma Bukša – vidē-
jā atzīme 8,6 balles; Artūrs Spirģis – vidējā atzī-
me 8,67 balles; Amanda Vaščenkova – vidējā atzīme
8,99 balles; Estere Daldere – vidējā atzīme 8,72 bal-
les. 

Pateicību par nopietnu attieksmi un labu uz-
vedību mācību stundās saņēma:

1. klases skolēni – Una Stvolkova, Alana Ščeme-
ļeva, Keita Zālīte, Reinis Bundziņš, Eduards Celms,
Sāra Estere Gurska, Helēna Jansone – Ķirse, Edžus
Kalnačs, Niklāvs Leimanis, Rūta Muižniece, Jēkabs
Muižnieks, Nils Seržants, Gunārs Vilnis;

2. klases skolēni – Sofija Johansone, Marta Jundze,
Laimdota Krilovska, Gabriela Krūza, Rasa Sila;

3. klases skolēni – Ēriks Anzons, Samanta Keita
Barkāne, Dārta Damroze, Emīlija Pūcīte, Aleksa
Vīķele;

4. klases skolēni – Lauma Bukša, Laura Pērkone,
Amanda Vaščenkova, Artūrs Spirģis, Kristiāns
Vasiļjevs.

2018./ 2019. m. g. 1. semestrī  skolu nav kavējuši:
1. klase – Jānis Bondarenko, Sāra Estere Gurska,

Dzintars Montvids, Armands Prūsis;
2. klase – Gabriela Krūza, Signe Una Seržante,

Arians Zirnis;
3. klase – Nikola Beķere, Pēteris Denis;
4. klase – Estere Daldere, Kristiāna Kažociņa,

Jānis Lapiņš, Laura Pērkone, Nensija Šelepenkova.
Paldies vecākiem, vecvecākiem un skolotājiem.

Sagatavoja Daiga Melece.

Skolēni ar labām un teicamām sekmēm 
2018./2019. mācību gada 1. semestrī

5. klase
Ance Dārziņa, Emīls Ērglis, Keita Anna

Grīnberga, Mikus Īvulāns, Emīls Lazda, Lita
Loginova, Pēteris Loža, Keita Rukmane, Evelīna
Spirģe.

6. klase
Evelīna Brikmane, Justīne Irša, Lelde Ješkina,

Gundega Kalašinska, Karlīna Miška, Madara
Evelīna Rappa, Elīza Seržāne.

7. klase
Daniela Bormane, Gerda Johansone, Ance

Liliāna Lazdiņa, Zanda Loginova, Nauris Kristaps
Metums, Daniels Millers, Dagnija Novicka,
Karolīna Pogule, Tīna Rukmane, Ance Rutka, Kate
Marta Vīksna.

8. klase
Annija Bedeice, Rēzija Blūma, Elena Lana

Brīvmane, Lāsma Ciekurzne, Karlīna Lazda, Endija

Skolas ziņas
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Romanova, Kate Katerīna Ruņģe, Lāsma Slaidiņa,
Kate Smilga, Elīna Zariņa.

9. klase
Ēriks Ralfs Blaubergs, Dāvis Lenkhusens,

Samanta Seržāne, Justīne Skutāne, Aelita
Traupele, Elizabete Zariņa.

10. klase
Lotārs Jānis Dzenža, Aleksandrs Grigorjevs,

Krista Marta Kundrate, Samanta Terēze Spirģe,
Adrians Vīķelis, Anna Marija Kārkliņa.

11. klase
Karīna Azace, Gunda Glāzere, Kristaps Ozols,

Liene Zaķe, Nora Marija Misiņa.
12. klase
Kristīne Baltkaula, Viktorija Brikmane, Elīna

Millere, Sindija Ozola, Ričards Andis Pērkons,
Kristiāna Pogule, Amanda Sinka, Kaspars Žēpers.

***

Projekta “Esi līderis” organizētajās sacensībās
“Ledlauži” piedalījās:

Krista Marta Kundrate (10.kl.) – atzinība,
Aleksandrs Grigorjevs (10.kl.) – atzinība, Adrians
Vīķelis, Anna Marija Kārkliņa, Samanta Terēze
Spirģe ( visi 10.kl.); Viktorija Brikmane (12.kl.) – at-
zinība, Kristiāna Pogule, Izabella Kvecko,
Kristīne Baltkaula ( visas 12.kl.). Skolotāja I. Balode.

Apvienoto novadu bioloģijas olimpiādē pieda-
lījās:

Elizabete Zariņa (9.kl.), Ēriks Ralfs Blaubergs
(9.kl.), Aelita Traupele (9.kl.), Justīne Skutāne (9.kl.),
Aleksandrs Grigorjevs (10.kl.) – 1.vieta, Krista Marta
Kundrate (10.kl.) – 2.vieta, Anna Marija Kārkliņa
(10.kl.) – 3.vieta, Samanta Terēze Spirģe (10.kl.) –
atzinība, Adrians Vīķelis (10.kl.), Liene Zaķe (11.kl.)
– 2.vieta, Nora Marija Misiņa (11.kl.) – 3.vieta,
Karīna Azace (11.kl.), Elīna Millere (12.kl.) – atzi-
nība, Kristiāna Pogule (12.kl.), Viktorija Brikmane
(12.kl.). Skolotāja D. Rubene.

Vislatvijas jaunrades darbu konkursā “Man ne-
vajag nemirstības eliksīra, Nemirstība ir iesieta
Latvijas sierā” piedalījās:

Daniela Macola (8.kl.) – atzinība, Emīlija
Līberga ( 9.kl.) – atzinība no Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmijas, Elizabete Zariņa (9.kl.), Alvis Apsītis
(9.kl.). Skolotāja Z. Althabere.

Kristiāna Pogule (12.kl.) Skolotāja J. Glāzere.
Gunda Glāzere (11.kl.). Skolotāja A. Ķīķere.
Latvijas skolu konkursā “Bibliotēka. Baltic

International Bank” piedalījās
Ance Urbāne (9.kl.). Skolotāja Z. Althabere.

Ieva Ciekurzne
direktora vietniece izglītības jomā vidusskolā

Šajā mācību gadā visās skolās un,
protams, arī Jaunpiebalgas vidus-
skolā iesākās Latvijas simtgades vē-
rienīgākais pasākums – Skolas soma.
Šī 13 miljonus vērtā iniciatīva, kas
paredzēta skolēniem kultūras iz-
glītībai, piešķir pusgadā katram sko-
lēnam (no 1. līdz 12. klasei) vienā-
du summu – septiņus eiro, un tā līdz
pat 2021. gadam. 

Mācību gada sākumā, 6.septem-
brī, projekts “Latvijas skolas soma”
tika atklāts ar grandiozu koncertu
Arēnā Rīga, kurā 6000 Latvijas sko-
lēniem un pedagogiem uzstājās pat
Raimonds Pauls. Arēnas vestibilos
un gaiteņos varēja iepazīties ar daž -
nedažādām aktivitātēm: fotomāk-
slas, animācijas, muzeju un daudzām
citām darbnīcām, arī smilšu kino. Kā
izrādās, Rīgas pašvaldība arī segu-

si pusi no pasākuma izmaksām, kas
kopumā sasniedza 300 tūkstošus
eiro.  Jā, un jāsecina, ka rīdziniekiem
ir daudz vairāk priekšrocību, iz-
mantojot projekta līdzekļus, jo lie-
lākā daļa no vērtīgākajiem 2000 pa-
sākumiem, kas tiek piedāvāti
Kultūras ministrijas mājaslapā,
notiek nacionālajos teātros, kon-
certzālēs un muzejos Rīgā. 

Un tomēr arī mūsu skolas bēr-
ni 2018. gadā projekta “Latvijas
skolas soma” ietvaros apmeklēja
gan jaunāko latviešu spēlfilmu
seansus, kā “Homo novus”, “Bille”,
“Tēvs nakts” un “Jaungada tak-
sometrs”, gan radošās meistar-
darbnīcas koka mūzikas instru-
mentu gatavošanā un vieslekci-
ju/koncertu par un ar stīgu mūzi-
kas instrumentiem un perkusijām.
Vidusskolēni nostiprināja zināša-
nas par Cēsu pilsētas vēsturi, seno
viduslaiku pili un apskatīja māk-
slas darbu izstādes Cēsu vecajā
brūzī, bet jaunākie, sākumskolas
bērni, piedzīvoja braucienu uz
Smilteni, skatot izrādi/uzvedumu
“Mazā raganiņa”. Radošākie lite-
rāti no 8., 9. un 12. klases brauca
uz Latgali, kur iepazinās ar ek-
spozīciju par Robertu Mūku dzej-
nieka un teologa muzejā Galēnos,

arī izstādi “Elles ķēķis”, Sarmītes
Krasovskas sapņu ķērāju un
Raivo Andersona keramikas iz-
stādi, apbrīnoja Ēvalda Vasiļevska
un Ievas Kaulas kopdarbu kera-
mikā “Paldies Robertam Mūkam!”,
Ziemassvētku noskaņu baudīja
Vidsmuižas katoļu dievnamā un
Galēnu parkā Riebiņu novadā, kur
uzstādītas 11 koka skulp tūras –
Roberta Mūka dzejas simboli. 

Laiks skrien vēja spārniem, un
klāt jau 2. semestris. Ko skatīsim,
piedzīvosim šajā pusgadā, to jau-
tājām pašiem skolēniem un arī pe-
dagogiem. Domas – visdažādākās,
pat mazliet utopiskas, jo finanšu
līdzekļi ir ierobežoti, tomēr gal-
venais, ka četras atslēgas, kas at-
slēdz projekta “Latvijas skolas
soma” būtību un jēgu, - DROSMĪ-
GI, DZIĻI, KOPĀ un AR SKATU
NĀKOTNĒ – saista un vieno mūs
visus.  Jā, tikai “katram ir savi sap-
ņi un savas ieceres, kaut arī reizēm
kontrasts starp sapņiem un īste-
nību šķiet  nepārvarams”.
(Konstantīns Raudive.) 

Zane Althabere
Jaunpiebalgas vidusskolas 

skolotāja

Projekts “Latvijas skolas soma”
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Šajā mācību gadā mūsu skolas skolēni ir iesaistīju-
šies  skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) programmā, ko
piedāvā organizācija Junior Achievement  Latvija. 

Skolēnu mācību uzņēmums (SMU) ir skolēnu veidots
un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt iz-
glītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uz-
ņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo
un pārdod preces vai pakalpojumus. SMU nav juridis-
ka statusa – tos pārstāv Junior Achievement  Latvija
un skola. 

SMU kā mācību metodes mērķis – SMU mācību me-
tode ir interaktīva mācību metode, kura vērsta uz ap-
zinātu, mērķtiecīgu visu iesaistīto pušu mijiedarbību un
līdzdarbošanos. Šī mācību metode ietekmē mācību sa-
tura attīstību, kas paver lielas improvizācijas iespējas
pedagogam un skolēnam. Latvijas Republikas Izglītības
un zinātnes ministrija ir atzinusi šo mācību metodi un
rekomendē to izglītības iestādēm kā uzņēmējspējas at-
tīstošu un pilnveidojošu mācību metodi.

SMU programmas mērķis – jaunas uzņēmēju paau-
dzes un nozares ekspertu izglītošana, mācību procesā
sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi.

SMU nav juridiska statusa, reģistrācija un uzskai-
te notiek JA Latvija. Ikdienas darbības uzraudzība no-
tiek izglītības iestādē SMU skolotāja – konsultanta va-
dībā. Attiecībā uz nodokļu likumu piemērošanu
Skolēnu mācību uzņēmuma gadījumā atbildīgs ir JA
Latvija.

Skolēnu mācību uzņēmumu veidošana un darbība ir
vienlaicīgi arī  viena no projekta Erasmus+ projekta “4C”
aktivitātēm. Uzņēmējdarbība pieder pie 21.gadsimta
prasmēm un ir saistīta ar projekta tēmu un  attīsta sa-
darbības, komunikācijas, radošuma un kritiskās do-
māšanas prasmes.

Skolā ir izveidoti un reģistrēti 8 skolēnu mācību uz-
ņēmumi :

“Beauty jewellery” - Ance Liliāna Lazdiņa, Alise Anete
Apsīte (7.klase) gatavo gredzenus no izlietotiem auto-
mašīnu uzgriežņiem un suvenīru piekariņus no koka;

“Catch your dream” - Ance Rutka, Baiba Lazda (7.kla-
se) piedāvā pašu gatavotus sapņu ķērājus;

“Kokizstrādājumi”  - Emīls Markuss Morozs,
Daniels Millers (7.klase) gatavo dažādus izstrādājumus
no koka;

“Kokgriezēji” – Reinis Dravants, Rihards Ansbergs
(7.klase) izgatavo virtuves piederumus no koka (svies-
ta nazīšus, lāpstiņas cepšanai);

“Magic  bombs” - Dagnija Novicka,  Zanda Loginova,
Tīna Rukmane, Kate Vīksna (7.klase) piedāvā pašu ga-
tavotas  vannas burbuļbumbas no dabiskām izejvielām;

“be in” – Gerda Johansone, Dinija Eksto, Nikola Karīna
Karpa (7.klase) izgatavo ievaskotas batikota auduma
drāniņas produktu iesaiņošanai;

“Henna J&K” - Karlīna Miška, Justīne Irša (6.kla-
se) piedāvā hennas tetovējumu veidošanu pēc izvēlēta
zīmējuma;

“Beira” – Krista Marta Kundrate, Samanta Terēze
Spirģe, Anna Marija Kārkliņa (10.klase) piedāvā pašu
veidotus interjera dekorus no stikla ar vēstījumu.

No rotaslietām un svecēm, līdz pat trušu barībai un
elektriskajai ķerrai – tik dažādus produktus radījuši sko-

lēni no visas Latvijas. 8.decembrī, vienā no mācību uz-
ņēmumu vērienīgākajiem notikumiem – “Cits Bazārs”
Rīgā – bija iespējams iegādāties jauniešu izdomātas un
radītas preces. Dalībnieki tika atlasīti konkursa kārtībā. 

No mūsu skolas uzņēmumiem tiesības piedalīties šajā
gadatirgū ieguva 3 uzņēmumi – “Magic bombs” ar sap-
ņu ķērājiem, “be in” – ar ievaskotajām auduma drāni-
ņām pārtikas produktu iesaiņošanai un uzņēmums
“Henna J&K”, kas piedāvāja hennas tetovējumus.

“Citā Bazārā” tirgojās 4. līdz 12.klašu skolēni un teh-
nikumu audzēkņi no 170 mācību uzņēmumiem – kopumā
aptuveni 400 skolēnu. 

Speciāli izveidota žūrija vērtēja jauniešu uzņēmumus,
un tie pretendēja uz pirmo vietu astoņās nominācijās,
piemēram, inovatīvākais produkts, labākā pārdošanas
komanda vai sociāli atbildīgākais uzņēmums. Uz vie-
nu no nominācijām tika izvirzīts mūsu skolas uzņēmums
“be in”. Balvu gan ieguva cits nominētais uzņēmums,
bet meitenes bija gandarītas par paveikto.

Skolēnu mācību uzņēmumi
Jaunpiebalgas vidusskolā

Attēlā: mācību uzņēmums “be in” “Citā Bazārā” Rīgā.
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Mūzikas un mākslas skolā

14.decembrī  mūsu skolas SMU dalībnieki apmeklēja
reģionālo gadatirgu “Cits Bazārs” Madonā. Savu pro-
dukciju piedāvāja uzņēmumi, kas nebija izvirzīti uz “Citu
Bazāru”, kas notika Rīgā. Skolēni piedāvāja gan pašu
gatavotos izstrādājumus no koka, gan vannas burbuļ-
bumbas, dekorus no stikla, gredzenus no uzgriežņiem,
Ziemassvētku rotājumus no koka. 

Februāra mēnesī skolēni piedalīsies reģionālajā tir-
gū Gulbenē, bet pavasarī apmeklēs  gadatirgu Rīgā, kas
paredzēts tirdzniecības centrā “Domina Shopping”.

Ceram uz skolēnu aktivitāti un vēlmi darboties un
veidot mācību uzņēmumus arī nākamajā mācību gadā.

Vita Kļaviņa
Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāja

Attēlos: mūsu skolas SMU dalībnieki reģionālajā ga-
datirgū “Citā Bazārā” Madonā.

“Dod, un tev taps
dots!”

Ir tik daudzas lietas, ko varam otram dot – tā vien-
kārši, no sirds, tas neprasa no mums finanšu līdzekļus.
Mēs varam dāvināt savu laiku, rūpes, mīlestību, at-
tieksmi, uzmanību, labus vārdus, iedrošinājumu, smai-
du. Un kādā brīdī tas viss kā bumerangs atgriežas pie
mums pašiem.

Mēs kā skola varam radīt vietu un vidi, lai jūsu bēr-
ni un arī jūs, vecāki, šeit iegriežoties, justos gaidīti, mēs
varam piedāvāt izglītības iespējas, brīvā laika pavadī-
šanas iespējas. 

Pretim mēs saņemam talantīgus, atsaucīgus, rado-
šus, dzīvespriecīgus, zinātkārus bērnus un jauniešus.
Viss kā dzīvē! Bet ir patīkami dzirdēt jūsu un jūsu bēr-
nu novērtējumu, ir patīkami dzirdēt atzinīgu novērtē-
jumu no cilvēkiem, kas mūsu skolā iegriežas vien kā vie-
si vai sadarbības partneri!

Šoreiz gribu izteikt divus īpašus PALDIES!
Viens no tiem mūsu skolas audzēknei Simonai un

viņas tētim Marekam Radvilavičam par skolai dā-
vināto instrumentu – flautu. Flautas klase ir trešā lie-
lākā klase mūsu skolā, un instruments noteikti node-
rēs kādam topošajam flautistam mācību procesā!

Otrs paldies ceļo pie mūsu skolas klavieru skaņotā-
ja – meistara Dmitrija Larionova, kurš skolai uzdā-
vināja 50,00 EUR ar mērķi šo naudu izlietot skolēniem

mācību materiāliem vai vides uzlabošanai. Par šo nau-
du ir iegādātas pirmās spēles skolas atpūtas stūrīša ie-
kārtošanai, lai skolēniem, kuri šeit pavada garas stun-
das, gaidot transportu uz mājām, vai vēlās mācību stun-
das, būtu iespēja radoši un interesanti pavadīt savu lai-
ku, atpūšoties no mācībām un viedierīcēm.

Paldies par šo brīnišķīgo žestu!
Lai radošs, interesants un veiksmīgs mums visiem

jaunais 2019. gads!
Skolas direktore Aija Sils

Attēlā: daļa no dāvanām mūzikas un mākslas
skolai.
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Jaunie mākslinieki ciemos 
pie Valsts prezidenta

Latvijas Valsts prezidenta kan-
celejas vadītāja Arņa Salnāja aici-
nājumam piedalīties Valsts prezi-
denta Ziemassvētku kartītes dizai-
na konkursā atsaucāmies arī mēs,
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas
skolas Vizuāli plastiskās mākslas
programmas 1.- 3. klašu 25 audzēkņi.
Paldies visiem dalībniekiem! 

Šogad konkurss tika organizēts
otro gadu. Kopumā tika iesniegti 135
darbi no dažādām Latvijas izglītības
iestādēm, kas īsteno profesionālās ie-
virzes izglītības programmas mākslā.
Tos veidoja skolēni vecumā no 7 līdz
16 gadiem. Savos vizuālās mākslas
darbos skolēni attēloja Rīgas pili,
Ziemassvētkiem vai Ziemas saul-
griežiem raksturīgas tautas tradīcijas,
Latvijas simbolus, dabas un pilsētu ai-
navas. Iesūtītos darbus vērtēja Valsts
prezidents Raimonds Vējonis un
darbu vērtēšanas komisija - Valsts pre-
zidenta kancelejas vadītāja vietniece
Egita Kazeka, Ordeņu kapitula sek-
retāre Maira Sudrabiņa, Valsts pre-
zidenta kancelejas fondu glabātāja
Inese Zelmane, Vizuālās mākslas sko-
lotāja Rīgas J. Poruka vidusskolā
Sabīne Vīksne un komisijas priekš-
sēdētājs, Aizkraukles Interešu izglī-
tības centra skolotājs Bruno Bahs. 

Ņemot vērā zīmējumu atbilstību
prasībām, autoru radošo ideju oriģi-
nalitāti, darbu tematisko risinājumu,
kompozīciju un izpildījuma kvalitāti,
konkursa otrajā kārtā iekļuva  Ieva
Zariņa (1. kl.), Evelīna Spirģe (1. kl.),
Artūrs Spirģis (2. kl.) un Haralds Žu-
ravļovs (3. kl.). Kā balvu audzēkņi sa-
ņēma ielūgumu  kopā ar savu peda-
gogu Zandu apmeklēt Valsts prezi-
denta rezidenci - Rīgas pili.

“Paldies katram konkursa dalīb-
niekam par centību un dalībnieku pe-
dagogiem, kuri palīdz atklāt jauniešu
talantus un tos izkopt,” teica
Raimonds Vējonis.

Svinīgajā un sirsnīgajā pasāku-
mā apskatījām izstādi, iedvesmojā-
mies no Valsts prezidenta uzrunas
un interesantā ekskursijā iepazinām
Rīgas pils vēsturi. Tādi pasākumi au-
dzēkņus un pedagogus vēl vairāk ie-
dvesmo radīt jaunrades darbus kā pa-
liekošas Latvijas vērtības. Paldies
Latvijas Valsts prezidenta kancele-
jai par sagādātajiem svētkiem!

Zanda Liedskalniņa
Jaunpiebalgas Mūzikas un māk-

slas skolas skolotāja

Ieva Zariņa „Saruna ar eņģelīti“

Haralds Žuravļovs „Lai silti!“

Evelīna Spirģe „Ziemassvētku put-
niņi“

Artūrs Spirģis „Ceļā uz Ziemas -
svētkiem“

Attēlā: Latvijas Valsts prezidenta
rezidencē Rīgas pilī – Evelīna Spirģe,
skolotāja Zanda Liedskalniņa, Ieva
Zariņa, Valsts prezidents Raimonds
Vējonis, Artūrs Spirģis, Haralds Žu-
ravļovs.

Foto: Valsts prezidenta kan-
celeja



11

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas
skolas direktore Aija Sila gada no-
galē kļuva par laikraksta “Druva”
lasītāju aptaujas “Gada cilvēks
2018” laureāti – par simts vīru
kori Latvijas simtgadei.

Gada pirmajās dienās devos uz jau-
ko un mājīgo mūzikas un mākslas sko-
lu, lai satiktu Aiju un vēlreiz atsauktu
atmiņā šo skaisto notikumu – paru-
nātos par vīru un zēnu dziedāšanu un
laikraksta rīkoto pasākumu.

Aija, kā tev vispār radās ideja
par Jaunpiebalgas vīru un zēnu
pulcēšanu dziedāšanai?

Ideja radās pirms apmēram trīs čet-
riem gadiem. Likās, ka Lāčplēša die-
nā vajadzīga vīrišķā enerģija, ja jau
šī mums ir tāda vīrišķības, brīvības
cīņās kritušo karavīru godināšanas
diena. Atmiņā nāca tā reize, kad
Lāčplēša dienā bija pieaicināta vīru
kopa “Vilki”. Tad arī domāju, ka ne-
varam katru reizi aicināt viesmāk-
sliniekus. Tā arī dzima ideja, kāpēc
nepamēģināt ar Piebalgas vīriem. Šim
pasākumam tika veltīts viens mēne-
sis, kad viss tika pakārtots dziedā-
šanai. 

Kas tevi pašu visvairāk pār-
steidza šajā projektā?

Jāteic, ka uz tik lielu atsaucību ne-
maz necerēju. Guvu uzmundrināju-
mus no malas, arī Māra Vīksna ie-
drošināja. Gāju runāt ar skolas jau-
niešiem, tie, kuri jau iepriekš dzie-
dājuši, nāca paši. Īpaši laba sajūta bija
9.-12. klasē, redzot patiešām mērķ -
tiecīgus, atbildīgus un atsaucīgus jau-
niešus. Arī patriotiskus – savai val-
stij nozīmīgā dienā iet, piedalīties un
būt kopā ar citiem. Redzot viņu visu
sejas un acis dziedot – viss bija pa īs-
tam – aizkustinājums, uztraukums,
atbildības sajūta. Katram savas
emocijas. 

Esmu pateicīga katram piebal-
dzēnam, kuru uzrunāju un kurš at-
saucās šai idejai. Dziedāja vīri, kam
dziesma nav sveša, kas savulaik dzie-
dājuši koros, ansambļos vai muzicē-
juši citāda veida muzikālos pašdar-
bības kolektīvos, dziedāja vīri, kas, ie-
spējams, pēdējo reizi dziedājuši sko-
las solā, bet viņi visi atsaucās šai kopā
dziedāšanas idejai, kas man ļāva uz
šo ideju paskatīties pavisam no cita
skatu punkta.

Uzskatu, ka īpaši nozīmīgs bija
fakts, ka korī dziedāja trīs valstsvīri
– novada domes priekšsēdētājs
Laimis Šāvējs, vidusskolas direktors
Arnis Ratiņš un draudzes mācītājs

Intars Jonītis. Tādēļ vairs nav jāstāsta
ne pirmklasniekam, ne vidusskolas
beidzējam, ne jaunietim, kurš uzsā-
cis darba dzīvi, ne pagasta vīram, ne
viesim, kurš atnācis uz pasākumu, kā-
pēc tas vajadzīgs un svarīgs un kas
ir patriotisms – patriotiska attieksme
pret savu valsti un vietu, kurā dzīvo. 

Mūsdienās visi esam ļoti aizņem-
ti ar darbu, ar dzīves kārtošanu, ar
finanšu nodrošināšanu, ar ikdienas
organizēšanu, līdz ar to paliek arvien
mazāk iespēju būt visiem kopā. Ja
mērķtiecīgi neradām šādas iespējas,
tad tās arī zūd. Mana virsideja bija,
ka satiekas paaudžu vīri kopā – tēvs
ar dēlu, vectēvu. Neizdevās gan, lai
būtu no vienas dzimtas trīs vīri. Varu
izteikt lielu komplimentu tiem, kuri
atbrauca un piedalījās, jo iepriekš jau
bija dziedājuši. Pievienojās arī tādi,

kurus es pat neuzrunāju, jo necerē-
ju, ka nāks. Domāju, ka viņiem visiem
patika, jo citādi jau uz mēģinājumiem
vairākas reizes nedēļā nenāktu, pie
tam tas bija īslaicīgs projekts ar mēr-
ķi nosvinēt svētkus kopā. 

Kā izraudzījies dziesmas?
Man bija svarīgs kaut kas savs. Te

derētu neliela atkāpe. Ir divi projek-
ti, kas ir izstrādes stadijā. Viens no
tiem, par ko jau esmu runājusi, ir ie-
mūžināt Jaunpiebalgas baznīcas ēr-
ģeļu skanējumu CD (mūzikas diskā),
tajā iekļaujot mūsu novadnieku – iz-
cilo komponistu Emīla Dārziņa un
Marģera Zariņa - skaistākās muzi-
kālās kompozīcijas. Šajā projektā ne-
kas nav apstājies, viss turpinās, ie-
raksta materiāls ir veikts, pašlaik no-

tiek tā apstrāde, kam sekos arī buk-
leta izveide. 

Otrs projekts, kurš arī pamudinā-
ja par vienas dziesmas izvēli, ir mū-
zikas skolas iekšējais projekts – 100
Piebalgas tautas dziesmas. Sarma
Petrovska jau sen kā apkopojusi šādu
materiālu, tad rediģējusi to. Šobrīd,
pateicoties skolotājai Sandrai Briedei,
visas tautas dziesmas pārrakstītas da-
torrakstā, tad atkal bija jārediģē gan
teksts, gan notis. Mākslas program-
mas bērni zīmēja ilustrācijas šai to-
pošajai grāmatiņai. Domāju, ka gala
rezultātā būs tapis vērtīgs un palie-
košs darbs. Lūk, tad manis izvēlētā
viena dziesma arī bija no šī apkopo-
juma sadaļas “Karavīru dziesmas” –
“Divi zili balodīši”, ko arī pati apda-
rināju korim. Domāju, ka koristiem
tā ātri iegūla atmiņā. Otra dziesma

Kopības sajūta dziesmā

Attēlos: Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas direktore Aija Sila
gada nogalē kļuva par laikraksta “Druva” lasītāju aptaujas “Gada cilvēks
2018” laureāti – par simts vīru kori Latvijas simtgadei.
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– “Dzimis Latvijā” – vīrišķīga, emo-
cionāla, mūsdienīga, atbilstoša šai rei-
zei. Visiem, kam to vajadzēja, tika no-
sūtīts audio materiāls, lai var mācī-
ties. Trešā dziesma “Mazs bij’ tēva no-
vadiņis” tika paņemta, jo mums jau
ir laba tradīcija par sadziedāšanos
valsts svētkos ar mērķi, lai arī tie, kas
atnākuši uz koncertu, varētu līdzi
dziedāt. 

Man patīk rakstnieka P. Koelju
teiktais: „Ja tu kaut ko vēlies, visa pa-
saule sadodas rokās, lai tev palīdzē-
tu.“ Uzskatu, ka piebaldzēni arī šo-
reiz sadevās rokās un viss lieliski iz-
devās. Man gribētos, lai šāda kopības
sajūta nezustu arī ikdienā. Nevis pār-
mest, ko kāds nav izdarījis, bet gan

izvērtēt – ko es neesmu izdarījis. Ko
varētu - nu vismaz nekritizēt otru, ja
pats neko negribu. 

Vai vēlreiz pulcināsi vīrus un
zēnus uz dziedāšanu?

Pašlaik neko konkrētu vēl nesaku,
it kā jau nebiju plānojusi turpināt šo
ideju.  Taču esmu satikusi kādu kun-
gu no kaimiņu pagasta, kurš jautā-
ja, vai nākamgad atkal būs koris, jo
grib dziedāt. Arī pamatskolas zēni jau-
tā – kad atkal dziedāsim kopā? Vēl do-
māšu, varbūt tad varēs cerēt uz visiem
simts dalībniekiem? Šogad bija 80. 

Saņēmi laikraksta “Druva” la-
sītāju aptaujas “Gada cilvēks
2018” balvu. Kādas sajūtas?

Ar simts vīru kora projektu bijām

unikāli Latvijā. Šī bija viena no tām
retajām balvām, kas bija ļoti patī-
kama, par ko jūtos gandarīta, jo tas
ir daudzu cilvēku novērtējums.
Protams, bija pārsteigums, kad zva-
nīja “Druvas” žurnāliste un intervē-
ja mani. Godināšanas pasākumā man
bija ļoti emocionāls brīdis, jo koncertu
gatavoja Cēsu Mūzikas vidusskola,
kas ir mana bijusī skola, un mana sko-
lotāja bija sagatavojusi tieši man vel-
tītu priekšnesumu. Fantastiski!

Paldies, Aija, par sarunu! Lai
tev veiksmīgs, jaunām un rado-
šām idejām bagāts jaunais gads! 

Mūzikas un mākslas skolā 
ciemojās Aija Ķīķere

Trīs cilvēki pārvietoja akmeņus.
Vienam no viņiem jautāja: “Ko tu dari?”
Viņš noslaucīja sviedrus no pieres un at-
bildēja: “Vergoju.” Tad piegāja pie otra un
viņam jautāja: “Un ko tu dari?” Tas uz-
rotīja piedurknes un lietišķi sacīja:
“Naudu pelnu.” Tad jautāja trešajam: “Un
ko dari tu?” Tas paskatījās augšup un tei-
ca: “Templi ceļu.”

Dzīve ir jēgpilna tikai tam, kurš seko
lielam mērķim.  Šie Ziemassvētki mums,
Jaunpiebalgas baznīcas Toma skolas bēr-
niem un vecākiem, bija piepildīti ar lie-
lu mērķi - Ziemassvētku izrādes iestu-
dēšanu. Šāda izrāde ir kļuvusi par tra-
dīciju jau daudzu gadu garumā, kas veik-
smīgi vienojusi vecāku un bērnu kopā dar-
bošanās prieku. Šogad uzvedām izrādi
“Citādā Sniegbaltīte”, tas ir stāsts par
mūsdienu meitenīti, kurai nav māmiņas,
bet ir tīra un balta sirsniņa, kas prot piedot un
mīlēt visu pasauli, arī ļauno pamāti.  

Pamātes lomu atveidoja Iveta Traupele, viņas
meitas atveidoja Vendija un Aelita Traupeles,
Ilzītes lomā iejutās Ksenija Krūmiņa. Vēl izrā-
dē piedalījās Kristīne Smirnova, Juris un Miks
Vološini,  Paula un Viktorija Bogdanovas, Vents
un Mārtiņš Kaparkalēji, Renāte Kamare, Ieva un
Toms Zariņi.  Zvēriņus atveidoja Iveta Zariņa,
Madara Intenberga, Marta  Mežale, Marta
Jundze, Kristaps Smirnovs, Lauma Ciekurzne,
Rasa un Toms Sili.

Lielu paldies  saku burvīgajiem mūziķiem, kas
koncertēja divos sastāvos. Pirmais sastāvs -
Samanta Eihentāle un Klinta Āboliņa, otrais sa-
stāvs - Aija un Rasa Silas, flautas solo - Kristiāna
Kažociņa. Īpašais paldies Lienai Vaļģei par dziesmu mā-
cīšanu. Un vēl viens paldies aizceļo pie skaņotājiem -
Mārtiņa Smilgina un Alekša Sidoroka. To visu atmiņām
iefilmēja Jānis Smilgins. 

Paldies skatītājiem, jo jūs atbalstat mūsu centienus.
Jūsu aplausi un ziedojumi mums ļauj pilnveidoties.
Paldies Zosēnu kultūras un sabiedriskā centra vadītā-
jai  Dzidrai Prūsei par jauko uzņemšanu! 

Ticību, Cerību un Mīlestību  novēlu katram
Jaunpiebalgas Svētā Toma draudzes apmeklētā-
jam, kā arī novada iedzīvotājiem  2019. gadā!

Jūsu Tamāra

Attēlos: Ziemassvētku izrāde “Citādā Sniegbaltīte”
Jaunpiebalgas baznīcas Toma skolas bērnu iestudējumā.

“Citādā Sniegbaltīte” Ziemassvētkos
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Aizvadītā gada decembra mēneša vidū Rīgā,
Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās, notika NA „Visu
Latvijai”- Tēvzemei un Brīvībai/LNNK kongress, un kuru
bija aicināti arī daži jaunpiebaldzēni. Kongresā atklā-
šanas uzrunas teica NA priekšsēdētājs Raivis Dzintars,
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un
Eiroparlamenta deputāts Roberts Zīle.

R. Dzintars  analizēja, kāpēc notikušajās Saeimas vē-
lēšanās NA zaudēja daļu savu atbalstītāju, bet tomēr
bija labākā starp visām valdības koalīcijas partijām. R.
Zīle pamatoja, kāpēc NA nevar uzņemties jaunas val-
dības sastādīšanu, jo pārējās partijas savās program-
mās ir iekļāvušas  neizpildāmus solījumus. Pēc tam vi-
sus klātesošos sveica Polijas partijas „Likums un
Taisnīgums” vicepriekšsēdētājs Ādams Lipinskis un
Igaunijas konservatīvās Tautas partijas Riigikogu de-
putāts Jāks Madisons, kurš savu vēstījumu izteica lat-
viešu valodā.

Spilgta un emocionāla bija kultūras ministres Daces
Melbārdes uzruna, kurā viņa pamatoja, ka latviešu tau-
tas pastāvēšanas un attīstības pamats ir tautas kultūras
vērību saglabāšana  un to pilnveidošana. Pašlaik 80%
latviešu ir iesaistīti dažādās kultūras aktivitātēs. 

Eināra Cilinska  uzruna noveda pie neplānota iero-
sinājuma atlaist Rīgas Domi.   To arī visi klātesošie, gan-
drīz četri simti delegātu no visas Latvijas, vienbalsīgi
atbalstīja. Vēl varējām priecāties par mūsu kaimiņu,
Smiltenes  novada, panākumiem, kurus prezentēja do-
mes priekšsēdētājs Gints Kukainis. Par paveikto Kocēnu
novadā stāstīja domes deputāts, NA zemkopības ministra
kandidāts Jānis Grasbergs.

Informācijā par NA deputātu paveikto pašvaldībās
veltīgi bija meklēt atskaiti no Jaunpiebalgas novada,
jo tāda nav iesniegta pat vietējam laikrakstam. Šādas
neizdarības noved tikai pie mūsu atbalstītāju skaita sa-
mazināšanās, bet kur neesam mēs, tur būs kādi citi.
Informācijas lapā, kuru saņēma katrs kongress delegāts,
bija parādīts, ka NA ir izpildījusi aptuveni 80% no so-
lītiem darbiem tādās jomās kā atbalsts ģimenēm ne-
vienlīdzības mazināšanā, izglītībā, kultūrā un veselī-
bā, tautsaimniecībā un reģionu attīstībā, ārlietās, valsts
drošībā un valsts pārvaldē. NA panāca, ka tiek trīskāršots

atbalsts nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem,
un viņi tagad saņem 340 eiro mēnesī papildus savām pen-
sijām. Bijusī piebaldzēniete Ilga Sudraba atzīstas, ka sā-
kumā bijusi pat pārsteigta par šādu pensijas pielikumu.
Mūsu nacionālie patrioti jau sen bija to pelnījuši. 

Aizklātā balsojumā tika ievēlēts NA priekšsēdētājs,
valde un ētikas komisija. Par NA priekšsēdētāju atkārtoti
tika ievēlēts Raivis Dzintars, ar ko piebaldzēnu vārdā
arī viņu apsveicam. Kongresa starplaikā varēja iepa-
zīties ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpām un no-
formēt arī lasītāja karti. 

Lai prieka pilns un bagāts visiem nacionāli domājo-
šiem piebaldzēniem Jaunais 2019.gads! Dzīvosim un strā-
dāsim mūsu mīļās Latvijas labā!

Jānis Mājenieks

Attēlā: NA „Visu Latvijai”- Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK kongresā – no labās piebaldzēni Mārtiņš
Auziņš un Jānis Mājenieks ar NA līderiem Raivi Dzintaru
un Raivi Zeltīti. 

Kongress Latvijas simtgadei

Pirms Ziemassvētkiem noslēdzās projekts “Piebalgas
mantojums”. Tajā piedzīvoti skaisti un vērtīgi mirkļi.

Pētot Piebalgā pierakstītos folkloras materiālus, tika
restaurēti 9 Piebalgas danči: “Tūdaliņ, tagadiņ”,
“Polīts”, “Trakā Trīne”, “Vēžu dancis”, “Piebalgas
reilanders”, “Kārlīt, steidzies!”, “Pavasara deja”,
“Sacensību deja” un “Galops”. Paldies deju skolotājai
Lāsmai Skutānei!

Piebalgas dejotāji jau ir slaveni, bet muzikantu nav,
tādēļ projektā tika piesaistīti brīnišķīgi  muzikanti no
postfolkloras grupas “Rikši”, kur Madara Broliša mā-
cīja vijoli, Ēriks Zeps – akordeonu, Mārcis Lipskis – man-
dolīnu un Zane Dukaļska – bubinu. Talantīgie skolotāji
aizrāva jaunos muzicētājus ar savu muzicēšanas prie-
ku un prasmīgu skološanu.  ... spēlējot šos instrumen-
tus, es ieguvu motivāciju darīt un vēlēties darīt, man ļoti,
ļoti patika!!! ...es vēlētos pagarināt nodarbību garumu...
man patika atdeve, ar kuru mūsu skolotāji mums māca

konkrētos instrumentus... man patika šo deju melodijas,
ko šodien apguvām. Tie ir citāti no bērnu anketām pēc
nodarbībām. Arī skolotāji bija patīkami pārsteigti par
mūsu Piebalgas bērniem, tik lielu apjomu tik īsā laikā
(3 dienās)  ne katrs var apgūt.

Augustā izstādes – gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!” pa-
sākumā muzicējām kopā ar saviem skolotājiem, bet ru-
denī mēģinājumos mācījāmies skanēt bez savu skolo-
tāju palīdzības. Deju videoklipi tiks ievietoti
Jaunpiebalgas mājas lapā, kur varēsiet noskatīties un
dancot līdzi!

Katru mēnesi - no maija līdz decembrim - ceļu no Rīgas
mēroja dziedāšanas meistarklases vadītāja Lauma Bērza,
kas ir viena no grupas “Tautumeitas” dalībniecēm. 

“Iepazinos ar  dziesmām, kuras dokumentētas Piebalgā.
To starpā ir savulaik no Latgales puses kopā ar cilvē-
kiem ienākušas deju dziesmas, gan plašāk pazīstamu
dziesmu lokālās versijas, gan tikai Piebalgā zināmas.

Piebalgas mantojums
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Jaunā slāņa dziesmu ar plašu melodijas ambitusu ko-
lekcijā ir krietni vairāk nekā senā slāņa dziesmu. 

No vienas puses, tas saistāms ar hernhūtiešu aktīvo
klātbūtni Piebalgā, kas veicināja kora dziedāšanas tra-
dīciju. Otrkārt, arī no pētnieku un pierakstītāju ceļiem. 

Darbā ar Elizabeti, Anci, Danielu, Justīni, Dārtu,
Aleksu, Sabīni, Samantu, Katrīnu apgūstam arī ganu
gavilēšanu - īpašas, tieši Vidzemes augstienē līdz 19. gad-
simta otrajai pusei sadzīvē lietotas ganu dziesmas. 

Man ir liels gandarījums strādāt ar šīm meitenēm -
viņas ir strādīgas, patiesi gaišas un prot sadarboties.
Paldies viņu vecākiem, skolai un skolotājiem, īpaši Ievai
Damrozei, kuras iniciatīvai pateicoties, varu kopā ar mei-
tenēm apgūt Piebalgas dziesmas.”

Ar apgūtajām prasmēm un zināšanām esam kļuvu-
ši bagātāki  un daudzpusīgāki, tas ļauj izvirzīt jaunus
mērķus. Paldies visiem dalībniekiem, skolotājiem par
ieguldīto laiku un enerģiju, Jaunpiebalgas novada do-
mei par materiālo atbalstu!

Projekta vadītāja Ieva Damroze

Attēlā: Piebalgas danču dancotāji.

Foto: Jānis Liflands

Projekts tapis pateicoties:

Laika atbalsis ļaudīs un sētās
Rasma Kļaviņa. Ieskats Hiršu/Iršu dzimtas

radurakstos un likteņos
Vecvectēvs Reinis Hiršs

Dzimis Vējavā, miris 1907. g., apglabāts Vējavas ka-
pos. Bijis kalējs, rentnieks ,,Robežvirdzēs”, (,,Virdzēs”jeb
,,Čigānvirdzēs”).

Vecvectēva 1. laulībā bija 3 bērni (varbūt arī vairāk,
bet apzināti ir 3) :

Mārtiņš, Jete, Andrejs Andrievs Hiršs  (mans vec-
tēvs).

2. laulībā ar Margrietu Tipaini (mir. 1915.g.) dzi-
muši 5 bērni. Pastarītis bija 1895. gada 22. maijā dzi-
mušais Roberts Hiršs (tātad vectētiņa pusbrālis), ku-
ram kūmās Vējavā bijusi arī Emīlija Vintere, kura vē-
lāk kļuva vectētiņa sieva. Roberts miris ASV, apglabāts
Katskiļu kapos. Par Robertu Hiršu, ,,Rīgas Audumu”
u.c. skat. LU 2009. g. izdotajā V. Lediņa grāmatā ,,Roberts
Hiršs”. Šīs grāmatas autors apgalvo, ka  Hiršu dzimta
ir radniecībā arī ar Vecpiebalgas Jaungaigalu/Vecgaigalu
Hiršiem un Gobām, no kuriem nāk arī Andreja Pumpura
sieva Ede un Angelika Gailīte. Latvijas valstij 1938. gada
Ražas svētkos dāvinājis lidmašīnu. 1939. gadā emigrējis.
LU godā R. Hirša piemiņu, jo viņš ir viens no tās ievē-
rojamākajiem mecenātiem – pirms aiziešanas aizsau-
lē visus Latvijā palikušos īpašumu, t. sk. rūpnīcu un saim -
niecību ,,Ratnieki” (Vildogā), novēlēja LU.

Vectēvs Andrejs Andrievs Hiršs, vēlāk Irša
dzimis Vējavā. Precējies ar Emīliju Vinteri, pēc lau-

lībām Emīlija Hiršs ( mirusi 1946. g. 19. 05.). Bijuši mui-
žas kalpi. Vēlāk dzīvojis Rankā pie vecākā dēla Jāņa,
bet, kad jaunākais (mans tēvs) nopircis zemi
Jaunpiebalgā, dzīvojis tur un palīdzējis jaunsaimniecībā
gan lauku iekopšanā, gan mājas būvēšanā. Mūža no-
galē slimojis ar tuberkulozi, pusbrālis Roberts gādājis
zāles, augļus, piparkūkas un no savas fabrikas sil-

tumnīcas sūtījis pat vīnogas. Beidzamais sūtījums gan
nonācis uz viņa bēru mielasta galda (1938. gada augustā).
Abi vecvecāki apglabāti Jaunpiebalgas vecajos kapos,
ir balts piemineklītis ar uzrakstu ,,IRŠU ĢIMENE”. Viņu
laulībā dzimuši 4 bērni : 

1. Jānis Hiršs (dzimis Vējavā 1901.g. 7.02. , miris
1972. g. 18.09.) bija precējies ar jaunpiebaldzēnieti Martu
Kameni ( mir. 1995. g. 3.08.), abi apbedīti Bostonas ev.
lut. draudzes Latviešu kapos. Trimdā nodarbojās ar būv-
niecību, galdniecību, ko bija apguvis  Latvijā. Ģimenē
3 bērni, 2 mazmeitas. Jāņa bērni un mazbērni ik pār-
gadus ciemojas Latvijā; bērni bijuši arī Jaunpiebalgā
(šeit laulājušies viņu vecāki, bet vecajos kapos atdusas
vectēvs, vecmāmiņa un tēva brālis) un Rankā, kur dzī-
voja pirms emigrēšanās. Jāņa celtā māja ,,Ceļmalītes”
tagad gan nodegusi (nodedzināta?), bet viņi to redzēja
gan sveiku un veselu, gan kā krāsmatas.

2. Pēteris Irša dzimis Vējavā, (miris 1934. g. ar tbc.),
bija precējies ar jaunpiebaldzēnieti Emīliju Gulbīti (mir.
ar tbc..), abi apglabāti Jaunpiebalgas vecajos kapos (aug-
stākminētais piemineklis). Ģimenē dēls Jānis (dz. 1934.
g. 28. 02.), dzīvo Pūrē. Jānim ir 2 dēli, 5 mazbērni, ir
arī mazmazbērni. Uzvārds Iršs).

4. Marija Irša (1907. g. 21. 08. – 1980. g. maijam),
bija precējusies ar Arvīdu Zīli (dz. 1900.g. 21. 03. , mi-
ris pirms sievas), abi apglabāti Allažu kapos. Ģimenē
bija 6 bērni:

Imants Zīle (1928. g. 11.08. – 1991. g. 27.02.)
Ārija Zīle, vēlāk Dubava (1930. g. 28.03. - 2005.g.

23.11.) 
Jānis Zīle dz. 1931.g. 23. 10.
Daina Zīle, vēlāk Pole ( 1939. g. 9.09. – 2003. g. 23.12.)
Grietiņa Zīle, vēlāk Ulanova, dz.1941. g. 9. 07.
Gaida Zīle, vēlāk Krepša,  dz.1946. g. 11. 04.
Marijas mazbērnu un mazmazbērnu pulks ir ļoti kupls,

viņi dzīvo galvenokārt Rīgā, tās apkārtnē un Vidzemē.
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3. Hiršs Andrejs – Jūlijs pēc dzimšanas apliecības (ir
kopija) un arī pēc laulības apliecības 1936. g. 11. 10. (ir
kopija) = Julius Andrejs Irša pēc 1925. g. 5. aprīlī
,,Iesvētīšanas dienas piemiņai” izdotās apl. (ir oriģināls,
ko parakstījis mācītājs J. Ozols) =  Irša Julijs pēc 1942.
g. 5. okt. izdotās pases CL Nr. 009717 (ir oriģināls), tā
arī turpmākajos dokumentos, tikai vārds ar ,,ū”- Jūlijs. 

Uzvārda variācijas

Ir bijis daudz sarežģījumu mūsu uzvārda variāciju
dēļ. Visa sākums – vectēva, kurš, iesaukts cara armi-
jā, piedalījās karā, nokļūšana vācu gūstā. No tā atgriezies,
viņš strikti paziņojis, ka neesot nekāds vācietis un turp -
māk nebūšot vāciskais Hiršs, bet gan Iršs (vēlāk, lai vieg-
lāk izrunāt, – Irša) , un visur tā arī parakstījies. Tā nu
vecākais dēls Jānis baznīcas grāmatās reģistrēts kā Hiršs,
mans tēvs dažos dokumentos ar dubultuzvārdu, bet 1942.
gadā izdotajā pasē 10.lpp. ir pat ieraksts: 

,,Andrejs Julijs Hiršs ( pēc šīs pases tas pats Jūlijs
Irša) salaulāts ar Elvinu Bāliņš 1936. gadā 11. oktob-
rī. Pamats: Jaunpiebalgas draudzes 1936. gada laulā-
to saraksts Nr. 54 . Paraksts : Mācītājs J. Ozols” 

Es piedzimu 1939.g., un mani baznīcas grāmatās re-
ģistrēja kā Rasmu Elvīnu Iršu – Hiršu, bet 1941. gadā
dzimušajam brālim tika izdota dzimšanas apliecība ar
vienu – vectēva izvēlēto uzvārdu. Padomju laikā vispirms
no vārda Elvīna uz Elvīra bija spiesta pāriet mamma,
jo, lūk, kalendāros tāda vārda nemaz neesot, pirms tam
viņa jau vācu laikā bija tikusi pie īsākā uzvārda. Kad
tēvam un mātei bija jākārto dokumenti pensijas sa-
ņemšanai, atkal skaidrošanās un papīru kalni gan vār-
du, gan uzvārdu dēļ. Vēl varētu turpināt... Kad man pie-
nāca laiks saņemt pasi, sākās īsti padomju birokrāti-
jas Golgātas ceļi gan mana dubultuzvārda, gan divu vār-
du dēļ. Rezultāts – Rasma Irša. Tā nu ASV dzīvo mans
brālēns Bruno Hiršs (tēva vecākā brāļa dēls), bet mana
brāļa, viņa dēla un mazbērnu uzvārds ir Irša.

Mans tēvs Jūlijs Irša
Dzimis Vējavā Hiršu (Andreja - Andrieva un Emīlijas)

ģimenē kā 3. bērns. Iesniegumā pensijas saņemšanai
tēvs rakstīja (saglabāts melnraksts):

,,Esmu dzimis muižas kalpu ģimenē, bez manis ve-
cākiem bija vēl 3 bērni. Tēvu iesauca Pirmajā pasaules
karā 1914. gadā. Tad visi bērni četrus gadus bijām mā-
tes apgādībā. Tāpēc visi lielākie bijām spiesti iet pie saim -
niekiem ganu gaitās. Ganos sāku iet 7 gadus vecs, no
14 gadiem par puspuisi Rankas pag. Cēsu apr.
,,Pakalniešos” pie Graudiņa Emiļa.

1920. gada 23. apr. (Jurģu dienā) aizgāju strādāt uz
tagadējo Madonas apriņķi Viesienas Grāva dzirnavās
pie dzirnavu īpašnieka Aleksandra Strausa kā vilnas
kārsēja māceklis un tur nostrādāju līdz 1922. gada de-
cembra mēnesim, kad mani iesauca regulārā armijā.
Armijā dienēju 18 mēnešus. Pārnācis no armijas, 1924.
gada jūnija mēnesī sāku strādāt pie būvju uzņēmēja
Rūdolfa Kazaka kā māceklis būvstrādnieks, būvgald-
nieks, jumtu sitējs. Pie viņa nostrādāju līdz 1935. gada
decembrim. Pēc tam aizgāju un sāku stādāt savā iepirktā
14 ha neiestrādātā saimniecībā, līdztekus braukdams
ar savu zirgu meža materiālu izvešanā Dzērbenes virs-
mežniecībā. Tā strādāju un dzīvoju Jaunpiebalgas
,,Zimzās”. Blakus piepelnīdamies arī vasarā jumtus siz-
dams saimnieku mājām.”

Māju būvēja no paša lietiem betona blokiem. Darbos

palīdzēja tēvs, brālis Pēteris un nākamais sievasbrālis
Helmuts Bāliņš, piepalīdzēja, protams, arī sievietes. Līdz
manai piedzimšanai māja bija pabeigta un iekārtota.
Tētis ātri un labi apguva visu jauno – ūdeni no Laskates
uz māju, kūti un pagrabu (pret kalnu) dzina paša ie-
kārtotais triecis; skaidras naudas iegūšanai viņš bija ap-
guvis ne tikai ,,Singera” aģenta, bet arī šo šujmašīnu
un velosipēdu labošanas iemaņas, brauca ar motocik-
lu. Papildus ienākumi bija arī no apiņu audzēšanas, ie-
sala sagatavošanas un vēžošanas, bija noruna ar no-
ņēmējiem Rīgā. Mūsu zeme ir kalnaina, vietām ļoti mā-
laina, citur smilšaina, tāpēc nekādus lielos ieņēmumus
no zemkopības nevarēja gaidīt – bija jārosās visādi.
Vasarās pie mums dzīvojuši arī t. s. Rīgas bērni, kuru
uzturēšanos laukos apmaksājusi valsts. Divi tādi ir re-
dzami pat manā kristāmdienas fotogrāfijā. 

Laba saimniece bija mammas māte Anne Bāliņa
(dzim. Misiņa), kura pavārmākslu un saimniekošanu
bija apguvusi Siguldā komponista Alfrēda Kalniņa mā-
tes pansijā mājsaimniecības kursos. Ir saglabājušies šo
kursu pieraksti, grupas fotogrāfija un krietns maisiņš
ar smalku rokdarbu paraugiem. Vecmāmiņa, kuru mēs
ar brāli saucām par tantīti, tāpat kā mēs visi, izņemot
tēti, izglābās no ,,ceļojuma” uz ziemeļiem. Viņa vēl pie-
redzēja znota atgriešanos no tā un nomira 1955. gadā.
Apglabāta Rīgā.

Otra vecmāmiņa (Emīlija), tēva māte, vairāk rosījās
pa dārzu un mežu – lieliski zināja ogu, sēņu, ārstnie-
cības augu vietas, prata visu lieliski izmantot un sa-
gatavot. Viņa man paspēja iemācīt gan sēņu, gan meža
un pļavas augu nosaukumus. Pārdzīvojusi daudz rūg-
tu brīžu – dēla Pētera un viņa sievas nāvi, tuvu radu
emigrāciju, dēla arestu, sodīšanu un izsūtīšanu, vedeklas
un abu mazbērnu smago dzīves situāciju, 1946. gada mai-
jā viņa tika guldīta vecākā dēla darinātajā šķirstā ( pēc
senas tradīcijas tas jau laikus bija izgatavots) un ap-
glabāta Jaunpiebalgā. Viņu vairs nevarēja iekļaut iz-
vedamo sarakstos.

Turpinu citēt tēva rakstīto:
,,Vācu okupācijas laikā dzīvoju mājā un piedalījos

dzelzceļa tiltu apsardzē. 1944. gadā atjaunojoties padomju
varai, iestājos kā strādnieks uz dzelzceļa. 1945. gada 25.
janvārī mani arestēja un sodīja pēc ,,58 – 1a“ panta uz
10 gadiem darba nometnē.”

Reabilitāciju kārtojot, noskaidrojās, ka tēvs apcieti-
nāts uz apmelojuma pamata, neviens liecinieks nav ap-
stiprinājis viņam inkriminētos nodarījumus.

16. martā, kad viņš tika vests uz nopratināšanu, vi-
ņam izdevās izbēgt. Līdz septembrim viņš slēpās mežā,
grupā bija iesaukts par Hercogu (rūpīgi koptās bārdas
dēļ, tādā izskatā bijis grūti pazīstams). Atceros, ka, stās-
tot par šo laiku, tēvs pieminēja arī cita mežabrāļa –
Sarkanbārža - vārdu. Atsaucoties uz aicinājumu un no-
ticot solījumam par neapcietināšanu, tēvs iznāca no meža
pie ģimenes. 1945.gada 2. septembrī viņu atkal apcie-
tināja, un VDTK Latvijas dzelzceļa nodaļa 19. decem-
brī ,,saskaņā ar KPFSR kriminālkodeksa (1926. gada
redakcijā) 58 – I ,,a” pantu par dzimtenes nodevību“ so-
dīja ,,Latvijas PSR IeTK karaspēka kara tribunāls ar
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, tiesību atņemšanu
uz 5 gadiem ar mantas konfiskāciju”.

Pirms izsūtīšanas bija ieslodzīts cietumā Rīgā (bij. rūp-
nīcas ,,Provodņik” telpās). No tā laika ģimenei ir sa-
glabājies slepus izsūtītais apcietinājumā esošā ieslodzītā
mākslinieka Kurta Fridrihsona akvareļtehnikā gleznotais
tēva portrets (A4 formātā).
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,,Ieslodzījumā atradās Krasnojarskas apgabalā Čer-
nogorstroi līdz 1953. gada 25. februārim ieskaitot”.
Ieslodzījuma laikā stingrā cietumsargu apsardzībā strā-
dāja Krasnojarskas ostas un HES  būvniecībā. Kad mēs
abi ar tēti 1972. gadā abi kopā kā tūristi (ar tūristu vil-
cienu) apmeklējām šīs vietas, piemiņas plāksne pie
Krasnojarskas HES sienas vēstīja, ka iespaidīgās celt -
nes būvējuši komjaunieši. Tēvs strādāja arī citu būvju
celšanā, veicot sarežģītus santehniķa darbus.

(Citāti no ,,Reabilitācijas apliecības Nr. R 2159”, kuru
izdevusi Latvijas Republikas Augstākā tiesa 1992. gada
27. janvārī.)

Atkal citāts no tēva iesnieguma:
,,Savā soda laikā pārpildīju darba normas un mani

atbrīvoja 1953. gada februārī. Pārbraucis pie ģimenes
1953. gada 6. aprīlī, iestājos darbā Lauksaimniecības
ministrijas būvkantorī kā atslēdznieks santehniķis.
Turpmākās darba ziņas ir manā darba grāmatiņā.”

J. Irša priekšlaicīgi tika atbrīvots par kvalitatīvu dar-
bu un izstrādes normu regulāru pārsniegšanu, bet vi-
ņam nebija atļauts atgriezties Latvijā, bija rīkojums do-
ties uz Ačinsku – apdzīvotu vietu Krievijas ziemeļos, to-
mēr viņš riskēja (ar daudzām pārsēšanās reizēm un vie-
tām) doties uz Latviju. Pēc atgriešanās nedrīkstēja uz-
turēties Rīgā, tāpēc vairākus gadus strādāja un bija pie-
rakstīts dažādās vietās Latgalē un zvejnieku kolhozos.
Visur tur bija nepieciešami prasmīgi atslēdznieki un san-
tehniķi; šīs iemaņas tēvs bija apguvis jau pirms ares-
ta, gan arī Rīgas cietumā, pamatīgi iepraktizējies Sibīrijā.
,,Zimzās” atgriezties nevarējām, jo tās bija konfiscētas.
Tēvs savā mūžā paspēja uzbūvēt vēl otro māju, tur prie-
cāties par dēla un meitas bērniem – saviem mazbērniem,
kā arī doties vairākos tūrisma braucienos un pārgājie-
nos. Viņš mira 1976. gada 1. jūlijā pārgājienā Fanu kal-
nos Azerbaižānā. Ar milzumdaudz sarežģījumiem mā-
jās tika pārvests tikai pēc mēneša cinka zārkā. Apglabāts
Rīgā Pleskodāles kapos blakus sievasmātei; tagad tur
atdusas arī sieva Elvīna (1915. - 2007. g.) un znots Modris
Kļaviņš (1936. –2009.g.).

Reizē ar ,,Reabilitācijas apliecību” 1992. gadā mūsu
ģimene saņēma arī arhīva materiālus:

1) mantas konfiskācijas akta, kas sastādīts1945. gada
25. janvārī, kopiju, tajā ietverti:

a) ,,dokumenti”:  vācu grāmatas 5. gb. , izdotas 1942.
gadā,  fotogrāfijas, vācu žurnāli 7 gb.; b) ,,mantas”, piem.,
māja, zirgs, jērs, mēteļi u.c.;

2) izziņu par to, ka ,,no bijušā Cēsu apriņķa
Jaunpiebalgas pagasta ,,Zimžu” mājām – sādžas 1949.
gada martā bija paredzēts izsūtīt administratīvā kārtā
uz attāliem PSRS rajoniem: Irša Elvīne Kārļa m., dz. 1915.
g., Irša Rasma Jūlija m., dz. 1939. g., Irša Ivars Jūlija
d., dz. 1941. g., Bāliņš Anna Andreja m., dz. 1879. g.”

Pēc tēva apcietināšanas bijām pasludināti par kula-
kiem ar visiem no tā izrietošajiem apgrūtinājumiem –
ar nodokļu, produktu nodošanas, meža izstrādes u.c. nor-
mu paaugstināšanu. Sevišķi smagi mammai bija meža
ciršanas, zāģēšanas un izvešanas darbi ziemas apstākļos.

Labi ļaudis ģimeni brīdināja, ka esam iekļauti izsū-
tāmo sarakstos, un radi slepus mani un brāli aizveda
uz Kurzemi pie mātes brāļa Helmuta Bāliņa, arī māte
drīz atstāja Jaunpiebalgu un pēc pusgada bēguļošanas
iekārtojās par palīgstrādnieci būvniecības darbos Rīgā.
Palīgstrādniecei bija jāveic ļoti smagi darbi, pat ķieģe-
ļu uznešana daudzstāvu būvēs, tie un uztraukumi par
vīru, bērniem un nelegālo dzīvošanu Rīgā sabeidza vi-
ņas veselību. 

,,Zimzās” sākumā palika tikai vecmāmiņa Anne, kuru
tūlīt pēc mammas ,,pazušanas” izlika aiz durvīm ar visu
gultiņu un izrakstīja no mājas. Paldies viņas ,,Līčupu”
radiem, kuri viņu pieņēma! Drīzumā arī viņu izdevās
atvest uz Rīgu, kur bija drošāk. Mamma vēl piedzīvo-
ja Latvijas neatkarības atjaunošanu, ,,Zimzu” atgūša-
nu 1992. gadā, pamatojoties uz 1992. gadā ģimenei iz-
sniegto tēva reabilitācijas apliecību, un mazdēls Jānis
uz mūsu ,,mērnieku laikiem” viņu vēl atveda uz tām.
Iekštelpas bija galīgi nolaistas (vienā istabā bija turē-
tas pat vistas, krāsns tīšām sapostīta), vēl līdz šim lai-
kam ,,Zimzās” nespējam visu savest kārtībā, jo cenša-
mies visu veikt paši. Tomēr labi, ka ilgu laiku mājas bija
mežniecības bilancē un bija apdzīvotas, tā tomēr iz-
dzīvojušas. 

Visos laikos un
apstākļos dzimtas
saites bijušas jo
stipras, esam stip-
rinājušies un sa-
liedējušies gan
priekos, gan bē-
dās. Mūsu saknes
saistās ar Vidzemi,
Vidzemes augstie-
ni, mīļo Jaun -
piebalgu,
,,Zimzām”, kuras
iemīļojuši arī mūsu
bērni un mazbērni.

Rasma Kļaviņa ar savu ģimeni

Jūlijs Irša (Hiršs) ar meitu Rasmu

Rasmas māte Elvina
Irša (dz. Bāliņš)
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Interešu
izglītība

18.01. plkst. 11.00 ciklā “Piebalgas
dzimtu stāsti” 7. tikšanās reizē uz-
klausīsim Maijas Ķīķeres stāstījumu
par Ķīķeru dzimtu, kā arī iepazīsimies
ar Vēsmas Johansones savākto un ap-
kopoto informāciju par Jaunpiebalgas
mājām un ļaudīm.

l 21.01. plkst.17.00 lasītāju klubiņa
Lasītprieks! kārtējā tikšanās reize,
kurā runāsim par iedvesmojošām un
spēcinošām grāmatām.

l 23.01. plkst.17.30 saruna ar da-
bas dziedniecības terapeiti  Daigu
Semjonovu par Ķīnas medicīnu un
tās principiem, lai atbrīvotos no sā-
pēm un sakārtotu savu enerģētiku.

l 28.01. plkst.17.00 radošā
darb nīca - Book folding (Orimoto)
tehnikā no makulatūras darināsim
interjera priekšmetus un mākslas
darbus.

l 11.02. plkst.17.00 domubiedru
tikšanās “Teātra afišā”.

Pasākumu grafiks var mainīties,
tāpēc, lūdzu, sekojiet līdzi informā-
cijai afišās, novada domes mājas lapā
un sociālajos tīklos https://www.fa-
cebook.com  un http://www.drau-
giem.lv 

Ierosinājumi, pieteikšanās uz no-
darbībām un uzziņas personīgi vai pa
tālruni 64107903, mob. 29230240;
e-pasts: baiba.logina@jaunpiebalga.lv

Nodarbības notiks Jaunpiebalgas
novada domes 2.stāvā – mācību kla-
sē vai zālē.

Baiba Logina

Saruna ar novada domes
priekšsēdētāju

(Turpinājums no 5. lpp.)

C uzturēšanas klasei ceļu attīra no sniega 18 stundās pēc snigšanas beigām.
Autoceļus, kuriem noteikta D uzturēšanas klase, attīra no sniega līdz

četrām reizēm sezonā atkarībā no sniega daudzuma.
Ar plašāku informāciju par autoceļu uzturēšanu ziemā var iepazīties

MK Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uz-
turēšanas prasībām un to izpildes kontrole”.

Ja valsts ceļu stāvoklis ir neapmierinošs, regulāri esam informējuši VAS
“Latvijas Valsts ceļi”, uzturam kontaktus ar atbildīgajiem pārstāvjiem
Gulbenē un Cēsīs. Gribētu gan atgādināt, ka satiksmes noteikumos rak-
stīts, ka auto vadītājs izvēlas braukšanas ātrumu atbilstošu laika un ceļa
apstākļiem, savām kā vadītāja prasmēm un automašīnas un riepu teh-
niskajam stāvoklim.

Kādi būs svarīgākie darbi, kas šogad veicami novadā?
Budžets vēl nav apstiprināts, taču priekšlikumi ir apkopoti. Gribētu

teikt, ka ir vairākas problēmas, kuras jārisina. Lieli investīciju darbi nav
plānoti. Viens no darbiem ir novada domes ēkas jumta remonts – jum-
ta pārseguma maiņa, tas pats attiecas uz estrādi. Lai arī vasaras sezo-
nā tur notiek tikai daži pasākumi, tomēr estrāde ir jāsakārto. Vairāk uz-
manības tiks pievērsts komunālās saimniecības dažādu sīku objektu sa-
kārtošanai, piemēram, saistībā ar ūdensvada un kanalizācijas sistēmu,
īpaši Melnbāržos, arī pašvaldības dzīvokļu saimniecībai. Līdz ar ceļa un
ielas remontu jāpabeidz trotuāra sakārtošana gar garo krogu un no-
brauktuvēs no valsts ceļa – dažos posmos, kas attiecas uz pašvaldību.
Domāsim arī par labiekārtošanas darbiem gar trotuāru, ierīkojot atpū-
tas vietas (soliņi, atkritumu konteineri). Jūlijā būs pabeigta Gaujas ie-
las un ceļa posma uz Ranku rekonstrukcija, arī ielu apgaismojums tiks
pilnībā savests kārtībā, būs trīs jaunas autobusa pieturas. Vēl paredzēta
trenažieru zāles atjaunošana vidusskolas sporta zālē bijušajās jaunie-
šu centra telpās. Savukārt pašreizējais jauniešu centrs tiek veidots do-
mes ēkā Gaujas ielā 4. 

Turpināsies sadarbība ar Vecpiebalgas novadu?
Pašreiz izstrādes procesā ir divas lietas. Viena – kopīgi ar Vecpiebalgas

novadu atbalstīt tirdzniecības vietas veidošanu Piebalgas uzņēmējiem Rīgā
Āgenskalna tirgus teritorijā. Otra – sadarbība tūrisma jomā, ir ideja, kura
kopīgā darbā jāpārvērš labā rezultātā.

Joprojām sāpīgs jautājums par ēdināšanas pakalpojumu ne-
esamību Jaunpiebalgā.

Runājot par ēdināšanu, ir bijušas sarunas pagājušajā gadā, likās ce-
rīga situācija, jo interesi izrādīja pieredzējuša ēdināšanas uzņēmuma
pārstāvji, kuri vēlējās atvērt savu uzņēmumu, taču parēķināja un sa-
prata, ka bizness šeit neatmaksājas. Pašvaldība šai lietā neko uzsākt
nevar, to aizliedz likums par komercdarbību. Telpas, kas mums bija, tika
piedāvātas vairākiem pretendentiem, taču neviens interesi neizrādīja.
Cerības atmestas nav, ir varianti, bet viss atkarīgs no uzņēmēju iespējām.
Ņemot vērā pie mums iespējamo ēdināšanas pakalpojuma pieprasīju-
mu, manuprāt, to nodrošināt var atļauties vien mazs ģimenes uzņēmums,
kur pati ģimene arī strādā šajā kafejnīcā. 

Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere



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”. 

Jaunpiebalgas novada dome izsludina 
pretendentu atlasi uz vakanto amata vietu
“Jaunpiebalgas kultūras nama

darba organizators”
uz noteiktu laiku

Jaunpiebalgas pagasta kultūras namā.
Pieteikumus iesniegt līdz 2019. gada 

28. janvāra plkst. 12.00
Sīkāka informācija mājaslapā

www.jaunpiebalga.lv

Saskaņā ar 2018. gada 27. decembra ārkārtas
novada domes sēdes lēmumu 

tiek piešķirtas brīvpusdienas, neizvērtējot 
ģimenes materiālo stāvokli, visiem

Jaunpiebalgas novada pašvaldības izglītības
iestāžu 5. - 9.klašu skolēniem, kuru ēdināšana

netiek nodrošināta no valsts budžeta
līdzekļiem. 

Brīvpusdienas tiek piešķirtas 1.42 EUR 
(ar PVN) apmērā vienai pusdienu ēdienreizei
par faktiski saņemto pusdienu porciju skaitu

noteiktajās klasē.

No tevis tik daudz bija, 
ko gūt.

Tavas pēdas ir dziļas,
tās nepazūd.

Izsakām līdzjūtību
Artūram Razguļājevam,

vectēvu 
mūžības ceļā pavadot!

VUGD Jaunpiebalgas
posteņa kolēģi

Paldies Jānim Ciekurznim
par vēsturisko dokumentu 
dāvinājumu Jaunpiebalgas 
novadpētniecības muzejam! 

Īpaši nozīmīga 
Karaklausības apliecība

ar 1. jātnieku pulka atzīmi 
no 1936. gada.

Vēsma Johansone

Jaunpiebalgā 

25. 01. plkst. 10.30 Valmieras Viestura vi-
dusskolas Tautas teātra „Sprīdītis“ izrāde
„Velniņi“.
Ieejas maksa 2,00 EUR

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

Tālrunis sīkākai uzziņai - 26646395

Zosēnos

9. 01. plkst. 14.30   Kustību diena – tiem
kam interesē iegūt zināšanas, vingrojumus ve-
selībai ikdienā.

19. 01. plkst. 14.00  Vidrižu pagasta ama-
tierteātris  viesojas ar izrādi “Viss par sie-
vietēm”.

01. 02. plkst. 19.00 Blomes pagasta  ama-
tierteātris viesojas ar izrādi “Ģimenes tra-
kumi”.

Kultūras pasākumi 


