
4 (253) 2019. gada aprīlis Jaunpiebalgas novada izdevums

Maijā
01. 05. Darba svētki. Latvijas Republikas
Satversmes sapulces sasaukšanas diena.

04. 05. Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas diena.

09. 05. Eiropas diena.
12. 05. Mātes diena.

“Piedod, māt, mūsu steigu un neva-
ļu, piedod mūsu nerātnības un neiz-
darītos darbus - kopš bērnības visā
dzīves garumā, piedod, ka pārāk reti
esam tev teikuši pateicības un mīļos
vārdus! Mēs tomēr katrs agri vai vēlu saprotam,
ko nozīmē mātes sirds, un tu vienmēr mūsu atmiņās
spulgosi gaiša, skaidra un neaizmirstama - tu - kars -
ta asins lāse gadu baltumā.” /Lija Brīdaka/
15. 05. Starptautiskā ģimenes diena.

Sniega rozes ar kamenīti ziedā.
Foto: Lolita Petkēviča
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- Pārdomas
Maijs – šis jaukais pavasara mēnesis,

kad atzīmējam Mātes un Ģimenes dienu.
Mēs, vecāki, bieži vien aprobežojamies ar
domu – viss, kas mūsdienu bērniem ne-
pieciešams, ir jaunākās viedierīces un iz-
glītojoši pulciņi. Taču izrādās, ka patiesī-
bā viņiem visvairāk vajadzīga mammas un
tēta uzmanība un gādība. Kādiem īsti jā-
būt labiem vecākiem? Izrādās, to vislabāk
var pateikt paši bērni.

Kāds sporta skolotājs ārzemju skolā,
kurš gatavojās kļūt par tēti, saņēmis ie-
teikumus no saviem skolēniem, lai viņš
kļūtu par labāko tēti. Kāda pirmklasniece
iesaka: “Tev vajadzētu nodrošināt savu
bērnu ar ēdienu un vest viņu uz skolu.
Tāpat pārliecinies, ka viņš saņem pie-
tiekami daudz miega, kā arī, vai viņam
nav pārāk auksti vai karsti.” Savukārt
kāds 3. klases skolēns apgalvo: „Galvenais
- nodrošini savu bērnu ar pajumti, ēdie-
nu un ūdeni. Ā, un neizmirsti palīdzēt vi-
ņam atrast nozaudētās lietas!“
„Pārliecinies, ka bērnam ir visas nepie-
ciešamās drēbes, un neļauj viņam gar-
laikoties. Ik dienas dari visu, kas tavos spē-
kos, lai viņš nenomirtu, un iemāci viņam
mazgāt zobus,“ atklāj trešklasniece. 

Arī par ēdienu bērniem ir, ko teikt.
“Noteikti baro viņu ar augļiem,“ atklāj otr-
klasnieks un turpina, „bet tad, kad jūs do-
daties izbraucienā vai garākā pastaigā, ne-
aizmirsti nodrošināties ar uzkodām gadī-
jumā, ja bērns būs izsalcis. Un vēl - tev rū-
pīgi jāpieskata savs bērns.”

„Pie guļamistabas loga pieliec kāpnes,
kuras varēsi izmantot gadījumā, ja sākas
ugunsgrēks vai kāds ir ielauzies tavā mājā,“
prātīgi iesaka 3. klases skolnieks.

„Tu būsi pats labākais tētis, ja vienmēr
pirms gulēt iešanas jau būsi sagatavo-
jis pasaku lasīšanai. Tāpat līdz deviņu
gadu vecumam neļauj savam bērnam lie-
tot dažāda veida viedierīces bez tavas
uzraudzības. Un, ja tu kādreiz nolem sa-
vam bērnam iedot pienu, tad parūpējies,
lai tas būtu silts, jo silts piens nomie-
rina bērnus,“ ar padomiem dalās otr-
klasniece. „Pārliecinies, ka katru dienu
vismaz piecas minūtes laika velti tikai
sarunām ar savu bērnu,“ atgādina 4. kla-
ses skolniece.

Un tā tālāk, seko vēl daudzi citi līdzīgi
padomi. Jāteic, patiešām labi un vērtīgi,
jo paši bērni jau arī vislabāk zina, kas tiem
vajadzīgs, nevis kaut kādi gudrie zināt-
nieki.

Lai mums iznāk vairāk laika pabūt
kopā ar saviem mazajiem un lielajiem bēr-
niem!

Aija Ķīķere

Novada domē
2019. gada 11. marta novada

domes sēdē nolemts:
Apstiprināt SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance”

2018.gada pārskatu.
Pagarināt iesnieguma izskatīšanas laiku līdz 2019.gada 5.jū-

lijam par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa pie-
šķiršanu.

Dzēst un ieskaitīt pašvaldības budžetā pārmaksāto komunālo
maksājumu 3,34 EUR.

Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada inventa-
rizācijas rezultātus saskaņā ar inventarizācijas komisijas kop-
savilkumiem.

Apstiprināt Jaunpiebalgas vidusskolas attīstības plānu 2019.
– 2025.gadam.

Noteikt izglītības iestādes vadītāja individuālo mērķi un uz-
devumus vērtēšanas periodam no 2018.gada septembra līdz
2020.gada septembrim: individuālais darbības mērķis saskaņā ar
Jaunpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014. -
2030.gadam un Jaunpiebalgas novada attīstības programmu 2014.
- 2020.gadam - nodrošināt kvalitatīvu izglītību, kas balstīta uz paš -
vadītu mācību procesu un nacionālās identitātes stiprināšanu ve-
selīgā sadarbības skolā; uzdevumi konkrētajam vērtēšanas periodam:
veidot izglītības iestādē vienotu pieeju un sistēmu skolēncentrē-
ta mācību procesa nodrošināšanai, attīstot izglītojamajiem paš -
vadītas mācīšanās kompetenci; palielināt izglītojamo un pedago-
gu iesaisti kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popula-
rizēšanā, novada kultūrtelpas izzināšanā, veicinot nacionālās iden-
titātes stiprināšanu; vērtējamās kompetences, mācību un attīstī-
bas vajadzības: pārmaiņu vadīšana, orientācija uz attīstību, ko-
mandas vadīšana, darbinieku motivēšana un attīstīšana, stratē-
ģiskais redzējums.

Izstāties no biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”.
Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes Iekšējās kontroles sis-

tēmu 2019.gadam.
Norakstīt un izslēgt no uzskaites debitora SIA “I.T.C.S” parā-

du 1003,14 EUR, jo kapitālsabiedrība likvidēta un izslēgta no PVN
reģistra 2019.gada 14.janvārī.

Izbeigt 2007.gada 28.novembra noslēgto nekustamā īpašuma
“Pagasta nams” nomas līgumu ar 2019.gada 15.janvāri.

Iznomāt Sandrai Strēlei, personas kods dzēsts, telpu ar kopē-
jo platību 13,4 kvadrātmetri sociālo pakalpojumu punktā Dārza
iela 4 -14, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, dziedniecības pa-
kalpojumu sniegšanai.

Sagatavoja Anita Auziņa.

Paziņojums
Jaunpiebalgas novada pašvaldība informē, ka 2016.gada 12.sep-

tembrī ir apstiprināti Jaunpiebalgas novada domes saistošie no-
teikumi Nr.11 „Kārtība, kādā saskaņojama koku ciršana ār-
pus meža Jaunpiebalgas novada pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā” (turpmāk – noteikumi), kuri ir pieejami elek-
troniski pašvaldības mājas lapā: http://jaunpiebalga.lv.

Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā
ar Jaunpiebalgas novada domi saskaņojama koku ciršana ārpus
meža pašvaldības administratīvajā teritorijā, koku ciršanas pub-
liskās apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko publisko ap-
spriešanu, kā arī metodiku zaudējumu aprēķināšanai par dabas
daudzveidības samazināšanu.
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Vienlaikus saskaņā ar 2012.gada 2.maija Ministru
kabineta noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku cir-
šanu ārpus meža” (turpmāk – MK noteikumi) 4.punk -
tu attiecīgās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdī-
tājam nepieciešama pašvaldības atļauja koku ciršanai
ārpus meža, ja kokus cērt:

4.1. pilsētas un ciema teritorijā;
4.2. īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izņemot aiz-

sargājamo ainavu apvidus, ja tie nav iedalīti funkcio-
nālajās zonās, kā arī Ziemeļvidzemes biosfēras rezer-
vātu un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju neitrālo zonu;

4.3. teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi, un
tās aizsargjoslā;

4.4. parkā;
4.5. kapsētā;
4.6. alejā (arī tad, ja tā atrodas ceļu zemes nodalīju-

ma joslā);
4.7. gar valsts un pašvaldību ceļiem;

4.8. virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, izņemot māk-
slīga ūdensobjekta aizsargjoslu, ja kokus cērt ne tālāk
kā 50 metru joslā gar virszemes ūdensobjektu vai visā
palienes platumā gar ūdensobjektu ar izteiktu periodiski
applūstošu palieni;

4.9. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aiz-
sargjoslā;

4.10. pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas do-
kumentos noteiktajā ainaviski vērtīgajā teritorijā;

4.11. kad tie 1,3 metru augstumā no sakņu kakla sa-
snieguši apkārtmēru atbilstoši noteikumu 1.pielikumam.

Pašvaldība aicina ievērot noteikumos un MK notei-
kumos noteikto kārtību un neskaidrību jautājumos (t.sk.
ja ir šaubas par ciršanas atļaujas nepieciešamību) sa-
zināties ar pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālis-
ti Maiju Astrīdu Elsti, e-pasts: maija.elsta@jaunpie-
balga.lv, tālr. 64107902. 

Jaunpiebalgas novada dome

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju
Tik ļoti gaidītais pavasaris ir atnācis, līdzi at-

nesot jau ierastos āra darbus – apkārtnes sakop-
šana, veco lapu dedzināšana u.c. Taču sausuma
dēļ iestājas ugunsnedrošais periods.

Lūgums visiem draudzēties ar veselo saprātu un ne-
darīt to, ko nedrīkst un ir bīstami darīt – dedzināt pēr-
no zāli jeb kūlu! Bīstami dedzināt ir jebko, arī grāvmalas,
kur iepriekš nav pļauts. Tāpat jāpadomā par dzīvo ra-
dību, kas tajā zālē mitinās.  Ja runā par laukiem, tad
mūsu novadā tādu nesakoptu platību nav, zemnieki jau
lielākoties visas teritorijas apsaimnieko. Sodi ir pietiekami
bargi, kāpēc vispār riskēt ar uguni, kas var iznīcināt savu
un kaimiņu īpašumu. 

Runājot par ikgadējo Lielo talku, kas šogad paredzēta
27. aprīlī, tad mēs pa šiem gadiem visi kopā vairāk vai
mazāk daudz ko esam paveikuši, tāpat sakopjam savus
īpašumus. Ir gan arī dzirdēts, kāpēc kādam jāvāc at-
kritumi, kurus cits izmetis. Joprojām atrodas, piemē-
ram, kāda būvgružu kaudze, cita veida atkritumi, iz-
mesti ceļa malā, īpaši nepatīkami, ka tiek piemēslotas
atpūtas vietas pie Gaujas...  Aprīlī brauksim apsekot
graustus un nelegālās atkritumu izgāztuves. Nupat bija
divi signāli no Vides SOS – kā jau zinām, šī mobilā lie-
totne izveidota, lai ikviens no mums ātri varētu pazi-
ņot Valsts vides dienestam par pārkāpumiem pret vidi
- nofotografējam pārkāpumus pret vidi, aprakstām, kas
noticis, pievienojam GPS koordinātes un nosūtām Valsts

vides dienestam ( sīkāka informācija Vides SOS mājas
lapā). Mums šī ziņa atnāk, to pārbaudām un meklējam
vainīgo. Arī iepriekšējā gadā tika atklātas divas pie-
mēslotas vietas, sameklējām vainīgos, kuri bija pietie-
kami apzinīgi un visu savāca. 

Tā kā šogad pavasaris atnācis diezgan agri, tad, do-
māju, visiem pietiks laika, lai sakopu savas teritorijas.

Nupat gan valsts, gan pašvaldības ceļu stāvoklis
arī uzlabojies, tie jau vairākkārt tikuši greiderē-
ti. Taču, piemēram, ceļš uz Skubiņiem ļoti ilgi žuva,
jo mežā sniegs tik ātri nenokūst. Iedzīvotājiem bija
īsts pārbaudījums, lai ikdienā pa to brauktu.

Šogad kopumā pavasaris ir labvēlīgs, ātri kusa, sau -
le un vējš žāvēja dubļus. Jā, ja ceļš iet cauri mežiem,
tad sniegs tur nokūst vēlāk. Taču nu jau stāvoklis ir nor-
malizējies. 

Kas vēl būtu piebilstams?
Kā jau ierasts, arī šogad piedalīsimies Vidzemes

Uzņēmēju dienās Valmierā, kas notiks 17., 18. maijā. Tad
1. jūnijā paredzēts pasākums “Tava diena Piebalgā”,  arī
pasākums estrādē. Savukārt lielākais pasākums mūsu
novadā - izstāde – gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!”-  šo-
gad noritēs 10. augustā. Vēl varu piebilst, ka bija divi
interesenti, kuri vēlējās rīkot komercpasākumus estrādē,
diemžēl pašlaik šajā sakarā iestājies klusums. 

Paldies par sarunu!
Aija Ķīķere

Pieteikšanās platību maksājumiem
No 2019. gada 10.aprīļa sākas pieteikšanās platību

maksājumiem. Lauksaimnieki tiem var pieteikties līdz
šā gada 22. maijam, iesniedzot Vienoto iesniegumu LAD
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Pēdējā diena, kad
atbalsta maksājumiem var pieteikties ar kavējuma sank -
ciju, šogad ir 17. jūnijs.

Dīzeļdegvielas ar samazinātu akcīzes nodokli ie-
snieguma iesniegšana norit no 10.aprīļa līdz 3. jūnijam.

Dienests atgādina, ka no 2019. gada lauksaimnieki
vairs nesaņems maksājumu apgabaliem, kuros ir da-

bas vai citi specifiski ierobežojumi (ADSI).
Lai palīdzētu klientiem aizpildīt pieteikumus elek-

troniski, tiek sniegtas konsultācijas pagastu centros pie
lauku attīstības konsultantes (maksa par pakalpojumu
pēc LLKC piestādīta cenrāža), iepriekš piesakoties pa
tālruni 29131170 Jaunpiebalgā: pirmdienās, trešdienās,
ceturtdienās, piektdienās no 9.00 līdz 15.00; 

Zosēnos: otrdienās no 9.00 līdz 13.00.
Dodoties uz konsultāciju, obligāti jāpaņem līdzi elek-

troniskās pieteikšanās sistēmas ieejas datus – lieto-
tājvārdu, paroli, e-pasta adresi un pieslēgšanās paro-
li. Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnie-

Lauku ziņas
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ki var saņemt arī konsultācijas jebkurā LAD klientu ap-
kalpošanas centrā klātienē, rakstot e-pastu:
klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni
67095000.

Bioloģiski vērtīgo zālāju 
apsaimniekotājiem

Lauksaimniekiem, kuri iesaistījušies LAP 2014. - 2020.
gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē
“Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ),
un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības no-
zīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālā-
ju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā
ir nepieciešams apgūt pamatiemaņas zālāju biotopu vai
sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kur-
sus un iegūstot atbilstošu dokumentu.

Cēsīs norisināsies divu dienu mācības (14. maijs un
21. maijs) Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu
vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana. 

Pieteikties pie Daces Kalniņas - tālr. 28381477, e-pasts:
dace.kalnina@llkc.lv. Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām
ir obligāta. Vietu skaits mācību grupā – ierobežots.

Konkurss “Sējējs 2019”
Zemkopības ministrija aicina lauku uzņēmējus, jau-

nos zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties lauk-
saimnieku vidū iecienītajam konkursam “Sējējs
2019”.

Dalībnieki konkursā “Sējējs 2019” tiks vērtēti no-
minācijās – “Gada lauku saimniecība”, “Gada uzņēmums
pārtikas ražošanā”, “Ģimene lauku sētā”, “Jaunais veik-
smīgais zemnieks”, “Gada veiksmīgākā kopdarbība”,
“Bioloģiskā lauku saimniecība” un “Gada LEADER pro-
jekts vietējā rīcības grupā”. Pieteikumi dalībai šajās no-
minācijās jāiesniedz SIA “Latvijas Lauku konsultāci-
ju un izglītības centrs” konsultāciju birojos vai Lauku
atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās lauksaimniecības
pārvaldēs, vai LAD Centrālajā aparātā Klientu apkal-
pošanas daļā, Rīgā, Republikas laukumā 2 līdz 2019.
gada 31. maijam.

Dace Vējiņa
Jaunpiebalgas novada 

lauku attīstības konsultante
mob. tel. 29131170

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk -
VTUA) ir pārskatījusi un tā rezultātā pilnveidojusi trak-
tortehnikas eksaminācijas veikšanas iespējas, kā arī at-
gādina par traktortehnikas vadīšanas klāsta paplašinā-
šanos līdz ar traktortehnikas vadītāja apliecības maiņu.

Līdzšinējo 16 VTUA biroju vietā turpmāk traktor-
tehnikas pretendenti varēs pieteikties veikt teorētisko
eksāmenu par ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu sa-
tiksmes drošību (turpmāk – CSN eksāmens) un teorē-
tisko eksāmenu par traktortehnikas ekspluatācijas dro-
šību (turpmāk – Ekspluatācijas eksāmens) sev ērtā vai
tuvākajā VTUA birojā (https://www.zm.gov.lv/valsts-teh-
niska-uzraudziba/statiskas-lapas/kontakti?nid=2664),
izņemot Vidzemes nodaļas biroju Alūksnē.

Savukārt traktortehnikas praktiskās vadīšanas ek-
sāmenu (turpmāk – vadīšanas eksāmens), tāpat kā līdz
šim, pieņem visi VTUA biroji, t.sk. Vidzemes nodaļas
birojs Alūksnē.

Traktortehnikas vadītāja tiesības pēc visu trīs ek-
sāmenu sekmīgas veikšanas var iegūt persona, kas pa-
beigusi teorētisko un praktisko apmācību, kā arī at-
tiecīgās kategorijas teorētiskās zināšanas un praktis-
ko pieredzi ir apguvusi pašmācībā. Pašmācībā var ie-
gūt TR1 kategoriju, savukārt TR2, TR3 vai TR4 kate-
goriju pašmācībā atļauts iegūt personai, kurai vismaz
12 mēnešus jau ir kāda no traktortehnikas vadītāja ka-
tegorijām. Persona ir atbrīvota no ceļu satiksmes no-
teikumu eksāmenu kārtošanas, ja tai ir tiesības vadīt
traktortehniku vai C1 vai C kategorijai atbilstošus tran -
sportlīdzekļus.

Kategoriju eksāmenus iespējams veikt jebkurā dar-
ba dienā, tiesa, iepriekš piesakoties un vienojoties par
eksaminācijas iespējām ar ērtāko vai tuvāko VTUA bi-
roju, līdz ar to eksāmenu biežumu katrā VTUA birojā
plāno individuāli, bet ne retāk kā reizi nedēļā. CSN ek-
sāmens tiek pieņemts elektroniskajā veidā, bet ek s -
pluatācijas eksāmens - rakstiski.

Tāpat VTUA atgādina, ka kopš 2018.gada septem-
bra tiek mainīta vecā parauga traktortehnikas vadītā-
ja apliecība, pat ja derīguma termiņš vēl nav beidzies,
pret jauno kategoriju bez papildu eksāmenu veikšanas.
Jaunā traktortehnikas vadītāja apliecība paplašina trak-
tortehnikas kategoriju grupas - persona ir tiesīga va-
dīt plašāku traktortehnikas klāstu nekā tas ir paredzēts
vecā parauga apliecībā.

Traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanu, ap-
maiņu un atjaunošanu veic visos VTUA birojos.

Līdz ar pērnā gada izmaiņām traktortehnikas vadītāja
apliecību kategoriju nosaukumi nedublējas ar autovadītā-
ju kategorijām Latvijā un Eiropas Savienībā. Traktortehnikas
vadītāju kategorijas pēc traktortehnikas specifikācijas un
to galvenā izmantojuma veida grupētas šādi:

l TR1 — traktori, lauksaimniecības pašgājējmašī-
nas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas,
ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas ar
pilnu masu līdz 7500 kilogramiem;

l TR2 — visi traktori, lauksaimniecības pašgājēj-
mašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājēj-
mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās
pašgājējmašīnas;

l TR3 — meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un
speciālās pašgājējmašīnas;

l TR4 — ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavato-
ri, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas.

Plašāku informāciju skatīt VTUA tīmekļa vietnē, sa-
daļā “Traktortehnikas vadītāji”
(https://www.zm.gov.lv/valsts-tehniska-uzraudziba/sta-
tiskas-lapas/traktortehnikas-vaditaji?nid=2666#jump)

Jānis Mergups – Kutraitis
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras

sabiedrisko attiecību speciālists
tālr. 26397648, e-pasts: janis.mergups@vtua.gov.

Traktortehnikas eksaminācijas veikšanas
un apliecības apmaiņas iespējas
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Apvienoto novadu ģeogrāfijas olimpiādē 8. kla-
sēm piedalījās:

Elīna Zariņa, Līga Džīnija Rubene, Kate
Smilga. Skolotāja V. Kļaviņa.

Apvienoto novadu mājturības un tehnoloģiju
9.klašu un 7.klašu olimpiādē zēniem piedalījās:

Ēriks Ralfs Blaubergs (9.kl.). Skolotājs V. Krams.

Apvienoto novadu angļu valodas olimpiādē 6.
un 8. klasēm piedalījās:

Gundega Kalašinska ( 6.kl.), Elīza Seržāne (6.kl.),
Endija Romanova (8.kl.) – 2.vieta, Elīna Zariņa (8.kl.)
– 3.vieta, Annija Bedeice (8.kl.). Skolotāja V. Zariņa
– Romanova.

Apvienoto novadu skolu volejbola sacensībās pie-
dalījās 7.klases komanda:

Vendija Traupele, Rihards Ansbergs, Nauris
Kristaps Metums, Rodrigo Jēkabsons, Alise
Anete Apsīte,

Veronika Monika Stūriška, Kristers Vasiļjevs,
Nauris Lazda. Skolotāja S. Vlodare.

Apvienoto novadu skolu jaukto koru skatē pie-
dalījās:

Ance Dārziņa, Keita Anna Grīnberga, Lita
Loginova, Keita Rukmane, Kristīne Smirnova,
Viktorija Bogdanova, Paula Bogdanova, Rihards
Ansbergs, Zanda Loginova, Karolīna Pogule, Tīna
Rukmane, Viviāna Loreta Tomaša, Agnija Ziedāre,
Aleksa Paula Pallo, Līga Džīnija Rubene, Kate
Katerīna Ruņģe, Kate Smilga, Ričards Knāķis,
Ksenija Krūmiņa, Sandis Pajats, Justīne Skutāne,
Aleksandrs Grigorjevs, Anna Marija Kārkliņa,
Krista Marta Kundrate, Samanta Terēze Spirģe,
Mārcis Klapars, Valts Pabērzs, Artis Peilāns.

Skolotāja L. Vaļģe.

Apvienoto novadu skolu zēnu koru skatē pie-
dalījās:

Reinis Dravants, Viesturs Damroze, Nauris
Lazda, Daniels Mitrofanovs, Dinārs Mednis, Emīls
Ērglis, Emīls Lazda, Pēteris Loža, Arvis Tentelis.
Skolotāja M. Vīksna.

Mazpulku zīmējumu konkursā “Mazpulku ka-
lendārs 2019” piedalījās

Gita Kazaka (9.kl. sk.). Skolotāja  B. Kalniņa-Eglīte.

Apvienoto novadu skolu tautas deju skatē pie-
dalījās un ieguva 1. pakāpes diplomu:

1. -2. klases kolektīvs:
Sāra Estere Gurska, Helēna Jansone Ķirse, Keita

Zālīte, Rasa Sila, Sofija Johansone, Marta
Jundze, Gabriela Krūza, Lauma Ciekurzne,
Laimdota Krilovska, Arians Zirnis, Jāzeps
Zivtiņš, Gunārs Vilnis, Armands Prūsis, Jēkabs
Muižnieks, Niklāvs Ralfs Leimanis, Lauris
Normunds Kromanis, Kristians Gurskis (skatē ne-
piedalījās).

Skolotāja L. Skutāne.

3. klases kolektīvs:
Dārta Damroze, Aleksa Vīķele, Katrīna

Eihentāle, Emīlija Pūcīte, Zanda Ohņevska, Elīna
Bormane, Viktorija Roģe, Nikola Beķere, Anete
Zirne, Samanta Keita Barkāne, Patriks Eniks, Alvis
Siliņš, Roberts Judins, Elstiņš Egīls, Pēteris Denis,
Armands Lukašēvics, Bruno Aleks Kromanis,
Jēkabs Montvids, Matīss Pogulis, Ēriks Anzons
(skatē nepiedalījās). Skolotāja L. Skutāne.

4. klases kolektīvs:
Kristīne Arkliņa, Beāte Juraža, Laura Līva

Kalniņa, Laura Pērkone, Nensija Šeļepenkova,
Amanda Vaščenkova, Ieva Zariņa, Annija Zivtiņa,
Elīna Ceple (skatē nepiedalījās), Lauma Bukša (ska-
tē nepiedalījās), Jānis Lapiņš, Pēteris Lapiņš,
Armands Erenbergs, Lauris Miška, Artūrs Spirģis,
Kristers Spirģis, Kristiāns Vasiļjevs, Emīls Žu-
ravļovs. Skolotāja L. Skutāne.

5.  kolektīvs:
Keita Anna Grīnberga, Keita Rukmane, Lita

Loginova, Agnija Pogule, Evelīna Spirģe, Arta
Krūmiņa, Pēteris Loža, Kārlis Valdemiers-
Bišeris, Emīls Lazda, Emīls Ērglis, Arvis Tentelis,
Alekss Alksnis, Toms Zariņš, Iļja Ļutovs.  Skolotāja
L. Skutāne.

Skolas ziòas

Attēlā: deju skolotāja Lāsma Skutāne un
Jaunpiebalgas vidusskolas direktors Arnis Ratiņš jū-
tas gandarīti par skolas deju kolektīvu augstajiem vēr-
tējumiem apvienoto novadu skolu tautas deju skatē.

Foto: Vēsma Johansone
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6. - 7. klases kolektīvs:
Zanda Loginova, Arta Ābelīte, Tīna Rukmane,

Karolīna Rukmane, Ance Rutka, Līga Kīne, Gerda
Johansone, Agnija Ziedāre, Nauris Lazda, Mikus
Ļuļēns, Raivis Broks, Viesturs Damroze, Uvis Uldis
Pērkons, Nauris Kristaps Metums, Reinis
Dravants, Rihards Ansbergs. Skolotāja L. Skutāne

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas
rīkotajā matemātikas konkursā piedalījās:

Ance Dārziņa (5.kl. ) – 3.vieta, Evelīna Brikmane
(6.kl.). Skolotājas I. Ciekurzne, I. Bērziņa.

Vidzemes debašu turnīrā Cēsīs par tēmu 
“Jauniešiem no 16 gadu vecuma jādod/nav jā-

dod tiesības piedalīties Eiropas Parlamenta vē-
lēšanās” piedalījās un ieguva 1. vietu:

Krista Marta Kundrate (10.kl.), Aleksandrs
Grigorjevs (10.kl. ), Izabella Kvecko (12.kl.).

Laika tiesneši: Samanta Terēze Spirģe (10.kl.),
Anna Marija Kārkliņa (10.kl.). Debašu trenere – sko-
lotāja I. Elksne.

Nacionālajā debašu turnīrā Jelgavā par tēmu 
“Jauniešiem no 16 gadu vecuma jādod/nav jā-

dod tiesības piedalīties Eiropas Parlamenta vē-
lēšanās” piedalījās:

Krista Marta Kundrate (10.kl.), Aleksandrs
Grigorjevs (10.kl.), Izabella Kvecko (12.kl.).

Laika tiesneši: Samanta Terēze Spirģe (10.kl.),
Anna Marija Kārkliņa (10.kl.). Debašu trenere – sko-
lotāja I. Elksne.

Mazpulku rudens projekta forumā piedalījās:
Anete Ciekurzne (6.kl.) – atzinība, Lāsma

Slaidiņa (8.kl.). Skolotāja B. Kalniņa – Eglīte.

Madonas muzeja organizētajā zīmējumu kon-
kursā “Es, Tu, mēs – ūdens” piedalījās:

Ance Dārziņa (5.kl.), Mikus Īvulāns (5.kl.), Karlīna
Miška (6.kl.) – pateicība, Arta Ābelīte (6.kl.), Laura
Bukša (6.kl.), Justīne Irša (6.kl.), Lelde Ješkina (6.kl.),
Līva Zirne (6.kl.), Daniels Mitrofanovs (7.kl.) – pa-
teicība, Emīls Markuss Morozs (7.kl.), Lāsma
Slaidiņa (8.kl.) – laureāte, Kristiāna Beķere (8.kl.)
– pateicība, Annija Bedeice (8.kl.), Sintija Bukša
(8.kl.), Sāra Sabīne Grobiņa (8.kl.), Līga Džīnija
Rubene (8.kl.), Ričards Knāķis (9.kl.) – pateicība,
Gita Kazaka (9.kl.) – pateicība, Renārs Broks (9.kl.),
Līga Rusova (9.kl.). Skolotāja B. Kalniņa-Eglīte.

Apvienoto novadu mājturības un tehnoloģiju
olimpiādē piedalījās:

Emīls Markuss Morozs (7.kl.) – 1. vieta. Skolotājs
V. Černoglazovs.

Apvienoto novadu lietišķās informātikas olim-
piādē piedalījās:

Lelde Ješkina ( 6.kl.) – 1.vieta, Dārijs Rozenblats
(6.kl.), Rihards Ansbergs (7.kl.) – 2.vieta, Daniels
Millers (7.kl.), Endija Romanova (8.kl.) – 1.vieta,
Elīna Zariņa (8.kl.) – 3.vieta. Skolotājas I. Ciekurzne,
V. Vilde.

Ieva Ciekurzne

Par tradīciju kļuvis, ka mūsu sko-
lā pirms marta brīvdienām stundas
vada viesskolotāji. No aptaujas sa-
protu, ka daudzi uzzināja ko jaunu,
bet citi nostiprināja pārliecību, ka va-
jag mēģināt, nebaidīties riskēt.
Uzzināja par zemessardzi, par ra-
dioloģiju, par biznesa sarežģītību, par
to, ka vispār ir tik daudz profesiju. 

Skolēnu secinājumi pēc pasākuma:
– Vajag mēģināt! 
– Sapratu, ko vēlos!
– Pašam vien jāizvēlas, kur un ko

mācīties.
– Ieguvu jaunas zināšanas.
– Uzzināju par studenta dzīvi un

izmaksām.
– Uzzināju par pieredzi strādāt un

mācīties ārzemēs.
– Jāmācās, ja arī tajā brīdī nezi-

ni, kur un kā tas noderēs!
– Ticēt sev un saviem sapņiem!
– Būt pārliecinātam par sevi!
– Sapratu, ka katrs no viesiem ci-

tādi sasniedza savu mērķi.
– Jāmācās no citu kļūdām.
– Ieklausīties sevī!
– Iepazinu interesantus cilvēkus,

patiesas dzīves situācijas.
– Neko nezināju par astronomiju.

Izrādās - tas ir interesanti!
– Sekot savai sirdsbalsij!
– Jābūt gan baigai uzņēmībai, lai

kļūtu draugos ar zemessardzi vai ar-
miju.

– Ieklausies citos, bet uzticies sev!
Patika dažādas aktivitātes, dik-

cijas vingrinājumi.
Karjeras dienas pasākumā tika

minētas vairākas profesijas, par ku-
rām skolēni gribētu dzirdēt turpmāk:
vetārsts, neirologs, tulks, robežsargs,
ķirurgs, psihologs, ielu vingrotājs, li-
dostas darbinieks, mākslinieks, grā-
matvedis, frizieris u.c. No konkrētiem
cilvēkiem minēti brāļi Lūsas
(Daumants un Dāvis), Mairis Briedis,
Kristaps Porziņģis, Ints Ķuzis.

Skolēnu anketās pieminēti visi šī
gada viesskolotāji - Nora Bogdanova,
Alise Smilga, Ēriks Zeps, Laimons
Začs, Dzintars Puķīte, Rihards
Eniks, Baiba Logina, Agnese Žogota. 

Paldies jums visiem par atsaucī-
bu! Citam par tāla ceļa mērošanu,
par atraušanos no sava darba. Arī
viesskolotāju rakstīto par šo dienu,
par vērojumiem skolā bija interesanti
lasīt. 

“Šādi pasākumi ir nepieciešami,

lai skolēni varētu pieņemt savu re-
dzējumu nākotnei,”  – Dzintars
Puķīte.

“Liels paldies par uzaicinājumu,
man tas bija vērtīgi,” - Rihards Eniks.

“Skolēni - ļoti labi klausītāji, bija
prieks atkal pabūt skolā” - Alise
Smilga.

“Kopējais iespaids par Jaun -
piebalgas vidusskolas audzēkņiem ir
ļoti labs. Interese par fiziku (astro-
nomiju) daudzu skolēnu acīs,” -
Laimons Začs.

“Ļoti patika bērnu uzmanība, spē-
ja iesaistīties un izteikties. Projekts
un ideja – brīnišķīga,” -  Ēriks Zeps.

“Bija interesanti vērot mūsdienu
jaunatni!” - Nora Bogdanova.

“Skolēni fantastiski - dažādi kā
savvaļas zālītes. Daudzi potenciāli re-
volucionāri. Paldies par iespēju kaut
nedaudz izjust skolotāju vietu.
Jauniešu centrs piedāvās dažādu pro-
fesiju pārstāvju viesošanos,”  –
Agnese Žogota.

Paldies visiem viesskolotājiem par
atsaucību un viesošanos Jaun -
piebalgas vidusskolā!

Vēsma Johansone

Ko jaunu skolēni uzzināja Karjeras dienā?
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Jaunpiebalgas
vidusskola šogad
iekļuva starp tām
10 Latvijas sko-
lām, kas ieguvu-
šas statusu
“eTwinning skola”
(pavisam Latvijā
tādas ir 34), tādē-
jādi iegūstot aug-
stāku reitingu un
priekšrocības pro-
jektu pieteikumu
iesniegšanai da-
žādiem Eiropas
fondiem. Eiropas
skolu kopiena-

eTwinning - darbojas kopš 2005.gada un izglītības ie-
stādēm visā Eiropā dod iespēju sadarboties un īstenot
kopīgus projektus, izmantojot informācijas un komu-
nikāciju tehnoloģijas bez papildu finansējuma piesais-
tes, bet pedagogiem- piedalīties gan tiešsaistes, gan klā-
tienes semināros. Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāji
izmanto šīs iespējas un ar prieku un lepnumu dalās savā
eTwinning pieredzē. 

Kāds ir bijis mūsu ceļš līdz “eTwinning skolas” statu-
sam? Stāsta angļu valodas skolotāja Velga:

“Pirms pieciem gadiem Jaunpiebalgas vidusskolā tika
īstenots pirmais eTwinning projekts. Tas viss sākās, jo sveš -
valodas stundas vēlējāmies padarīt interesantākas un mo-
tivēt skolēnus svešvalodu izmantot arī ārpus stundām.
Šis pirmais projekts bija pavisam vienkāršs - 9 valstu sko-
las cita citai sūtījām pašgatavotas Ziemassvētku kartiņas
ar laba vēlējumiem, katra skola nofilmēja video, kurā sko-
lēni nodziedāja savu mīļāko Ziemassvētku dziesmu... 

Iesākās viss ar viena skolotāja iniciatīvu, vēlāk plat-
formu sāka izmantot vēl 2 kolēģi, tad vēl viens, un nu jau
teju puse kolektīva iepazinusi iespējas, ko sniedz eTwinning.
Partneru meklēšana starpvalstu Erasmus+ un Nord plus
projektiem, vebināri, forumi, apmācības ir tikai dažas no
iespējām, ko piedāvā eTwinning. 

eTwinning projektus sākam īstenot jau pirmsskolas gru-
piņās un šobrīd pa aktīvam projektam ir katrā skolas pa-
kāpē līdz pat vidusskolai. Kopīgi esam īstenojuši vairā-
kus nopietnus projektus, kuri ir saņēmuši arī kvalitātes
sertifikātus. Esam priecīgi, ka arī skolēni novērtē mūsu
centienus. Skolēni paši jautā, kad būs nākamais projekts,
kurā varēs iesaistīties. Ir pat tādas klases, kur visi simt-
procentīgi ir iesaistījušies aktivitātēs. Tas priecē!”

Kā eTwinning var būt noderīgs arī pašiem mazākajiem
bērniem, atklāj skolotāja Evija.

“Pirmais e-Twinning pirmsskolā bija starptautiskais pro-
jekts “Calender 2018”, kur kopā ar dažādu Eiropas valstu
skolām ilustrējām kalendāru. Guvām grupiņā prieku, ra-
doši darbojoties paši un iepazīstot citu skolu izmantotās
vizuālās mākslas tehnikas. Gala rezultātu - kalendāru ar
eTwinning logo - izmantojām  gan svarīgu datumu (jubi-
leju, svētku) atzīmēšanai, gan cipariņu atpazīšanai. Savukārt
Kvalitātes sertifikātu ieguvām ar nacionālo projektu “Skaņas
ap mums” , kur klausījāmies, atpazinām un atdarinājām
dažādas skaņas kopā ar draugiem no Latvijas - Ludzas un

Dobeles bērnudārzu audzēkņiem.  
Par pašu eTwinning var teikt, ka tā ir lieliska iespēja

aktīviem un radošiem skolotājiem virtuāli apmainīties ide-
jām, daudzveidot izglītības  metodes, sekot līdzi aktuā-
lajam gan nacionālajā, gan Eiropas līmenī. Mūsu skolo-
tāji var gan daudz sniegt citiem, gan gūt paši, izmanto-
jot eTwinning piedāvātās iespējas.”

Iespēju izglītoties nesen izmantoja arī skolotāja Vaira,
kas no 21. līdz 24. martam piedalījās eTwinning Norvēģijas
Nacionālā atbalsta dienesta organizētajā seminārā Oslo.
Informātikas skolotāja dalās iespaidos:

“Piedalīties bija aicinātas 9 valstis, ieskaitot Norvēģijas
dalībniekus. Latviju pārstāvēja 4 skolas: Rīgas 34.vi-
dusskola, Limbažu novada ģimnāzija, Tukuma Raiņa ģim-
nāzija un Jaunpiebalgas vidusskola. Semināra tēma: prog -
rammēšana un datordomāšana mācību procesā un
eTwinning projektos. Nodarbībās pedagogi iepazinās ar
dažādām mācību metodēm un izmantoja jaunākās IT teh-
noloģijas. Vienlaikus šis bija arī kontaktu veidošanas se-
minārs, un pirms došanās mājup visiem dalībniekiem bija
jaunas projektu idejas, ko realizēt jau šogad vai nākamā
gada sākumā. Arī Jaunpiebalgas vidusskolai ir jauns pro-
jektu partneris – Hagudi skola no Raplas apriņķa Igaunijā.
Abām izglītības iestādēm ir doma dažādot mācību stun-
das, izmantojot programmējamos Micro:Bit produktus. To
var izmantot gan informātikā, gan visur, kur veido jau-
nus priekšmetus. Varbūt kāds var izveidot gleznu, kur nak-
snīgajās debesīs var iedegties zvaigznes? Varbūt kāds pats
var uzprogrammēt ierīcīti, kas nosaka un attēlo tempe-
ratūru displejā, kas piestiprināts pie skolas somas? Un
varbūt kāds var radīt jaunu rotaļlietu? 

Nākotne pieder tiem, kas brīvi māk strādāt ar jaunā-
kajām informācijas tehnoloģijām, tādēļ gribētos, lai sko-
lēni zina IT pamatus un radoši raugās uz to pielietojumu
sadzīvē.”

Ceļš līdz eTwinning skolas statusam nav bijis viegls, bet
nu mūsu ieguldītais darbs ir atmaksājies. Šeit paldies ak-
tīvākajiem skolotājiem - Evijai Dapševičai, Jānim Šāvējam,
Velgai Zariņai - Romanovai, Jolantai Glāzerei, Vairai Vildei.
Ļoti daudz materiālu tapšanā palīdzējušas skolotājas Liene
Lorence, Daiga Rubene, Gunita Kundrate, pirmsskolā snie-
gušas atbalstu projektu aktivitātēs Inese Žagariņa un Ilze
Lēģere.  Paldies par ieguldīto un nesavtīgo darbu!

Ceram uz radošām idejām un veiksmīgiem projektiem
arī nākotnē!

Apkopoja Evija Dapševiča.

Attēlā: eTwinning var būt noderīgs arī pašiem ma-
zākajiem bērniem, to atklāj skolotāja Evija Dapševiča.

Jaunpiebalgas vidusskola - eTwinning
skola!
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Projekta mērķis

Iesaistīt apmaksātos atbalsta pa-
sākumos jauniešus vecumā no 15 līdz
29 gadiem, kuri:

– nemācās, nestrādā oficiālu dar-
bu, neapgūst arodu pie amata
meistara, nav reģistrēti NVA kā bez-
darbnieki.

Balstoties uz jaunieša prasmēm,
interesēm, iespējamiem attīstības
virzieniem un vajadzībām, jaunietim
tiek izstrādāta individuālo pasāku-
mu programma no 1 līdz 9 mēne-
šiem, kas var ietvert sekojošus, un
ne tikai, atbalsta pasākumus: 

– regulārs mentora un program-
mas vadītāja atbalsts un konsultā-
cijas;

– izpratne par savas tagadnes un
nākotnes vēlmēm un iespējām;

– iegādāties savai attīstībai ne-
pieciešamo mazo inventāru (brilles,
piem.);

– dažādu speciālistu konsultāci-
jas (psihologs, karjeras konsultants,
logopēds, fitnesa treneris, stilists u.
c., izņemot ārstniecības personālu);

– kursu, apmācību apmeklējumi
(valodu, autovadītāja, grāmatvedī-
bas, vadības menedžmenta, publis-
kās runas, saskarsmes, vokālā pe-
dagoga u.c.);

– dalība dažādos pasākumos

(nometnes, semināri, izstādes, spor-
ta aktivitātes, lekcijas, kultūras pa-
sākumi u.c.);

– brīvprātīgā darba aktivitātēs da-
lība;

– iesaiste nevalstisko organizāci-
ju un jaunieša centra aktivitātēs;

– vizītes uzņēmumos, dažādu pro-
fesiju specifiku iepazīšana, lai spē-
tu izvēlēties un iegūt profesionālo
kvalifikāciju vai apgūt arodu pie ama-
ta meistara.

Iesaisties! Iesaki kādam, 
kuram zini, ka var palīdzēt!

Sazinies ar Programmas vadītāju:
Agnese Žogota, tālr.:29347410,

e-pasts: 
agnese.zogota@jaunpiebalga.lv.

Visas aktivitātes ir Projekta “Proti
un Dari” apmaksātas un tiek
realizētas ar Jaunpiebalgas 
novada domes un biedrības

“Sāc ar sevi” atbalstu!

Projekts “Proti un Dari” – jauniešu 
(15 – 29 gadi) auditorijai!

Mūzikas un mākslas skolā

Kur tad tu
nu biji…

5. aprīlī jau septīto gadu pēc kār-
tas Mārupes kultūras namā notika
Andra Grīnberga jauno ģitāristu kon-
kurss “Kur tad tu nu biji?”. Konkurss
veltīts latviešu antropologam, ģitā-
ristam, dziesminiekam, dzejnie-
kam, lugu autoram un komponistam
Andrim Kārkliņam, savukārt kon-
kursa pamatu veido Andra
Grīnberga latviešu tautasdziesmu
apdares. Šī gada konkursa īpašie vie-
si un žūrijas locekļi bija ģitārists
Igors Šošins no Baltkrievijas un
viens no labākajiem Čehijas ģitā-
ristiem Vladislavs Blaha, kura uz-
stāšanos varēja baudīt konkursa no-

slēgumā. Vladislavs ir vienīgais čehu
ģitārists, kurš ir uzstājies slavena-
jā Kārnegija koncertzālē (Carnegie
Hall) Ņujorkā, ASV.

Kopš 2013.gada, lai attīstītu lat-
viešu ģitārspēli, tiek organizēts jau-
no ģitāristu konkurss, kurš pulcē jau-
nos mūziķus no visas Latvijas un ār-
valstīm. Jaunpiebalgas Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņi konkursā
piedalījās jau piekto reizi. Mūsu sko-
lu ar panākumiem šī gada konkur-
sā pārstāvēja 3. ģitāras spēles kla-
ses audzēkne Daniela Bormane, ie-
gūstot godalgoto II vietu. 

Paldies skolotājam Jānim Ža-
gariņam par audzēknes sagatavo-
šanu un novada domei par atbalstu
audzēknes dalībai konkursā!

Skolas direktore Aija Sila

Attēlā: skolotājs Jānis Žagariņš
un Daniela Bormane jauno
ģitāristu konkursā “Kur tad tu nu
biji?”.
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“SATIEC SAVU MEISTARU!” –  
155 vietās visā Latvijā!

No 5. līdz 7. aprīlim jau 11. reizi 155 vietās Latvijā
306 dažādu prasmju meistari gaidīja ikvienu interesentu,
lai dalītos zināšanās un parādītu savas amata prasmes. 

Arī šogad meistari interesentus iepazīstināja ar au-
šanas, adīšanas, tamborēšanas, izšūšanas prasmēm, kok -
amatniecību, keramiku, dažādiem mūzikas instru-
mentiem, latviskām dziesmām un dančiem.

Kopš 2017. gada „Satiec savu meistaru!” Latvijas prog -
rammā iekļauta arī pasākuma norise ārvalstīs.
Asociācijas „Luksemburga – Latvija” rokdarbu kopa
„Sāntāpslis” Luksemburgas pilsētas parkā pie apaļās
strūklakas aicināja apgūt dažādus cimdu valnīšu adī-
šanas veidus.

„Satiec savu meistaru!” ir 2009. gadā aizsāktās
Tradicionālo prasmju skolas turpinājums. 2018. gadā
šajā akcijā piedalījās jau 19 Eiropas valstis. 2019. gada
pasākuma centrālā tēma – „Teritoriju paraksti”, kur īpa-
ša uzmanība tika pievērsta lokālajām tradīcijām, vei-
cinot novadam, pagastam raksturīgo amatniecības pras-
mi, kas tiek pārmantota un atjaunota. 

Projekta būtība ir vēstīt plašākai sabiedrībai par ne-
materiālā kultūras mantojuma saglabāšanu un pār-
mantošanu, kā arī meistariem, viņu zināšanām un pras-
mēm, veicinot sadarbību vietējo kopienu, nevalstisko or-
ganizāciju, valsts un pašvaldību institūciju, kā arī pri-
vāto organizāciju starpā. 

Linda Ertmane
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Latvijas Nacionālais kultūras centrs

“SATIEC SAVU MEISTARU!”
Jaunpiebalgā

Arī šogad Lietišķās un tēlotājas mākslas studija
“Piebaldzēni” sadarbībā ar mūzikas un mākslas skolu
pie sevis aicināja Latvijā labi pazīstamus un lieliskus
sava amata pratējus - lai mācītos. Lai kādreiz paši mēs
kļūtu par labiem sava amata zinātājiem un zināšanu
tālāk devējiem. Savu senču tradīciju kopējiem un zi-
nātājiem.

Nemateriālā kultūras mantojumā viss savstarpēji sais -
tīts. Pati zināšana, rakstu zīmes, folklora, tērps, sadzīves
priekšmeti. Tas viss rodas, izdzīvojot un godinot GAD-
SKĀRTU SVĒTKUS un ĢIMENES GODUS. Viena otru
papildina mūzika un māksla. Kopš mūzikas un māks -
las skola ir zem viena jumta – pasākuma “SATIEC SAVU
MEISTARU” programmu veidojam tā, lai jaunu zinā-
šanu ieguvēji esam abās jomās. 

Mūsu šī GADA TĒMA - RAKSTS. Raksta kustība LAI-
KĀ un TELPĀ. Šādā reizē pieskaramies tam, lai izprastu
- kāda bijusi mūsu senču PASAULES IZPRATNE. Cik
no tās mēs apzinām šodien un protam pielietot? Kā lai-
ka gaitā mainās TRADĪCIJA? Ko mēs kā šodienas vēr-
tību uzturētāji un radītāji varēsim nodot nākamajām
paaudzēm?

Katra rakstu zīme nāk ar savu daudzslāņainu spē-
ku. Svarīgi, ar kādu domu, ar kādu mērķi zīmi liekam.
Kā veidojas šodien radītais raksts? Rakstiem izrakstī-
tas pagāja 3  radošas dienas Jaunpiebalgā. 

Jaunpiebalgā ir interesenti pērlīšu izšūšanā. Tāpēc
izlēmām pie sevis aicināt lielisku meistari Margaritu
Muntagu. Pēc profesijas ģeodēziste, nu jau 14 gadus da-
rina tautastērpu vainagus un jostas. Ir Latvijas
Amatniecības kameras MEISTARA DIPLOMA īpašniece.
Mums sniedza savas paraugstundas VIDZEMES VAI-
NAGA darināšanā un PĒRĻU JOSTAS izšūšanā. 

Meistardarbnīcā vietu skaits ir ierobežots. Visus in-
teresentus nevarējām uzņemt. Klausīties un vērot - tas
ir iespējams. 15 dalībniecēm, arī no Madonas, Rankas
un Zosēniem, bija iespēja apgūt pamatprasmes un da-
žādus tehniskos paņēmienus pērlīšu izšūšanā. 

Liels paldies Margaritai Muntagai par nesavtīgo da-
līšanos, neskopojoties ne ar padomiem, ne ar līdzpa-
ņemtajiem un lieliski sagatavotajiem materiāliem, ku-
rus izmantoja paraugu šūšanā. Viss atstrādāts līdz pē-
dējam sīkumam - darba lapas zīmējuma pārnešanai, pēr-
lītes, komplekti ar palīgmateriāliem  paraugu izšūša-
nai. Līdzpaņemtie vainagi un jostu paraugi - iedvesmojoši.
Pārsteidz josta – meistardarbs, kurš darināts 3 gadu ga-
rumā. Izšūta ar vismazākā izmēra pērlītēm, kas nākušas
no dažādām zemēm70 toņos! Jo grūtāk, jo aizraujošāk
- tas ir kā izaicinājums. Mums  - iedvesmojoši! 

Jauna posma sākums ar jaunām idejām un zināša-
nām.

MŪZIKAS INSTRUMENTU meistarklasē folkloris-
te ILGA REIZNIECE kārtējo reizi fascinēja ar savām
zināšanām, viedumu un aizrautību. Pēc konservatori-
jas beigšanas nejauši savu radu kāzās pirmo reizi iz-
dzirdējusi  dzimtas sievu īpatnējo SETU dziedājumu,
kas pēc sava ritma un izpildījuma neierakstās nekādos
akadēmiskos skaidrojumos. 80 gados dalība
“Skandiniekos” un interese par folkloras mūziku un
SENO SLĀNI veicina uzsākt radošo darbību “Iļģos” visa
mūža garumā. Ilgus gadus paralēli strādājot ar bērniem,
izveidojusies pārliecība par nepieciešamību tieši viņiem
dot iespēju izjust un piedzīvot folkloru, lai tā neizzus-
tu nākamajām paaudzēm.

Jebkurai tautai folklora ir tās saknes, kas piesien pie
vietas, kurā esam piedzimuši. Tā ir saite ar senčiem.
Un ceru, ka ar pēcnācējiem. Tā ir kā puķīte jākopj.
Tradicionālā kultūra no paaudzes paaudzē nodod to la-
bāko. Pīrāgu receptes, dvieļu un cimdu rakstus. Tā ir
sajūta, kas sasien tos divus pavedienus. Tā ir atbildī-
ba pret senčiem. Folklora iedod tādu kā stabilitāti, ie-
dod spēku un pamatu stāvēt uz zemes. Mūsu tautai ir
unikāla pasaules sajūta. Tautas dziesmās esošā poēti-
ka, metaforas - kā tai ganu meitai ienāk prātā tādas do-
mas?

RITMS ir MŪZIKAS RAKSTS.  
Cimdu rakstus izrakstīju,
Bungu rakstus klausīdama;
Izrakstīju sīļa spārnu;
Tas aizskrēja debesīs.

Meistare skolai dāvina mīklu spēli “Spēlē, spēlē, spēl-
manīti!”, kas tapusi sadarbībā ar veikalu “Upe”. Daudzās
somās līdzpaņemti visādi  instrumenti, kurus kopā spē-
lējam un klausāmies aizrautīgos stāstos par to atraša-
nu, restaurēšanu, atjaunošanu un darināšanu. Bija lai-
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ki, kad katrā mājā muzicēšana notika ar vienkāršiem
instrumentiem. NOTIKA. Pēc akadēmiskās izglītības
iegūšanas Ilga piedzīvoja, ka neprot improvizēt. Tagad
ar pārliecību māca citiem - jāmācās muzicēt arī bez no-
tīm. Iemācoties spēlēt pēc dzirdes, var justies daudz brī-
vāk. Kādreiz spēlēja VISI. Katrā mājā bija MUZIKANTS.
Nu Ilga iedvesmo, stāsta par pašrocīgi darinātiem, ska-
nīgiem un visādi skanošiem mūzikas instrumentiem.
Pats populārākais - KOKLE. Dievišķais instruments,
Zelta kokle, Dieva kokle. VIJOLE ar lociņā ieliktiem bal-
ta zirga astriem. Kādreiz pašai balles esot spēlētas līdz
pēdējam ASTRAM, un šis neplīst un neplīst… Mazā vi-
jolīte kādreiz mīļi saukta par PĪVULIŅU. Senatnē po-
pulārais instruments DŪDAS tika sakrautas lielā sār-
tā un sadedzinātas, kad atnāca svešas ticības un ar varu
atņēma tautai viņas DVĒSELES VALODAS izpausmes
iespējas. 

Nav iespējams izstāstīt par visu, ko piedzīvojām, esot
kopā ar ILGU. Paliek lielas bagātības un pilnības sa-
jūta, ko viens nesavtīgs cilvēks braukā, rāda un māca.
Lai sasietu tos divus pavedienus. Lai izpildītu savu pie-
nākumu pret senčiem un nākamajām paaudzēm.

Lai skan!... KOKLES, SVILPES, BASĪTES, DŪDAS,
ZOBAS, KLABATAS, TREJDEKSNIS, VEĻAS DĒLIS,
BUBENS, PODUBUNGAS, KLAPĪTE, VELNU BUN-
GAS, VIJOLES un ZVANIŅI!
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Jaunpiebalgas novadā bibliotēkas grāmatas ceļu pie
lasītājiem sāka jau 19.gs. beigās, kad 1885.gadā
Dziedāšanas biedrības biedri par kopīgiem līdzekļiem
sāka abonēt laikrakstus “Austrums” un “Balss”, kas vē-
lāk ir pamats bibliotēkai Abrupē, kur tolaik atradās pa-
gasta nams. 

Dziedāšanas biedrība bibliotēkas dibināšanai no
saviem līdzekļiem atvēlējusi 200 rubļus un ar bazāra
palīdzību savākusi 400 rubļus. Grāmatu sarakstu sa-
stādījuši skolotāji kopīgi ar citiem inteliģentiem spēkiem,
un ar 1909.gada septembra mēnesi bibliotēka sākusi dar-
boties. Arhīva izziņa gan vēsta, ka oficiāli tā dibināta
1910.gadā. 1912.gadā tika ievēlēta bibliotēkas padome
un paaugstināta grāmatu abonēšanas maksa no 50 uz
75 kapeikām. 

1914.gada bibliotēkas padomes sapulcē noskaidrojies,
ka 1913.gads noslēdzies ar nelielu deficītu. Padome nav
bijusi apmierināta arī ar citām bibliotēkas lietām, tā-
pēc nolemts, ka grāmatas izdalīs skolām un bibliotēku
slēgs, bet inspektors to ir aizkavējis. Sākās Pirmais pa-
saules karš, kas biedrībai nesa materiālus zaudējumus,
jo 1916.gadā tās telpās mitinājās karaspēks.

1919.gadā tika ievēlēta jauna bibliotēkas komisija:
skolotāji P. Pikurs un E. Buduls, ārsts J. Liepiņš ar kun-
dzi. Komisija noteica, ka bibliotekāra alga būs 500 rbļ.
gadā, bet grāmatu abonēšanas maksa - 50 kapeikas mē-
nesī. Grāmatu izsniegšana notikusi svētdienās no plkst.
13.00 līdz 17.00. Tika iegādātas 179 jaunas grāmatas,
un bibliotēkas darbība atjaunojās.

1920.gadā bibliotēkas komisijas sapulcē pie pagas-
ta skolām tika noorganizētas bibliotēkas nodaļas. Par
to naudas līdzekļiem rūpējās bibliotēkas komisija.

1921.gadā konstatēts, ka bibliotēkas grāmatas maz
lasot. Noteikta abonēšanas maksa 5 Latvijas rbļ. mē-
nesī, pie kam bibliotekārs saņēma 50% no šīs naudas.

1923.gada 21.aprīlī Jaunpiebalgas Dziedāšanas bied-
rības pilnvarotais skolotājs Jānis Drulle parakstījis
Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis

491 grāmatas bibliotēkas krājuma papildināšanai. 
Jāņa skolā 1925.gadā darbojās lasāmais galds, kurš

publikai bija pieejams sestdienās un svētdienās.
1927.gadā to pārcēla uz jaunuzcelto  biedrību namu
Abrupē.

Ar 1930.gadu blakus bibliotekāriem darbojās īpaša
bibliotēkas komiteja, kas rūpējās par grāmatu uzturē-
šanu kārtībā un to atjaunošanu. Tā veda savas īpašas
grāmatas un sniedza pārskatus. 1930.gadā bija 557 grā-
matas vecajā krātuvē un 541 grāmata Kultūras fonda
bibliotēkā.

Kā darbinieki bibliotēkas nozarē minētas šādas personas:
Dr. M. Liepiņš k-dze, E. Buduls, K. Mednis, J. Drulle, J.
Miesnieks, M. Zāģeris j-kdze, H. Līdurts j-kdze, A. Aparjods
j-kdze, M. Ērglis j-kdze, P. Zāģeris, M. Aplociņš j-kdze, A.
Sējējs, J. Apsītis, R. Auziņš, E. Klapars, J. Kaimiņš, E.
Ārnis, A. Resnais, A. Srazdiņš, R. Resnais, M. Auziņš k-
dze, J. Strazdiņš, J. Krūmiņš, M. Graudums j-kdze.

Laikā no 1945. līdz 2002.gadam bijušajā pagasta namā
Abrupē atradās Gaujas bibliotēka, bet no 2003. līdz
2007.gada janvārim –  grāmatu izsniegšanas punkts.
Zināms, ka līdz 1948.gadam tajā strādāja Albertīne
Daine, bet  no 1956.gada –  Viktors Laškovs. 

1926.gadā arī Jaunpiebalgas Kultūras biedrība no-
dibināja bibliotēku. Tā atradās Mārtiņskolā. Arhīva
izziņā rakstīts, ka 1926.gada 9.februārī biedrības piln-
varotais Jānis Jēps –  Baldzēns ir parakstījis Kultūras
fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 601 izdevumu.

1945.gada pavasarī tagadējā Gaujas (toreiz –
Komjauniešu) ielā 6 atvēra Jaunpiebalgas pagasta
bibliotēku. Sākumā tās krājumu veidoja iedzīvotāju
dāvinājumi - ap 700 Latvijas laika izdevumu. Jau au-
gustā tika saņemtas jaunākās grāmatas (J. Staļina
“Raksti” u.c.) Pirmā bibliotekāre bija Kornēlija
Bernarde.

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēku vēsture

Šajā dienā iedziedājām, ievibrējām ar vārdu, labām domām,
motivāciju un vēlēšanos JAUNU SĀKUMU savā izpratnē par to,
cik vajadzīga ir TRADICIONĀLĀS KULTŪRAS apgūšana. Ša-
jās dienās piedzīvotais atkal no jauna iedvesmo mācīties APZI-
NĀT, SAPRAST un RADĪT.

Pateicībā Margaritai Muntagai, Ilgai Reizniecei! Paldies
dalībniekiem! Paldies novada domei 

par atbalstu!

LAI TOP!
Sandra Strēle

Jaunpiebalgas Lietišķās un tēlotājas mākslas 
studijas “Piebaldzēni” 

vadītāja

Attēlos: “Satiec savu meistaru 2019” Jaunpiebalgas Mūzikas
un mākslas skolā.

Mūziķe un folkloriste Ilga Reizniece

Bibliotēkas ziņas
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No 1950. līdz 1956.gadam bibliotēku pārdēvēja par
Gaujenas rajona bibliotēku. 1949. – 1950.gadā biblio-
tēkā strādāja Jānis Blagadieris. 1951.gadā bibliotēku
pārcēla uz kultūras nama pagraba telpām un par bib-
liotekāru strādāja Vilis Lože. No 1952. līdz 1953.gadam
tajā strādāja Rīgas Kultūras darbinieku tehnikuma
(RKDT) absolvente Erna Saulriete (vēlāk Lustiķe), bet
no 1954. līdz 1956.gadam - Ādolfs Kojāns (Levāns). Īsu
laiku 1953.gadā bibliotēkā strādāja arī Olga Lečinska
(vēlāk Radziņa), kura par to rakstīja savā grāmatā.
1954.gadā bibliotēka tika pārcelta uz kultūras nama
2.stāvu Gaujas ielā 2.  

1955.gada sākumā kultūras nama 3.stāvā tika iz-
veidota Gaujenas rajona bērnu bibliotēka. Tās va-
dītāja bija Dzidra Kuzmane. 

Sakarā ar Gaujenas rajona likvidēšanu, 1956.gada
beigās bibliotēka ieguva jaunu nosaukumu –
Jaunpiebalgas ciemata bibliotēka, kā arī jaunus dar-
biniekus - Annu Ošiņu (vēlāk Jansoni) un Antoniju
Malcāni (vēlāk Bergu). Bērnu bibliotēka pārtapa par bēr-
nu literatūras nodaļu.

1963.gadā bibliotēkā bija 16 915 grāmatas un telpas
kļuva par šaurām, tāpēc bibliotēka tika pārcelta uz dzir-
navām - Rūpniecības ielā 6, bet kultūras namā palika
bērnu literatūras nodaļa. 1967.gadā tā tika pārveido-
ta par Jaunpiebalgas bērnu bibliotēku un no oktobra
to vadīja Velta Zadiņa.

1967.gadā Jaunpiebalgas ciemata bibliotēkai tika iz-
veidota 2.štata vienība un tajā kopā ar A. Bergu sāka
strādāt Lidija Ābelniece.

1970.gadā uz Jaunpiebalgas ciemata bibliotēkā no
RKDT praksē tika atsūtīta audzēkne Vēsma Ērenpreise
(tagad Johansone), kura pēc tehnikuma beigšanas at-
griezās Jaunpiebalgā un kļuva par bibliotēkas darbinieci
un novadpētnieci.

1971.gadā notika bibliotēkas telpu kapitālais remonts,
bet 1976.gadā tika uzlabots apgaismojums un iegādā-
ti jauni plaukti. 1977.gadā bibliotēkai tika piešķirts no-
saukums „Teicama darba bibliotēka”. Šajā gadā visas
Cēsu rajona bibliotēkas pārgāja uz centralizēto darba
sistēmu. Tas ienesa būtiskas pārmaiņas bibliotekāra-
jā darbā. Jaunpiebalgas ciemata bibliotēka sāka veikt
arī metodiskā darba pienākumus Piebalgas zonas/no-
vada bibliotēkām.

1982.gadā A. Berga aizgāja pensijā, par vadītāju kļu-
va V. Johansone, bet no 1984.gada 1.janvāra - Līga Bērce.

Uz 1985.gada janvāri bibliotēkā bija 893 lasītāji un
16 349 eksemplāru liels krājums.

Tika organizētas tikšanās ar M. Birzi, A. Dripi, O.
Lisovsku u.c. rakstniekiem.

Populāri bija dažādi tematiskie pasākumi: „Tālo die-
nu atbalss” (par LTK), „Ko es redzēju festivāla zemē
Kubā”, „Ceļojuma iespaidi Bulgārijā” u.c.

Notika disputs par R. Ezeras „Aku”, M. Unta „Paliec
sveiks, rudais runci”, E. Lukjanska romānu
„Neuzvarētais”. 

Sadarbībā ar Jaunpiebalgas vidusskolu un vecāku pa-
domi tika iestudētas literārās tiesas: par A. Kļavja stās-
tu „Slepkavība uz tālumā gaistošas šosejas”, H. Gulbja
„Pieneņu laiks”, L. Dumbera „Pašrocīgi zīmēts kalendārs”.

1988.gada rudenī bibliotēkā sāka strādāt Baiba Logina.

Sakarā ar pagastu izveidošanu no 1992.gada ciemata
bibliotēka tika pārdēvēta par Jaunpiebalgas pagas-
ta bibliotēku.

No 1995.gada marta bibliotēkas kļuva par
Jaunpiebalgas pagasta struktūrvienībām.

1998.gada 27.oktobrī pagasta bibliotēka pārcēlās uz
jaunām telpām Gaujas ielā 4 - bijušā k/z “Piebalga” ad-
ministrācijas ēkā (2.stāvā).

2000.gada 6.martā uzsāka remontēt telpu bērnu bib-
liotēkai Gaujas ielā 4, bet maijā abas bibliotēkas tika
apvienotas. 

Pateicoties ilggadējām darbiniecēm – Dzidrai
Kuzmanei (strādāja no 1954. līdz 2009.g.), Antonijai
Bergai (Malcānei) (no 1956. līdz 1988 un no 1990. līdz
1992.g.) Veltai Zadiņai (1967. – 2002.g.) un Vēsmai
Johansonei (dzim. Ērenpreise) (1970.-1983.), daudzus
gadus tās ir bijušas vienas no labākajām bibliotēkām
Cēsu rajonā. 

90.gadu beigās bija pienācis laiks mainīt Jaunpiebalgas
pagasta bibliotēku darbu, lai radītu mūsdienīgu infor-
mācijas iestādi un pagasta iedzīvotāji saņemtu labu, kva-
litatīvu bibliotekāro apkalpošanu. Bibliotēkas tika ap-
vienotas un pārceltas uz jaunām telpām pagasta padomes
ēkā. Jāmainās un jāmācās bija arī pašiem bibliotekā-
riem.

No 1999.gada, kad ar Sorosa fonda atbalstu tika ie-
gādāts 1.dators, notika bibliotēkas strauja automatizācija.
2000.gada martā bibliotēkā ierīkoja Interneta iezvan-
pieeju, bet 2001.gadā – tā patstāvīgo pieslēgumu.
2002.gadā uzsāka elektroniskā grāmatu kataloga un no-
vadpētniecības elektroniskās datu bāzes veidošanu BIS
ALISE. Kopš 2009. gada janvāra bibliotēkā notiek la-
sītāju automatizēta apkalpošana.

2014.gadā Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka tika at-
kārtoti akreditēta, un tā veic vietējas nozīmes bibliotēkas
funkcijas.

Pašlaik  Jaunpiebalgā ir viena bibliotēka ar bērnu li-
teratūras nodaļu, tā ir viena no lielākajām bibliotēkām
Cēsu  reģionā. Tā ir kļuvusi par modernu informācijas
centru, kuru apmeklē arī tuvāko pagastu iedzīvotāji un
ciemiņi. Tiek abonēti 26 preses izdevumi, iegādāta jau-
nākā literatūra visdažādākajām gaumēm.  Bibliotēkā
regulāri notiek tematiskās izstādes, lekcijas, radošās darb -
nīcas, tikšanās ar grāmatu izdevējiem un literātiem. Tajā
darbojas lasītāju klubiņš “Lasītprieks!” un interešu pul-
ciņš “Teātra afiša”.

// A. Rudītis. Jaunpiebalgas Dziedāšanas biedrības
50 gadi /1885.–1935/. – Rīgā, E. Pīpiņa un J. Upmaļa
Grāmatu un nošu spiestuve, 1935.

// Olga Radziņa. “Jāņu nakts”.- Cēsis: Kultūras bied-
rība “Harmonija”. 2008.– 133.–136.lpp.

// Latvijas Valsts arhīva izziņas
// Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas novadpētniecī-

bas materiāli

Bibliotēku darbinieki

4 Bernande Kornēlija (1945. – 1948.)
4 Albertīne Daine (1945. – 1948.)
4 Jānis Blagadieris (1949. – 1950.)
4 Vilis Lože (1951.)
4 Erna Saulriete (Vēlāk - Lustiķe) (1952. – 1953.)
4 Ādolfs Levāns (vēlāk- Kojāns) (1954.–1956.)
4 Olga Leščinska (Radziņa) (1953.XII –1954)
4 Dzidra Kuzmane (1954.–2009.VII)
4 Anna Ošiņa (vēlāk- Jansone) (1956.– ?)
4 Ausma Ļeonova ( 1955.–1956.)
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4 Antonija Malcāne (vēlāk – Berga)  (1956. – 1988.X;
1990. IX-1992.IV)

4 Lidija Ābelniece (1967. – 1969)
4 Viktors Laškovs (1956 . – 2002.g.VII – 2007.g. 31.I.)
4 Velta Zadiņa)  (1967.X – 1.VI 2002.)
4 Vēsma Ēreinpreise (tagad- Johansone) (1970. IV –

1983.XII)

4 Līga Bērce  (1984. – 1989.X)
4 Baiba Logina (no 1988. X)
4 Ginta Pankoka (1989. IX – 1992.IX)
4 Una Johansone (1992.IX. – 1994. VIII)
4 Anita Auziņa (1. VII 2002. – 2012. I) 
4 Ilze Auziņa (1.X 2004. – 2012. IX)
4 Juris Pīčs  ( 2005. 1.VI )
4 Edīte Eglīte  (16.X2012.  – 19.X 2017.)
4 Signe Rupaine  (1.XI 2015. – 17.X 2016.)
4 Elīna Judina  (7.XI 2016. – 31.VIII 2017. )
4 Anita Katlapa (2017.g.X  )

Baiba Logina

Attēlos: Jaunpiebalgas bibliotēkas darbinieces
Antonija Berga un Līga Bērce

Pirmā inventāra grāmata

Viktors Laškovs

Turpināsim kopt latviešu valodu 
un kultūru

“Iepazīstoties ar latviešu biedrībām, secināju, ka pa-
stāv trīs dažādas grupas: biedrības, kas darbojas, kul-
tūras iestādes, kas apdzīvo senāk celtos biedrību namus,
un biedrības, kas strādā ar citu nosaukumu. Visām trim
raksturīgi kopīgi mērķi – latviešu kultūrmantojuma sa -
g la bāšana, tradīciju tālāka attīstība un latviskā gara
dzīve.” Tā grāmatā “Latviešu biedrības Latvijā: vēstu-
re vai nākotne?” raksta autore Ilze Būmane. 

Par jauno grāmatu un tās tapšanu vairāk uzzināt va-
rēja Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas rīkotajā pasā-
kumā, kurā viesojās grāmatas autore un Rīgas Latviešu
biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis.

Piebalgas Latviešu biedrībai un Jānim Mājeniekam
tika uzdāvināts grāmatas autoreksemplārs un pateicības
raksts par ieguldīto darbu un laiku latviešu identitā-
tes un latviešu biedrību vēstures pētīšanā.

Guntis Gailītis uzsvēra, cik svarīgi ir turpināt kopt

savu valodu, kultūru, tradīcijas, pētīt dzimtas kokus,
dziedāt latviešu dziesmas un dejot latviešu dejas, lai pa-
stāvētu mūsu tauta un valsts, lai mēs nezaudētu savu
identitāti un saknes.

***

29.aprīlī domu biedru tikšanās “Teātra afišā”.
13.maijā plkst. 18.00 Jaunpiebalgas pagasta bib-

liotēkā visi interesenti gaidīti uz tikšanos ar jau-
no, talantīgo dramaturģi Justīni Kļavu. 

Jaunā dramaturģe Justīne Kļava ir apbalvota ar vai-
rākām “Spēlmaņu nakts” balvām. Viņa ir veidojusi dra-
maturģiskos materiālus izrādēm “Pollianna” (2018),
“Planēta Nr. 85” (2018), “Lutišķi. Simtgade” (2018),
“Atzīšanās” (2017), “Vidzemnieki” (2017), “Dvēseļu ute-
nis” (2017), “Jubileja`98” (2016), “Toma Sojera piedzī-
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Sniega pulksteņi
Ir pulksteņi mums dažādi,
Tie visi laiku rāda,
Gan tad, kad dienā saule spīd,
Vai tumša nakts ir kāda.

Ir pieņemts, ziemai laiks ir savs,
Bet vasarā tas steidzas.
Līdz atkal rudens jau ir klāt,
Un gaišais laiks tad beidzas.

Tad atkal pulksten’s skaitīt sāk
Mums ziemas laiku garo.
Kad drūmas domas prātā nāk,
Jo saule reti staro.

Bet tad, kad sniega pulksteņi,
Sāk rādīt savu vaigu,
Tad zinām, pavasar’s ir klāt, 
Tas padzen ziemu baigu.

Lai katra zemes radība
Tad mostos jaunai dzīvei.
Bet sniega pulksteņi lai zied,
Par prieku mīlestībai!

Slēģu Jānis

vojumi” (2016), kā arī LNSO koncertsarunām ar Goran
Goru u.c.  Oriģināllugas autore izrādei “Dāmas” (Teātris
TT), “Ach du gütiger Bruder!” (Lihtenšteinas neatka-
rīgais teātris Schlösslekeller).

Nupat kopā ar jauno režisoru Tomu Treini Latvijas
Nacionālajā teātrī iestudēta izrāde pēc Garlība
Merķeļa “Latviešiem”. Pāris sezonu laikā šis ir jau ot-
rais darbs, kurā viņai sanācis padziļināti pētīt
Vidzemi. Tas nozīmē – arī savu senču zemi, jo Justīnes
tēva dzimta nāk no Jaunpiebalgas. Viņa regulāri cie-
mojas pie saviem vecvecākiem un 13.maijā – Valsts va-
lodas dienā - tiksies ar jaunpiebaldzēniem bibliotēkā.
Laipni gaidīti visi interesenti!

Baiba Logina

Attēlā: par jauno grāmatu “Latviešu biedrības Latvijā:
vēsture vai nākotne?” un tās tapšanu vairāk uzzināt va-
rēja pasākumā, kurā viesojās grāmatas autore Ilze
Būmane un Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs
Guntis Gailītis.

Foto: Vēsma Johansone
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14.martā Rankas pagastā notika nemateriālā kul-
tūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas prog -
rammas „Pulkā eimu, pulkā teku 2019” Vidzemes aug-
stienes novada sarīkojums – skate  “Bitīt’ liela, bitīt’
maza”.

Pasākumā – skatē piedalījās piecas folkloras kopas,
starp tām arī Jaunpiebalgas kultūras nama folkloras
kopa “Piebaldzēni” (vad. A. Damroze).

Šī gada tēma bija „Rotā saule, rotā bite”, ar kuru kat-
ra kopa strādāja un meklēja savas tuvākās apkārtnes
folkloras mantojumu.

Pasākuma laikā notika konkursu „Vedam danci”,
„Dziesmu dziedu, kāda bija” un  „Klaberjakte 2019” pus-
fināli. 

Ieguldīto darbu, prasmi muzicēt, dancot, dziedāt un
pareizi nēsāt tautastērpu vērtēja Māra Mellēna, Dina
Liepa un Anete Karlsone.

Šajā skatē  “Piebaldzēni” ieguva I pakāpes diplomu.
27.aprīlī Rīgā notiks tradicionālās dziedāšanas kon-

kursa „Dziesmu dziedu, kāda bija 2019” fināls. Uz fi-
nālu izvirzītas folkloras kopas dalībnieces: Dārta
Damroze, Ance Urbāne, Daniela Macola, Elizabete Zariņa
un Justīne Skutāne, bet 18. un 19. maijā visas folkloras
kopas tiksies Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu
Nacionālajā sarīkojumā Iecavā.

Attēlā: folkloras kopa “Piebaldzēni”.

***
22.martā Alūksnes kultūras centrā norisinājās sko-

lēnu tautas deju skate, kurā piedalījās Jaunpiebalgas
kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Piebaldzēni” (vad.
L. Skutāne).

Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkiem, tika izdejotas divas dejas no deju svēt-
ku deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” – “Dzinu
Jumi sētiņā” un “Paunu kule”.

Deju skati vērtēja – Indra Ozoliņa, arī lielkoncerta
koncepcijas autore, Inga Meirāne – Alūksnes skolēnu
deju kolektīvu virsvadītāja un Lienīte Ozolniece –
Madonas skolēnu deju kolektīvu virsvadītāja.

Kolektīvs ieguldījis milzīgu darbu, pacietību, ener-
ģiju un spēku. Arī rezultāti neizpalika, jo
“Piebaldzēni” ieguva augstākās pakāpes diplo-
mu.  

Skate bija skaists un emocionāls piedzīvojums, par
kuru jāpateicas visiem dejotājiem, kolektīva vadītājai
un koncertmeistarei. 

Mudīte Šnē
Kultūras darba organizatore

Kultūras ziņas

Attēlā: jauniešu deju kolektīvs „Piebaldzēni”.
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Stāsts par 
jaunu ģimeni

mūsdienu
Latvijā

31. marta saulainā, taču vējainā
svētdienas pēcpusdiena pulcēja ne-
parasti daudz skatītāju –
Jaunpiebalgas kultūras namā do-
kumentālās filmas “Zorjana
Horobraja” pirmizrāde un tikšanās ar
režisori Elitu Kļaviņu.

Stāsts par jauno ģimeni tepat no
Drustiem – par Zorjanu un viņas
vīru Edgaru un diviem bērniem.
Filma seko līdzi viņu dzīves stāstam
divu gadu garumā. 

Dokumentālā filma aktrisei
Elitai Kļaviņai iesākās kā studiju
laika vērojums Latvijas Kultūras
akadēmijā kino režijas studiju lai-
kā. Viņai bijis jāizvēlas starp spēl-
filmu un dokumentālo, bet emo-
cionāli vairāk ievilcis tieši doku-
mentālais kino un iespēja arī pašai
strādāt kā operatorei.

Pēc filmas noskatīšanās režisore
vēlējās uzzināt skatītāju viedokli, kā
arī atbildēja uz daudziem jautāju-
miem par filmas uzņemšanas aiz-
kulisēm.

Šajā pašā dienā filma tika rādī-
ta Drustu kultūras namā, bet pirms
tam tai bija pirmizrāde Rīgā kino
“Splendid Palace” 4. martā.

Aija Ķīķere

Attēlā: režisore un aktrise Elita
Kļaviņa pēc filmas demonstrēšanas
Jaunpiebalgas kultūras namā.
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Jaunpiebalgā Jaunpiebalgā 
Aprīlī

21. 04. plkst. 16.00 Jaunpiebalgas tirgus laukumā
„Zem Ķenča cepures” lustīgi svinēsim Lieldienas
kopā ar Vinniju Pūku un Trusīti. Paņem līdzi savu
Lieldienu oliņu.

Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts, materiā-
li tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.

21.04. plkst. 19.00 filma „Blakus”.
Režisore Alise Zariņa
Filmas garums 1h 40 min
Ieejas maksa 2,00 EUR
Filma „Blakus” ir attiecību stāsts, taču to nevar ie-

likt ne romantiskas komēdijas, ne melodrāmas rāmī. Tas
ir mūsdienīgs vēstījums par ceļu uz savu iekšējo brīvī-
bu. Tās varoņi, meklējot sevi, apšauba vispārpieņem-
tās vērtības un galu galā – arī paši sevi. Šo kino veidojuši
gados jauni cilvēki, un viņi runā par savu laiku, savu
paaudzi un savām sajūtām. 

Līdz 16 gadiem neiesakām.
26. 04. plkst. 18.00 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas

akadēmijas 4.kursa studentes Jutas Pūpolas  dip-
lomdarba „Dejotprieks Piebalgā” koncerts.
Koncertā piedalās deju kolektīvs un folkloras kopa
„Piebaldzēni”.

Maijā

1. 05. plkst. 17.00 Cēsu teātra izrāde „Nezināmā
zvaigzne”.

Režisore Edīte Siļķēna.
Ieejas maksa 3,00 EUR, skolēniem, pensionāriem 2,00

EUR
3. 05. plkst. 19.00 Jaunpiebalgas kultūras nama ama-

tierkolektīvu sezonas noslēguma KONCERTS “Visi koši,
visi diži”.

Koncertā piedalās: VPDK, JDK, folkloras kopa, ama-
tierteātris, koris. 

Koncertu kuplinās Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi.

Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts, materiāli tiks
izmantoti publicitātes vajadzībām.

3.05. plkst. 22.00 BALLE. Spēlēs grupa “Zeļļi”. Ieejas
maksa 5,00 EUR

Pasākuma plānā iespējamas izmaiņas 
un papildinājumi. 

Lūdzu, sekojiet informācijai mājas lapā 
www.jaunpiebalga.lv  un 

Jaunpiebalgas kultūras nama Facebook lapā.
Tālrunis sīkākai uzziņai - 26449732

ZosēnosZosēnos
Aprīlī

22. 04. Otrās Lieldienas Zosēnos! 
Plkst. 14.00 Olu meklēšana, šūpošanās; 
Plkst. 15.00 Lieldienu izrāde ar līdzdarbošanos

„Otiņas krāsiņas Lielā diena’’.
27. 04. Atpūtas vakars senioriem ‘’Draugu lokā

cauri laikiem’’.

Maijā

3. 05.  plkst.18.00  Zosēnos viesosies Vecpiebalgas
amatierteātris ‘’Sumaisītis’’ ar Justīnes Kļavas iz-
rādi „Dāmas’’. Režisore - Inese Pilābere.

11.05. plkst.12.30 Informatīvi izglītojoša lekci-
ja „KATRU REIZI, kad Tu ēd vai dzer, TU BARO
SAVU VESELĪBU vai SLIMĪBU’’, saruna par 21. gad-
simta uzturu, kā iegūt informāciju par to, kā ikdienā
pasargāt sevi un savu ģimeni, lai nodrošinātu  stipru
veselību... Saruna ar diplomētu ķīmiķi Kārli Pēterso

Plkst.14.00 Koncerts - Sveicieni Mātes dienas no-
skaņās  no Signes Aizupietes un Jāņa Aizupieša (X fak-
tora mīlas dueta) - koncerts par to ‘’Ka mīlu Tevi’’.

***

Zosēnu pagasta mazajā zālē apskatāma
piebaldzēna 

Egila Johansona gleznu izstāde
„AR OTU PIEBALGĀ’’.

Pirmā izstāde, kura būs apskatāma līdz aprīļa bei-
gām. Tā kā gleznu autora kolekcijā ir aptuveni 260
gleznas, tad ar katra mēneša sākumu būs iespēja

baudīt jaunu kolekciju no izstādes ‘’Ar otu Piebalgā’’.
Mazā zālīte ir ieguvusi jaunu veidolu un ir gatava

uzņemt jauno, esošo gleznotāju darbus. Ja ir vēlme, 
dod ziņu! Īpaši liels prieks pirmo izstādi atklāt ar

mūsu piebaldzēna darbiem.

Kultūras pasākumi
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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”. 

Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltā saulē, gan zilajā
jūrā,
Gan šalcošā vējā – es esmu
pie jums.

Izsakām līdzjūtību Guntai,
no mammas atvadoties!

Mājas kaimiņi

Jaunpiebalgas novadā notiks lielgabarīta
atkritumu savākšanas akcija

Lai atbalstītu iedzīvotājus īpašumu sakārtošanas darbu veikšanā un
samazinātu vidē nelegāli nonākušo atkritumu daudzumu, Jaunpiebalgas
novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „ZAAO“ no 23. aprīļa līdz 30. ap-
rīlim rīko lielgabarīta atkritumu savākšanas akciju. 

Šīs akcijas ietvaros Jaunpiebalgā, Brāļu Kaudzīšu ielā 7 un Zosēnu pa-
gasta Melnbāržos, Annas ielā 4 tiks izvietoti lielizmēra konteineri. Iedzīvotāji
aicināti bez maksas atbrīvoties no mājsaimniecībās radītajiem lielgaba-
rīta atkritumiem sev ērtākajā vietā.

Konteineros drīkst ievietot mēbeles, matračus, paklājus, izjauktas
elekrotehnikas ierīces, metāllūžņus, santehniku un citus lielus sadzīves priekš-
metus, ko izmēru dēļ nevar ievietot sadzīves atkritumu konteinerā.

Konteineros nedrīkst mest nešķirotus sadzīves atkritumus, būvgružus,
dažāda veida traukus ar šķidrumiem un pulverveida ķīmiskām vielām,
kā arī šīferi un automašīnu riepas.

Azbestu saturošu šīferu un būvgružu savākšana ir maksas pakalpo-
jums, kas jāpiesaka SIA ZAAO pa tālr. 29225862.

Lūgums nemest konteineros arī ikdienā Jaunpiebalgas EKO laukumā
bez maksas nododamos iepakojuma veidus –  pudeļu un burku stiklu, pa-
pīru, polietilēnu, PET dzērienu pudeles, kā arī sadzīvē radušos bīstamos
atkritumus, koka paletes, lietošanai derīgus apavus, tāpat arī auto rie-
pas un logu stiklu.

Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste
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Vai vēl
atceraties?!

Ir sācies pavasaris, kad gribas
par visu priecāties un ievest kār-
tību sevī un apkārtnē. Atcerēsimies
arī par tām lietām, kas ir paņem-
tas no Jaunpiebalgas kultūras
nama!

Mums ir nepilnīgi tērpu komp -
lekti, tāpēc lūgums atnest tautas-
tērpus - blūzes, brunčus, kreklus,
tautiskās jostas, kurpes, zābakus
un citas tērpu sastāvdaļas.

Atvēliet laiku – atcerieties, pa-
skatieties un atnesiet!

Mudīte Šnē
kultūras darba organizatore

Tel. 62144234

Veselību veicinošas aktivitātes!
Nūjošanas nodarbības kopā ar instruktoru Tomu Praulīti

10., 15., 17., 18. un 23.aprīlī plkst. 18. 30
Izmanto iespēju iemācīties  pareizu nūjošanas tehniku 

un gūt padomus inventāra iegādei!
Pulcēšanās pie kultūras nama.

Nūjas būs pieejamas arī uz vietas. Nodarbības bez maksas.
Sīkāka informācija pa tālr. 26449732 – Egita

Nūjošana (Nordic Walking) ir pastaiga ar īpaši izstrādātām nūjām, kas pa-
līdz nostiprināt un attīstīt dažādas muskuļu grupas. Šis sporta veids radies
80. gadu sākumā Somijā un tagad ir plaši pazīstams visā pasaulē. Nūjošana
ir vienkāršs, visiem pieejams un efektīvs veids, kā nodarboties ar fiziskajām
aktivitātēm, kas neprasa ne lielus finansiālos līdzekļus, ne īpašu fizisko sa-
gatavotību, ne milzīgu laika patēriņu. Turklāt šī aktivitāte ir lieliska alternatīva,
kā pavadīt laiku kopā ar ģimeni un draugiem, uzlabot savu veselību un at-
slābināties no ikdienas stresa.

Nūjošana ir fizisko aktivitāšu veids, ko ir viegli apgūt jebkurā vecumā.
Nūjošana ir piemērota visiem, neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai fiziskā

stāvokļa, un tai nav laika apstākļu ierobežojumu.
Nūjošana atbrīvo no stresa, veicina veselīgu miegu un vispārēju labsajūtu.
Nūjojot darbojas 600 muskuļu grupu jeb 90 procentu no visas ķermeņa mus-

kulatūras.
Nūjošana ir draudzīga mugurkaulam – darbojoties ar nūjām, mugurai (arī

ceļiem un gurniem) ir daudz mazāka slodze nekā, piemēram, skriešanas vai
aerobikas atspērienu laikā.

Šis ir viens no efektīvākajiem kaloriju dedzināšanas veidiem.
Nūjošana ir lielisks kardiotreniņš, kurā nav jāuztraucas par pārslodzi.


