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Sācies jaunais mācību gads. Domāju, ka
pedagogi, vecāki un arī skolēni visvairāk
vēlas, lai šis mācību cēliens no septembra
līdz pat nākamā gada vasaras sākumam no-
risinātos klātienē. Novada izglītības iestādēs
veikti nepieciešamie remonta darbi, tie vēl
turpinās Cēsu 2. pamatskolā un Cēsu Valsts
ģimnāzijā. Esam piesaistījuši papildu lī-
dzekļus ventilācijas izbūvei valsts ģimnā-
zijā. Augusta nogalē ekspluatācijā nodota
Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehni-
kuma dienesta viesnīca Valmieras ielā. Tajā
drīz jau būs iekārtojušies 128 tehnikuma au-
dzēkņi, un blakus esošie mācību korpusi
kopā ar viesnīcu veido kompaktu izglītības
kompleksu jeb, kā tagad mēdz teikt, “bur-
buli”. Nelielu tehnisku sarežģījumu dēļ ne-
daudz kavējas Pilsētas vidusskolas piebūves
nodošana, bet plānojam, ka jau septembra
pirmajā pusē visi darbi būs noslēgušies un
jauno ēku atvērsim skolēniem. Turpinās arī
stadionu rekonstrukcija Priekuļos, Vecpie-
balgā un pie Stalbes pamatskolas.

Skaidrs, ka izglītības infrastruktūras at-
jaunošana un pilnveidošana arī turpmāk būs
pašvaldības prioritāte, jo pretēji tendencēm
kopumā valstī, Cēsu novadā skolu un bēr-
nudārzu audzēkņu skaits aug. Ja salīdzinām
ar pagājušā gada 1. septembri, šogad izglī-
tības iestādēs būs par gandrīz 400 bērniem
vairāk. Jāatzīmē, ka audzēkņu pieaugums ir
gan pilsētas, gan lauku skolās un bērnudār-
zos. Tas nozīmē, ka Cēsu novads ir pievil-
cīga dzīves vieta ģimenēm ar bērniem, kas
pārceļas uz dzīvi reģionos no lielajām pilsē-
tām vai atgriežas no ārzemēm.

Septembrī vizītē Cēsīs ieradīsies izglī-
tības un zinātnes ministre Anita Muiž-
niece, runāsim ar viņu arī par finansējumu,
kas nākamajā plānošanas periodā būs pie-
ejams izglītības infrastruktūras moderni-
zācijai. Strādāsim, lai arī turpmāk
izglītības kvalitāte būtu tas magnēts, kas
piesaista ģimenes mūsu novadam.

Nozīmīgs un ļoti gaidīts notikums bija
jaunā sociālo pakalpojumu centra “Pērle”
nodošana ekspluatācijā. Svinīgajā ceremo-
nijā piedalījās ar labklājības ministrs Gatis
Eglītis. Viņš augstu novērtēja gan ēkas

gaišo, atvērto arhitektonisko risinājumu,
gan misiju – palīdzēt cilvēkiem ar garīga
rakstura un funk  cionāliem traucējumiem
iekļauties sabiedrībā. Tagad ēka jāiekārto,
lai pēc iespējas ātrāk varētu vērt durvis pir-
majiem klientiem.

Augustā noslēdzās jaunās domes vadības
iepazīšanās braucieni uz bijušajiem nova-
diem. Kopīgais iespaids ir labs, un varu
droši teikt, ka katrā lauku teritorijā ir savas
pērles. Jāatzīmē, ka visas pašvaldības ir ļoti
rūpējušās par ciemu, pagastu kultūras iestā-
dēm. Kultūras, tautas nami atjaunoti, mo-
dernizēti – prieks skatīties. Laikam jau
pelnīti latviešus dēvē par dziedātāju un de-
jotāju tautu. Protams, arī bibliotēku un skolu
infrastruktūra visur ir mūsdienu līmenī.
Gandrīz visās apvienību pārvaldēs noslē-
dzas ceļu vai to posmu atjaunošanas darbi,
kā arī tiek uzsākti jauni projekti. Ceļu re-
konstrukcija ir nozīmīga aktualitāte lauku te-
ritorijās, un šo darbu turpināsim.

Izbraukuma tikšanās reizēs un arī darba
sanāksmēs aktīvi diskutējām par to, kā labāk
jaunajā novadā veidot vienoto nozaru pār-
valdi. Katrā vietā ir savas iestrādes, ierasti
risinājumi, veiksmīgi piemēri. Tāpēc svarīgi
ir nesasteigt, rūpīgi izvērtēt visu bijušo no-
vadu pieredzi un nonākt pie optimāla pār-
valdes modeļa. Nopietns pārbaudījums būs
jaunā novada budžeta izstrāde nākamajam
gadam. Darba gaitā būs jāsinhronizē saisto-
šie noteikumi, kuriem ir ietekme uz budžetu,
jāvienojas par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumiem, atbalsta programmām, jā-
saskaņo lauku apvienību un centrālās pār-
valdes aprēķinu metodes. Un beigās
jāizstrādā budžets, kas atbilst domes depu-
tātu noteiktajām prioritātēm. Tas būs apjo-
mīgs un sarežģīts uzdevums, bet esmu
pārliecināts, ka to paveiksim.

Jaunajā mācību gadā novēlu visiem iztu-
rību, nerimstošu zinātkāri un galvenais –
labu veselību. Respektēsim ierobežojumus,
sargāsim sevi un apkārtējos, darīsim visu, lai
šis būtu pilnvērtīgs klātienes mācību gads!

Jānis Rozenbergs,
Cēsu novada domes priekšsēdētājs

Zinātkāru un drošu 
jauno mācību gadu! 
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Šogad Latvija kopējā kustībā piedalī-
sies ar koku stādīšanu. Paveicot Vislatvi-
jas vides un dabas sakopšanas darbus
pavasara Lielajā talkā, rudenī uzsvars
tiek likts uz apzaļumošanas darbiem un
Laimes koku stādīšanas akcijas norisi,
šādā veidā veicinot pasaules ekosistēmas
līdzsvara atjaunošanu un virzoties uz
mūsu kopīgā mērķa sasniegšanu – lai
Latvija kļūtu par zaļāko valsti pasaulē.

Pasaules talka Latvijā tiek rīkota ce-
turto reizi, un tā aicina ikvienu iesaistīties
talkas aktivitātes. Visa pasaule 18. sep-
tembrī vienosies akcijā, lai mūsu visu ko-
pīgo dzīves telpu padarītu tīrāku un
zaļāku. Mēs, Latvijā, Pasaules talku šogad
atzīmēsim gan ar sakopšanas darbiem ar
jau iemīlēto koku sēšanas un stādīšanas
akciju “Laimes koki”, lai katra tās laikā
iesētā sēkla vai iestādītais koks kļūtu par
mūsu kopīgu ieguldījumu Latvijas un pa-
saules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā.
Ikviens var pieteikt savu koku stādīšanas
vietu Lielās talkas mājaslapā izvietotajā
kartē: https://talkas.lv/laimes-koki/.

Vairāk par Lielo talku: https://talkas.lv,
sekojiet līdzi jaunumiem arī Facebook un
Instagram sociālajos tīklos

Tiekamies Pasaules talkā 
18. septembrī!
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Cēsu novada domes sēdēs 
izskatītie jautājumi

Cēsu novada domes ārkārtas sēdē 5.augustā deputāti izskatīja
četrus jautājumus. Dome vienojās par pašvaldības pārstāvja iz-
virzīšanu biedrībā “Cēsu rajona lauku partnerība”, sprieda par
Lielstraupes pils kompleksa izmantošanas nomas maksas no-
teikšanu un apstiprināja Cēsu novada pašvaldības izpilddirek-
tora darba tiesisko attiecību izbeigšanu.

Cēsu novada domes ārkārtas sēdē 10.augustā pieņemts lē-
mums par novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpil-
dītāju.

Cēsu novada domes sēdē 19.augustā izskatīti 58 jautājumi. De-
putāti sprieda par novada publisko bibliotēku reorganizāciju, paš -
valdības nekustamo īpašumu atsavināšanu, vienojās par Līgatnes
apvienības pārvaldes pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai budžeta investīciju saņemšanai
projektam “Gaujas ielas pārbūve Līgatnē, Cēsu novadā”.

Dome atbalstīja investīciju projekta pieteikuma “Ielas, ietvju
un ceļa atjaunošanas darbi Cēsīs” izstrādi un iesniegšanu un ap-
stiprināja apkures tarifus Līgatnē un Vecpiebalgā. Deputāti
sprieda par Cēsu tūrisma attīstības stratēģijas 2022. -
2026.gadam izstrādi un darba grupas izveidi, kā arī par novada
Bāriņtiesas izveidi. Vēl dome atbalstīja Līgatnes pilsētas biblio-
tēkas dalību Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības
izsludinātajā projektu konkursā “Iedvesmas bibliotēka”.

Ar pilnu pieņemto lēmumu sarakstu un domes sēžu ierak-
stiem iespējams iepazīties cesunovads.lv sadaļā “Informācija
par domes darbu”.

Informācija par īpašumu 
numerācijas plāksnēm

Māju nosaukumu un māju numerāciju plākšņu izvietošanu
pie īpašumiem Jaunpiebalgas un Zosēnu pagastos regulē Jaun-
piebalgas novada domes 2018.gada 10.jūlija sēdē pieņemtie
saistošie noteikumi Nr. 10  “ Par ēku, ielu nosaukumu un nu-
merācijas plākšņu izvietošanas kārtību Jaunpiebalgas novadā“.

Nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav, tiesiska-
jam valdītājam ir jānodrošina uzrakstu un māju numerācijas
plāksnes izgatavošana un uzstādīšana savā īpašumā, ievērojot
šādus nosacījumus:

1. materiāls un apdare - cinkots skārds (1mm), presēts rel-
jefs, četri urbumi Ø 4mm;

2. krāsas - pamatne – krāsu kods RAL  5013 cobalt blue,
apmale, teksts – balta atstarojoša līmplēve (3M Scotchlite);
3. fonts - Helvetica Condended Bold (horizontal scale

85%).
Lielo burtu augstums 42 mm
Ciparu augstums 192 mm 
Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde informē,

ka  māju numura zīmes pašvaldību objektiem nodrošina paš -
valdība. Privātmāju īpašniekiem un uzņēmējiem saviem īpa-
šumiem numerācijas plāksnes jāiegādājas pašiem.

Jautājumu gadījumā sazināties ar komunālās saimniecības
vadītāju Salvi Krūmiņu - tālrunis 29182807 vai pa e-pastu
salvis.krumins@jaunpiebalga.lv

Mācību piedāvājums
SIA “LLKC” Cēsu konsultāciju birojā 6. un

8.oktobrī notiks mācības „Eiropas Savienības
nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu ap-
saimniekošana“. Mācības notiks 2 atsevišķas

dienas.
Visiem  BDUZ zālāju īpašniekiem, kuri pieteikušies platību

maksājumiem, noteikumi paredz, ka  divu gadu laikā pēc pie-
teikšanās ir jāpabeidz īsais divu dienu apmācību kurss par
BDUZ tēmu, lai atbilstu atbalsta saņēmēju nosacījumiem.

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās. 
Plašāka informācija un pieteikšanās zvanot vai rakstot: 
l Dace Kalniņa, 28381477, dace.kalnina@llkc.lv
l Gunda Kazerovska, 26360434, gunda.kazerovska@llkc.lv

Lauku atbalsta dienesta aktualitātes
Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, 

attīstot mazās lauku saimniecības
No 2021. gada 8. septembra līdz 8. oktobrim mazie lauk-

saimnieki var pieteikties atbalstam pasākumā „Atbalsts uzņē-
mējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības“. Šī
ir piektā projektu pieņemšanas kārta, pieejamais publiskais fi-
nansējums apakšpasākumā ir 15 000 000 eiro. Atbalsts ir Eiro-
pas Savienības Atveseļošanās instrumenta finansējums.

Atbalsta apmērs mazajām saimniecībām ir 15 000 eiro. At-
balsta maksājums tiek izmaksāts divās daļās – pirmais maksā-
jums 80% apmērā, otrais maksājums 20% apmērā atbilstoši
saimniecības attīstības plānam. Pēdējais maksājums tiek veikts

pēc saimniecības attīstības plāna pilnīgas īstenošanas.
Projekta iesniegumu jāsagatavo sadarbībā ar konsultāciju pa-

kalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu
sniedzēju saraksts pieejams dienesta mājaslapā sadaļā „Atbalsta
veidi“ → Projekti un investīcijas.

Vairāk informācijas var saņemt, zvanot SIA “Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Cēsu biroja vadī-
tājai vai uzņēmējdarbības konsultantei:

l Dace Kalniņa, 28381477, dace.kalnina@llkc.lv
l Gunda Kazerovska, 26360434, gunda.kazerovska@llkc.lv

Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku
ģenētisko resursu saglabāšanai

No 2021.gada 1.septembra līdz 30.septembrim var pie-
teikties atbalstam lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu
saglabāšanai. Atbalsta mērķis ir saglabāt lauksaimniecības dzīv-
nieku ģenētisko resursu nozīmīgākās vietējās cilmes sugas. Tas
ir atbalsts par Latvijas brūnās un zilās šķirnes govīm, baltajām
cūkām, tumšgalves aitām, vietējo kazu šķirni, kā arī par Latvijas
zirgu šķirnes dzīvniekiem.

Atbalsta summas par konkrētiem dzīvniekiem ir atšķirīgas.
Plašāka informācija par atbalstu lasāma LAD mājaslapā iz-

vēlnē “Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu
saglabāšanai (LDGRS)”.

Atbalsts kredītprocentu 
daļējai dzēšanai

No 2021.gada 1.septembra līdz 20.septembrim var pie-
teikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai.

Atbalstu var saņemt primārie lauksaimniecības produkcijas
ražotāji, lauksaimniecības  un mežsaimniecības pakalpojumu

Lauku ziņas
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kooperatīvās sabiedrības, lauksaimniecības produktu pārstrādes
komersanti, kā arī LAD klienti, kas darbojas zvejniecībā un
zvejas produktu apstrādē.

Minēto atbalstu var saņemt pretendenti par laikposmu no
2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.augustam faktiski sa-
maksātajiem īstermiņa aizdevuma vai ilgtermiņa aizdevuma vai
finanšu līzinga procentiem.

Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada
procentu likmi četru procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kre-
dītprocentu likme ir mazāka par četriem procentiem.

Plašāka informācija par minēto atbalstu, pieteikšanos tam un
pieejamo finansējuma apmēru lasāma LAD mājaslapā izvēlnē
“Kredītprocentu dzēšana”.

Pieejams atbalsts dzīvnieku, sējumu
un stādījumu platību apdrošināšanai
No 2021.gada 1.septembra līdz nākošā gada jūlija bei-

gām var pieteikties atbalstam par dzīvnieku, sējumu un stādī-
jumu platību apdrošināšanu. Tas ir kompensējošs maksājums
lauksaimniekiem, pamatojoties uz iesniegto apdrošināšanas po-
lisi par ražas, augu un dzīvnieku apdrošināšanu un tās apmaksu

apliecinošajiem dokumentiem. Atbalsta mērķis ir, daļēji sedzot
izdevumus par apdrošināšanas prēmiju, veicināt lauksaimnieku
iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā.

Atbalsta intensitāte ir 70 procenti no apdrošināšanas polises
iegādes izdevumiem, bet ne vairāk kā 50 eiro  par vienu hektāru
kultūrauga augšanas sezonā vai vienu liellopu vienību gadā.

Atbalstu piešķir tikai par spēkā esošām un līdz 2022.gada
1.augustam pilnībā apmaksātām apdrošināšanas polisēm. Poli-
ses apmaksu var  veikt pa daļām, bet pēdējais maksājums nevar
būt vēlāks par 2022. gada 1.augustu.

Plašāka informācija par atbalsta pasākumu pieejama LAD
mājaslapā izvēlnē “Riska pārvaldība”.

Finansējums pieejams Eiropas Savienības Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības program-
mas pasākuma „Riska pārvaldība“ apakšpasākumā „Ražas,
dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija“.

Informācija sagatavota pamatojoties uz Lauku atbalsta die-
nesta un SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra”
publicēto informāciju.

Lolita Zariņa,
Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes

Lauksaimniecības organizatore 
T: 29131170

E pasts – lolita.zarina@jaunpiebalga.lv

No kļavas pirmā lapa ris,
Nāk skolas sētā septembris...
2021. gada 1. septembrī mācības Jaunpiebalgas vidusskolā

uzsāka 360 skolēni. Prieks par jaunajiem klašu kolektīviem: 1.
klasē mācīsies 31 skolēns - klases audzinātājas Vineta Pogule
un Lelde Grobiņa. Vidusskolas 10. klasē - 20 skolēni - klases
audzinātāja Gunita Kundrate. 

Skolas lielākais izaicinājums šajā mācību gadā, ievērojot epi-
demioloģiskās prasības, pēc iespējas ilgāk mācīties klātienē un
īstenot jauno kompetenču pieeju mācību saturā. 

Skolā arī šajā mācību gadā tiek piedāvātas plašas interešu iz-
glītības iespējas, no jauna nācis klāt pulciņš smagatlētikā, kā
arī jauna vadītāja jaunsargu nodarbībām. Skola aktīvi iesaistās
projektu darbā un vadī-
šanā. Skolēniem un skolo-
tājiem ir iespēja
pie dalīties starptautiska-
jos projektos ERAS-
MUS+, mūsu skolas
delegācija augusta beigās
viesojās Portugālē. 

Skolā veikti  daudzi
labi darbi, kuri ikdienu pa-
darīs patīka māku un krā-
saināku. Veikti remonti,
iegādātas mēbeles, uzlabo-
tas atpūtas zonas, ierīkota
ugunsdrošības prasībām
atbilstoša apziņošanas
sistēma, iekārtotas  bib-
liotēkas, jauns CO2 lā-
zergriezējs, pārvērtības
piedzīvojis skolas parks,
nosvinēta skolas 75 gadu
jubileja un skolēnu

dziesmu un deju svētki. Sākumskolā iekārtots smilšu terapijas
kabinets.

Atzinīgi novērtēts skolotāju darbs: direktora vietniece mācību
jomā skolotāja Laima Upmale apbalvota ar IZM Atzinības rakstu
par teicamu darbu un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. Pal-
dies skolotājai, kura turpmāk baudīs pelnītu atpūtu. Cēsu novada
Izglītības pārvaldes Pateicības saņēma skolotājas: Lelde Grobiņa,
Ilva Bobrova, Ruta Intenberga , Marija Grigorjeva, Baiba Damroze,
Agnese Ērkšķe, Daiga Rubene, Jolanta Glāzere, Gunita Kundrate,
Zinta Arahovska, Līga Spalviņa – Glāzere, Vēsma Johansone. 

Par direktora vietnieci izglītības jomā 1.- 4. klasēs darbu sāk
skolotāja Evija Rutka, bet pirmsskolā - Evija Šāvēja. Paldies
skolas kolektīvam, vecākiem, skolēniem un pašvaldībai par sap -
ratni, atbalstu un pozitīvu redzējumu skolas attīstībā! Novēlu,
lai pietiek iedvesmas un pacietības ikdienas darbā, lai gandarī-
jums par paveikto, lai veselīgs un drošs jaunais mācību gads!

Arnis Ratiņš,
Jaunpiebalgas vidusskolas direktors 

Skolas ziņas

Zinību diena Jaunpiebalgas vidusskolas estrādē
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“Jaunpiebalgas vidusskolas basketbola
pulciņa dalībnieki visu vasaru turpināja
trenēties, kā arī piedalījās sacensībās sep-
tiņos posmos 3x3 basketbolā dažādās Lat-
vijas pilsētās – Alūksnē, Balvos, Gulbenē,
trīs reizes Iecavā ( divas reizes 3. vieta ko-
mandai “Piebaldzēni” U-16grupā),
Bauskā ( 3 vieta komandai “Pipari” U-14
vecuma grupā),” stāsta basketbola pulciņa
treneris Aivars Stankēvičs.

U-14 vecuma grupā – komandā “Pi-
pari” - trenējas – Toms  Zariņš, Arvis
Tentelis, Emīls Ērglis, Rihards Ansbergs.

Arvis Tentelis: “Man patīk basketbols,
jo tas ir aktīvs sporta veids, labam spēlētā-
jam jābūt ar labu metienu, ātrumu, saprātu
un domāšanu. Visvairāk patīk sajūta, kāda
ir, spēli uzvarot, – vienalga, tas notiek tre-
niņā vai sacensībās ārpus Jaunpiebalgas.”

Toms Zariņš: ”Man radās interese par
basketbolu jau tad, kad treneris pirmo
reizi ieradās skolā un mēģināja mūs iein-
teresēt šajā sporta veidā. Spēlējot basket-
bolu, var gūt labu fizisko formu, trenēt
koordināciju u. c., man tajā patīk viss.”

Emīls Ērglis: “Basketbola pulciņā pie-
dalos jau divus gadus, uz to mani pieru-
nāja draugi. Atceros, ka pirmais treniņš
bija visgrūtākais, jo nebiju pieradis pie
tādas fiziskās slodzes. Basketbolu spēlē-
jot, var piedzīvot gan sāpīgus momentus,
gan smieklīgus brīžus. Svarīgi saspēlēties
ar komandas biedriem, jābūt atbildīgam,
nedrīkst iegāzt komandas biedrus. Iesaku
arī citiem nākt un trenēties basketbola
spēlē, nenožēlosiet!”

Savukārt U-16 vecuma grupā – ko-
mandā “Piebaldzēni” – trenējas Nauris
Metums, Kristaps Metums, Reinis Dra-
vants, Emīls Lazda, Nauris Lazda. 

Emīls Lazda: “Piedalos basketbola
pulciņā, jo tas mani interesē un patīk.
Īpaši patīk, ka varam braukt uz dažādām
spēlēm gan Latvijā, gan ārpus tās. Man
patīk komandas biedri un treneris, viņi
visi ir jauki un ar labu humora izjūtu.”

Nauris Metums: “Es sāku trenēties, jo
vēlējos uzlabot savu fizisko formu un ve-
selību. Sākumā gan basketbols nešķita tik
interesants, taču tad sāku progresēt arvien
vairāk, tādēļ sāka patikt. Treniņos var iet
arī uz svaru zāli.”

Reinis Dravants: “Basketbolā sāku
trenēties, jo bija jāatrod brīvā laika no-

darbības. Sākumā nebiju sajūsmā, bet ar
laiku gan iepatikās. Nu jau trenējos divus
gadus, pa šo laiku esam bijuši daudzās
sacensībās, kur izcīnījām arī godalgas.
Noteikti turpināšu trenēties, aicinu arī
citus skolēnus mums pievienoties!”

Nauris Lazda: “Sāku spēlēt basket-
bolu, jo gribēju izmēģināt kaut ko jaunu,
tad arī iepatikās. Patīk braukt uz sacensī-
bām, turnīriem, nometnēm. Basketbols
patiešām ir interesants!”

Lai veicas treniņos un sacensībās!

Treneri un jaunos basketbolistus 
iztaujāja Aija Ķīķere.

Basketbols turpinās

Basketbola pulciņa dalībnieki – no kreisās Emīls Lazda, Arvis Tentelis, Reinis Dravants, Nauris Lazda,
Toms Zariņš, Nauris Metums.

Veiksme rogaininga sacensībās
Jaunpiebalgas vidusskolas sporta skolotāja Sarmīte Vlodare

ar savu partneri Daci Saulīti no Madonas veiksmīgi startēja Lat-
vijas čempionātā rogainingā, kas risinājās Talsu novadā Mor-
dangā 14., 15. augustā, gūstot uzvaru savā WSV grupā. Par to,
kā veicās šajās sacensībās, kā ar par turpmākajiem plāniem šajā
rudenī stāsta Sarmīte.

“Šajā čempionātā tā bija 24 stundu orientēšanās, jāteic,
smaga distance, lija lietus, uzskatu, ka šis bija viens no smagā-
kajiem rogainingiem šogad. Jau septīto gadu es eju kopā ar savu
partneri, madonieti Daci Saulīti, esam jau kā viens veselums,
neapvainojamies par pieļautajām kļūdām, kas neizbēgami ir
katrai no mums. Šāda vienotība un sapratne jau ir daļa no uz-
varas. Tās komandas, kuras čempionātā neatdeva visus savus
spēkus, labāk par mums nostartēja pēc tam septembra sākumā
Otepē – Eiropas čempionātā, mums nepietika spēka Otepes
smagajai trasei, jo divas nedēļas ir par maz, lai mēs atjaunotu
spēkus. 

Pateicoties savai partnerei, kura ir liela sporta veterānu sa-
censību organizatore un arī dalībniece, man ir iespēja ne tikai
orientēties, bet arī soļot, skriet, nūjot. Tāpēc tagad mēs gatavo-
jamies kalnu taku skriešanai un nūjošanai Eiropas sporta vete-
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rānu sacensībās, kas notiks Itālijā septembra beigās, ja vien kaut
kas nemainīsies epidemioloģiskās situācijas dēļ. Jāteic, ka, lai
tiktu uz minētajām sacensībām, esam veiksmīgi startējušas
Cēsīs - veterānu vieglatlētikas sacensībās. 

Runājot par aktivitātēm rudenī, tad Piedzīvojumu sacensību
apvienība organizē seriālu “Pilsētas leģendas”, kas arī ir rogai-
nings, mēs piedalīsimies 6 stundu rogainingā Ķekavas un Rīgas
posmā septembrī un oktobrī, jau veikti ir 3 posmi. Vēl Cēsu
pusē būs Lapsu rogainings oktobra beigās, kurā piedalīsimies,

arī novembra sākumā “Teku Taku” rogainings Pļaviņās. Ja runā
par nākamo gadu, tad plānojam gatavoties diviem pasaules lī-
meņa rogainingiem – viens notiks Sanktpēterburgā, otrs – Če-
hijā. Redzēs, kā veiksies, vai nu varēsim piedalīties abos, vai
vienā no tiem.”

Lai veiksmīgas nākamās sacensības, lai spēks un izturība
abām! 

Aija Ķīķere

Skani, Jaunpiebalga! 
Un tā jau 35 gadus

“Šogad pavasaris šeit ienācis ar neparastu rosību un gaidu
noskaņu. Ar rajona kultūras nodaļas, Jaunpiebalgas pilsētcie-
mata izpildkomitejas un kolhoza “Piebalga” mīļu gādību sep-
tembra sākumā durvis vērs Jaunpiebalgas bērnu mūzikas skola.
Tā iekārtosies bijušā bērnudārza izremontētajās telpās. Nodar-
bības mūzikas skolā sāksies pēcpusdienās  pēc mācību stundām
vispārizglītojošajās skolās. Taču jau tagad ciemata izpildkomi-
tejas telpās sākušās konsultācijas bērniem, kuri rudenī gribēs
būt šīs skolas audzēkņi. Darbu sāks 9 jaunie pedagogi – mūziķi.
Gribas cerēt, ka tas jūtami ietekmēs arī ciemata kultūras dzīvi.”
Tā 1986. gada 27. maija laikrakstā “Padomju Druva” raksta A.
Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas pedagoģe – topošā Jaunpie-
balgas bērnu mūzikas skolas direktore Sarma Petrovska.

Un, patiesi, 1986. gada 6. septembrī tiek atklāta jaunā mūzi-
kas skola. Svētku dienā skolas direktore Sarma Petrovska teica:
“Kultūru jau nevar ienest no malas, tā nāk reizē ar cilvēku.” Un
šie vārdi 35 gadu laikā ir patiesi piepildījušies. Audzinot jauno
mūziķu, mūzikas pedagogu paaudzi, aktīvus un talantīgus jau-
nus cilvēkus, kuri paši prot izdarīt izvēles un mērķtiecīgi tiekties
pēc saviem sapņiem. 

Skolā šo gadu laikā ir darbojušies dažādi muzikālie sastāvi
– orķestris, koklētāju ansamblis, kapella, vokālais ansamblis
“Žagariņi”, akordeonistu ansamblis, klarnetistu kvartets un sak-
sofonu ansamblis, daži no tiem pastāv arī šodien, citi nē, to vietā
nākuši jauni. Skanējuši dažādi mūzikas instrumenti. Skolas
dzīve nav tikai daudzās stundas, kad, gribi vai negribi, jāspēlē.
Tie ir arī koncerti, kuros tiek aicināti uzstāties gan skolas au-
dzēkņi, gan pedagogi. 

1998. gada 16. aprīlī skolā notika arī viens no pirmajiem

lauku mazo mūzikas skolu  jauno mūziķu konkursiem “Par
Emīla Dārziņa prēmiju”, kuru skola organizēja 10 gadu garumā,
aizsākot jaunu tradīciju Jaunpiebalgas kultūras dzīvē. Konkursa
galvenais atbalstītājs visus gadus bija SIA “Piebalgas alus”, kā
arī citi vietējie uzņēmēji, kuri parūpējās par jaukām dāvanām
mazajiem mūziķiem – tolaik tie bija uzņēmumi “Rankas piens”,
veikals “Ķencis”, “Vidzemes tekstils” un SIA “Taces”. 

2000. gada sākumā skolā ir liela rosība, gatavojot audzēkņus
pirmajiem starptautiskajiem konkursiem, organizējot Valmieras
zonas mūzikas skolu konkursu mūzikas literatūrā, kas veltīts
komponistam Emīlam Dārziņam, kā arī gatavojoties kārtējam
lauku mūzikas skolu konkursam par E. Dārziņa prēmiju, šoreiz
- stīgu instrumentu specialitātē. Skolā pirmo reizi tiek izveidota
skolas sienas avīze “Melodija”, ar vokālo ansambli “Žagariņi”
tiek iestudēta muzikālā izrāde “Vinnijs Pūks”. Mūzikas skolas
audzēkņi piedzīvo savus pirmos koncertus kopā ar Vidzemes
kamerorķestri. Ir uzsākta gatavošanās novada svētku koncertam
Jaunpiebalgas baznīcā. Bērni var sākt apgūt ērģeļspēli. Turpinās
iesāktās tradīcijas, un veidojas jaunas.

2003. gadā mūzikas skolā atver Vizuāli plastiskās mākslas
programmu, kuras pirmsākumi meklējami 1993.gadā, kad Jaun-
piebalgas vidusskolā sāk darboties zīmēšanas pulciņš Sandras
Strēles vadībā. 2005. gadā skolu pārdēvē par mūzikas un māk-
slas skolu. 

Skola nemitīgi turpinās, pilnveidojas un mainās. Audzēkņu
un pedagogu radošā darbība ir neizsīkstoša un ļoti krāsaina,
daudzveidīga.

Arī šodien, kad skola ir attīstījusies un augusi, to vēl arvien
raksturo nemainīgas vērtības.

SKOLOTĀJI - talantīgi, savas skolas un Piebalgas patrioti.
Skolotāji, kuri mīl Piebalgu un šo skolu. Radoši, zinoši, katrs
ir personība un prot to nodot saviem audzēkņiem. Šobrīd puse
no skolā strādājošajiem skolotājiem ir mūsu pašu skolas absol-
venti. 

AUDZĒKŅI, kas ir skolas dvēselīte – līdzīgi kā vijolei – tā
neskan, ja tai izkritusi dvēselīte. Bērni liek skolai skanēt un pie-
pilda to ar savu enerģiju, patiesumu, talantu un vēlmi mācīties,
apgūt, pieredzēt, sajust.

TRADĪCIJAS – koncerti, izstādes,
konkursi, izrādes, projekti, ceļojumi, no-
tikumi – kopīgie un katram savi. 

Ak, cik gan daudz ir pieredzēts un pie-
dzīvots… 

Šobrīd, esot jaunajā, skaistajā skolas
ēkā, varam būt pateicīgi, ka skolas sā-
kums, tradīcijas un notikumi ir pamatīgi
un mērķtiecīgi veidoti, jo mums ir stabils
pamats, kur atsperties mūsu kopīgajiem
nākotnes lidojumiem un sapņiem!

Daudz laimes, mūsu mīļā JAUNPIE-
BALGAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS
SKOLA! DAUDZ LAIMES!

Aija Sila,
skolas direktore

Mūzikas un mākslas skolā

Skolotāju kolektīvs un viesi –  D. Bišere-Valdemiere un L. Šāvējs – skolas gadu sākot



6 AVĪZE PIEBALDZĒNIEM 2021. gada septembris    

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā 
atkal īstenots projekts

Pateicoties Jaunpiebalgas novada domei (šobrīd jau Cēsu
novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldei) un Valsts Kultūr-
kapitāla fondam (VKKF), skolā esam ieguvuši papildinājumu
mūsu instrumentārijam. Gada sākumā veiksmīgi startējām pro-
jektu konkursa mērķprogrammā “Mūzikas un dejas mākslas iz-
glītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” un
saņēmām atbalstu no VKKF, trūkstošo summu līdzfinansēja
Jaunpiebalgas novada dome.

Skola sistemātiski, plānveidīgi, izvērtējot nepieciešamību un
prioritātes, sava budžeta iespēju robežās uzlabo skolas vidi, ma-
teriāli tehnisko nodrošinājumu. Instrumentālas mūzikas prog -
rammu kvalitatīvai realizēšanai ir nepieciešams papildināt un
atjaunot esošo materiāli tehnisko bāzi. Kvalitatīva mācību vide
un pilnvērtīgs tehniskais nodrošinājums palīdz īstenot skolas
izvirzītos mērķus un mācību uzdevumus. 

2020. gada decembrī skolā notika akreditācijas process, kura
laikā ekspertu komisija atzinīgi novērtēja padarīto un sasniegto,
tomēr norādīja, ka nepieciešams turpināt pilnveidot materiāl-
tehnisko bāzi un atjaunot nolietoto skolas instrumentāriju. 

Kā kultūrizglītības iestāde apzināmies savu nozīmīgumu vie-
tējās kultūrvides kopšanā un tradīciju turpināšanā savā novadā
un kultūrizglītības sistēmā kopumā. Lai īstenotu savus izvirzītos
mērķus un  palīdzētu augt jaunajiem mūziķiem,  darbs pie profe-
sionāli sakārtotas vides un augstvērtīgas, mūsdienīgas, kvalitatī-
vas materiāli tehniskās bāzes ir viena no skolas prioritātēm. Mūsu
uzdevums ir radīt apstākļus, lai skolēniem būtu pieejama kvali-
tatīva, mūsdienīga, profesionāla vide personības attīstīšanai. 

Lai turpinātu nodrošināt kvalitatīvu mācību vidi, projekta ie-
tvaros skolai tika sagādāti šādi instrumenti: 

1. klasiskā ģitāra Alchambra;
2. flauta Trevor James Privilege;
3. digitālās klavieres Yamaha; 
4. divas vijoles ½ ar futlāri;
5. pikolo flauta Jupiter;
6. klasiskā ģitāra ¾.

Visi projektā iekļautie instrumenti tiks izmantoti mācību pro-
cesa nodrošināšanai un dažādošanai gan spēlējot instrumentus
solo, gan dažādos muzikālos sastāvos. Svarīgi, ka iespēja spēlēt
uz kvalitatīva instrumenta veicina audzēkņa vēlmi pilnveidot
un attīstīt savas instrumenta spēles prasmes augstākā līmenī. 

Projekta rezultātā varēsim turpināt nodrošināt mūzikas sko-
las audzēkņus ar nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi mācību
procesā, kas savukārt ļaus turpināt, papildināt un pilnveidot ie-
sāktās koncerttradīcijas. 

Projekta īstenotāji
Projekta īstenotājs - Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas

skola, ko pārstāv skolas direktore Aija Sila sadarbībā ar Jaun-
piebalgas novada domi (šobrīd – Cēsu novada Jaunpiebalgas
apvienības pārvalde). 

Piecas dienas Vēveros
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Ar Latvijas Etnogrāfijas muzeja atbalstu lauku ekspozīcijā
Vēveros jau septīto gadu tika organizēta radoša, uz tradicionālo
amatniecību balstīta, vasaras nometne Jaunpiebalgas Mūzikas
un mākslas skolas audzēkņiem. 

Interesanta un aizraujoša nedēļa no 16. līdz 20. augustam
tika pavadīta, darbojoties izcilu amatnieku vadībā. Audzēkņi
apguva prasmes sietspiedes, mezglošanas, tāss apstrādes, izšu-
vumu, ādas apstrādes, kokamatniecības, arheoloģijas, kerami-

kas, muzeja eksponātu studēšanas, arheoloģisko rotu kalšanas
un stikla apgleznošanas darbnīcās. 

Paldies par iespēju iepazīties ar vēsturi, etnogrāfiju un amat-
niecības tradīcijām, apgūt konkrētās amatu iemaņas un apjaust
paša varēšanu un izdošanos!

Zanda Liedskalniņa,
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja

Jāiet dziļāk. Pie saknēm
Ar krāsainiem ziedu pušķiem, sirsnīgu atkalredzēšanos ie-

sācies jaunais mācību gads. Mākslas programmā pār skolas
slieksni  kāpj arī pirmās klases bērni. Vienmēr ir kāds, kurš sper
pirmos soļus uz šī ceļa. Viņu sagaida uzticams un zinošs pava-
donis - skolotājs, kas nenogurstoši gatavs vest radošuma, krā-
sainu ideju un skaistuma radīšanas pasaulē.

Katrai profesijai ir sava sūtība un nozīme. Mākslinieka dvē-
sele nākusi šo pasauli darīt skaistāku. Jaunie mākslinieki mācās

būt radītāji. Ir tikai 7 pamatkrāsas un 7 pamatskaņas, no kurām
katrs var uzburt savu pasauli. Cik meistarīgi - to nākam mācī-
ties, lai apgūtu Radītāja nolikto kārtību, kurā strādā viņa nolikta
un noteikta perfekta kārtība un darbojas viņa noteiktie likumi.

Kad mūsu domas, darbi atbilst šai kārtībai, esam labās sajū-
tās. Dievs, Daba, Enerģija - viss ir viens. Mākslas pasaules da-
žādu nozaru darbi tuvina mūs kādam brīnumam, kas aizrauj,
izbrīna, priecē, ceļ spārnos, liek kļūt labākam, sajusties brīvam,
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varošam. Mācību procesā bērni sajūt, nostiprina sevī šīs kvali-
tātes un mācās tās pielietot savās ikdienas gaitās. Šo īpašību ko-
pums ir veiksmes atslēga jebkuras profesijas pārstāvim. 

Mēs dzīvojam īpaši mainīgā laikā. Ir lietas, kas rada bailes un
nedrošību. Ārējā pasaule ar savu ietekmi izsit no līdzsvara, tā ie-
darbinot arī nelabvēlīgus procesus. Pašreiz notiekošā dēļ pasaule
nekad vairs nebūs tāda, kāda tā bija iepriekš. Viss notiek uz labu.
Laiku laikos viss bijis mainībā. Nekas nestāv uz vietas. Mums
jābūt gataviem mainīties līdzi. Tas ne vienmēr ir ērti un patīkami.
Nākas piedzīvot, ka dažas no vērtībām zaudē savu nozīmību. Kāds
ilgi valdījis uzskats vai priekšstats pēkšņi izrādīsies nederīgs.

Brīžos, kad it kā zūd pamats zem kājām, rodas nemiers, ne-
pieciešama kāda stabila, droša doma, neapgāžama vērtība, kas
palīdz visā tajā noturēties. Tāpēc šogad strādāsim pie tēmas
SPĒKA KOKS, kas sevī ietver daudzas vienkāršas, dziļas, bū-

tiskas lietas, kas dod zināšanas par cilvēku un stiprina to. 
Saules koks, Gaismas koks, Pasaules koks, Austras koks,

Dzīvības koks, Auglības koks, Dzimtas koks - katrs ar savu no-
zīmi. Tos pētīsim, izzināsim un, balstoties uz zināšanām, – vei-
dosim katrs savējo.

Jāiet dziļāk. Pie saknēm. Jāizjūt sevī pārliecība, savs veselums,
kas aizsākas ģimenē. Lai nekādi vēji nespēj aizpūst, izkustināt,
darīt vāju. Būt savā spēkā. Kā ozolam, liepai. Labā sajūtā, patei-
cībā un paļāvībā uz sev tuviem cilvēkiem ģimenē, dzimtā. No
paaudzes paaudzē dotais veidojis mūs tādus, kādi esam šodien.

Lai visiem veiksmīgs un radošs darba un mācību gads!

Sandra Strēle,
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas 

Vizuāli plastiskās mākslas programmas vadītāja 

Izstāde – gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!”
14.augustā norisinājās izstāde - gada-

tirgus „Izvēlies Piebalgu!“, šajā gadā
cēlām godā uzvārdus. Visas dienas ga-
rumā bija plašs un bagātīgs tirgus, kas
priecēja apmeklētājus no skvēra pie Še-
remetjeva muižas līdz pat brīvdabas es-
trādei „Taces, kur bija iespēja baudīt
Kantero kafiju ar noskaņu, gardās Pie-
balgas kūkas un zupu muižkungu
gaumē. Jaundzimušie piebaldzēni va-
rēja saņemt sveicienu no pārvaldes,
bērni piedalījās dažādās aktivitātēs un
iepazina Zoo „Ezerlejas“ dzīvnieciņus.

Diena bija piesātināta ar dažādām iz-
zinošām aktivitātēm. 

l Jaunpiebalgas kultūras namā norisinājās
novadpētniecības konference „Uzvārdi,

dzimta, Jaunpiebalga“ - moderators Ansis Bo-
gustovs, lektori - Edgars Žīgurs, Gints Sku-
tāns, Jānis Polis, Ilmārs Mežs, Egils Turss.

l Izstāžu zālē „Velves“ bija iespēja noklau-
sīties Latvijas materiālās kultūras pētnieces,
LEBM Etnogrāfijas departamenta vadītājas
Aijas Jansones lekciju “Monogrammu vēs-
ture Latvijā” un piedalīties Ilzes Prūses
meistarklasē “Monogrammu izšūšana”.

lNorisinājās volejbola turnīrs „Ķenča
kauss“, kurā par medaļām cīnījās 9 ko-
mandas. 1.vieta komandai „07“, 2.vieta
komandai „Saulrieta vājums“ un 3.vieta
komandai „Runči“.

l Dienas daļu noslēdza skaists, dvē-
selisks koncerts Jaunpieblagas ev. lut.
Sv. Toma baznīcā „Melanholiskais val-

sis“, kas izskanēja arī baznīcas dārzā.
lVakarā tika, kā sacīt jāsaka, izrībināta

tā mūsu Piebalga no viena gala līdz otram
muzikālajā izbraucienā 4 stihiju pieturvie-
tās kopā ar BRĀĻIEM AUZĀNIEM un
slaveno JERSIKAS KAPELLU.

Esam lepni un pateicīgi ikvienam no-
vadniekam, svētku dalībniekam, sadarbī-
bas partneriem - AS „Cēsu alus“, Z/S
„Ķelmēni“, SIA „Rankas piens“ – par
līdzdalību, atbalstu svētku organizēšanā
un veidošanā. 

Paldies iedzīvotājiem, svētku viesiem
par smaidu un svētku noskaņu!

Uz tikšanos nākamgad tikpat kuplā
skaitā kā šogad!

Foto: Baiba Kalniņa - Eglīte
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Mākslas dienās Zosēnos
Profesionālās mākslas dienas Zosēnos – pasākums, kas at-

bilst augstiem un kvalitatīviem kritērijiem, un, gadiem ejot, tam
izveidojusies sava mērķauditorija. Katrs gads veltīts savam
mākslas žanram.

Šeit, Skrāģu krogā, sajūtams iepriekšējo gadsimtu pieskā-
riens, ko turpina izkopt un papildināt Guntis Gailītis un Lita
Beiris. Un tieši šeit darba grupai radās doma izcelt mūsu senču
- dzimtu saknes Piebalgas Zosēnos, turpinot izstādes – gadatir-
gus “Izvēlies Piebalgu!” šā gada tēmu - dzimtas un uzvārdu do-
šana. Vislielāko darbu pie dzimtu apzināšanas un izzināšanas
paveica bijusī ilggadējā skolotāja Rudīte Dobele, kura arī savu
dzimtu izpētījusi vairākās paaudzēs. Viņa vasaras pavada Zā-
beru dzimtas mājās Zosēnos. Var tikai apbrīnot šīs skolotājas
pedantiskumu un precizitāti, veicot uzticēto pienākumu. Ik gadu
ar milzu atbildību  viņa atbalsta pasākumu Skrāģu krogā. 

Pie dzimtu apzināšanas darbs sākās jau ziemā. No uzrunāta-
jām 26 dzimtām pasākumu atbalstīja vien 13. Priecēja vārdi ar
dzimtu prezentācijām, lietām, kas tuvas un mīļas. Savstarpējs
prieks par tikšanos valdīja visas dienas garumā.  Pēc pasākuma
dzimtu plakāti glabāsies Piebalgas novadpētniecības muzejā.

Par savām saknēm cilvēki sāk nopietnāk interesēties, sasnie-
dzot zināmu briedumu. Ar dzimtas vēstures izzināšanu var no-
darboties visa mūža garumā, jo pētniecības gaitā klāt nāk arvien
jauni fakti. Cilvēka mūžs nav bezgalīgs, tāpēc jo īpaši svarīgi
pēc iespējas ātrāk izjautāt gados vecākos cilvēkus – savus ve-
cākus, vecvecākus un citus tuvos un mīļos. 

Dienas programma tika veidota, lai sasaistītu dzimtu tikšanos
- novadnieka Jāņa Paukštello sniegtais muzikālais priekšne-
sums, veltīts dzimtām un pasākuma apmeklētājiem, tāpat brī-
nišķīgais koncerts  akustiskajā koncertšķūnī. Vakara sadaļā -
“Komponista Emīla Dārziņa  dvēseles dziesmas un mūzika’’
jauno operas solistu - Luīzes Kalniņas (soprāns),Tatjanas Kal-

niņas (mecosoprāns), Daiņa Kalnača (tenors),  Arta Muižnieka
(baritons ) izpildījumā prof. Viestura Gaiļa vadībā,  koncert -
meistare Inguna Puriņa. 

Dailes teātra simtgades kontekstā tika cildināti Anita Grūbe,
Jānis Paukštello un dramaturgs Ēriks Hānbergs, kuri kuplināja
svētkus, atceroties un atmiņās kavējoties pie Imanta Ziedoņa
1997.gadā  stādītā ozola Skrāģu krogā. Savu dziedājumu
kuplajam ozolam sniedza talantīgā Anita Mišiņa no
Melnbāržiem, kura piedalījās arī vakara koncertā.

Teātra vēsturniece, Emīla Dārziņa muzeja vadītāja Ieva
Rubīna pastāstīja par  pagātnes notikumiem un mūsu priekšteču
lomu tajos, par E. Dārziņa saikni ar Zosenu dzimtām. Vakara
koncerts saistījās ar stāstiem par Poruku un Dārziņu kā
laikabiedriem un draugiem, un gara radiniekiem - aktrises
Anitas Grūbes sniegumā.

Kā katru gadu - neizpalika iepazīšanās un sarunas ar klāt
esošiem māksliniekiem – Laini Kainaizi, Guntu Brakovsku,
Ievu, Tālivaldi Muzikantiem u. c

Ieva Muzikante “Portrets”
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Liels PALDIES G. Gailītim un L. Beiris par brīnišķīgi
sakopto sētu, ik stūrīti tajā, un lielo atbalstu pasākuma rīkošanā
jau daudzu gadu garumā!

Kā vienmēr - daba parūpējās par pārsteigumiem - netrūka ne
lietus, ne saulītes, taču tas netraucēja baudīt svētkus. 

Dzidra Prūse

Jānis Paukštello un Ēriks Hānbergs Koncerta mākslinieki

Albātu dzimta

Antonu dzimta
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Pasākumi bibliotēkā
13.septembrī plkst.17.00 domu biedru tikšanās “Teātra

afišā”.
22.septembrī plkst.17.00 tikšanās ar dokumentālo filmu pro-

ducenti, publicisti, ceļotāju un grāmatu autori Elvitu Ruku,
kuras tēva dzimta ir piebaldzēni vairākās paaudzēs.

Iepazīstināšana ar tikko izdoto grāmatu “Paradīze ir tikai
vieta uz Zemes” - stāsti, foto, piedzīvojumi un pārdomas.

8.oktobrī plkst.17.00 – portāla www.ciltskoki.lv veidotāja
Egila Tursa lekcija par dzimtas vēstures pētīšanu, izmantojot
internetā pieejamos resursus. 

Lūgums iepriekš pieteikties pa tālruni 64107903 vai
29230240, vai e-pastu: baiba.logina@jaunpiebalga.lv 

11.oktobrī plkst.17.00 domu biedru tikšanās “Teātra afišā”.
Ieeja pasākumos bez maksas, uzrādot derīgu Covid - 19 ser-

tifikātu un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).

***

Visi, kas iesaistījās akcijā “Katram savu saulespuķi!”, gai-
dām jūsu izaudzēto saulgriežu fotogrāfijas, gleznas, dzejoļus
un citus radošos darbus! Iesūtīšanas laiku pagarinām līdz sep-
tembra beigām. 

Atgādinām, ka no 1.septembra bibliotēka ir atvērta 
arī sestdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00.

Baiba Logina

Pasākumi Jaunpiebalgas
kultūras namā septembrī

18.septembrī plkst. 19.00 Jaunpiebalgas kultūras namā lat-
viešu pilnmetrāžas filma „Bedre“, režisore Dace Pūce.

Ieejas maksa 3.00 EUR
Ieeja tikai ar derīgiem Covid - 19 sertifikātiem, uzrādot per-

sonu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti)
Filma “Bedre” veidota pēc Janas Egles stāstu motīviem. Tās

centrā ir desmitgadīgais Markuss, kuram jāpielāgojas jaunajai
dzīvei laukos pie omes. Pēc incidenta ar kaimiņu meiteni Emī-
liju ciema iedzīvotāji uz zēnu sāk lūkoties ar neiecietību un aiz-
domām, līdz nejaušības rezultātā viņš atrod patvērumu pie
noslēpumainā vientuļnieka Jūrnieka, kurš dzīvo meža nomalē.

25.septembrī plkst. 19.00 Jaunpiebalgas kultūras namā
filma „Saki Jā!“, režisors Māris Martinsons.

Ieejas maksa 3.00 EUR
Ieeja tikai ar derīgiem Covid - 19 sertifikātiem, uzrādot per-

sonu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti)
Teikt jā? Šķirties? Pārcelt kāzas? Izlīgt? …? Tālis, atgriezies

no veiksmīga ārzemju biznesa brauciena, ir gatavs kāzām ar
savu dzīves mīlestību Zani. Draugi jau sākuši organizēt grez-
nākās kāzas, un viss liekas tik optimistiski, ja vien nebūtu no-
ticis pirmskāzu strīds starp jauniešiem. Mūsdienīgs attiecību,
draudzības un mīlas stāsts, kurā lomu nospēlē arī nauda.

Bibliotēkas ziņas Kultūras afiša

Kurzemnieku dzimta Ložu dzimta

Spirandu dzimta Zāberu dzimta
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Dziesmu un deju svētki
2021

Folkloras kopa “Piebaldzēni”
šovasar piedalījusies vairākās
dziesmu svētku aktivitātēs, par
ko plašāk pastāstīsim oktobra
mēnesī, jo tikai tad mums
dziesmu svētki būs noslēgušies.

Aicinām novada iedzīvotājus
baudīt mūsu uzstāšanos televī-
zijā 18.septembrī atklāšanas kon-
certā un 19.septembrī - konkursa
laureātu koncertā, kur uzstāsies
mūsu kopas laureāti - Dārta

Damroze ar ganu dziesmu un Gabriela Krūza ar kokles spēli,
kur piespēlēs arī kopas kapella. Koncertā piedalīsies arī Jaun-
piebalgas jauniešu deju kolektīvs.

Ieva Damroze
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Pirms apkures sezonas parūpējies 
par mājokļa ugunsdrošību!

Lietotu apavu, apģērbu un mājas tekstila 
nodošanas akcija “Otrreiz modē”

Rudenīgās vēsmas arvien vairāk liek aizdomāties par mā-
jokļu apsildīšanu, tādēļ pirms intensīvas apkures sezonas sā-
kuma Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD)
aicina iedzīvotājus rūpēties par ugunsdrošību – iztīrīt dūmva-
dus, pārbaudīt apkures ierīces, kā arī uzstādīt dūmu detektorus!

Pirms katras apkures sezonas jāveic dūmvada tīrīšana.
Ugunsdzēsēji glābēji ik gadu dodas uz vairāk nekā 500 iz-

saukumiem, kur dūmvados deg sodrēji. Sadegot jebkuram cie-
tajam kurināmajam, uz skursteņa iekšējās virsmas veidojas
kvēpu, sodrēju un darvas nosēdumi, kas, laikus nenotīrīti, labā-
kajā gadījumā samazina apkures ierīces darbības efektivitāti,
bet sliktākajā – var izraisīt intensīvu šo produktu degšanu. Tas
var radīt plaisas visa mūrētā dūmeņa korpusa biezumā, ārējo
apvalku ieskaitot, tādejādi paverot ceļu karstajām dūmgāzēm
un liesmām uz degtspējīgām sienu, griestu un jumta konstruk-
cijām, kas var izraisīt ne tikai dūmvada, bet arī visas ēkas aiz-
degšanos.

VUGD atgādina, ka pirms apkures sezonas sākuma ir jātīra
sodrēji no dūmeņiem un krāšņu, pavardu dūmkanāliem, ko vis-
labāk izdarīs skursteņslaucītājs, taču, ja privātmāju saimnieki
prot un zina, kā veikt skursteņu tīrīšanu, viņi to var veikt arī
paši. Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem
iztīra pirms apkures sezonas sākuma (līdz 1.novembrim). Sa-
vukārt ilgdedzes cietā kurināmā ierīces un iekārtas dūmvadus
jātīra vēl papildus vienu reizi apkures sezonas laikā (no 1.no-
vembra līdz nākamā gada 1.martam). Cita starpā reizi piecos
gados jāveic arī apkures sistēmas tehniskā stāvokļa novērtē-
jums, ko var veikt speciālists.

Tās apkures iekārtas un ierīces, kurās par kurināmo izmanto
gāzi – tīra un tehnisko apkopi un tehniskā stāvokļa pārbaudi
veic ne retāk kā reizi gadā, ja ražotājs nav noteicis citādi. Ja ap-
kures ierīce bijusi atslēgta ilgāk par sešiem mēnešiem, jāveic
ārpuskārtas dūmgāzu novadīšanas un ventilācijas kanālu pār-
baude.

Malkas plītij nepieciešama regulāra atjaunošana.

Ja izmantojat malkas plīti, tad jāatceras, ka arī tā laika gaitā
nolietojas – var izdegt cepeškrāsns metāla apšuvums un plīts
virsmā parādīties spraugas, caur kurām nāk dūmgāzes. Lai
šādas plītis padarītu ikdienas lietošanā drošas, tām periodiski
nepieciešama atjaunošana, rūpīgi aizsmērējot radušās plaisas,
nomainot izdegušo cepeškrāsni, nostiprinot durtiņas.

Esiet piesardzīgi, izmantojot elektriskās sildierīces!
Nereti, gaidot apkures sezonas sākumu, iedzīvotāji mājokļa

apsildīšanai izmanto elektriskās sildierīces. Aicinām pievērst
uzmanību ierīču ražotāju instrukcijās paredzētiem drošas lieto-
šanas noteikumiem un neizmantot bojātas elektroierīces, paga-
rinātājus un kontaktligzdas!

Dūmu detektori glābj dzīvības.
Šogad stājas spēkā nozīmīgas Ugunsdrošības noteikumu pra-

sības – visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) jābūt
uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz
dūmiem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības
aparātu. Diemžēl VUGD apkopotā statistika par mājokļu
ugunsgrēkiem, kuros ir cietuši vai gājuši bojā cilvēki, liecina,
ka lielākajā daļā gadījumu dūmu detektori nav bijuši uzstādīti.
Tomēr ir fiksēti vairāki gadījumi, kad tieši dūmu detektora sig-
nāls ir palīdzējis laikus pamanīt ugunsnelaimi un visiem mā-
jokļa iemītniekiem izglābties no piedūmotās vides.

Ikviens iedzīvotājs ir līdzatbildīgs par savu drošību un to, lai
ikdienā tiktu ievērotas ugunsdrošības prasības, tādēļ VUGD ai-
cina neatlikt rūpes par savu un līdzcilvēku dzīvībām un jau šo-
dien uzstādīt mājoklī dūmu detektoru! Plašāk par dūmu
detektoriem un to uzstādīšanu lasiet VUGD tīmekļa
vietnē: https://www.vugd.gov.lv/lv/par-dumu-detektoriem.

VUGD aicina neatlikt rūpes par savu drošību un iztīrīt
skursteni, kā arī paaicināt sertificētu speciālistu pārbaudīt
apkures ierīču un iekārtu tehnisko stāvokli!

Agrita Vītola,
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

No 2021.gada 1. līdz 30. septembrim notiks pašvaldību at-
kritumu apsaimniekotāja SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta at-
kārtotai lietošanai vēl derīgu apavu, apģērbu un mājas tekstila
nodošanas akcija “Otrreiz modē”, kuras laikā, nogādājot uz
ZAAO EKO laukumiem apavus, apģērbu vai mājas tekstilu, ir
iespēja piedalīties balvu izlozē.

ZAAO Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Ginta
Gailuma: “Esam gandarīti, ka apavu un apģērba nodošanas pa-
kalpojums ikdienā ir iedzīvotāju pieprasīts. Mēnesī vidēji sa-
vācam 20 tonnas minētā materiāla. Ar akcijas periodu vēlamies
atgādināt par pakalpojuma pieejamību tiem iedzīvotājiem, kuri
vēl nav pamanījuši šo šķirošanas iespēju, lai pēc iespējas sama-
zinātu lietošanai vēl derīgu lietu nonākšanu atkritumos. Liels
paldies akcijas atbalstītājiem, kuri palīdz vērst uzmanību tam,
ka ne viss, kas lieks, ir jānoglabā atkritumu kalnā - lietām ir
jādod otrā iespēja, šoreiz – nokļūt modē otrreiz!”

Savāktie apavi, apģērbi un tekstila materiāli tiks nodoti sa-
darbības partnerim pāršķirošanai un nogādāšanai uz jaunattīs-
tības valstīm vai uz pārstrādi.

Nereti lietas par nevajadzīgām top neapdomīgu pirkumu re-
zultātā, tāpēc akcijas atbalstītāja un stiliste Ineta Zariņa akcijas

izlozes uzvarētājam palīdzēs ar stila padomiem pārdomātiem
pirkumiem vai kopā piedāvās veikt skapja revīziju, palīdzot sa-
prast, kas patiesi lieks, kas tikai citādi kombinējams (dāvanu
kartes vērtība 100 eiro, kas ietver 3 h konsultāciju). Akcijas
balvu fondā arī dāvanu karte no t/c “Valleta” izdevīgiem jau-
niem pirkumiem pēc visa liekā nodošanas un tvaika gludināmā
iekārta, kuru sarūpējusi ZAAO saudzīgai apģērba un tekstila
kopšanai. Paredzētas balvu izlozes arī katrā no 21 ZAAO dar-
bības reģiona EKO laukumiem, izlozējot pledu ieguvējus.

Lai apavi tiktu atzīti par lietošanai derīgiem, tiem jābūt sau -
siem, tīriem, nesapelējušiem, bez specifiskas smakas un pa pā-
riem, neder gumijas zābaki un ziemas sporta apavi. Apģērbam
un mājas tekstilam jābūt bez caurumiem, tīram, sausam, ne-
sapelējušam, bez specifiskas smakas. Nodošanas EKO lauku-
mos neder lupatas, auduma atgriezumi, veļa un zeķes.
Nododamās lietas jāievieto maksimāli caurspīdīgos maisos,
kuri būs jāievieto attiecīgajā konteinerā.

EKO laukumu darba laiki pieejami www.zaao.lv vai zvanot
pa tālr.64281250 (zvanu centrālē jāizvēlas taustiņš “5”). Akcijas
nolikums pieejams uzņēmuma mājas lapā un pie EKO laukumu
pārziņiem.
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Lietošanai derīgus apavus, apģērbu un mājas tekstilu EKO
laukumos iespējams bez maksas nodot arī ārpus akcijas dar-
bības laika.

Akcija ir spēkā tikai pašvaldību atkritumu apsaimnie-

košanas uzņēmuma ZAAO darbības reģionā.

Zane Leimane,
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību vadītāja
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Nekad no tumšiem 
mākoņiem
nav tik daudz skumju lijis,
Nekad vēl vējš zem 
debesīm
tik nežēlīgs un ass
nav bijis.

Mūžības ceļu gājuši:
Maija Ulme
Kārlis Tučs
Aina Poikāne

Jaunpiebalgas novada
dome izsaka visdziļāko
līdzjūtību tuviniekiem!

Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes izdevums. Redakcija: Aija Íîíere tâlr. 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”. 

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, 
ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Skumjās esam kopā ar
Daci Bišeri – Valdemieri,

tēvu mūžības ceļā pavadot!
Jaunpiebalgas vidusskolas

kolektīvs

Es būšu visur -
Kā rasa ziedos,
Kā smarža kokos,
Kā vēsma baltās ābelēs…

Dace, 
skumju brīdī esam kopā

ar tevi!
Kultūras nama kolektīvs

Bet sirds siltums paliks,
Paliks vēl aiz tevis,
Un atmiņas kā maza
saule degs.

Vissirsnīgākā līdzjūtība
Dzidrai Kuzmanei,

no dēla uz mūžu atvadoties!

Laimis Šāvējs

Tuvs cilvēks var nolīt kā
lietus,
Atnākt kā sniegs, būt kā
migla vai eņģelis balts,
Kas vienmēr pār tevi stāv
Un piedalās dvēseles 
sarunās tavās…

Dzidriņ! 
Izsakām visdziļāko 
līdzjūtību Tev un 
Taviem mīļajiem, 

Dzintaru 
zaudējot!

Baiba, Vēsma, Silvija

Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” (URDA), pašvaldību
atkritumu apsaimniekotāja SIA “ZAAO” (ZAAO) vides iz-
glītības realizēšanas vieta, ar gandarījumu jauno mācību
gadu uzsāk, vadot nodarbības klātienē.

Septembrī URDU jau apmeklējušas dažādu vecumu
klašu grupas, lai mācītos vidē, par vidi un videi, apgūstot
licencētu mācību programmu.

Pēdējo mēnešu laikā projektu ietvaros ir attīstīts mācību
materiālu klāsts – izveidots interaktīvs Reģionālā atkritumu
apsaimniekošanas centra (RAAC) “Daibe” makets, izpētes
brauciena autobuss ieguvis jaunu skaņas un video sistēmu,
tāpat izveidota mobilā ugunskura vieta, kurā uzskatāmi
varēs apgūt pamatprincipus dabu nepiesārņojoša piknika rī-
košanai. Mežā pie URDAs mājvietu raduši bišu stropi – arī
stāsti par bitēm būs mācību saturā.

Pirmsskolas vecuma bērniem tiek piedāvātas gan nodar-
bības URDĀ, gan izbraukuma nodarbības, kurās tiek pētīts
pārtikas ceļš, ūdens un gaisa piesārņojuma problēmas, or-
ganiskie atkritumi.

URDA mācību programmas paredzētas bērniem un jau-
niešiem, kā arī pieaugušajiem, lai izzinātu vidi un dabas
sau dzēšanu. Kopā ar vides izglītības projektu vadītājiem
URDAs apmeklētāji dodas dabas takā un izpētes braucienā
pa RAAC “Daibe”, lai izprastu šķirošanas nozīmi, ierau-

dzītu atkritumu ceļu, diskutētu par apkārtējo vidi ietekmē-
jošiem procesiem, kā arī atjaunojamās enerģijas iegūšanas
veidiem. Mācību saturs veidots, iekļaujot aprites ekonomi-
kas principu skaidrošanu un to ieviešanas iespējas katra
mūsu ikdienas paradumos.

Visa mācību gada garumā URDA izsludinās arī dažādas
izglītojošas akcijas, kas ietvers praktiskos darbus ar ūdeni,
ZeroWaste piknika organizēšanu, kā arī makulatūras, PET,
sadzīves ķīmijas un kosmētikas iepakojuma vākšanas akti-
vitātes un citas.

Ar detalizētu piedāvājumu un pieteikšanās iespējām var
iepazīties www.urda.lv.

URDA ciemos gaida dažādas interešu grupas dažādos
vecumos. Ir sagatavots piedāvājums karjeras dienām, ģi-
menes dienām, pedagogu apmācībām un citām aktivitātēm,
cerot uz labvēlīgu epidemioloģisko situāciju valstī. Vides
izglītības projektu vadītāji ir gatavi pielāgoties valstī eso-
šajai epidemioloģiskajai situācijai, pārejot uz neklātienes
apmācību procesu.

Apmeklējot URDU jāievēro valstī noteiktās aktuālās
epidemioloģiskās drošības prasības.

Zane Leimane,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību vadītāja

URDA ar klātienes nodarbībām sāk jauno mācību gadu


