JAUNPIEBALGAS NOVADS - 2015
Tūrisms šai pusapaļajā gadskārtā Jaunpiebalgā uzņēma jaunus un līdz šim nepieredzētus
apgriezienus, kas liecina par kvalitatīvām izmaiņām uz labo pusi. Pie mums braukušas grupas no
Valkas, Rīgas (vairākkārt), Madonas dažādām vietām, Dobeles, Jelgavas, Burtniekiem, projekta
ietvaros - Latvijas muzeju darbinieki, Ainaži, Cēsis, Kokneses novads, Ventspils, Beverīnas novads.
Pārsvarā cilvēki paši bija izdomājuši apskates objektus: Baznīca un Velves. Pāris reižu bija jāsastāda
viss dienas norises grafiks ar pusdienošanu un 4 līdz 5 stundām Jaunpiebalgā - Skrāģu krogs, Dzintra
Vilks (tekstilmākslinieces darbnīcas un sētas apskate), E. Dārziņa muzejs, baznīca, izstāžu zāle
“Velves”, tikšanās ar Ķenci, noslēgums ar maltīti ekosaimniecībā "Lielkrūzes" vai pusdienas
"Mazvieķos" un jēra zupas ēšana. Domājams, ka pēc televīzijas filmas noskatīšanās vairāk radās
gribētāju nogaršot jēra zupu brīvā dabā. Interese bija par restaurēto baznīcu, jo informācija presē bija
liela.
Tūrisma plūsmu Jaunpiebalgas novadā labvēlīgi ietekmējis arī buklets “Tava diena Piebalgā”,
kas izstrādāts sadarbībā ar Vecpiebalgas novadu.
Notikušas vairākas pārmaiņas un uzlabojumu Jaunpiebalgas novadā, kas attiecas uz tūrisma jomas
attīstību:
1) Tika apsekota un labiekārtota Gaujmalas labā krasta kājenieku taka posmā no Garaušiem līdz
Krogus līkumam;
2) Tika nodibināta aktīva un darbspējīga sabiedriskā organizācija Gaujas fonds, kuras uzdevums
ir veicināt sabiedriskā kārtā aktīvā tūrisma aktivitātes. Fonds organizēja vairākas talkas un
pārgājienus, kas ļaus attīstīties jaunām dabas tūrisma aktivitātēm (vides tūrisms) un objektiem
(t.s. Gaujas istaba);
3) Jaunpiebalgas centrā atvērās E.Vīķeļa velonoma, un notika regulāri braucienu veloinstruktoru
pavadībā un klausoties velogidu stātījumu;
4) Vanagkalnā R.Dombrovska ziemas sporta aktivitātes pārgāja jaunā kvalitātē - tika nodibināta
Slēpošanas biedrība, kas turpmāk uzņemsies organizēt 2016.gada februāra slēpojienu;
5) patīkamu pārmaiņu viesa arī triju kaimiņnovadu (Madonas, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas)
regulārā tikšanās un tūrisma kartes- ceļveža izdošana 2015.gada sezonai;
6) tika realizēta tūrisma objektu un dabas pieminekļu piesaiste kartei (GPS koordinātes),
atpazīšana dabā, aprakstīšana un materiāla ievietošana interneta resursos, kā arī tūrisma
manuālajos izdevumos.
Nākotnē būtu jādomā par novada kultūrvēsturisko objektu popularizēšanu, to apskates maršrutu
izstrādi. Informācijas izvietošanu to tuvumā (norādes, utml.) Joprojām ceram uzstādīt skatu torni
Jaunpiebalgas Viņķu kalnā. Vajadzētu strādāt arī pie interneta resursu izmantošanas mūsu novada
popularizēšanai ceļotgribētāju acīs.
Info:
Agnese Zēbolde, Gints Skutāns, Gints Skutāns, Edgars Žīgurs, Vēsma Johansone.

